Czym dokładnie jest cyberbezpieczeństwo?
Aby poprawić swoją zdolność do cyberbezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich, musisz zrozumieć,
co oznacza cyberbezpieczeństwo, jakie powinny być Twoje cele w stosunku do cyberbezpieczeństwa i
przed czym dokładnie się zabezpieczasz. Chociaż odpowiedzi na te pytania mogą początkowo wydawać
się proste i jednoznaczne, nie są. Jak zobaczysz w tej części, odpowiedzi te mogą się znacznie różnić
między ludźmi, oddziałami firmy, organizacjami, a nawet w ramach tego samego podmiotu w różnych
momentach. Cyberbezpieczeństwo oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Podczas gdy
cyberbezpieczeństwo może wydawać się dość prostym terminem do zdefiniowania, w w
rzeczywistości, z praktycznego punktu widzenia, oznacza to zupełnie różne rzeczy dla różnych ludzi w
różnych sytuacjach, co prowadzi do bardzo różnych odpowiednich zasad, procedur i praktyk. Na
przykład osoba, która chce chronić swoje konta w mediach społecznościowych przed przejęciem przez
hakerów, jest bardzo mało prawdopodobne, aby przyjęła wiele podejść i technologii
wykorzystywanych przez pracowników Pentagonu do zabezpieczenia niejawnych sieci. Zazwyczaj na
przykład:
* Dla osób fizycznych cyberbezpieczeństwo oznacza, że ich dane osobowe nie są dostępne dla nikogo
innego niż dla nich samych i innych osób przez nich upoważnionych, a ich urządzenia komputerowe
działają poprawnie i są wolne od złośliwego oprogramowania.
* W przypadku właścicieli małych firm cyberbezpieczeństwo może obejmować zapewnienie, że dane
karty kredytowej są odpowiednio chronione oraz że standardy bezpieczeństwa danych są odpowiednio
wdrażane w rejestrach w punktach sprzedaży.
* W przypadku firm prowadzących działalność online cyberbezpieczeństwo może obejmować ochronę
serwerów, z którymi niezaufane osoby z zewnątrz regularnie wchodzą w interakcje.
* W przypadku dostawców usług wspólnych cyberbezpieczeństwo może pociągać za sobą ochronę
wielu centrów danych, w których znajduje się wiele serwerów, które z kolei obsługują wiele serwerów
wirtualnych należących do wielu różnych organizacji.
* Dla rządu cyberbezpieczeństwo może obejmować ustanowienie różnych klasyfikacji danych, każda z
własnym zestawem powiązanych przepisów, zasad, procedur i technologii.
Najważniejsze jest to, że chociaż słowo „cyberbezpieczeństwo” jest łatwe do zdefiniowania, praktyczne
oczekiwania, które pojawiają się w umysłach ludzi, gdy słyszą to słowo, różnią się nieco. Technicznie
rzecz biorąc, cyberbezpieczeństwo jest podzbiorem bezpieczeństwa informacji, który dotyczy
systemów informacji i informacji, które przechowują i przetwarzają dane w formie elektronicznej,
podczas gdy bezpieczeństwo informacji obejmuje bezpieczeństwo wszystkich form danych (na
przykład zabezpieczanie pliku papierowego i szafki na dokumenty). To powiedziawszy, dziś wiele osób
potocznie wymienia terminy, często odnosząc się do aspektów bezpieczeństwa informacji, które
technicznie nie są częścią cyberbezpieczeństwa jako część tych ostatnich. Takie użycie wynika również
z połączenia obu w wielu sytuacjach. Technicznie rzecz biorąc, na przykład, jeśli ktoś zapisuje hasło na
kawałku papieru i zostawia go na biurku, gdzie inne osoby mogą je zobaczyć, zamiast umieszczać papier
w sejfie lub sejfie, naruszył zasadę bezpieczeństwo informacji, nie cyberbezpieczeństwa, nawet jeśli
jego działania mogą spowodować poważne konsekwencje cyberbezpieczeństwa.
Cyberbezpieczeństwo jest stale zmieniającym się celem
Chociaż ostateczny cel cyberbezpieczeństwa może z czasem niewiele się zmienić, zasady, procedury i
technologie stosowane do jego osiągnięcia zmieniają się dramatycznie w miarę upływu lat. Na przykład
wiele podejść i technologii, które były więcej niż wystarczające do ochrony danych cyfrowych

konsumentów w 1980 r., są dziś faktycznie bezwartościowe, albo dlatego, że nie są już praktyczne w
użyciu, albo dlatego, że postęp technologiczny sprawił, że stały się one przestarzałe lub bezsilne.
Tworząc pełną listę wszystkich postępów, jakie świat widział w ostatnich dziesięcioleciach, oraz tego,
jak takie zmiany wpływają na cyberbezpieczeństwo w sposób praktycznie niemożliwy, możemy zbadać
kilka kluczowych obszarów rozwoju i ich wpływ na wciąż ewoluujący charakter cyberbezpieczeństwa:
zmiany technologiczne, model ekonomiczny zmiany i outsourcing.
Zmiany technologiczne
Zmiany technologiczne mają ogromny wpływ na cyberbezpieczeństwo. Pojawiają się nowe zagrożenia
wraz z nowymi możliwościami i udogodnieniami zapewnianymi przez nowe oferty. W związku z tym,
że pakt postępu technologicznego wciąż rośnie, rośnie również tempo nowych zagrożeń
cyberbezpieczeństwa. Chociaż liczba takich zagrożeń stworzonych w ciągu ostatnich kilku dekad w
wyniku nowych ofert jest zdumiewająca, obszary opisane w poniższych sekcjach mają
nieproporcjonalny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
Cyfrowe dane
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpiły dramatyczne zmiany w istniejących technologiach, a
także w stosunku do tych, którzy korzystają z takich technologii, jak to robią i do jakich celów. Wszystkie
te czynniki wpływają na cyberbezpieczeństwo.
Rozważmy na przykład, że kiedy wielu dzisiejszych ludzi było dziećmi, kontrolowanie dostępu do
danych w środowisku biznesowym oznaczało po prostu, że właściciel danych umieścił plik fizyczny
zawierający informacje w zamkniętej szafce i przekazał klucz tylko osobom, które uznał za upoważniony
personel i tylko wtedy, gdy poprosiły o klucz w godzinach pracy . Dla dodatkowego bezpieczeństwa
mógł zlokalizować szafkę w biurze, które było zamknięte po godzinach pracy i które samo było w
budynku, który był również zamknięty i zaniepokojony. Dzisiaj, przy cyfrowym przechowywaniu
informacji, proste schematy archiwizacji i ochrony zostały zastąpione złożonymi technologiami, które
muszą automatycznie uwierzytelniać użytkowników, którzy szukają danych z potencjalnie dowolnego
miejsca w potencjalnie dowolnym czasie, określają, czy użytkownicy są upoważnieni do dostępu do
określonej element lub zestaw danych i bezpiecznie dostarczaj odpowiednie dane - wszystko to
jednocześnie zapobiegając wszelkim atakom na system obsługujący żądania danych, atakom na
przesyłane dane oraz wszelkim kontrolom bezpieczeństwa chroniącym oba z nich. Ponadto przejście z
komunikacji pisemnej na e-mail i czat przeniosło ogromne ilości poufnych informacji na serwery
podłączone do Internetu. Podobnie przejście społeczeństwa z filmu na fotografię cyfrową i wideografię
zwiększyło ryzyko cyberbezpieczeństwa. Niemal każde zrobione dziś zdjęcie i nagranie wideo jest
przechowywane elektronicznie, a nie na filmie i negatywach - sytuacja, która umożliwiła przestępcom
znajdującym się w dowolnym miejscu kradzież zdjęć ludzi i wyciek ich lub zatrzymanie cennego zdjęcia
ludzi za pomocą oprogramowania ransomware. Fakt, że filmy i programy telewizyjne są teraz
przechowywane i przesyłane elektronicznie, umożliwił również piratom ich kopiowanie i oferowanie
masom - czasem za pośrednictwem stron internetowych zainfekowanych złośliwym
oprogramowaniem.
Internet
Najbardziej znaczącym postępem technologicznym w zakresie wpływu cyberbezpieczeństwa było
nadejście ery Internetu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niezrozumiałe, że hakerzy z całego świata
mogą zakłócać działalność gospodarczą, manipulować wyborami lub ukraść miliard dolarów. Dzisiaj
żadna znająca się na rzeczy osoba nie odrzuciłaby takich możliwości. Przed erą Internetu przeciętny
haker miał niezwykle trudny do osiągnięcia zysków finansowych przez hakowanie. Pojawienie się

bankowości internetowej i handlu w latach 90. oznaczało jednak, że hakerzy mogli bezpośrednio ukraść
pieniądze, towary i usługi - co oznaczało, że nie tylko hakerzy mogli szybko i łatwo zarabiać na swoich
wysiłkach, ale także nieetyczni ludzie mieli silną motywację, aby wejść do świata cyberprzestępczość.
Kryptowaluta
Jednym z elementów tych zachęt było pojawienie się i rozpowszechnianie kryptowaluty w ciągu
ostatniej dekady, a także innowacje, które dramatycznie zwiększyły potencjalny zwrot z inwestycji dla
przestępców uczestniczących w cyberprzestępczości, jednocześnie zwiększając ich zdolność do
zarabiania pieniędzy dzięki cyberprzestępczości i zwiększając ich możliwości aby to ukryć. Przestępcy
w przeszłości mieli trudności z otrzymywaniem płatności, ponieważ konto, z którego ostatecznie
wycofali pieniądze, często mogło być z nimi związane. Kryptowaluta skutecznie eliminowała takie
ryzyko.
Mobilna siła robocza i powszechny dostęp
Nie tak wiele lat temu, w erze przed Internetem, było to niemożliwe aby hakerzy zdalnie uzyskiwali
dostęp do systemów korporacyjnych, ponieważ sieci korporacyjne nie są połączone z żadnymi sieciami
publicznymi i często nie mają możliwości telefonowania. Kierownicy w drodze często dzwonili do
swoich asystentów, aby sprawdzali wiadomości i uzyskiwali niezbędne dane, gdy byli zdalnie. Łączność
z Internetem stwarzała pewne ryzyko, ale początkowo zapory ogniowe nie pozwalały osobom spoza
organizacji inicjować komunikację - więc z powodu błędnych konfiguracji i / lub błędów zapory
większość systemów wewnętrznych pozostała stosunkowo odizolowana. Początek e-handlu i
bankowości elektronicznej oznaczał oczywiście, że niektóre systemy produkcyjne musiały być
osiągalne i możliwe do adresowania ze świata zewnętrznego, ale na przykład sieci pracowników zwykle
pozostawały zazwyczaj odizolowane. Pojawienie się technologii zdalnego dostępu - zaczynając od usług
takich jak Outlook Web Access i pcAnywhere, a kończąc na pełnej VPN i dostępie zbliżonym do VPN całkowicie zmieniło grę.
Inteligentne urządzenia
Podobnie pojawienie się inteligentnych urządzeń i Internetu przedmiotów (wszechświat urządzeń,
które nie są tradycyjnymi komputerami, ale które są podłączone do Internetu) - których
rozprzestrzenianie się i ekspansja występują obecnie w zaskakującym tempie - oznacza niemożliwy do
zhakowania półprzewodnikowy maszyny są szybko zastępowane urządzeniami, które mogą być
potencjalnie kontrolowane przez hakerów w połowie świata.
Big Data
Chociaż duże zbiory danych pomagają w tworzeniu wielu technologii cyberbezpieczeństwa, stwarzają
również możliwości dla atakujących. Na przykład poprzez powiązanie dużej ilości informacji o osobach
pracujących dla organizacji przestępca może łatwiej niż wcześniej zidentyfikować idealne metody
inżynierii społecznej w swojej organizacji lub zlokalizować i wykorzystać ewentualne luki w
infrastrukturze organizacji. W rezultacie różne organizacje zostały skutecznie zmuszone do
wprowadzenia wszelkiego rodzaju kontroli, aby zapobiec wyciekaniu informacji. Całe książki zostały
napisane na temat wpływu postępu technologicznego. Należy przede wszystkim zrozumieć, że postęp
technologiczny miał znaczący wpływ na bezpieczeństwo cybernetyczne, utrudniając zapewnienie
bezpieczeństwa i podnosząc stawkę, gdy strony nie będą odpowiednio chronić swoich aktywów.
Zmiany społeczne

Różne zmiany w sposobie, w jaki ludzie zachowują się i wchodzą w interakcje, również miały duży
wpływ na cyberbezpieczeństwo. Na przykład Internet pozwala ludziom z całego świata na interakcję w
czasie rzeczywistym. Oczywiście ta interakcja w czasie rzeczywistym umożliwia także przestępcom na
całym świecie zdalne popełnianie przestępstw. Ale pozwala także obywatelom krajów represyjnych i
wolnych krajów komunikować się, stwarzając możliwości rozproszenia ciągłej propagandy
wykorzystywanej jako usprawiedliwienie dla porażki totalitaryzmu w zapewnianiu jakości życia na
równi ze światem demokratycznym. Jednocześnie zapewnia cyberwojennym rządom sprzecznych ze
sobą możliwość przeprowadzania ataków za pośrednictwem tej samej sieci. Konwersja różnych
systemów zarządzania informacjami z wersji papierowej na komputerową, z izolowanej na podłączoną
do Internetu oraz z dostępnej tylko w biurze na dostęp z dowolnego smartfona lub komputera zmieniła
dramatycznie równanie, jeśli chodzi o to, co hakerzy informacji mogą ukraść. Co więcej, w wielu
przypadkach, w których takie konwersje ze względów bezpieczeństwa nie były początkowo
wykonywane, presja wynikająca z oczekiwań współczesnych ludzi, że każdy kawałek danych będzie dla
nich dostępny przez cały czas z dowolnego miejsca, zmusiła do wystąpienia takich konwersji, tworząc
dodatkowe możliwości dla przestępców. Ku uciesze hakerów wiele organizacji, które w przeszłości
mądrze chroniły poufne informacje pozostawiając offline, po prostu stracili możliwość korzystania z
takich zabezpieczeń, jeśli chcą kontynuować działalność. Media społecznościowe również zmieniły
świat informacji - ludzie przyzwyczaili się do dzielenia się o sobie znacznie bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej - często także z widownią znacznie większą niż wcześniej. Dzisiaj, ze względu na zmianę
zachowań w tym zakresie, złoczyńcy z dowolnego miejsca zbierają listy przyjaciół, współpracowników
i krewnych celu oraz ustalają mechanizmy komunikacji z tymi wszystkimi ludźmi. Podobnie, łatwiej niż
kiedykolwiek wcześniej dowiedzieć się, z jakich technologii korzysta dana firma i do jakich celów,
poznać harmonogramy podróży ludzi i poznać ich opinie na różne tematy lub upodobania w muzyce i
filmach. Tendencja do zwiększonego udostępniania nadal trwa. Większość osób pozostaje ślepo
nieświadoma, jak wiele informacji na ich temat żyje na komputerach podłączonych do Internetu i ile
innych informacji na ich temat można ekstrapolować z wyżej wymienionych danych. Wszystkie te
zmiany przełożyły się na przerażającą rzeczywistość: z powodu zmian społecznych złoczyńca może z
łatwością przeprowadzić dziś znacznie większy, bardziej wyrafinowany atak inżynierii społecznej niż
dziesięć lat temu.
Zmiany modelu ekonomicznego
Połączenie niemal całego świata pozwoliło Internetowi na ułatwienie innych trendów z ogromnymi
konsekwencjami cyberbezpieczeństwa. Modele operacyjne, które kiedyś były nie do pomyślenia, takie
jak amerykańska firma korzystająca z call center w Indiach i sklepu programistycznego na Filipinach,
stały się podstawą wielu korporacji. Zmiany te jednak powodują wszelkiego rodzaju zagrożenia
cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił ogromny wzrost outsourcingu różnych zadań,
od lokalizacji, w których ich realizacja jest droższa, do regionów, w których można je wykonać przy
znacznie niższych kosztach. Pomysł, że firma w Stanach Zjednoczonych może polegać przede wszystkim
na programistach komputerowych w Indiach lub na Filipinach, lub że ktoś w Nowym Jorku, który chce
uzyskać logo dla swojej firmy, może krótko przed pójściem spać zapłacić komuś w połowie świata 5,50
USD, aby je utworzyć i mieć logo w skrzynce odbiorczej e-maila natychmiast po przebudzeniu
następnego ranka, brzmiałoby jak science-fiction przed pokoleniem. Dzisiaj jest nie tylko powszechny,
ale także w wielu przypadkach, jest bardziej powszechny niż jakakolwiek inna metoda uzyskiwania
podobnych wyników. Oczywiście skutkuje to wieloma konsekwencjami cyberbezpieczeństwa.
Przesyłane dane muszą być chronione przed zniszczeniem, modyfikacją i kradzieżą oraz potrzebna jest
większa pewność, że tylne drzwi nie są celowo lub przypadkowo wstawiane do kodu. Potrzebne są
większe zabezpieczenia, aby zapobiec kradzieży własności intelektualnej i innym formom szpiegostwa

korporacyjnego. Hakerzy niekoniecznie muszą już bezpośrednio naruszać organizacje, które chcą
włamać; muszą jedynie narazić na szwank jednego lub więcej dostawców, którzy mogą być znacznie
mniej ostrożni w zakresie bezpieczeństwa informacji i praktyk personelu niż ostateczny cel.
Zmiany polityczne
Podobnie jak w przypadku postępu technologicznego, zmiany polityczne miały ogromne reperkusje dla
cyberbezpieczeństwa, z których niektóre wydają się być stałym elementem nagłówków wiadomości.
Połączenie siły rządowej i potężnej technologii często okazało się kosztowne dla obywateli. Jeżeli
utrzymają się obecne trendy, wpływ różnych zmian politycznych na bezpieczeństwo cybernetyczne
będzie się zwiększał tylko w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zbieranie danych
Rozpowszechnianie informacji w Internecie i możliwość atakowania maszyn na całym świecie sprawiły,
że rządy mogą szpiegować obywateli swoich krajów i mieszkańców innych narodów w stopniu, w jakim
nigdy wcześniej nie było to możliwe. Co więcej, ponieważ coraz więcej działalności biznesowych,
osobistych i społecznych pozostawia po sobie cyfrowy ślad, rządy mają łatwy dostęp do znacznie
większej ilości informacji o swoich potencjalnych celach wywiadowczych, niż mogliby uzyskać nawet
znacznie wyższymi kosztami zaledwie kilka lat temu. W połączeniu ze stosunkowo niskim kosztem
cyfrowej pamięci masowej, rozwojem technologii dużych zbiorów danych i oczekiwaną ostateczną
impotencją wielu dzisiejszych technologii szyfrowania, rządy mają silną motywację do gromadzenia i
przechowywania jak największej liczby danych o jak największej liczbie osób , na wypadek, gdyby był
używany w późniejszym terminie. Nie ma wątpliwości, że niektóre rządy już to robią. Długookresowe
konsekwencje tego zjawiska są, jak dotąd, nieznane, ale jedno jest jasne: jeśli firmy nie będą
odpowiednio chronić danych, narody mało przyjazne są skłonne je uzyskać i przechowywać w celu
wykorzystania krótkookresowo, długoterminowo lub jedno i drugie.
Zakłócenia wyborcze
Pokolenie temu jeden naród ingerujący w wybory innego nie był banalną sprawą. Oczywiście taka
ingerencja istniała - zdarzała się tak długo, jak były wybory - ale przeprowadzanie znaczących kampanii
ingerujących było kosztowne, wymagające dużych zasobów i ryzykowne. Aby rozpowszechniać
dezinformację i inną propagandę, materiały musiały być drukowane i fizycznie dystrybuowane lub
rejestrowane i przesyłane drogą radiową, co oznacza, że pojedyncze kampanie mogły dotrzeć do
niewielkiej grupy odbiorców. Jako takie, efekty skuteczności takich wysiłków były często dość niskie, a
ryzyko narażenia partii prowadzącej kampanię było stosunkowo wysokie. Manipulowanie bazami
danych rejestrujących wyborców, aby uniemożliwić głosowanie uprawnionym wyborcom i / lub
umożliwić fałszywym wyborcom głosowanie, było niezwykle trudne i wiązało się z ogromnym ryzykiem;
ktoś „pracujący od wewnątrz” musiałby być zdrajcą. W kraju takim jak Stany Zjednoczone, w którym
bazy danych rejestrujących wyborców są zdecentralizowane i zarządzane na poziomie hrabstwa,
rekrutacja wystarczającej liczby sabotażystów, aby naprawdę wpłynąć na wielkie wybory, byłaby
prawdopodobnie niemożliwa, a szanse na złapanie podczas próby byłyby niemożliwe.
prawdopodobnie bardzo wysoki. Podobnie w erze papierowych kart do głosowania i ręcznego liczenia,
obce mocarstwo manipulujące faktyczną liczbą głosów na dowolną dużą skalę było praktycznie
niemożliwe. Dziś jednak gra się zmieniła. Rząd może łatwo rozpowszechniać dezinformacje za
pośrednictwem mediów społecznościowych przy wyjątkowo niskich kosztach. Jeśli opracuje
przemyślaną kampanię, może polegać na innych ludziach w rozpowszechnianiu dezinformacji - czegoś,
czego ludzie nie mogliby masowo robić w erze nagrań radiowych i broszur drukowanych. Zdolność
dotarcia do znacznie większej liczby osób, przy znacznie niższych kosztach niż kiedykolwiek wcześniej,
oznacza, że więcej partii może ingerować w kampanie polityczne i może to robić z większą

skutecznością niż w przeszłości. Podobnie rządy mogą rozpowszechniać dezinformacje, aby wzbudzić
niezadowolenie społeczne u swoich przeciwników i szerzyć wrogość między grupami etnicznymi i
religijnymi zamieszkującymi obce ziemie. Dzięki bazom danych rejestrujących wyborców
przechowywanym elektronicznie, a czasem na serwerach, które są przynajmniej pośrednio podłączone
do Internetu, zapisy mogą być dodawane, modyfikowane lub usuwane z połowy świata bez wykrycia.
Nawet jeśli takie hakowanie jest w rzeczywistości niemożliwe, fakt, że wielu obywateli uważa, że jest
to możliwe, doprowadził do podważenia wiary w wybory, zjawiska, którego byliśmy świadkami w
ostatnich latach i które przeniknęło wszystkie poziomy społeczeństwo.
Nawet Jimmy Carter, były prezydent Stanów Zjednoczonych, wyraził przekonanie, że pełne śledztwo w
wyborach prezydenckich w 2016 r. wykazałoby, że Donald Trump przegrał wybory - mimo że nie ma
absolutnie żadnych dowodów na poparcie takiego wniosku, nawet po dokładne dochodzenie FBI w tej
sprawie. Nietrudno też wyobrazić sobie, że gdyby kiedykolwiek odbyło się głosowanie online, potencjał
manipulacji głosami przez zagraniczne rządy, przestępców, a nawet partie polityczne w głosowaniu
narodowym - oraz usunięcie istniejącej dziś kontroli głosowania - wzrosłoby astronomicznie. Niespełna
dziesięć lat temu Stany Zjednoczone nie uznały systemów komputerowych związanych z wyborami za
infrastrukturę krytyczną i nie zapewniły federalnych funduszy bezpośrednio na zabezpieczenie takich
systemów. Dzisiaj większość ludzi rozumie, że potrzeba bezpieczeństwa cybernetycznego w takich
obszarach ma ogromne znaczenie, a polityka i zachowanie sprzed kilku lat wydaje się niczym szalonym.
Hacktavism
Podobnie rozprzestrzenianie się demokracji od czasu rozpadu Związku Radzieckiego przed pokoleniem,
w połączeniu z interakcjami internetowymi między ludźmi na całym świecie, zapoczątkowało erę
haktywizmu. Ludzie są świadomi tego, co dzieje się w większej liczbie miejsc niż w przeszłości. Hakerzy
wściekli na niektóre polityki lub działania rządu w niektórych lokalizacjach mogą atakować ten rząd lub
obywateli kraju, nad którym rządzi z odległych miejsc.
Większa wolność
Jednocześnie represjonowani ludzie są teraz bardziej świadomi stylu życia ludzi w bardziej wolnych i
zamożnych krajach, zjawisko to zmusiło niektóre rządy do liberalizacji, a inne zmotywowały do
wprowadzenia kontroli typu cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec korzystaniu z różnych internetowych
usługi.
Sankcje
Innym politycznym następstwem cyberbezpieczeństwa są sankcje międzynarodowe: zbuntowane
państwa podlegające takim sankcjom były w stanie wykorzystać cyberprzestępczość różnych form w
celu obejścia sankcji. Na przykład uważa się, że Korea Północna rozpowszechnia złośliwe
oprogramowanie, które wydobywa kryptowalutę dla państwa totalitarnego na komputery na całym
świecie, umożliwiając w ten sposób obejście sankcji poprzez uzyskanie płynnych pieniędzy, które
można łatwo wydać w dowolnym miejscu. W 2019 r. Brak odpowiedniego zabezpieczenia komputerów
osobistych przez osoby fizyczne może bezpośrednio wpłynąć na negocjacje polityczne.
Tworzenie nowej równowagi sił
Podczas gdy siły zbrojne niektórych narodów już dawno stały się potężniejsze niż siły ich przeciwników
- zarówno jakość, jak i ilość broni różnią się znacznie między narodami - jeśli chodzi o
cyberbezpieczeństwo, równowaga sił jest zupełnie inna. Chociaż jakość cyberbroni może się różnić w
poszczególnych krajach, fakt, że uruchomienie cyberataków kosztuje niewiele, oznacza, że wszystkie
wojska mają skutecznie nieograniczoną podaż używanej przez siebie broni. W rzeczywistości w

większości przypadków uruchomienie milionów cyberataków kosztuje niewiele więcej niż
uruchomienie tylko jednego. Ponadto, w przeciwieństwie do świata fizycznego, w którym każdy naród,
który bombardował domy cywilne na terytorium swojego przeciwnika, może spotkać się z surowymi
represjami, nieuczciwe rządy regularnie hakują bezkarnie ludzi w innych krajach. Ofiary często nie zdają
sobie sprawy, że zostały narażone na szwank, rzadko zgłaszają takie incydenty organom ścigania, a na
pewno nie wiedzą, kogo winić. Nawet gdy ofiara zda sobie sprawę, że doszło do naruszenia, a nawet
gdy eksperci techniczni wskażą napastników jako winowajców, państwa stojące za takimi atakami
często cieszą się prawdopodobną zaprzeczeniem, uniemożliwiając jakiemukolwiek rządowi publiczny
odwet. W rzeczywistości trudność w ustaleniu źródła cyberataków w połączeniu z elementem
prawdopodobnej zaprzeczenia stanowi silną zachętę dla rządów do wykorzystywania cyberataków
jako mechanizmu proaktywnego atakowania przeciwnika, siejącego różne formy spustoszenia bez
obawy o znaczne represje. Co więcej, świat cyberbezpieczeństwa stworzył ogromną nierównowagę
między atakującymi i obrońcami, co działa na korzyść słabszych narodów. Rządy, które nigdy nie
mogłyby sobie pozwolić na uruchomienie ogromnych zapór przeciw przeciwnikowi w świecie
fizycznym, mogą to łatwo zrobić w świecie cybernetycznym, gdzie uruchomienie każdego ataku
kosztuje prawie nic. W rezultacie atakujący mogą sobie pozwolić na kontynuowanie ataku, dopóki nie
odniesie sukcesu - i tylko raz muszą złamać systemy, aby „odnieść sukces” - tworząc ogromny problem
dla obrońców, którzy muszą chronić swoje aktywa przed każdym atakiem. Ta nierównowaga przełożyła
się na dużą przewagę atakujących nad obrońcami i oznaczała, że nawet niewielkie potęgi mogą
skutecznie naruszać systemy należące do supermocarstw. W rzeczywistości ta nierównowaga
przyczynia się do tego, że naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego zdają się występować tak
często, ponieważ wielu hakerów po prostu atakuje, dopóki im się nie uda. Jeśli organizacja skutecznie
obroni się przed 10 milionami ataków, ale nie zdoła powstrzymać 10 000 0001, może ponieść poważne
naruszenie i przekazać wiadomości.
Raporty o naruszeniu prawdopodobnie nawet nie wspominają o tym, że ma 99,999999 procent
skuteczności w zakresie ochrony swoich danych i że skutecznie powstrzymał atakujących milion razy z
rzędu. Podobnie, jeśli firma zainstalowała 99,999 procent łatek, które powinna była zaniedbać, aby
naprawić jedną znaną lukę, prawdopodobnie ucierpi z powodu liczby exploitów dostępnych
przestępcom. Media informują o tym, że organizacja nie dokonała prawidłowej łatki, pomijając jej
prawie doskonały wynik w tym obszarze. W związku z tym era cyberprzestrzeni zmieniła także
równowagę sił między przestępcami a organami ścigania. Przestępcy wiedzą, że szanse na złapanie i
udane ściganie za cyberprzestępczość są znacznie mniejsze niż w przypadku większości innych
przestępstw, a powtarzające się nieudane próby przeprowadzenia cyberprzestępczości nie są receptą
na pewne aresztowania, jak w przypadku większości innych przestępstw. Są również świadomi, że
organy ścigania nie mają środków na ściganie zdecydowanej większości cyberprzestępców.
Wyśledzenie, aresztowanie i skuteczne ściganie osoby kradnącej dane z połowy świata za
pośrednictwem licznych przeskoków w wielu krajach i sieci komputerów na przykład dowodzona przez
osoby przestrzegające prawa, wymaga zebrania i przeznaczenia znacznie większej ilości zasobów niż
złapanie złodzieja, który został nagrany kamerą podczas trzymania w sklepie w lokalnej komisariacie
policji. Dzięki niskim kosztom przeprowadzania powtarzających się ataków, szansom na ostateczny
sukces na ich korzyść, szansom na złapanie i ukaranie maleńkim, a także potencjalnym korzyściom
rosnącym wraz ze zwiększoną cyfryzacją, przestępcy wiedzą, że cyberprzestępczość się opłaca,
podkreślając powód, dla którego należy chronić siebie.
Patrząc na ryzyko, które łagodzi cyberbezpieczeństwo
Ludzie czasami tłumaczą powód, dla którego cyberbezpieczeństwo jest ważne jako „ponieważ
zapobiega hakerom włamywania się do systemów i kradzieży danych i pieniędzy”. Ale taki opis

dramatycznie nie docenia roli, jaką cyberbezpieczeństwo odgrywa w utrzymaniu nowoczesnego domu,
biznesu, a nawet świata. W rzeczywistości na rolę cyberbezpieczeństwa można spojrzeć z różnych
punktów widzenia, z których każdy przedstawia inny zestaw celów. Oczywiście poniższe listy nie są
kompletne, ale powinny dostarczać do myślenia i podkreślać znaczenie zrozumienia, w jaki sposób
zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed cyberbezpieczeństwem.
Cel cyberbezpieczeństwa: triada CIA
Specjaliści ds. Cyberbezpieczeństwa często wyjaśniają, że celem cyberbezpieczeństwa jest
zapewnienie poufności, integralności i dostępności (CIA) danych, czasami nazywanych triadą CIA, z grą
z miłością:
* Poufność oznacza, że informacje nie zostaną ujawnione ani w żaden inny sposób udostępnione
nieupoważnionym podmiotom (w tym osobom, organizacjom lub procesom komputerowym). Nie myl
poufności z prywatnością: Poufność to podzbiór sfery prywatności. Dotyczy to w szczególności ochrony
danych przed nieuprawnionymi przeglądającymi, podczas gdy prywatność ogólnie obejmuje znacznie
więcej. Hakerzy kradnący dane podważają poufność.
* Integralność odnosi się do zapewnienia, że dane są zarówno dokładne, jak i kompletne. Dokładność
oznacza na przykład, że dane nigdy nie są modyfikowane w jakikolwiek sposób przez osobę
nieupoważnioną lub przez usterkę techniczną. Kompletne odnosi się na przykład do danych, które nie
zostały usunięte przez żadną nieupoważnioną osobę lub usterkę techniczną. Uczciwość obejmuje
również zapewnienie niezaprzeczalności, co oznacza, że dane są tworzone i przetwarzane w taki
sposób, że nikt nie może racjonalnie twierdzić, że dane nie są autentyczne lub niedokładne. Cyberataki,
które przechwytują dane i modyfikują je przed przekazaniem ich do miejsca docelowego - czasami
znanego jako ataki typu man-in-the-middle - podważają integralność.
* Dostępność odnosi się do zapewnienia, że informacje, systemy używane do ich przechowywania i
przetwarzania, mechanizmy komunikacyjne używane do uzyskania dostępu i przekazywania, a
wszystkie związane z tym środki kontroli bezpieczeństwa działają poprawnie, aby spełnić określone
kryteria (na przykład 99,99 procent czasu sprawności). Ludzie spoza obszaru bezpieczeństwa
cybernetycznego czasami uważają dostępność za drugi aspekt bezpieczeństwa informacji po poufności
i integralności. W rzeczywistości zapewnienie dostępności jest integralną częścią cyberbezpieczeństwa.
Takie postępowanie jest jednak czasami trudniejsze niż zapewnienie poufności lub integralności.
Jednym z powodów tego jest prawda ,że utrzymywanie dostępności często wymaga zaangażowania o
wiele większej liczby specjalistów niezwiązanych z bezpieczeństwem, co prowadzi do wyzwania typu
„zbyt wielu kucharzy w kuchni”, szczególnie w większych organizacjach. Rozpowszechniane ataki typu
„odmowa usługi” mają na celu podważenie dostępności. Weź również pod uwagę, że ataki często
wykorzystują dużą liczbę skradzionej mocy komputera i przepustowości, aby przeprowadzić ataki
DDoS, ale osoby odpowiadające, które chcą zapewnić dostępność, mogą wykorzystać jedynie
stosunkowo niewielką ilość zasobów, na które mogą sobie pozwolić.
Z ludzkiej perspektywy
Ryzyko, które rozwiązuje cyberbezpieczeństwo, można również rozpatrywać w kategoriach lepiej
odzwierciedlających ludzkie doświadczenia:
* Ryzyko związane z prywatnością: ryzyko wynikające z potencjalnej utraty odpowiedniej kontroli lub
niewłaściwego wykorzystania danych osobowych lub innych poufnych informacji.
* Ryzyko finansowe: ryzyko strat finansowych spowodowanych włamaniem. Straty finansowe mogą
obejmować zarówno te, które są bezpośrednie - na przykład kradzież pieniędzy z czyjegoś konta

bankowego przez hakera, który włamał się na konto - oraz straty pośrednie, takie jak utrata klientów,
którzy nie ufają już małej firmie po ten drugi doznał naruszenia bezpieczeństwa.
* Ryzyko zawodowe: Ryzyko związane z karierą zawodową wynikające z naruszeń. Oczywiście
specjaliści ds. bezpieczeństwa cybernetycznego są narażeni na ryzyko utraty kariery, jeśli dojdzie do
naruszenia pod ich nadzorem i zostanie ustalone, że nastąpiło z powodu zaniedbania, ale inne typy
specjalistów mogą również ponieść szkodę zawodową z powodu naruszenia. Dyrektorzy na poziomie
C mogą być zwolnieni, członkowie zarządu mogą być pozwani, i tak dalej. Szkody zawodowe mogą
również wystąpić, jeśli hakerzy udostępnią prywatną komunikację lub dane, które pokazują kogoś w
złym świetle - na przykład dowodzą, że dana osoba została ukarana za niewłaściwe działanie, wysłała
wiadomość e-mail zawierającą nieodpowiednie materiały i tak dalej.
* Ryzyko biznesowe: Ryzyko dla firmy podobne do ryzyka zawodowego dla osoby fizycznej. Dokumenty
wewnętrzne wyciekły po naruszeniu Sony Pictures, które odmalowały różne firmy w negatywnym
świetle w stosunku do niektórych praktyk kompensacyjnych.
* Ryzyko osobiste: wiele osób przechowuje prywatne informacje na swoich urządzeniach
elektronicznych, od wyraźnych zdjęć po zapisy uczestnictwa w działaniach, które nie mogą być uznane
przez członków ich kręgów społecznych za godne szacunku. Takie dane mogą czasem wyrządzić
znaczną szkodę osobistym relacjom, jeśli zostaną ujawnione. Podobnie, skradzione dane osobowe
mogą pomóc przestępcom w kradzieży tożsamości ludzi, co może powodować różnego rodzaju
problemy osobiste.

Poznanie typowych cyberataków
Istnieje wiele różnych rodzajów cyberataków - tak wiele, że można by napisać o nich całą serię książek.
My nie omawiamy jednak szczegółowo wszystkich rodzajów zagrożeń, ponieważ w rzeczywistości
prawdopodobnie czytasz to, aby dowiedzieć się, jak zachować cyberbezpieczeństwo, a nie o sprawach,
na które nie masz wpływu, takie jak formy ataków, które zwykle są skierowane na agencje
szpiegowskie, sprzęt przemysłowy lub uzbrojenie wojskowe. W tym rozdziale dowiesz się o różnych
typach problemów, które cyberataki mogą stworzyć w wyniku ataków, które zwykle dotykają osoby i
małe firmy.
Ataki zadające obrażenia
Atakujący przeprowadzają pewne formy cyberataków z zamiarem wyrządzenia szkód ofiarom.
Zagrożenie stwarzane przez takie ataki nie polega na tym, że przestępca bezpośrednio wykradnie twoje
pieniądze lub dane, ale że napastnicy wyrządzą ci krzywdę w inny określony sposób - sposób, który
może ostatecznie przełożyć się na korzyści finansowe, militarne, polityczne lub inne. napastnikowi i
(potencjalnie) wyrządzeniu szkody ofierze.
Typy ataków, które powodują obrażenia, obejmują
* Ataki typu Denial-of-Service (DoS)
* Rozproszone ataki typu „odmowa usługi” (DDoS)
* Botnety i zombie
* Ataki niszczące dane
Ataki typu „odmowa usługi” (DoS)
Atak typu „odmowa usługi” to taki, w którym osoba atakująca celowo próbuje sparaliżować komputer
lub sieć komputerową, zalewając ją dużą ilością żądań lub danych, które przeciążają cel i
uniemożliwiają mu prawidłowe odpowiadanie na uzasadnione żądania. W wielu przypadkach każde
żądanie wysłane przez atakującego jest uzasadnione - na przykład normalne żądanie załadowania
strony internetowej. W innych przypadkach prośby nie są zwykłymi prośbami. Zamiast tego
wykorzystują wiedzę o różnych protokołach do wysyłania żądań, które optymalizują, a nawet
zwiększają efekt ataku. W każdym razie ataki typu „odmowa usługi” polegają na przytłaczaniu
jednostek centralnych (CPU) i / lub pamięci systemów komputerowych, wykorzystując całą dostępną
przepustowość komunikacji sieciowej i / lub wyczerpując zasoby infrastruktury sieciowej, takie jak
routery.
Rozproszone ataki typu „odmowa usługi” (DDoS)
Rozproszony atak DoS to atak DoS, w którym wiele pojedynczych komputerów lub innych
podłączonych urządzeń w różnych regionach jednocześnie zalewa cel żądaniami. W ostatnich latach
prawie wszystkie poważne ataki typu „odmowa usługi” miały charakter rozproszony, a niektóre
polegały na wykorzystaniu podłączonych do Internetu kamer i innych urządzeń jako pojazdów ataku,
a nie klasycznych komputerów. Celem ataku DDoS jest wyłączenie ofiary z sieci, a motywacja do tego
jest różna. Czasami cel ma charakter finansowy: wyobraź sobie, na przykład, szkody, jakie mogą
wyniknąć dla firmy sprzedawcy internetowego, jeśli pozbawiony skrupułów konkurent wyłączy jego
witrynę podczas Czarnego Piątku. Wyobraź sobie oszusta, który ogranicza zapasy dużego sprzedawcy
zabawek tuż przed rozpoczęciem ataku DDoS na tego sprzedawcę dwa tygodnie przed Bożym
Narodzeniem. Ataki DDoS pozostają poważnym i rosnącym zagrożeniem. Przestępcze przedsiębiorstwa

oferują nawet usługi DDoS do wynajęcia, które są reklamowane w ciemnej sieci jako oferujące za
opłatą „wyłączenie witryn konkurenta w opłacalny sposób”. W niektórych przypadkach wyrzutnie
DDoS mogą mieć motywy polityczne, a nie finansowe. Na przykład skorumpowany polityk może dążyć
do usunięcia witryny swojego przeciwnika w trakcie sezonu wyborczego, ograniczając w ten sposób
zdolność konkurenta do rozpowszechniania wiadomości i otrzymywania wkładów do kampanii online.
Haktywiści mogą również przeprowadzać ataki DDoS w celu niszczenia witryn w imię „sprawiedliwości”
- na przykład atakując strony organów ścigania po zabiciu nieuzbrojonej osoby podczas kłótni z policją.
W rzeczywistości, według badania przeprowadzonego w 2017 r. przez Kaspersky Lab i B2B
International, prawie połowa firm na całym świecie, które doświadczyły ataku DDoS, podejrzewa, że
ich konkurenci mogli być w to zamieszani. Ataki DDoS mogą wpływać na osoby na trzy istotne sposoby:
* Atak DDoS na sieć lokalną może znacznie spowolnić cały dostęp do Internetu z tej sieci. Czasami te
ataki powodują, że łączność jest tak wolna, że połączenia z witrynami kończą się niepowodzeniem z
powodu ustawień limitu czasu sesji, co oznacza, że systemy kończą połączenia po tym, jak żądanie
odpowiedzi trwa dłużej niż pewien maksymalny dopuszczalny próg.
* Atak DDoS może uniemożliwić dostęp do witryny, z której dana osoba planuje korzystać. Na przykład
21 października 2016 r. wielu użytkowników nie było w stanie dotrzeć do kilku znanych witryn, w tym
Twittera, PayPal, CNN, HBO Now, The Guardian i dziesiątek innych popularnych witryn, z powodu
masowego ataku DDoS na strony trzecie świadcząca różne usługi techniczne dla tych witryn i wiele
innych.
Możliwość ataków DDoS jest jednym z powodów, dla których nie należy czekać do ostatniej chwili z
wykonaniem transakcji bankowej online - strona, z której należy skorzystać, może być niedostępna z
wielu powodów, z których jednym jest trwający atak DDoS .
* Atak DDoS może doprowadzić użytkowników do uzyskania informacji z jednej witryny zamiast z innej.
Uniemożliwiając dostęp do jednej witryny, internauci poszukujący konkretnych informacji mogą ją
uzyskać z innej witryny - zjawisko, które umożliwia atakującym albo rozpowszechnianie dezinformacji,
albo uniemożliwia ludziom usłyszenie pewnych informacji lub punktów widzenia w ważnych sprawach.
W związku z tym ataki DDoS mogą być wykorzystywane jako skuteczny mechanizm - przynajmniej
krótkoterminowy - do cenzurowania przeciwstawnych punktów widzenia.
Botnety i zombie
Często ataki DDoS wykorzystują tak zwane botnety. Botnety to zbiór zainfekowanych komputerów
należących do innych podmiotów, które haker zdalnie kontroluje i wykorzystuje do wykonywania
zadań bez wiedzy prawowitych właścicieli. Przestępcy, którym udało się zainfekować milion
komputerów złośliwym oprogramowaniem, mogą na przykład potencjalnie wykorzystać te maszyny,
znane jako zombie, do jednoczesnego wysyłania wielu żądań z jednego serwera lub farmy serwerów w
celu przeciążenia celu ruchem.
Ataki niszczące dane
Czasami napastnicy chcą zrobić coś więcej, niż tymczasowo przenieść stronę do trybu offline,
przytłaczając ją żądaniami - mogą chcieć zaszkodzić ofierze, niszcząc lub uszkadzając informacje i / lub
systemy informacyjne celu. Przestępca może próbować zniszczyć dane użytkownika poprzez atak
polegający na zniszczeniu danych - na przykład, jeśli użytkownik odmówi zapłacenia okupu za pomocą
oprogramowania wymuszającego okup, którego żąda oszust. Oczywiście wszystkie powody
przeprowadzania ataków DDoS (patrz poprzednia sekcja) to również powody, dla których haker może
również próbować zniszczyć czyjeś dane.

Ataki wiper to zaawansowane ataki polegające na niszczeniu danych, w których przestępca
wykorzystuje złośliwe oprogramowanie do usuwania danych z dysku twardego lub dysku SSD ofiary w
taki sposób, że ich odzyskanie jest trudne lub niemożliwe. Mówiąc prościej, jeśli ofiara nie ma kopii
zapasowych, ktoś, którego komputer zostanie wyczyszczony przez program, prawdopodobnie utraci
dostęp do wszystkich danych i oprogramowania, które były wcześniej przechowywane na
zaatakowanym urządzeniu.
Personifikacja
Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie stwarza Internet, jest łatwość, z jaką psotne strony
mogą podszywać się pod innych. Na przykład przed erą Internetu przestępcy nie mogli łatwo podszyć
się pod bank lub sklep i przekonać ludzi do oddania pieniędzy w zamian za obiecaną stopę procentową
lub towary. Fizycznie wysyłane listy, a później rozmowy telefoniczne stały się narzędziami oszustów,
ale żadna z tych wcześniejszych technik komunikacji nigdy nie zbliżyła się do potęgi Internetu, aby
pomóc przestępcom próbującym podszyć się pod strony przestrzegające prawa. Stworzenie witryny
internetowej, która naśladuje witrynę banku, sklepu lub agencji rządowej, jest dość proste i czasami
zajmuje kilka minut. Przestępcy mogą znaleźć niemal nieskończoną ilość nazw domen, które są
wystarczająco zbliżone do nazw domen legalnych stron, aby skłonić niektórych ludzi do uwierzenia, że
witryna, którą widzą, jest prawdziwą okazją, gdy tak nie jest, dając oszustom typowy pierwszy składnik
przepisu do podszywania się pod inne osoby online. Wysyłanie wiadomości e-mail, która wydaje się
pochodzić od kogoś innego, jest proste i umożliwia przestępcom popełnianie wszelkiego rodzaju
przestępstw w Internecie.
Wyłudzanie informacji
Phishing odnosi się do próby przekonania osoby do podjęcia pewnych działań poprzez podszywanie się
pod zaufaną osobę, która może zasadnie poprosić użytkownika o podjęcie takiego działania. Na
przykład przestępca może wysłać wiadomość e-mail, która wydaje się być wysłana przez duży bank i
zawiera prośbę o kliknięcie łącza w celu zresetowania hasła z powodu możliwego naruszenia danych.
Gdy użytkownik kliknie odsyłacz, zostaje przekierowany na stronę internetową, która wydaje się
należeć do banku, ale w rzeczywistości jest repliką prowadzoną przez przestępcę. W związku z tym
przestępca wykorzystuje fałszywą witrynę internetową do zbierania nazw użytkowników i haseł do
witryny bankowej.
Spear phishing
Spear phishing odnosi się do ataków phishingowych zaprojektowanych i wysłanych w celu wymierzenia
w określoną osobę, firmę lub organizację. Jeśli na przykład przestępca stara się uzyskać dane
uwierzytelniające w systemie poczty e-mail określonej firmy, może wysyłać wiadomości e-mail
spreparowane specjalnie dla określonych osób w organizacji. Często przestępcy, którzy szpiegują phish,
badają swoje cele online i wykorzystują nadmiernie rozpowszechnione informacje w mediach
społecznościowych w celu tworzenia szczególnie legalnie brzmiących wiadomości e-mail. Na przykład
następujący typ wiadomości e-mail jest zazwyczaj dużo bardziej przekonujący niż „Zaloguj się do
serwera poczty i zresetuj hasło”: „Cześć, za dziesięć minut lecę samolotem. Czy możesz zalogować się
do serwera Exchange i sprawdzić, kiedy mam spotkanie? Z jakiegoś powodu nie mogę wejść. Możesz
najpierw spróbować zadzwonić do mnie telefonicznie ze względów bezpieczeństwa, ale jeśli za mną
tęsknisz, po prostu sprawdź informacje i wyślij mi je e-mailem - ponieważ wiesz, że otrzymuję w
samolocie, który ma się rozpocząć ”.
Oszustwo CEO

Oszustwo CEO jest podobne do spear phishing, ponieważ polega na tym, że przestępca podszywa się
pod dyrektora generalnego lub innego członka zarządu określonej firmy, ale instrukcje podane przez
„CEO” mogą polegać na podjęciu działania bezpośrednio, a nie na logowaniu w systemie, a celem może
nie być przechwycenie nazw użytkowników i haseł itp.
Oszust może na przykład wysłać wiadomość e-mail do dyrektora finansowego firmy z poleceniem
wysłania przelewu do konkretnego nowego dostawcy lub wysłania wszystkich formularzy W2
organizacji za dany rok na określony adres e-mail należący do księgowego firmy. Oszustwa dyrektorów
generalnych często przynoszą przestępcom znaczne korzyści i sprawiają, że pracownicy, którzy ulegają
oszustwom, wydają się niekompetentni. W rezultacie ludzie, którzy padają ofiarą takich oszustw, są
często zwalniani z pracy.
Smishing
Smishing odnosi się do przypadków phishingu, w których osoby atakujące dostarczają swoje
wiadomości za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS), a nie poczty elektronicznej. Celem może
być przechwycenie nazw użytkowników i haseł lub nakłonienie użytkownika do zainstalowania
złośliwego oprogramowania.
Vishing
Vishing, czyli phishing głosowy, to phishing przez POTS - co oznacza „zwykłą starą usługę telefoniczną”.
Tak, przestępcy używają starych, sprawdzonych metod do oszukiwania ludzi. Obecnie większość takich
połączeń jest transmitowana przez systemy Voice Over IP, ale ostatecznie oszuści dzwonią do ludzi na
zwykłe telefony w taki sam sposób, w jaki oszuści robią to od dziesięcioleci.
Wielorybnictwo
Wielorybnictwo odnosi się do phishingu typu spear, którego celem jest kierownictwo znanych firm lub
urzędników państwowych.
Manipulowanie
Czasami osoby atakujące nie chcą zakłócać normalnych działań organizacji, ale zamiast tego próbują
wykorzystać te działania w celu uzyskania korzyści finansowych.
Często oszuści osiągają takie cele, manipulując danymi podczas przesyłania lub gdy znajdują się one w
systemach ich celów w procesie znanym jako manipulowanie. W podstawowym przypadku ingerencji
w przesyłane dane, na przykład, wyobraź sobie, że użytkownik bankowości internetowej poinstruował
swój bank, aby przelał pieniądze na określone konto, ale w jakiś sposób przestępca przechwycił żądanie
i zmienił odpowiedni numer rozliczeniowy i numer konta na swoje. posiadać. Przestępca może również
włamać się do systemu i manipulować informacjami w podobnych celach. Korzystając z poprzedniego
przykładu, wyobraź sobie, że przestępca zmienił adres płatności powiązany z konkretnym odbiorcą, tak
że gdy dział rozrachunków z dostawcami dokonuje płatności online, środki trafiają do niewłaściwego
miejsca docelowego (cóż, przynajmniej jest to błędne w oczach płatnik).
Przechwycenie
Przechwytywanie ma miejsce, gdy atakujący przechwytują informacje przesyłane między
komputerami. Jeśli dane nie są odpowiednio zaszyfrowane, strona, która je przechwytuje, może być w
stanie je niewłaściwie wykorzystać. Jeden specjalny rodzaj przechwytywania jest znany jako atak manin-the-middle. W tego typu ataku przechwytujący przekazuje dane między nadawcą a odbiorcą,
próbując ukryć fakt, że dane są przechwytywane. W takim przypadku proxy odnosi się do człowieka

pośrodku przechwytywania żądań, a następnie przesyłanie ich (w zmodyfikowanej lub
niezmodyfikowanej formie) do pierwotnie zamierzonych miejsc docelowych, a następnie odbieranie
odpowiedzi od tych odbiorców i przesyłanie ich (w zmodyfikowanej lub niezmienionej formie) z
powrotem do nadawcy. Wykorzystując proxy, pośrednik utrudnia nadawcy poznanie, że jego
komunikacja jest przechwytywana, ponieważ kiedy komunikuje się z serwerem, otrzymuje odpowiedzi,
których oczekuje. Na przykład przestępca może założyć fałszywą witrynę banku i przekazać wszelkie
informacje, które ktoś wejdzie na fałszywą stronę, do rzeczywistej witryny banku, aby przestępca mógł
odpowiedzieć tymi samymi informacjami, które przesłałby legalny bank. Pośrednictwo dla tego rodzaj
nie tylko pomaga przestępcy uniknąć wykrycia - użytkownik, który podaje oszustom swoje hasło, a
następnie wykonuje swoje normalne czynności związane z bankowością internetową, może nie mieć
pojęcia, że podczas sesji bankowości internetowej wydarzyło się coś nienormalnego - ale także pomaga
przestępca upewnij się, że przechwyci właściwe hasło. Jeśli użytkownik wprowadzi niepoprawne hasło,
przestępca będzie wiedział, aby poprosić o prawidłowe. Rysunek przedstawia anatomię man-in-themiddle przechwytującego i przekazującego komunikację.

Kradzież danych
Wiele cyberataków obejmuje kradzież danych ofiary. Atakujący może chcieć ukraść dane należące do
osób fizycznych, firm lub agencji rządowej z co najmniej jednego z wielu możliwych powodów. Ludzie,
firmy, organizacje non-profit i rządy są narażeni na kradzież danych.
Kradzież danych osobowych
Przestępcy często próbują ukraść dane ludzi w nadziei na znalezienie przedmiotów, na których mogą
zarabiać, w tym:
* Dane, które można wykorzystać do kradzieży tożsamości lub sprzedać złodziejom tożsamości
* Kompromitujące zdjęcia lub dane zdrowotne, które można sprzedać lub wykorzystywać jako część
programu szantażu

* Informacje, które zostały skradzione, a następnie usunięte z komputera użytkownika, za które może
zostać zapłacony okup
* Listy haseł, których można użyć do naruszenia innych systemów
* Poufne informacje o sprawach związanych z pracą, które mogą zostać wykorzystane do nielegalnego
handlu akcjami na podstawie informacji poufnych
* Informacje o nadchodzących planach podróży, które można wykorzystać do planowania napadu na
dom ofiary
Kradzież danych biznesowych
Przestępcy mogą wykorzystywać dane skradzione z firm do wielu niecnych celów:
* Dokonywanie transakcji giełdowych: posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat tego, jaki okaże się
kwartał, daje przestępcy informacje poufne, na temat których może nielegalnie handlować akcjami lub
opcjami i potencjalnie osiągnąć znaczny zysk.
* Sprzedaż danych pozbawionym skrupułów konkurentom: przestępcy, którzy kradną dane o
sprzedaży ,informacje o rurociągach, dokumenty zawierające szczegóły przyszłych produktów lub inne
wrażliwe informacje mogą sprzedawać te dane pozbawionym skrupułów konkurentom lub
pozbawionym skrupułów pracownikom konkurencji, których kierownictwo może nigdy nie dowiedzieć
się, w jaki sposób tacy pracownicy nagle poprawili swoje wyniki.
* Wyciek danych do mediów: poufne dane mogą zawstydzić ofiarę i spowodować spadek jego akcji
(być może po krótkiej sprzedaży niektórych akcji).
* Wyciek danych objętych przepisami dotyczącymi prywatności: Ofiara może zostać ukarana grzywną.
* Rekrutacja pracowników: rekrutując pracowników lub sprzedając informacje innym firmom, które
chcą zatrudnić pracowników o podobnych umiejętnościach lub znających systemy konkursowe,
przestępcy, którzy kradną wiadomości e-mail i odkrywają komunikację między pracownikami, która
wskazuje, że jeden lub więcej pracowników jest niezadowolonych ze swoich obecnych stanowiska
mogą sprzedawać te informacje stronom pragnącym zatrudnić.
* Kradzież i korzystanie z własności intelektualnej: strony, które kradną kod źródłowy oprogramowania
komputerowego, mogą uniknąć płacenia opłat licencyjnych prawowitemu właścicielowi
oprogramowania. Strony, które kradną dokumenty projektowe utworzone przez innych po
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań i rozwoju, mogą z łatwością zaoszczędzić miliony - a
czasem nawet miliardy - na kosztach badań i rozwoju
Złośliwe oprogramowanie
Złośliwe oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie to wszechstronne określenie
oprogramowania, które celowo wyrządza szkody użytkownikom, którzy zazwyczaj nie mają pojęcia, że
je uruchamiają. Złośliwe oprogramowanie obejmuje wirusy komputerowe, robaki, trojany,
ransomware, scareware, spyware, kopacze kryptowalut, adware i inne programy przeznaczone do
wykorzystywania zasobów komputera w niecnych celach.
Wirusy
Wirusy komputerowe to przypadki złośliwego oprogramowania, które po uruchomieniu replikują się,
wstawiając własny kod do systemów komputerowych. Zazwyczaj wstawianie odbywa się w plikach
danych (na przykład jako nieuczciwe makra w dokumencie programu Word), w specjalnej części

dysków twardych lub dysków półprzewodnikowych, które zawierają kod i dane używane do rozruchu
komputera lub dysku (znane również jako sektory rozruchowe ) lub inne programy komputerowe.
Podobnie jak wirusy biologiczne, wirusy komputerowe nie mogą się rozprzestrzeniać bez hostów do
zarażenia. Niektóre wirusy komputerowe znacząco wpływają na zainfekowane hosty. Niektóre wirusy
komputerowe znacząco wpływają na wydajność ich hostów, podczas gdy inne są przynajmniej czasami
prawie niezauważalne. Podczas gdy wirusy komputerowe nadal wyrządzają ogromne szkody na całym
świecie, większość poważnych zagrożeń w postaci złośliwego oprogramowania pojawia się obecnie w
postaci robaków i trojanów.
Robaki
Robaki komputerowe to samodzielne fragmenty złośliwego oprogramowania, które replikują się same
bez potrzeby rozprzestrzeniania się hostów. Robaki często rozprzestrzeniają się za pośrednictwem
połączeń, wykorzystując luki w zabezpieczeniach docelowych komputerów i sieci. Ponieważ zwykle
zajmują przepustowość sieci, robaki mogą wyrządzać szkody nawet bez modyfikowania systemów lub
kradzieży danych. Mogą spowalniać połączenia sieciowe - a niewiele osób, jeśli w ogóle, lubi, gdy ich
połączenia wewnętrzne i internetowe zwalniają.
Trojany
Trojany (odpowiednio nazwane na cześć historycznego konia trojańskiego) to złośliwe
oprogramowanie, które jest zamaskowane jako nieszkodliwe oprogramowanie lub ukryte w legalnej,
nieszkodliwej aplikacji lub danych cyfrowych. Trojany najczęściej rozprzestrzeniają się za pomocą
jakiejś formy inżynierii społecznej - na przykład poprzez nakłonienie ludzi do kliknięcia łącza,
zainstalowania aplikacji lub uruchomienia załącznika do wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do
wirusów i robaków trojany zazwyczaj nie rozmnażają się samodzielnie przy użyciu technologii - zamiast
tego polegają na wysiłku (a dokładniej na błędach) ludzi.
Oprogramowanie ransomware
Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które żąda zapłacenia okupu przestępcy w zamian za to, że
zainfekowana strona nie odniesie żadnej szkody. Ransomware często szyfruje pliki użytkownika i grozi
usunięciem klucza szyfrowania, jeśli okup nie zostanie zapłacony w stosunkowo krótkim czasie, ale inne
formy oprogramowania ransomware obejmują przestępcę kradnącego dane użytkownika i grożącego
opublikowaniem ich online, jeśli okup nie zostanie zapłacony. Niektóre oprogramowanie ransomware
w rzeczywistości kradnie pliki z komputerów użytkowników, a nie po prostu szyfruje dane, aby upewnić
się, że użytkownik nie ma możliwości odzyskania swoich danych (na przykład za pomocą narzędzia
chroniącego przed oprogramowaniem ransomware) bez płacenia okupu. Ransomware jest najczęściej
dostarczane ofiarom jako trojan lub wirus, ale z powodzeniem jest również rozprzestrzeniane przez
przestępców, którzy umieścili je w robaku. W ostatnich latach wyrafinowani przestępcy stworzyli
nawet ukierunkowane kampanie ransomware, które wykorzystują wiedzę o tym, jakie dane są
najcenniejsze dla określonego celu i ile ten cel może zapłacić okup. Rysunek poniżej przedstawia ekran
żądania okupu w WannaCry - odmianę oprogramowania ransomware, które wyrządziło szkody w
wysokości co najmniej setek milionów dolarów (jeśli nie miliardów) po początkowym
rozpowszechnieniu w maju 2017 r. Wielu ekspertów ds. Bezpieczeństwa uważa, że rząd Korei
Północnej lub inni pracujący dla niego stworzyli WannaCry, który w ciągu czterech dni zainfekował setki
tysięcy komputerów w około 150 krajach.

Scareware
Scareware to złośliwe oprogramowanie, które starszy ludzi i zmusza do podjęcia pewnych działań.
Jednym z typowych przykładów jest złośliwe oprogramowanie, które zmusza ludzi do kupowania
oprogramowania zabezpieczającego. Na urządzeniu pojawia się komunikat, że urządzenie jest
zainfekowane wirusem, który może usunąć tylko określony pakiet zabezpieczeń, wraz z łączem
umożliwiającym zakup tego „oprogramowania zabezpieczającego”.
Programy szpiegujące
Oprogramowanie szpiegowskie to oprogramowanie, które potajemnie i bez pozwolenia zbiera
informacje z urządzenia. Oprogramowanie szpiegujące może przechwytywać naciśnięcia klawiszy
użytkownika (w takim przypadku nazywa się to keyloggerem), wideo z kamery wideo, dźwięk z
mikrofonu, obrazy ekranu i tak dalej. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między oprogramowaniem
szpiegującym a oprogramowaniem inwazyjnym. Niektóre technologie, które mogą zostać uznane za
oprogramowanie szpiegowskie, jeśli użytkownikom nie powiedziano, że są śledzeni w Internecie, są
używane przez legalne firmy; mogą być inwazyjne, ale nie są złośliwym oprogramowaniem. Te rodzaje
oprogramowania niebędącego oprogramowaniem szpiegującym, które również szpiegują, obejmują
sygnały nawigacyjne, które sprawdzają, czy użytkownik załadował określoną stronę internetową, oraz
śledzące pliki cookie zainstalowane przez witryny internetowe lub aplikacje. Niektórzy eksperci
argumentują, że każde oprogramowanie, które śledzi lokalizację smartfona, gdy aplikacja nie jest
aktywnie używana przez użytkownika urządzenia, również zalicza się do kategorii oprogramowania
niebędącego oprogramowaniem szpiegującym, które również szpieguje - jest to definicja obejmująca
popularne aplikacje, takie jak Uber.

Górnicy kryptowaluty
Kopacze kryptowaluty to złośliwe oprogramowanie, które bez zgody właścicieli urządzeń przejmowało
kontrolę nad mózgiem urządzeń (cyklami procesora) w celu wygenerowania nowych jednostek
określonej kryptowaluty (którą złośliwe oprogramowanie przekazuje przestępcom obsługującym
szkodliwe oprogramowanie), rozwiązując złożone problemy matematyczne, które wymagają znacznej
mocy obliczeniowej do rozwiązania. Rozprzestrzenianie się kopaczy kryptowalut eksplodowało w 2017
roku wraz ze wzrostem wartości kryptowalut. Nawet po późniejszym spadku cen górnicy są nadal
wszechobecni, ponieważ gdy przestępcy zainwestują w ich tworzenie, ich dalsze wdrażanie jest
niewielkie. Nic dziwnego, że gdy ceny kryptowalut zaczęły ponownie rosnąć w 2019 roku, zaczęły
pojawiać się również nowe odmiany kryptowalut - niektóre z nich są skierowane specjalnie do
smartfonów z Androidem. Wielu cyberprzestępców z niższej półki preferuje używanie kryptowalut.
Nawet jeśli każdy górnik samodzielnie płaci napastnikowi bardzo niewiele, górników można łatwo
zdobyć i bezpośrednio zarabiać na cyberatakach bez konieczności wykonywania dodatkowych
czynności (takich jak pobieranie okupu) lub konieczności stosowania zaawansowanych systemów
dowodzenia i kontroli.
Oprogramowanie reklamowe
Adware to oprogramowanie, które generuje przychody dla strony obsługującej, wyświetlając reklamy
online na urządzeniu. Oprogramowanie reklamowe może być złośliwym oprogramowaniem - to znaczy
instalowane i uruchamiane bez zgody właściciela urządzenia - lub może być legalnym składnikiem
oprogramowania (na przykład instalowanym świadomie przez użytkowników jako część bezpłatnego
pakietu z reklamami). Niektórzy specjaliści ds. bezpieczeństwa określają to pierwsze jako
oprogramowanie adware, a drugie jako oprogramowanie reklamowe. Ponieważ nie ma konsensusu,
najlepiej wyjaśnić, o którym z nich mowa, gdy ktoś wspomina tylko o ogólnym terminie adware.
Mieszane złośliwe oprogramowanie
Mieszane złośliwe oprogramowanie to złośliwe oprogramowanie, które w ramach ataku wykorzystuje
wiele typów technologii złośliwego oprogramowania - na przykład łącząc funkcje Trojana robaka i
wirusa. Mieszane złośliwe oprogramowanie może być dość wyrafinowane i często pochodzi od
wykwalifikowanych napastników.
Złośliwe oprogramowanie typu zero day
Złośliwe oprogramowanie typu „zero day” to każde złośliwe oprogramowanie, które wykorzystuje lukę,
która nie była wcześniej znana opinii publicznej ani dostawcy technologii zawierającej tę lukę, i jako
taka jest często niezwykle silna. Regularne tworzenie złośliwego oprogramowania typu „zero day”
wymaga znacznych zasobów i rozwoju. Jest dość drogi i często jest tworzony przez cyberarmie państw
narodowych, a nie przez innych hakerów. Komercyjni dostawcy złośliwego oprogramowania typu „zero
day” pobierają ponad 1 milion dolarów za jeden exploit.
Zatrute ataki usług sieciowych
Wiele różnych typów ataków wykorzystuje luki w zabezpieczeniach serwerów, a nowe słabości są stale
odkrywane, dlatego specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mają pracę na pełny etat, zapewniając
bezpieczeństwo serwerów. Na taki temat, który oczywiście wykracza poza zakres tej pracy, można
napisać całe książki - a nawet kilka serii książek. To powiedziawszy, ważne jest, abyś zrozumiał
podstawowe pojęcia dotyczące ataków serwerowych, ponieważ niektóre takie ataki mogą mieć
bezpośredni wpływ na Ciebie. Jedną z takich form ataku jest zatruty atak na usługę internetową lub
zatruty atak na stronę internetową. W tego rodzaju ataku osoba atakująca włamuje się do serwera

WWW i wstawia na nim kod, który powoduje, że atakuje użytkowników, gdy uzyskują dostęp do strony
lub zestawu stron, które serwer obsługuje. Na przykład haker może przejąć kontrolę nad serwerem
WWW obsługującym www.abc123.com i zmodyfikować stronę główną udostępnianą użytkownikom
uzyskującym dostęp do witryny, tak aby zawierała złośliwe oprogramowanie.
Jednak haker nie musi nawet koniecznie naruszać systemu, aby zatruwać strony internetowe! Jeśli
witryna, która umożliwia użytkownikom komentowanie postów, nie jest odpowiednio zabezpieczona,
na przykład, może pozwolić użytkownikowi na dodanie tekstu różnych poleceń w komentarzu poleceń, które, jeśli są odpowiednio spreparowane, mogą być wykonywane przez przeglądarki
użytkowników. podczas wczytywania strony, na której jest wyświetlany komentarz. Przestępca może
wstawić polecenie uruchomienia skryptu w witrynie internetowej przestępcy, który może otrzymać
dane uwierzytelniające użytkownika w oryginalnej witrynie, ponieważ jest wywoływany w kontekście
jednej ze stron internetowych tej witryny. Taki atak jest znany jako cross-site scripting i nadal stanowi
problem nawet po ponad dziesięciu latach jego rozwiązywania.
Zatrucie infrastruktury sieciowej
Podobnie jak w przypadku serwerów internetowych, wiele różnych typów ataków wykorzystuje luki w
infrastrukturze sieciowej, a nowe słabości są stale odkrywane. Zdecydowana większość tego tematu
wykracza poza zakres naszej nauki. To powiedziawszy, podobnie jak w przypadku zatrutych serwerów
internetowych, musisz zrozumieć podstawowe pojęcia związane z atakami serwerowymi, ponieważ
niektóre takie ataki mogą mieć bezpośredni wpływ na Ciebie. Na przykład przestępcy mogą
wykorzystać różne słabości, aby dodać uszkodzone dane systemu nazw domen (DNS) na serwer DNS.
DNS to katalog w Internecie, który tłumaczy adresy czytelne dla człowieka na ich numeryczne
odpowiedniki, które mogą być używane przez komputer (adresy IP). Na przykład, jeśli wpiszesz
https://JosephSteinberg.com w przeglądarce internetowej, DNS przekieruje Twoje połączenie na adres
104.18.45.53.
Wstawiając niepoprawne informacje do tabel DNS, przestępca może spowodować, że serwer DNS
zwróci niepoprawny adres IP do komputera użytkownika. Taki atak może z łatwością spowodować
przekierowanie ruchu użytkownika do komputera wybranego przez atakującego zamiast do
zamierzonego przez niego miejsca docelowego. Jeśli na przykład przestępca utworzy fałszywą witrynę
banku na serwerze, do którego kierowany jest ruch, i podszywa się na tym serwerze pod bank, do
którego użytkownik próbował się dostać, nawet użytkownik, który wprowadzi adres URL banku do
swojej przeglądarki (w przeciwieństwie do zwykłego kliknięcia linku) może paść ofiarą po
przekierowaniu na fałszywą stronę. (Ten typ ataku jest znany jako zatruwanie DNS lub pharming). Ataki
na infrastrukturę sieciową mogą przybierać różne formy. Niektórzy próbują kierować ludzi do
niewłaściwych miejsc. Inni starają się przechwytywać dane, podczas gdy inni dążą do wprowadzenia
warunków odmowy usługi. Najważniejsze, aby zrozumieć, że instalacja w Internecie jest dość złożona
i nie zostało początkowo zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, i jest podatne na wiele form
nadużyć.
Malvertising
Malvertising to skrót od słów złośliwej reklamy i odnosi się do wykorzystywania reklam internetowych
jako narzędzia do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania lub przeprowadzania innych form
cyberataku. Ponieważ wiele witryn wyświetla reklamy, które są obsługiwane i zarządzane przez sieci
stron trzecich i które zawierają linki do różnych innych stron trzecich, reklamy online są doskonałym
narzędziem dla atakujących. Nawet firmy, które odpowiednio zabezpieczają swoje witryny
internetowe, mogą nie podejmować odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić, że nie będą
one dostarczać problematycznych reklam tworzonych przez kogoś innego i przez niego zarządzanych.

W związku z tym złośliwa reklama czasami pozwala przestępcom na umieszczanie swoich treści w
renomowanych i znanych witrynach z dużą liczbą odwiedzających (coś, co byłoby trudne do osiągnięcia
dla oszustów w innym przypadku), z których wielu może dbać o bezpieczeństwo i które nie zostałyby
ujawnione do treści przestępcy, gdyby została opublikowana w mniej renomowanej witrynie. Ponadto,
ponieważ witryny internetowe często zarabiają pieniądze dla swoich właścicieli na podstawie liczby
osób, które klikają różne reklamy, właściciele witryn zazwyczaj umieszczają reklamy w swoich
witrynach w sposób, który przyciągnie użytkowników do reklam. W związku z tym złośliwe reklamy
pozwalają przestępcom dotrzeć do dużej liczby odbiorców za pośrednictwem zaufanej witryny bez
konieczności hakowania czegokolwiek. Niektóre złośliwe reklamy wymagają od użytkowników klikania
reklam w celu zarażenia się złośliwym oprogramowaniem; inne nie wymagają udziału użytkownika urządzenia użytkowników są infekowane w momencie wyświetlenia reklamy.
Pobieralne pliki do pobrania
Drive-by download to swego rodzaju eufemizm odnoszący się do oprogramowania, które użytkownik
pobiera bez zrozumienia tego, co robi. Pobieranie automatyczne może wystąpić na przykład wtedy,
gdy użytkownik pobierze złośliwe oprogramowanie, przechodząc do zatrutej witryny, która
automatycznie wysyła je na urządzenie użytkownika, gdy ten otwiera witrynę. Pobrania typu „driveby” obejmują również przypadki, w których użytkownik wie, że pobiera oprogramowanie, ale nie jest
świadomy pełnych konsekwencji takiego działania. Na przykład, jeśli użytkownikowi zostanie
wyświetlona strona internetowa z informacją, że na jego komputerze występuje luka w
zabezpieczeniach i która nakazuje mu kliknięcie przycisku Pobierz, aby zainstalować poprawkę
zabezpieczeń, użytkownik udzielił autoryzacji na (złośliwe) pobieranie - ale tylko dlatego, że został
oszukany i uwierzył, że natura pobierania była znacznie inna niż w rzeczywistości.
Kradzież haseł
Przestępcy mogą kraść hasła na wiele różnych sposobów. Dwie metody obejmują:
* Kradzieże baz danych haseł: jeśli przestępca wykradnie bazę haseł ze sklepu internetowego, każdy,
kogo hasło pojawia się w bazie danych, jest narażony na ryzyko złamania hasła. (Jeśli sklep prawidłowo
zaszyfrował swoje hasła, może minąć trochę czasu, zanim przestępca wykona tak zwany atak
mieszający, ale mimo to hasła - zwłaszcza te, które prawdopodobnie zostaną przetestowane na
wczesnym etapie - mogą nadal być zagrożone. Do chwili obecnej kradzież haseł jest najczęstszym
sposobem podważania haseł.
* Ataki socjotechniczne: Ataki socjotechniczne to ataki, w których przestępca nakłania kogoś do
zrobienia czegoś, czego by nie zrobił, gdyby zdał sobie sprawę, że osoba składająca żądanie w jakiś
sposób go oszukuje. Jednym z przykładów kradzieży hasła za pomocą inżynierii społecznej jest sytuacja,
w której przestępca udaje członka działu pomocy technicznej pracodawcy swojego celu i mówi jego
celowi, że musi zresetować określone hasło do określonej wartości, aby powiązane konto zostało
przetestowane jako jest potrzebny po odzyskaniu sił po jakimś naruszeniu, a cel jest posłuszny.
* Ataki uwierzytelniające: Ataki uwierzytelniające to ataki mające na celu uzyskanie dostępu do
systemu poprzez wprowadzenie bez autoryzacji prawidłowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła
(lub innych potrzebnych informacji uwierzytelniających). Te ataki dzielą się na cztery główne kategorie:
-Brute force: Przestępcy używają zautomatyzowanych narzędzi, które próbują wszystkich możliwych
haseł, aż trafią na właściwe.
- Ataki słownikowe: Przestępcy używają zautomatyzowanych narzędzi do przekazywania każdego
słowa ze słownika do witryny, aż trafią na właściwe.

-Obliczone ataki: przestępcy wykorzystują informacje o celu, aby odgadnąć jego hasło. Przestępcy
mogą na przykład wypróbować nazwisko panieńskie matki, ponieważ łatwo mogą je zdobyć dla wielu
osób, przeglądając najczęstsze nazwiska swoich znajomych na Facebooku lub z postów w mediach
społecznościowych.
- Ataki mieszane: Niektóre ataki wykorzystują kombinację powyższych technik - na przykład
wykorzystując listę popularnych nazwisk lub wykorzystując technologię ataku brute force, która
znacznie poprawia jej skuteczność poprzez wykorzystanie wiedzy o tym, jak użytkownicy często tworzą
hasła.
* Złośliwe oprogramowanie: jeśli oszustom uda się dostać złośliwe oprogramowanie na czyjeś
urządzenie, może przechwycić hasła.
* Wąchanie sieci: jeśli ktoś prześle swoje hasło do witryny bez odpowiedniego szyfrowania podczas
korzystania z publicznej sieci Wi-Fi, przestępca korzystający z tej samej sieci może zobaczyć to hasło
podczas przesyłania - podobnie jak inni przestępcy podłączeni do sieci wzdłuż ścieżki od użytkownika
do danej witryny.
* Wypychanie poświadczeń: w przypadku wypychania danych logowania ktoś próbuje zalogować się
do jednej witryny przy użyciu nazw użytkowników i kombinacji haseł skradzionych z innej witryny.
Możesz skorzystać z haseł i strategii haseł, które mogą pomóc pokonać wszystkie te techniki
Wykorzystywanie trudności w utrzymaniu
Utrzymanie systemów komputerowych nie jest sprawą trywialną. Dostawcy oprogramowania często
wydają aktualizacje, z których wiele może mieć wpływ na inne programy uruchomione na komputerze.
Jednak niektóre łatki są absolutnie niezbędne do zainstalowania na czas, ponieważ naprawiają błędy
w oprogramowaniu - błędy, które mogą wprowadzać możliwe do wykorzystania luki w
zabezpieczeniach. Konflikt między bezpieczeństwem a przestrzeganiem odpowiednich procedur
konserwacyjnych to niekończąca się walka - a bezpieczeństwo rzadko wygrywa. W rezultacie
zdecydowana większość komputerów nie jest aktualizowana. Nawet osoby, które włączają
automatyczne aktualizacje na swoich urządzeniach, mogą nie być aktualne - zarówno dlatego, że
aktualizacje są sprawdzane okresowo, a nie co sekundę każdego dnia, a także dlatego, że nie wszystkie
programy oferują automatyczne aktualizacje. Co więcej, czasami aktualizacje jednego
oprogramowania wprowadzają luki w innym oprogramowaniu działającym na tym samym urządzeniu.
Zaawansowane ataki
Jeśli posłuchasz wiadomości podczas doniesień o dużej cyberprzestrzeni, często usłyszysz
komentatorów odnoszących się do zaawansowanych ataków. Podczas gdy niektóre cyberataki są
wyraźnie bardziej złożone niż inne i wymagają większej sprawności technicznej do przeprowadzenia,
nie istnieje żadna konkretna, obiektywna definicja zaawansowanego ataku. To powiedziawszy, z
subiektywnego punktu widzenia, można rozważyć każdy atak, który wymaga znacznych inwestycji w
badania i rozwój, aby został pomyślnie przeprowadzony, za zaawansowany. Oczywiście definicja
znacznej inwestycji jest również subiektywna. W niektórych przypadkach wydatki na badania i rozwój
są tak wysokie, a ataki są tak wyrafinowane, że istnieje niemal powszechna zgoda co do tego, że atak
został przyspieszony. Niektórzy eksperci uważają, że każdy atak typu zero-day jest zaawansowany, ale
inni się z tym nie zgadzają. Zaawansowane ataki mogą być oportunistyczne, ukierunkowane lub
stanowić kombinację obu. Ataki oportunistyczne to ataki wymierzone w jak największą liczbę celów,
aby znaleźć te, które są podatne na rozpoczęty atak. Atakujący nie ma listy predefiniowanych celów jego cele to w rzeczywistości wszystkie osiągalne systemy, które są podatne na atak, który uruchamia.

Te ataki są podobne do strzelania z ogromnej strzelby w obszarze z wieloma celami z nadzieją, że jeden
lub więcej pocisków trafi w cel, który może przebić. Ataki ukierunkowane to ataki skierowane na
konkretną stronę i zazwyczaj polegają na zastosowaniu szeregu technik ataku, aż w końcu uda się
przeniknąć do celu. Dodatkowe ataki mogą zostać uruchomione później, aby poruszać się po
systemach celu.
Ataki oportunistyczne
Celem większości ataków oportunistycznych jest zwykle zarabianie pieniędzy - dlatego atakujących nie
obchodzi, czyje systemy naruszają; pieniądze są takie same, niezależnie od tego, czyje systemy zostały
naruszone, aby to zrobić. Ponadto w wielu przypadkach oportunistyczni napastnicy mogą nie
przejmować się ukrywaniem faktu, że doszło do naruszenia - zwłaszcza po tym, jak zdążyli zarabiać na
naruszeniu, na przykład sprzedając listy haseł lub numery kart kredytowych, które ukradli. Chociaż nie
wszystkie ataki oportunistyczne są zaawansowane, niektóre z pewnością są. Ataki oportunistyczne
różnią się znacznie od ataków ukierunkowanych.
Ataki ukierunkowane
Jeśli chodzi o ataki ukierunkowane, udane włamanie do systemów spoza listy celów nie jest uważane
za nawet niewielki sukces. Na przykład, jeśli rosyjski agent zostanie przydzielony do misji włamania się
do systemów pocztowych partii demokratycznej i republikańskiej i kradzieży kopii wszystkich
wiadomości e-mail na serwerach pocztowych stron, jego misja zostanie uznana za sukces tylko wtedy,
gdy osiąga dokładnie te cele. Jeśli uda mu się ukraść milion dolarów z banku internetowego przy użyciu
tych samych technik hakerskich, które kieruje na swoje cele, nie zmieni to niepowodzenia w złamanie
zamierzonych celów w nawet niewielki sukces. Podobnie, jeśli celem atakującego przeprowadzającego
atak ukierunkowany jest zniszczenie witryny internetowej byłego pracodawcy, który go zwolnił,
usunięcie innych witryn nie przyniesie żadnego efektu w umyśle atakującego. Ponieważ tacy
napastnicy muszą naruszać swoje cele bez względu na to, jak dobrze chronione są te strony, ataki
ukierunkowane często wykorzystują zaawansowane metody ataków - na przykład wykorzystując luki
w zabezpieczeniach nieznane publicznie lub producentom, którzy musieliby je naprawić. Jak można się
domyślić, zaawansowane ataki ukierunkowane są zwykle przeprowadzane przez strony o znacznie
większej sprawności technicznej niż te, które przeprowadzają ataki oportunistyczne. Często, ale nie
zawsze, celem ataków ukierunkowanych jest niewykryta kradzież danych lub wyrządzenie poważnych
szkód, a nie zarobienie pieniędzy. W końcu, jeśli celem jest zarabianie pieniędzy, po co wydawać zasoby
na dobrze chronioną witrynę? Przyjmij oportunistyczne podejście i przejrzyj najsłabiej chronione,
trafne witryny. Niektóre zaawansowane zagrożenia wykorzystywane w atakach ukierunkowanych są
określane jako zaawansowane trwałe zagrożenia (APT):
* Zaawansowane: wykorzystuje zaawansowane techniki hakerskie, prawdopodobnie z dużym
budżetem na B + R
* Trwały: ciągle próbuje różnych technik, aby złamać system celu i nie przejdzie do kierowania na inny
system tylko dlatego, że początkowy cel jest dobrze chroniony
* Zagrożenie: może spowodować poważne szkody
Ataki mieszane (oportunistyczne i ukierunkowane)
Innym rodzajem ataku zaawansowanego jest atak oportunistyczny, częściowo ukierunkowany. Jeśli na
przykład przestępca chce ukraść numery kart kredytowych, może nie dbać o to, czy uda mu się ukraść
równoważną liczbę aktywnych numerów z Best Buy, Walmart lub Barnes & Noble.
Najprawdopodobniej wszystko, na czym mu zależy, to uzyskanie numerów kart kredytowych - nie ma

znaczenia, od kogo są kradzione. Jednocześnie przeprowadzanie ataków na witryny, które nie mają
danych kart kredytowych, jest stratą czasu i zasobów atakującego

Źli faceci i przypadkowi źli faceci: ludzie, przed którymi musisz się bronić.
Wiele wieków temu chiński strateg wojskowy i filozof Sun Tzu napisał, że jeśli znasz wroga i znasz siebie,
nie musisz obawiać się wyniku stu bitew. Jeśli znasz siebie, ale nie wroga, za każde odniesione
zwycięstwo poniesiesz porażkę. Jeśli nie znasz ani wroga, ani siebie, poddasz się w każdej bitwie.
Jak to było od czasów starożytnych, znajomość wroga ma kluczowe znaczenie dla własnej obrony. Taka
mądrość pozostaje prawdziwa w erze bezpieczeństwa cyfrowego. Podczas gdy rozdział 2 omawia wiele
zagrożeń stwarzanych przez cyber-wrogów, ten rozdział omawia samych wrogów:
*Kim oni są?
* Dlaczego przeprowadzają ataki?
* W jaki sposób zyskują na atakach?
Dowiesz się również o nieszkodliwych napastnikach - zarówno ludzi, jak istrony nieożywione, które
mogą wyrządzić poważne szkody nawet bez zamiaru wyrządzenia szkody.
Źli i dobrzy faceci to określenia względne
Albert Einstein powiedział, że „wszystko jest względne” i ta koncepcja z pewnością jest prawdziwa, jeśli
chodzi o zrozumienie, kim są „dobrzy” i „źli” faceci w sieci. Na przykład jako ktoś, kto chce się bronić
przed cyberatakami, możesz postrzegać rosyjskich hakerów próbujących włamać się do Twojego
komputera w celu włamania się do witryn rządowych USA, jako złoczyńców, ale dla patriotycznych
obywateli Rosji mogą być bohaterami. Podobnie, jeśli mieszkasz na Zachodzie, możesz postrzegać
twórców Stuxneta - złośliwego oprogramowania, które zniszczyło irańskie wirówki używane do
wzbogacania uranu w celu potencjalnego użycia w broni jądrowej - jako bohaterów. Jeśli jednak jesteś
członkiem irańskiego zespołu wojskowego ds. Cyberobrony, Twoje odczucia są prawdopodobnie
zupełnie inne.
STUXNET
Stuxnet to robak komputerowy, który po raz pierwszy został odkryty w 2010 roku i uważa się, że
spowodował, przynajmniej tymczasowo, poważne szkody w programie nuklearnym Iranu. Do tej pory
nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za stworzenie Stuxneta, ale ogólny konsensus w branży
bezpieczeństwa informacji jest taki, że został on zbudowany jako wspólny wysiłek amerykańskich i
izraelskich cyberwojowników. Stuxnet jest ukierunkowany na programowalne sterowniki logiczne
(PLC), które zarządzają automatycznym sterowaniem maszynami przemysłowymi, w tym wirówkami
używanymi do oddzielania cięższych i lżejszych atomów pierwiastków radioaktywnych. Uważa się, że
Stuxnet włamał się do sterowników PLC w irańskim zakładzie wzbogacania uranu, programując wirówki
tak, aby wymykały się spod kontroli i skutecznie ulegały samozniszczeniu, a wszystko to jednocześnie
informowało, że wszystko działa prawidłowo. Stuxnet wykorzystał cztery luki typu „zero-day”, które
nie były znane opinii publicznej i producentom w momencie wykrycia Stuxneta. Robak został
zaprojektowany do rozprzestrzeniania się w sieciach - i rozprzestrzeniania się jak pożar - ale pozostawał
w stanie uśpienia, jeśli nie wykrył odpowiedniego oprogramowania PLC i Siemensa używanego w
irańskim obiekcie. Jeśli jesteś Amerykaninem i korzystasz z wolności słowa w Internecie i publikujesz
posty dla promowania ateizmu, chrześcijaństwa, buddyzmu lub judaizmu i Irańczyka haker włamuje
się do Twojego komputera, prawdopodobnie uznasz go za złego faceta, ale różni członkowie irańskiego
rządu i innych fundamentalistycznych grup islamskich mogą uważać działania hakera za heroiczną
próbę powstrzymania szerzenia się bluźnierczej herezji. W wielu przypadkach określenie, kto jest
dobry, a kto zły, może być jeszcze bardziej skomplikowane i prowadzić do głębokich podziałów między

członkami jednej kultury. Na przykład, jak byś ocenił kogoś, kto łamie prawo i narusza wolność słowa
neonazistów, przeprowadzając paraliżujący cyberatak na neonazistowską stronę internetową, która
głosi nienawiść do Afroamerykanów, Żydów i gejów? Albo ktoś spoza organów ścigania, który
nielegalnie przeprowadza ataki na strony rozpowszechniające pornografię dziecięcą, złośliwe
oprogramowanie lub materiały o dżihadystach, które zachęcają ludzi do zabijania Amerykanów? Czy
myślisz, że wszyscy, których znasz, zgodzą się z tobą? Czy sądy amerykańskie się zgodzą? Przed
udzieleniem odpowiedzi proszę wziąć pod uwagę, że w sprawie z 1977 r. Narodowo-Socjalistyczna
Partia Ameryki przeciwko wiosce Skokie, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że wolność
słowa idzie tak daleko, że pozwala nazistom wymachującym swastykami swobodnie maszerować w
sąsiedztwie, w którym żyło wielu ocalałych z nazistowskiego Holokaustu. Oczywiście w świecie
cyberprzestrzeni tylko oko patrzącego może mierzyć dobro i zło. Dlatego musisz zdefiniować, kim są
dobrzy i źli faceci, i jako taki powinieneś założyć, że język w książce działa z Twojej perspektywy, gdy
starasz się bronić cyfrowo. Każdy, kto chce zaszkodzić twoim interesom, z jakiegokolwiek powodu i bez
względu na to, jakie postrzegasz swoje interesy, jest dla celów tej książki zły.
Źli faceci nie są dobrzy
Grupa potencjalnych napastników, która jest prawdopodobnie dobrze znana większości ludzi, to źli
ludzie, którzy nie planują nic dobrego. Ta grupa składa się z wielu typów napastników o zróżnicowanym
zestawie motywacji i możliwości ataku, których łączy jeden wspólny cel: wszyscy starają się czerpać
korzyści kosztem innych, w tym potencjalnie Ciebie. Źli faceci do niczego dobrego obejmują
* Script kiddies
* Dzieci, które nie są dziećmi
* Narody i państwa
* Szpiedzy korporacyjni
* Przestępcy
* Haktywiści
Script kiddies
Termin script kiddies (czasami skracany do skidów lub po prostu kiddies) odnosi się do ludzi - często
młodych - którzy włamują się, ale są w stanie to zrobić tylko dlatego, że wiedzą, jak wykorzystać skrypty
i / lub programy opracowane przez innych do atakowania systemów komputerowych. Tym ludziom
brakuje zaawansowania technologicznego potrzebnego do tworzenia własnych narzędzi lub
hakowania bez pomocy innych.
Dzieci, które nie są dzieciakami
Podczas gdy dzieciaki od scenariuszy są nieskomplikowane technologicznie (patrz poprzednia sekcja),
wiele innych nie jest. Przez wiele lat karykaturą hakera był młody, nerdowaty mężczyzna,
zainteresowany komputerami, który włamuje się z domu swoich rodziców lub z akademika na uczelni.
W rzeczywistości pierwsza grupa hakerów atakujących systemy cywilne obejmowała wiele
zaawansowanych technologicznie dzieciaków zainteresowanych badaniem lub wykonywaniem
różnych złośliwych zadań w celu przechwalenia się lub z powodu ciekawości. Chociaż tacy napastnicy
nadal istnieją, odsetek ataków pochodzących od tych napastników spadł dramatycznie z ogromnej
części do niewielkiego ułamka procentu wszystkich ataków. Mówiąc najprościej, nastoletni hakerzy,
podobni do tych przedstawionych w filmach z lat 80. i 90., mogli być znaczącą siłą w erze

przedkomercyjnej Internetu, ale kiedy hakowanie mogło dostarczyć prawdziwe pieniądze, drogie
towary i cenne dane, na które można zarobić, przestępcy chcą zysk włączył się do walki masowo.
Ponadto, w miarę jak świat stawał się coraz bardziej zależny od danych i coraz więcej systemów
rządowych i przemysłowych było podłączonych do Internetu, narody i państwa zaczęły dramatycznie
zwiększać zasoby, które przeznaczały na operacje cybernetyczne, zarówno ze szpiegowskiego, jak i
wojskowego punktu widzenia, co jeszcze bardziej osłabiło klasyczne nastoletnie hakera do niewielkiej
części dzisiejszych cyberataków.
Narody i państwa
Hakowanie dokonywane przez narody i stany było w ostatnich latach bardzo głośne w prasie. Rzekome
włamania do systemów poczty elektronicznej Partii Demokratycznej przez rosyjskich agentów podczas
kampanii wyborczej prezydenckiej w 2016 r. Oraz systemu poczty elektronicznej Partii Republikańskiej
podczas wyborów w połowie kadencji w 2018 r. To głośne przykłady hakowania przez państwa
narodowe. Podobnie szkodliwe oprogramowanie Stuxnet jest przykładem złośliwego oprogramowania
sponsorowanego przez państwo lub państwo. To powiedziawszy, większość narodowych i stanowych
ataków cybernetycznych nie jest tak głośna, jak te przykłady, nie dociera do mediów i nie jest
wymierzona w znane cele. Często nie są one nawet odkrywane ani znane nikomu poza napastnikami!
Ponadto w niektórych krajach odróżnienie hakowania narodowego lub państwowego od szpiegostwa
handlowego jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Weźmy na przykład kraje, w których duże firmy są
własnością rządu i są przez niego obsługiwane. Czy takie firmy są uzasadnionymi celami rządowymi,
czy hakowanie ich jest przykładem szpiegostwa korporacyjnego? Oczywiście naród i stany, które
hakują, mogą również próbować wpłynąć na nastroje opinii publicznej, decyzje polityczne i wybory w
innych krajach. Dyskusje na ten temat są regularnie emitowane w głównych mediach od wyborów
prezydenckich w 2016 roku.
Szpiedzy korporacyjni
Firmy pozbawione skrupułów czasami wykorzystują hakowanie jako sposób na zdobycie przewagi
konkurencyjnej lub kradzież cennej własności intelektualnej. Na przykład rząd Stanów Zjednoczonych
wielokrotnie oskarżał chińskie korporacje o kradzież własności intelektualnej amerykańskich
przedsiębiorstw, co kosztuje Amerykanów miliardy dolarów rocznie. Czasami proces kradzieży
własności intelektualnej wiąże się z włamywaniem się do domowych komputerów pracowników
atakowanych firm z nadzieją, że pracownicy ci będą używać swoich urządzeń osobistych do łączenia
się z sieciami pracodawców.
Przestępcy
Przestępcy mają wiele powodów do uruchamiania różnych form ataków komputerowych:
* Bezpośrednia kradzież pieniędzy: atakowanie w celu uzyskania dostępu do czyjegoś konta
bankowego online i wysłania pieniędzy do siebie.
* Kradzież numerów kart kredytowych, oprogramowania, wideo, plików muzycznych i innych towarów:
atakowanie zakupu towarów lub dodawanie fałszywych instrukcji wysyłki do systemu korporacyjnego,
co prowadzi do wysyłania produktów bez otrzymania płatności przez nadawcę itd.
* Kradzież danych firmowych i indywidualnych: atakowanie w celu uzyskania informacji, na których
przestępcy mogą zarabiać na wiele sposobów. . Z biegiem lat rodzaj przestępców popełniających
przestępstwa online ewoluował od aktorów wyłącznie solowych do amatorów i zorganizowanych
przestępców.

Haktywiści
Haktywiści to aktywiści, którzy używają hakowania, aby rozpowszechniać przesłanie swojej „sprawy” i
wymierzać sprawiedliwość stronom, które ich zdaniem nie są w inny sposób karane za wykroczenia,
które aktywiści uważają za przestępstwa. Haktywiści obejmują terrorystów i nieuczciwych insiderów.
Terroryści
Terroryści mogą hakować w różnych celach, w tym
* Bezpośrednio wyrządzaj szkody (na przykład hakując narzędzie i wyłączając zasilanie).
* Zdobądź informacje do wykorzystania podczas planowania ataków terrorystycznych (na przykład
hakowanie, aby dowiedzieć się, kiedy broń jest transportowana między obiektami i może zostać
skradziona)
* Finansowanie operacji terrorystycznych (zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą przestępców)
Rogue insiders
Niezadowoleni pracownicy, nieuczciwi kontrahenci i pracownicy, którzy zostali zachęceni finansowo
przez stronę pozbawioną skrupułów, stanowią poważne zagrożenie zarówno dla firm, jak i dla ich
pracowników. Osoby, które chcą ukraść dane lub wyrządzić krzywdę, są zwykle uważane za najbardziej
niebezpieczną grupę cyberataków. Zazwyczaj wiedzą znacznie więcej niż osoby z zewnątrz o tym, jakie
dane i systemy komputerowe posiada firma, gdzie te systemy się znajdują, w jaki sposób są chronione,
a także o innych informacjach związanych z systemami docelowymi i ich potencjalnymi słabościami.
Nieuczciwi pracownicy mogą kierować reklamy na firmy z jednego lub kilku powodów:
* Mogą próbować zakłócić działalność, aby odciążyć swoje osobiste obowiązki lub pomóc
konkurentowi.
* Mogą szukać zemsty za nieotrzymanie promocji lub premii.
* Mogą chcieć, aby inny pracownik lub zespół pracowników wyglądał źle.
* Mogą chcieć wyrządzić pracodawcy szkodę finansową.
* Mogą planować odejście i chcieć ukraść dane, które będą cenne w ich następnej pracy lub w
przyszłych przedsięwzięciach.
Cyberatakerzy i ich kolorowe kapelusze
Cyberatakcy są zazwyczaj grupowani na podstawie ich celów:
* Hakerzy w czarnych kapeluszach mają złe zamiary i włamują się, aby kraść, manipulować i / lub
niszczyć. Kiedy typowa osoba myśli o hakerze, ma na myśli hakera czarnego kapelusza.
* Hakerzy w „białych kapeluszach” to etyczni hakerzy, którzy hakują w celu testowania, naprawiania i
zwiększania bezpieczeństwa systemów i sieci. Ci ludzie są zazwyczaj ekspertami w dziedzinie
bezpieczeństwa komputerowego, którzy specjalizują się w testach penetracyjnych i są zatrudniani
przez firmy i rządy do znajdowania luk w ich systemach IT. Haker jest uznawany za hakera typu white
hat tylko wtedy, gdy ma wyraźne pozwolenie na hakowanie od właściciela systemów, które hakuje.
Hakerzy w szarym kapeluszu to hakerzy, którzy nie mają złośliwych zamiarów hakerów czarnych
kapeluszy, ale przynajmniej czasami zachowują się nieetycznie lub w inny sposób naruszają przepisy
antyhakerskie. Haker, który próbuje znaleźć luki w systemie bez zgody właściciela systemu i który
zgłasza swoje ustalenia właścicielowi bez powodowania szkód w systemach, które skanuje, zachowuje

się jak haker w szarym kapeluszu. Hakerzy z szarymi kapeluszami czasami działają w ten sposób, aby
zarabiać pieniądze. Na przykład, gdy zgłaszają luki w zabezpieczeniach właścicielom systemu, mogą
zaoferować rozwiązanie problemów, jeśli właściciel zapłaci im opłaty za konsultacje. Niektórzy z
hakerów, których wiele osób uważa za hakerów czarnych kapeluszy, są w rzeczywistości szarymi
kapeluszami.
* Hakerzy w zielonych kapeluszach to nowicjusze, którzy chcą zostać ekspertami. Tam, gdzie zielony
kapelusz mieści się w biało-szaro-czarnym spektrum, może z czasem ewoluować, podobnie jak jego
poziom doświadczenia.
* Hakerzy w niebieskich kapeluszach otrzymują wynagrodzenie za testowanie oprogramowania pod
kątem błędów, które można wykorzystać, zanim oprogramowanie zostanie wprowadzone na rynek.
Zarabianie na swoich działaniach
Wielu cyberatakujących stara się na nich czerpać korzyści finansowe, ale nie wszystko to przestępstwa.
Cyberatakujący mogą zarabiać na cyberatakach na kilka sposobów:
* Bezpośrednie oszustwo finansowe
* Pośrednie oszustwo finansowe
* Oprogramowanie ransomware
* Cryptominers
* Bezpośrednie oszustwo finansowe
Bezpośrednie oszustwo finansowe
Hakerzy mogą próbować kraść pieniądze bezpośrednio poprzez ataki. Na przykład hakerzy mogą
instalować złośliwe oprogramowanie na komputerach ludzi, aby przechwytywać sesje bankowości
internetowej ofiar i poinstruować serwer bankowości internetowej, aby wysyłał pieniądze na konta
przestępców. Oczywiście przestępcy wiedzą, że systemy bankowe są często dobrze chronione przed
takimi formami oszustw, więc wielu z nich przeniosło się na słabiej chronione systemy. Na przykład
niektórzy przestępcy koncentrują się teraz bardziej na przechwytywaniu danych logowania (nazw
użytkowników i haseł) do systemów przechowujących kredyty - na przykład aplikacje do kawiarni, które
umożliwiają użytkownikom przechowywanie wartości kart przedpłaconych - i kradzież pieniędzy
skutecznie zgromadzonych na takich kontach za ich pomocą gdzie indziej w celu zakupu towarów i
usług. Ponadto, jeśli przestępcy włamują się na konta użytkowników, którzy mają skonfigurowane
funkcje automatycznego uzupełniania, przestępcy mogą wielokrotnie kraść wartość po każdym
automatycznym przeładowaniu. Podobnie przestępcy mogą próbować naruszyć konta osób często
podróżujących i przenosić punkty na inne konta, kupować towary lub uzyskiwać bilety lotnicze i pokoje
hotelowe, które sprzedają innym osobom za gotówkę. Przestępcy mogą również kraść numery kart
kredytowych i albo ich używać, albo szybko sprzedawać innym oszustom, którzy następnie
wykorzystują je do popełnienia oszustwa. Direct nie jest koncepcją czarno-białą; istnieje wiele odcieni
szarości.
Pośrednie oszustwo finansowe
Wyrafinowani cyberprzestępcy często unikają cyberprzestępstw, które wiążą się z bezpośrednimi
oszustwami finansowymi, ponieważ schematy te często przynoszą stosunkowo niewielkie kwoty w
dolarach i mogą zostać osłabione przez strony zagrożone nawet po fakcie (na przykład poprzez
cofnięcie oszukańczych transakcji lub unieważnienie zamówienia na towary złożone ze skradzionych

informacji) i stwarzają stosunkowo duże ryzyko złapania. Zamiast tego mogą starać się uzyskać dane,
na których mogą zarabiać za oszustwa pośrednie. Oto kilka przykładów takich przestępstw
* Zyski z nielegalnego obrotu papierami wartościowymi
* Kradzież informacji o karcie kredytowej
* Kradzież towarów
* Kradzież danych
Zyski na nielegalnym obrocie papierami wartościowymi
Cyberprzestępcy mogą zarabiać fortuny na nielegalnym handlu papierami wartościowymi, takimi jak
akcje, obligacje i opcje, na kilka sposobów:
* Pump and dump: Przestępcy hakują firmę i kradną dane, skracają akcje firmy, a następnie wyciekają
dane firmy do Internetu, aby spowodować spadek ceny akcji firmy, po czym kupują akcje (w celu
pokrycia krótkiej sprzedaży) po niższa cena niż wcześniej ją sprzedali.
* Fałszywe komunikaty prasowe i posty w mediach społecznościowych: przestępcy kupują lub
sprzedają akcje firmy, a następnie publikują fałszywe informacje prasowe lub w inny sposób
rozpowszechniają fałszywe informacje o firmie, włamując się do systemów marketingowych firmy lub
kont w mediach społecznościowych i publikując fałszywe złe lub dobre wiadomości za pośrednictwem
oficjalnych kanałów firmy.
* Informacje poufne: przestępca może próbować ukraść wersje robocze komunikatów prasowych z
działu PR spółki publicznej, aby sprawdzić, czy pojawią się jakieś zaskakujące kwartalne ogłoszenia o
dochodach. Jeśli oszust stwierdzi, że firma ma zamiar ogłosić znacznie lepsze liczby, niż spodziewał się
Wall Street, może kupić opcje kupna (opcje, które dają oszustowi prawo do zakupu akcji firmy za
określoną cenę), których wartość może gwałtownie wzrosnąć po takim ogłoszeniu. Podobnie, jeśli
firma ma zamiar ogłosić złe wieści, oszust może skrócić akcje firmy lub kupić opcje sprzedaży (opcje,
które dają oszustom prawo do sprzedaży akcji firmy po określonej cenie), które z oczywistych
powodów mogą gwałtownie wzrosnąć, jeśli cena rynkowa powiązanych spadków zapasów.
Dyskusje na temat pośrednich oszustw finansowych wymienionych powyżej typów nie są teoretyczne
ani nie są wynikiem teorii paranoicznych lub spiskowych; przestępcy zostali już przyłapani na takich
właśnie zachowaniach. Tego typu oszustwa są często również mniej ryzykowne dla przestępców niż
bezpośrednia kradzież pieniędzy, ponieważ organom regulacyjnym trudno jest wykryć takie
przestępstwa na bieżąco, a cofnięcie jakichkolwiek istotnych transakcji jest prawie niemożliwe. W
przypadku wyrafinowanych cyberprzestępców mniejsze ryzyko złapania w połączeniu ze stosunkowo
dużymi szansami na sukces przekłada się na potencjalną żyłę złota.
Kradzież informacji o karcie kredytowej
Jak często pojawia się w doniesieniach prasowych, wielu przestępców stara się kraść numery kart
kredytowych. Złodzieje mogą używać tych numerów do kupowania towarów lub usług bez płacenia.
Niektórzy przestępcy kupują elektroniczne karty podarunkowe, numery seryjne oprogramowania lub
inne półpłynne lub płynne aktywa, które następnie odsprzedają za gotówkę niczego
niepodejrzewającym osobom, podczas gdy inni kupują rzeczywiste towary i usługi, które mogli
dostarczyć do miejsc takich jak puste domy , gdzie mogą łatwo odebrać przedmioty. Inni przestępcy
nie używają ukradzionych kart kredytowych. Zamiast tego sprzedają numery w ciemnej sieci (to znaczy
części Internetu, do których można uzyskać dostęp tylko przy użyciu technologii zapewniającej

anonimowość osobom korzystającym z niej) przestępcom, którzy mają infrastrukturę umożliwiającą
maksymalne wykorzystanie kart kredytowych szybko, zanim ludzie to zgłoszą. oszustwa na kontach i
kartach są zablokowane.
Kradzież towarów
Oprócz form kradzieży towarów opisanych w poprzedniej sekcji, niektórzy przestępcy poszukują
informacji o zamówieniach małych, płynnych przedmiotów o dużej wartości, takich jak biżuteria. W
niektórych przypadkach ich celem jest kradzież przedmiotów, gdy są one dostarczane do odbiorców, a
nie tworzenie fałszywych transakcji.
Kradzież danych
Niektórzy przestępcy kradną dane, aby wykorzystać je do popełnienia różnych przestępstw
finansowych. Inni przestępcy kradną dane, aby sprzedać je innym lub ujawnić publicznie. Na przykład
skradzione dane firmy mogą być niezwykle cenne dla pozbawionego skrupułów konkurenta.
Oprogramowanie ransomware
Ransomware to złośliwe oprogramowanie komputerowe, które uniemożliwia użytkownikom dostęp
do ich plików, dopóki nie zapłacą okupu jakimś przestępczym przedsiębiorstwom. Sam ten rodzaj
cyberataku przyniósł już przestępcom miliardy dolarów (tak, to jest miliardy z b) i zagroził wielu
istnieniom, ponieważ zainfekowane szpitalne systemy komputerowe stały się niedostępne dla lekarzy.
Ransomware pozostaje rosnącym zagrożeniem, a przestępcy stale ulepszają możliwości techniczne i
zarabiają na swoich cyberbroniach. Na przykład przestępcy tworzą oprogramowanie ransomware,
które w celu uzyskania większego zwrotu z inwestycji infekuje komputer i próbuje przeszukiwać
połączone sieci i urządzenia w celu znalezienia najbardziej wrażliwych systemów i danych. Następnie
zamiast porywać dane, które napotkał jako pierwszy, ransomware aktywuje się i uniemożliwia dostęp
do najbardziej wartościowych informacji. Przestępcy rozumieją, że im ważniejsze są informacje dla ich
właściciela, tym większe prawdopodobieństwo, że ofiara będzie skłonna zapłacić okup, i tym wyższy
prawdopodobnie będzie maksymalny okup, który zostanie dobrowolnie zapłacony. Oprogramowanie
ransomware staje się coraz bardziej ukryte i często unika wykrycia przez oprogramowanie
antywirusowe. Ponadto przestępcy korzystający z oprogramowania ransomware często
przeprowadzają ukierunkowane ataki na strony, o których wiedzą, że mogą zapłacić przyzwoity okup.
Przestępcy wiedzą na przykład, że przeciętny Amerykanin jest znacznie bardziej skłonny do zapłacenia
200 dolarów za okup niż przeciętny mieszkaniec Chin. Podobnie często atakują środowiska, w których
wyłączenie z sieci ma poważne konsekwencje - na przykład szpital nie może sobie pozwolić na brak
systemu dokumentacji pacjentów przez dłuższy czas.
Cryptominers
W kontekście złośliwego oprogramowania kryptowaluta odnosi się do oprogramowania, które
przywłaszcza sobie część zasobów zainfekowanego komputera w celu wykorzystania ich do
wykonywania złożonych obliczeń matematycznych potrzebnych do tworzenia nowych jednostek
kryptowaluty. Utworzona waluta jest przekazywana przestępcy obsługującemu kryptowalutę. Wiele
współczesnych wariantów złośliwego oprogramowania cryptominer wykorzystuje grupy
zainfekowanych maszyn współpracujących w celu wydobywania. Ponieważ gracze kryptowalut
generują pieniądze dla przestępców bez konieczności angażowania ich ludzkich ofiar, cyberprzestępcy,
zwłaszcza ci, którym brakuje wyrafinowania w przeprowadzaniu ukierunkowanych ataków
ransomware o wysokiej stawce, coraz częściej skłaniają się ku kryptowalutom jako szybkiemu
sposobowi zarabiania na cyberatakach. Podczas gdy wartość kryptowalut podlega gwałtownym

wahaniom (przynajmniej w momencie pisania tego rozdziału), uważa się, że niektóre stosunkowo
nieskomplikowane sieci wydobywające kryptowaluty przynoszą swoim operatorom ponad 30000 USD
miesięcznie.
Radzenie sobie z niegodziwymi zagrożeniami
Podczas gdy niektórzy potencjalni napastnicy zamierzają czerpać korzyści Twoim kosztem, inni nie mają
zamiaru wyrządzać szkody. Jednak partie te mogą niewinnie stwarzać niebezpieczeństwa, które mogą
być nawet większe niż te stwarzane przez wrogich aktorów.
Ludzki błąd
Być może największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa ze wszystkich - czy to dla domeny osoby
fizycznej, biznesowa lub rządowa - to możliwość popełnienia błędu ludzkiego. Niemal wszystkie
poważne naruszenia, o których informowały media w ciągu ostatniej dekady, były możliwe,
przynajmniej częściowo, z powodu jakiegoś elementu ludzkiego błędu. W rzeczywistości ludzki błąd
jest często niezbędny, aby wrogo nastawieni aktorzy odnieśli sukces w swoich atakach - zjawisko, o
którym dobrze wiedzą.
Ludzie: pięta achillesowa cyberbezpieczeństwa
Dlaczego ludzie tak często są słabym punktem łańcucha cyberbezpieczeństwa - popełniając błędy,
które umożliwiają masowe włamania? Odpowiedź jest dość prosta. Zastanów się, jak bardzo rozwinęła
się technologia w ostatnich latach. Urządzenia elektroniczne, które są dziś wszechobecne, były
przedmiotem książek i filmów science-fiction zaledwie jedno lub dwa pokolenia temu. W wielu
przypadkach technologia przewyższyła nawet przewidywania dotyczące przyszłości - dzisiejsze
telefony są znacznie wydajniejsze i wygodniejsze niż telefon do butów Maxwell Smart, a zegarek Dicka
Tracy'ego nie byłby nawet postrzegany jako wystarczająco zaawansowany, aby być współczesną
zabawką w porównaniu z urządzeniami które dziś kosztują poniżej 100 dolarów. Technologia
bezpieczeństwa również rozwinęła się dramatycznie w czasie. Każdego roku wprowadzanych jest wiele
nowych produktów, a na rynku pojawia się wiele nowych, ulepszonych wersji istniejących technologii.
Dzisiejsza technologia wykrywania włamań jest na przykład o wiele lepsza niż jeszcze dziesięć lat temu,
że nawet zaklasyfikowanie ich do tej samej kategorii oferty produktowej jest wątpliwe. Z drugiej strony
rozważmy jednak ludzki mózg. Ludzkie mózgi wyewoluowały z mózgów wcześniejszych gatunków
dziesiątki tysięcy lat - za życia człowieka, a nawet w ciągu stuleci kolejnych pokoleń, nie następuje
żadna fundamentalna poprawa. W związku z tym technologia bezpieczeństwa rozwija się znacznie
szybciej niż ludzki umysł. Ponadto postęp technologiczny często przekłada się na to, że ludzie muszą
wchodzić w interakcje z coraz większą liczbą coraz bardziej złożonych urządzeń, systemów i
oprogramowania oraz rozumieć, jak właściwie je wykorzystywać. Biorąc pod uwagę ludzkie
ograniczenia, prawdopodobieństwo popełnienia przez ludzi poważnych błędów z czasem rośnie.
Rosnące zapotrzebowanie na siłę umysłową, które rozwijająca się technologia nakłada na ludzi, jest
widoczne nawet na najbardziej podstawowym poziomie. Ile haseł musieli znać twoi dziadkowie, kiedy
byli w twoim wieku? Ilu twoi rodzice potrzebowali? Ile potrzebujesz? I jak łatwo zdalni hakerzy łamią
hasła i wykorzystują je dla zysku w erze Twoich dziadków? Twoi rodzice? Siebie? Większość Twoich
dziadków prawdopodobnie mi ała nie więcej niż jedno lub dwa hasła, gdy byli w Twoim wieku - jeśli
nie zero. I żadne z tych haseł nie mogło zostać zhakowane przez dowolne zdalne komputery - co
oznacza, że zarówno wybieranie, jak i zapamiętywanie haseł było banalne i nie narażało ich na ryzyko.
Jednak obecnie prawdopodobnie będziesz mieć dziesiątki haseł, z których większość można zhakować
zdalnie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi, co znacznie zwiększa ryzyko. Podsumowując: musisz
zrozumieć, że błąd ludzki stanowi duże zagrożenie dla Twojego cyberbezpieczeństwa - i odpowiednio
postępować.

Inżynieria społeczna
W kontekście bezpieczeństwa informacji inżynieria społeczna odnosi się do psychologicznej
manipulacji istotami ludzkimi w celu wykonywania działań, których w innym przypadku nie wykonaliby
i które są zwykle szkodliwe dla ich interesów.
Przykłady inżynierii społecznej obejmują.
* Dzwonienie do kogoś przez telefon i nakłanianie tej osoby do przekonania, że dzwoniący jest
członkiem działu IT i proszenie osoby o zresetowanie hasła e-mail
* Wysyłanie wiadomości phishingowych
* Wysyłanie e-maili dotyczących oszustw CEO
Podczas gdy przestępcy przeprowadzający ataki socjotechniczne mogą mieć złośliwy zamiar, strony,
które tworzą lukę lub wyrządzają szkody, zwykle robią to bez zamiaru wyrządzenia szkody osobie
docelowej. W pierwszym przykładzie użytkownik, który resetuje swoje hasło, uważa, że robi to, aby
pomóc działowi IT w naprawie problemów z pocztą e-mail, a nie że pozwala hakerom na dostęp do
systemu pocztowego. Podobnie osoba, która padła ofiarą phishingu lub oszustwa CEO, oczywiście nie
stara się pomóc hakerowi, który go atakuje. Inne formy błędu ludzkiego, które zagrażają
cyberbezpieczeństwu, obejmują przypadkowe usunięcie informacji, przypadkową błędną konfigurację
systemów, nieumyślne zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem, omyłkowe
wyłączenie technologii bezpieczeństwa i inne niewinne błędy, które umożliwiają przestępcom
popełnienie wszelkiego rodzaju złośliwych czynów.
Najważniejsze jest to, aby nigdy nie lekceważyć zarówno nieuchronności, jak i siły ludzkich błędów - w
tym własnych. Będziesz popełniać błędy, ja też - wszyscy. Dlatego w ważnych sprawach zawsze
dokładnie sprawdzaj, czy wszystko jest tak, jak powinno być.
Katastrofy zewnętrzne
Jak opisano w Części 2, cyberbezpieczeństwo obejmuje zachowanie poufności, integralności i
dostępności danych. Jednym z największych zagrożeń dla dostępności - które stwarza również ryzyko
z drugiej ręki dla jego poufności i integralności - są katastrofy zewnętrzne. Te katastrofy można
podzielić na dwie kategorie: naturalne i spowodowane przez człowieka.
Klęski żywiołowe
Duża liczba ludzi żyje na obszarach w pewnym stopniu narażonych na różne formy klęsk żywiołowych.
Od huraganów po tornada, powodzie i pożary, przyroda może być brutalna - i może uszkodzić, a nawet
zniszczyć komputery i dane przechowywane w maszynach. Dlatego planowanie ciągłości i
odzyskiwanie po awarii są nauczane w ramach procesu certyfikacji dla specjalistów ds.
Cyberbezpieczeństwa. Rzeczywistość jest taka, że statystycznie rzecz biorąc, większość ludzi napotka i
doświadczy przynajmniej jednej formy klęski żywiołowej w pewnym momencie swojego życia. W
związku z tym, jeśli chcesz chronić swoje systemy i dane, musisz odpowiednio zaplanować taką
ewentualność. Strategia przechowywania kopii zapasowych na dyskach twardych w dwóch różnych
lokalizacjach może być złą strategią, na przykład, jeśli obie lokalizacje składają się z piwnic znajdujących
się w domach znajdujących się w strefach powodzi.
Problemy środowiskowe spowodowane przez człowieka
Oczywiście natura nie jest jedyną stroną stwarzającą problemy zewnętrzne. Ludzie mogą powodować
powodzie i pożary, a katastrofy spowodowane przez człowieka mogą czasami być gorsze niż te, które

występują naturalnie. Ponadto przerwy w dostawie prądu i skoki napięcia, protesty i zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne oraz awarie Internetu i zakłócenia telekomunikacyjne mogą również wpływać na
dostępność danych i systemów. Firmy, które tworzyły kopie zapasowe swoich danych z systemów
znajdujących się w nowojorskim World Trade Center do systemów w pobliskim World Financial Center,
po 11 września przekonały się, jak ważne jest przechowywanie kopii zapasowych poza sąsiedztwem
odpowiednich systemów, ponieważ World Financial Center pozostało niedostępny przez jakiś czas po
ataku na World Trade Center.
Ryzyko stwarzane przez rządy i przedsiębiorstwa
Niektóre zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa - w tym, można rozsądnie argumentować, te najbardziej
niebezpieczne dla prywatności osób - nie są tworzone przez przestępców, ale raczej przez
przedsiębiorstwa i podmioty rządowe, nawet w zachodnich demokracjach.
Cyberwarriors i cyberspies
Współczesne rządy często dysponują ogromnymi armiami cyberwojowników. Takie zespoły często
próbują wykryć luki w oprogramowaniu i systemach, aby wykorzystać je do atakowania i szpiegowania
adwersarzy, a także jako narzędzie do egzekwowania prawa. Takie postępowanie stwarza jednak
ryzyko dla osób fizycznych i firm. Zamiast zgłaszać luki w zabezpieczeniach odpowiednim dostawcom,
różne agencje rządowe często starają się utrzymać luki w tajemnicy, co oznacza, że pozostawiają
swoich obywateli, przedsiębiorstwa i inne podmioty rządowe podatne na ataki ze strony przeciwników,
którzy mogą odkryć tę samą lukę. Ponadto rządy mogą wykorzystywać swoje zespoły hakerów do walki
z przestępczością - lub, w niektórych przypadkach, nadużywać zasobów cybernetycznych, aby
zachować kontrolę nad swoimi obywatelami i utrzymać władzę partii rządzącej. Nawet w Stanach
Zjednoczonych, po 11 września, rząd wdrożył różne programy masowego gromadzenia danych, które
miały wpływ na przestrzegających prawa obywateli USA. Gdyby którakolwiek z zebranych baz danych
została okradziona przez obce mocarstwa, obywatele USA mogliby być narażeni na wszelkiego rodzaju
cyberproblemy. Niebezpieczeństwa związane z tworzeniem przez rządy skarbów wykorzystywania
danych nie są teoretyczne. W ostatnich latach kilka potężnych cyberbroni, które przypuszczalnie
zostały stworzone przez agencję wywiadowczą rządu USA, pojawiło się w Internecie i najwyraźniej
zostały skradzione przez osobę, której interesy nie były zgodne z interesami agencji. Do dziś nie jest
jasne, czy ta broń została użyta przeciwko amerykańskim interesom przez tego, kto ją ukradł.
Bezsilna ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej
Wielu Amerykanów zna ustawę Fair Credit Reporting Act (FCRA), zbiór przepisów wprowadzonych
początkowo prawie pół wieku temu i wielokrotnie aktualizowanych. FCRA reguluje gromadzenie
raportów kredytowych i wykorzystywanych w nich danych oraz zarządzanie nimi. FCRA została
ustanowiona, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie ludzi, a informacje dotyczące kredytów
pozostają dokładne i poufne. Zgodnie z ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej biura
informacji kredytowej muszą usuwać różne formy negatywnych informacji z raportów kredytowych
osób po upływie określonych ram czasowych. Jeśli na przykład nie zapłacisz rachunku karty kredytowej
w terminie, gdy jesteś na studiach, jest to niezgodne z prawem, aby opóźniona płatność była
umieszczana w Twoim raporcie i uwzględniana w Twojej ocenie kredytowej podczas ubiegania się o
kredyt hipoteczny dwie dekady później. Prawo zezwala nawet osobom, które ogłaszają upadłość, aby
zacząć od nowa, na usunięcie zapisów dotyczących ich upadłości. W końcu po co by zacząć od nowa,
gdyby upadłość na zawsze uniemożliwiła komuś uzyskanie czystej karty? Dziś jednak różne firmy
technologiczne podważają ochronę FCRA. Jak trudno jest urzędnikowi kredytowemu banku znaleźć
internetowe bazy danych pozwów sądowych związanych z upadłością, wykonując proste wyszukiwanie
w Google, a następnie przeszukując takie bazy danych w poszukiwaniu informacji istotnych dla

potencjalnego pożyczkobiorcy? Albo po to, by sprawdzić, czy jakiekolwiek zapisy dotyczące egzekucji z
dowolnego czasu są powiązane z nazwiskiem osoby ubiegającej się o pożyczkę? Wykonanie jednego
lub drugiego zajmuje tylko kilka sekund, a żadne przepisy nie zabraniają takim bazom danych.
Wykonanie zajmuje tylko kilka sekund i żadne przepisy nie zabraniają takim bazom danych
uwzględniania rekordów wystarczająco starych, aby usunąć je z raportów kredytowych, a przynajmniej
w Stanach Zjednoczonych żadne nie zabrania Google pokazywanie linków do takich baz danych, gdy
ktoś wyszukuje nazwisko osoby zaangażowanej w takie działania dziesiątki lat wcześniej.
Usunięte rekordy nie są już tak naprawdę usuwane
Wymiar sprawiedliwości ma różne prawa, które w wielu przypadkach pozwalają młodym osobom,
które dopuszczają się drobnych przestępstw do ich trwałych rejestrów karnych i dają sędziom
możliwość pieczętowania niektórych akt i usuwania innych form informacji z rejestrów osób. Te prawa
pomagają ludziom zaczynać od nowa, a wielu wspaniałych, produktywnych członków społeczeństwa
mogło się nie udać bez tych zabezpieczeń. Ale po co takie prawa, jeśli potencjalny pracodawca może
znaleźć rzekomo usunięte informacje w ciągu kilku sekund, wyszukując w Google nazwisko kandydata?
Google zwraca wyniki z notatek lokalnej policji i dzienników sądowych opublikowanych w lokalnych
gazetach, które są teraz archiwizowane online. Ktoś, kto został przywołany za drobne przestępstwo, a
następnie pozbawiono go wszystkich zarzutów, może nadal ponosić konsekwencje zawodowe i
osobiste dziesiątki lat później - nawet jeśli nigdy nie został oskarżony, osądzony ani uznany za winnego
jakiegokolwiek przestępstwa.
Numery ubezpieczenia społecznego
Jeszcze pokolenie temu powszechnie używano numerów ubezpieczenia społecznego jako numerów
identyfikacyjnych uczelni. Świat był wtedy tak inny, że ze względu na ochronę prywatności wiele szkół
publikowało nawet oceny uczniów przy użyciu numerów ubezpieczenia społecznego, a nie nazwisk
uczniów! Tak poważnie. Czy wszyscy studenci, którzy poszli do college'u w latach 70., 80. lub na
początku lat 90., naprawdę powinni ujawniać publicznie swoje numery ubezpieczenia społecznego,
ponieważ materiały uniwersyteckie, które powstały w świecie przedinternetowym, są teraz
archiwizowane online i indeksowane w niektórych wyszukiwarkach ? Co gorsza, niektóre strony
uwierzytelniają użytkowników, prosząc o podanie ostatnich czterech cyfr ich numerów telefonów,
które często można znaleźć w ułamku sekundy za pomocą sprytnie spreparowanego wyszukiwania
Google lub Bing. Jeśli powszechnie wiadomo, że takie informacje stały się niepewne w wyniku
wcześniej akceptowanych zachowań, dlaczego rząd nadal wykorzystuje numery ubezpieczenia
społecznego i traktuje je tak, jakby nadal były prywatne? Podobnie internetowe archiwa kościoła,
synagogi i inne biuletyny społecznościowe często zawierają ogłoszenia o urodzeniu zawierające nie
tylko imię dziecka i jego rodziców, ale także szpital, w którym urodziło się dziecko, datę urodzenia i
nazwisko dziadków. nazwy. Ile pytań bezpieczeństwa dla konkretnego użytkownika systemu
komputerowego może zostać podważonych przez oszusta, który znajdzie tylko jedno takie ogłoszenie?
Wszystkie te przykłady pokazują, jak postęp technologiczny może osłabić naszą prywatność i
cyberbezpieczeństwo - nawet podważając przepisy prawne, które zostały ustanowione, aby nas
chronić.
Platformy mediów społecznościowych
Jedną z grup firm technologicznych, które generują poważne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, są
platformy mediów społecznościowych. Cyberprzestępcy coraz częściej skanują media społecznościowe
- czasami za pomocą zautomatyzowanych narzędzi - w celu znalezienia informacji, które mogą
wykorzystać przeciwko firmom i ich pracownikom. Atakujący następnie wykorzystują znalezione
informacje do przeprowadzania różnego rodzaju ataków, takich jak atak obejmujący dostarczanie

oprogramowania ransomware. Na przykład mogą tworzyć wysoce skuteczne wiadomości e-mail typu
spear phishing, które są wystarczająco wiarygodne, aby nakłonić pracowników do kliknięcia adresów
URL witryn dostarczających oprogramowanie ransomware lub do otwarcia witryn internetowych
dostarczających oprogramowanie ransomware lub do otwarcia załączników zainfekowanych
oprogramowaniem ransomware. Liczba oszustw związanych z wirtualnym porwaniem - w których
przestępcy kontaktują się z rodziną osoby, która jest poza zasięgiem sieci z powodu lotu lub podobnego
zdarzenia i żądają okupu w zamian za uwolnienie osoby, którą rzekomo porwali - gwałtownie wzrosła.
era mediów społecznościowych, ponieważ przestępcy często potrafią określić, patrząc na posty
użytkowników w mediach społecznościowych, zarówno kiedy podjąć działania, jak iz kim się
skontaktować.
Wszechwiedzące komputery Google
Jednym ze sposobów, w jaki systemy komputerowe weryfikują, czy dana osoba jest tym, za kogo się
podaje, jest zadawanie pytań, na które niewiele osób poza stroną uprawnioną znałoby poprawne
odpowiedzi. W wielu przypadkach osoba, która może z powodzeniem odpowiedzieć „Ile wynosi Twoja
obecna spłata kredytu hipotecznego?” i „Kto był Twoim nauczycielem przedmiotów ścisłych w siódmej
klasie?” jest bardziej prawdopodobne, że będzie stroną autentyczną niż podszywającą się. Ale
wszechwiedzący silnik Google podważa takie uwierzytelnianie. Wiele informacji, które były trudne do
szybkiego uzyskania jeszcze kilka lat temu, można teraz uzyskać niemal natychmiastowo za pomocą
wyszukiwarki Google. W wielu przypadkach odpowiedzi na pytania zabezpieczające używane przez
różne witryny internetowe w celu pomocy w uwierzytelnianiu użytkowników są dla przestępców „za
jednym kliknięciem”. Podczas gdy bardziej zaawansowane witryny mogą uznać, że odpowiedź na
pytania bezpieczeństwa jest błędna, jeśli zostanie wprowadzona później niż kilka sekund po zadaniu
pytania, większość witryn nie nakłada takich ograniczeń - co oznacza, że każdy, kto wie w jaki sposób
korzystania z Google może osłabić wiele nowoczesnych systemów uwierzytelniania.
Śledzenie lokalizacji urządzeń mobilnych
Podobnie samo Google może korelować wszelkiego rodzaju dane, które uzyskuje z telefonów z
systemem Android lub aplikacji Mapy i Waze - co prawdopodobnie oznacza od większości ludzi w
zachodnim świecie. Oczywiście dostawcy innych aplikacji, które działają na milionach telefonów i
którzy mają dostawców innych aplikacji działających na milionach telefonów i które mają uprawnienia
dostępu do danych o lokalizacji, również mogą zrobić to samo. Każda strona, która śledzi, gdzie dana
osoba się znajduje i jak długo się tam znajduje, mogła stworzyć bazę danych, którą można wykorzystać
do różnych niecnych celów - w tym do podważania uwierzytelniania opartego na wiedzy, ułatwiania
ataków socjotechnicznych, podważania poufności projekty i tak dalej. Nawet jeśli firma tworząca bazę
danych nie ma złośliwych zamiarów, nieuczciwi pracownicy lub hakerzy, którzy uzyskują dostęp do bazy
danych lub ją kradną, stanowią poważne zagrożenie. Takie śledzenie podważa również prywatność.
Google wie na przykład, kto regularnie chodzi do placówki chemioterapii, gdzie ludzie śpią (dla
większości osób czas snu to jedyny czas, w którym ich telefony w ogóle się nie ruszają przez wiele
godzin) i różne inne informacje na podstawie których można dokonać wszelkiego rodzaju wrażliwych
ekstrapolacji.
Obrona przed tymi napastnikami
Ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak 100-procentowe cyberbezpieczeństwo. Raczej
adekwatne cyberbezpieczeństwo definiuje się poprzez zrozumienie, jakie zagrożenia istnieją, które z
nich są odpowiednio ograniczane, a które trwają. Zabezpieczenia, które są wystarczające, aby chronić
przed niektórymi zagrożeniami i napastnikami, są niewystarczające, aby chronić się przed innymi. To,
co może wystarczyć na przykład do rozsądnej ochrony komputera domowego, może okazać się

zdecydowanie niewystarczające do ochrony serwera bankowości internetowej. To samo dotyczy
zagrożeń opartych na tym, kto korzysta z systemu: Telefon komórkowy używany przez Prezydenta
Stanów Zjednoczonych, na przykład do rozmów z doradcami, wymaga oczywiście lepszego
zabezpieczenia niż telefon komórkowy używany przez przeciętnego szóstoklasistę.
Przeciwdziałanie zagrożeniom za pomocą różnych metod
Nie wszystkie zagrożenia wymagają uwagi, a nie wszystkie rodzaje ryzyka, które wymagają uwagi,
wymagają rozwiązania w ten sam sposób. Możesz na przykład zdecydować, że zakup ubezpieczenia
jest wystarczającą ochroną przed określonym ryzykiem lub że ryzyko jest tak mało prawdopodobne i /
lub de minimis, że nie jest warte prawdopodobnego kosztu jego rozwiązania.
Z drugiej strony, czasami ryzyko jest tak duże, że osoba lub firma może całkowicie zrezygnować z
określonego wysiłku, aby uniknąć związanego z nim ryzyka. Na przykład, jeśli koszt odpowiedniego
zabezpieczenia małej firmy byłby konsekwentnie wyższy niż zysk, jaki firma osiągnęłaby bez
zabezpieczenia, otwarcie sklepu może być w pierwszej kolejności nierozsądne.

Ocena aktualnej postawy w zakresie cyberbezpieczeństwa
Pierwszym krokiem do poprawy ochrony przed cyberzagrożeniami jest zrozumieć dokładnie, co musisz
chronić. Dopiero po dokładnym zrozumieniu tych informacji możesz ocenić, co jest faktycznie
potrzebne do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i określić, czy masz jakieś luki do usunięcia.
Musisz wziąć pod uwagę, jakie masz dane, przed kim musisz je chronić i jak wrażliwe są one dla Ciebie.
Co by się stało, gdyby na przykład została opublikowana w Internecie, aby świat mógł ją zobaczyć?
Następnie możesz ocenić, ile jesteś gotów wydać - czasowo i finansowo - na jej ochronę.
Identyfikowanie sposobów, w jakie możesz być mniej niż bezpieczny
Musisz zrozumieć różne obszary, w których może ucierpieć Twoja obecna sytuacja w zakresie
cyberbezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy i zapewnić sobie odpowiednią
ochronę. Musisz spisać wszystkie przedmioty, które mogą zawierać poufne dane, stać się wyrzutniami
do ataków i tak dalej.
Twój domowy komputer (y)
Twoje domowe komputery mogą cierpieć z powodu jednego lub głównych rodzajów potencjalnych
problemów związanych z cyberbezpieczeństwem:
* Naruszenie: haker mógł przeniknąć do twojego domowego komputera i móc z niego korzystać tak
często, jak tylko możesz - przeglądaj jego zawartość, używaj go do kontaktowania się z innymi
maszynami, wykorzystuj go jako bazę wypadową do ataku na inne maszyny i penetruj je, wydobywaj
kryptowaluty, przeglądaj dane w Twojej sieci i tak dalej.
* Złośliwe oprogramowanie: podobnie jak niebezpieczeństwa stwarzane przez ludzi, atakujący
komputerowy - czyli złośliwe oprogramowanie - może znajdować się na Twoim komputerze domowym,
umożliwiając przestępcy korzystanie z komputera tak samo jak Ty może - przeglądać zawartość
komputera, kontaktować się z innymi maszynami, wydobywać kryptowaluty itp. - a także czytać dane
z ruchu sieciowego i infekować inne komputery w sieci i poza nią.
* Współdzielone komputery: gdy dzielisz komputer z innymi osobami - w tym ze swoją bliską osobą i
dziećmi - narażasz swoje urządzenie na ryzyko, że inne osoby, które go używają, nie będą ćwiczyć
odpowiedniej higieny cybernetycznej na tym samym poziomie, co Ty i w rezultacie narazić urządzenie
na infekcję złośliwym oprogramowaniem lub włamanie ze strony hakera lub nieumyślnie zadają sobie
obrażenia.
* Połączenia z innymi sieciami i aplikacjami do przechowywania danych: jeśli łączysz swój komputer za
pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z innymi sieciami, takie jak sieć w miejscu pracy,
złośliwe oprogramowanie przenoszone przez sieć w tych zdalnych sieciach lub hakerzy czający się na
urządzeniach podłączonych do tych sieci mogą potencjalnie zaatakować również Twoją sieć i
urządzenia lokalne. W niektórych przypadkach podobne zagrożenia mogą występować w przypadku
uruchamiania aplikacji, które łączą komputer z usługami zdalnymi, takimi jak zdalne systemy
magazynowania.
* Fizyczne zagrożenia bezpieczeństwa: jak omówiono szczegółowo w rozdziale 5, fizyczna lokalizacja
komputera może stanowić zagrożenie dla niego i jego zawartości.
Twoje urządzenia mobilne
Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji urządzenia mobilne są z natury ryzykowne, ponieważ
one same :

* Są stale połączeni z niezabezpieczonym Internetem
* Często przechowują na nich poufne informacje
* Są używane do komunikowania się z wieloma osobami i systemami, z których oba są grupami
obejmującymi strony, które nie zawsze są godne zaufania, przez Internet (który również z natury nie
jest godny zaufania)
* Może odbierać wiadomości przychodzące od stron, z którymi nigdy nie kontaktowałeś się przed
otrzymaniem wiadomości, o których mowa
* Często nie uruchamiaj pełnego oprogramowania zabezpieczającego ze względu na ograniczenia
zasobów
* Można go łatwo zgubić, ukraść lub przypadkowo uszkodzić lub zniszczyć
* Połącz się z niezabezpieczonymi i niezaufanymi sieciami Wi-Fi
Twoje systemy do gier
Systemy gier to komputery, które, podobnie jak komputery, mogą być czasami wykorzystywane do
różnych nikczemnych celów, a nie tylko do psot związanych z grą. Jeśli na przykład urządzenia zawierają
luki w oprogramowaniu, mogą zostać zhakowane i przejęte, a oprogramowanie inne niż system gier
może być na nich potencjalnie uruchomione.
Twoje urządzenia Internetu rzeczy (IoT)
Jak szczegółowo omówimy później, świat połączonych komputerów zmienił się dramatycznie w
ostatnich latach. Jeszcze nie tak dawno jedynymi urządzeniami podłączonymi do internetu były
klasyczne komputery - komputery stacjonarne, laptopy i serwery, które można było wykorzystać do
wielu różnych celów obliczeniowych, ale dziś żyjemy w innym świecie. Od smartfonów po kamery
bezpieczeństwa, lodówki po samochody i ekspresy do kawy po sprzęt do ćwiczeń - urządzenia
elektroniczne wszelkiego typu mają teraz wbudowane komputery, a wiele z tych komputerów jest na
stałe podłączonych do Internetu. Internet rzeczy (IoT), jako powszechnie znany ekosystem
podłączonych urządzeń, rozwijał się wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat, jednak bezpieczeństwo
takich urządzeń jest często niewystarczające. Wiele urządzeń IoT nie zawiera odpowiedniej technologii
zabezpieczającej, która chroniłaby się przed naruszeniami. Nawet te, które to robią, często nie są
odpowiednio skonfigurowane pod kątem bezpieczeństwa. Hakerzy mogą wykorzystywać urządzenia
IoT do szpiegowania Cię, kradzieży danych, hakowania lub przeprowadzania ataków typu „odmowa
usługi” na inne urządzenia oraz wyrządzania różnych innych szkód.
Twój sprzęt sieciowy
Hakerzy mogą wykorzystywać urządzenia IoT do szpiegowania Cię, kradzieży danych, hakowania lub
przeprowadzania ataków typu „odmowa usługi” na inne urządzenia oraz wyrządzania różnych innych
szkód.
Twój sprzęt sieciowy
Sprzęt sieciowy może zostać zhakowany w celu kierowania ruchu do fałszywych witryn,
przechwytywania danych, przeprowadzania ataków, blokowania dostępu do Internetu i tak dalej.
Twoje środowisko pracy

Możesz mieć wrażliwe dane w swoim środowisku pracy - i możesz być również narażony na ryzyko
przez współpracowników. Na przykład, jeśli przyniesiesz jakiekolwiek urządzenia elektroniczne do
pracy, podłączysz je do sieci w pracy, a następnie przyniesiesz te urządzenia do domu i połączysz je z
siecią domową, złośliwe oprogramowanie i inne problemy mogą potencjalnie rozprzestrzenić się na
Twoje urządzenie z urządzenia należącego do Ciebie. pracodawca lub do jednego lub więcej twoich
kolegów korzystających z tej samej infrastruktury, a następnie rozprzestrzenianie się z twojego
urządzenia na inne maszyny w twojej sieci domowej.
Inżynieria społeczna
Każda osoba w Twojej rodzinie i kręgu społecznym stanowi dla Ciebie zagrożenie jako źródło informacji
o Tobie, które mogą być potencjalnie wykorzystane do celów inżynierii społecznej.
Identyfikacja zagrożeń
Aby cokolwiek zabezpieczyć, musisz wiedzieć, co zabezpieczasz; Zabezpieczenie środowiska jest
trudne, jeśli nie niemożliwe, jeśli nie wiesz, co się w nim znajduje. Dlatego, aby się zabezpieczyć, musisz
zrozumieć, jakie zasoby - zarówno te w formatach cyfrowych, jak i w powiązanych formatach fizycznych
- posiadasz, i co chcesz chronić. Musisz również zrozumieć, jakie ryzyko napotykasz na te aktywa.
Inwentaryzacja takich aktywów jest zwykle dość prosta dla osób fizycznych:
Zrób pisemną listę wszystkich urządzeń, które podłączasz do swojej sieci. Często możesz uzyskać listę,
logując się do routera i przeglądając sekcję Połączone urządzenia. Oczywiście możesz mieć urządzenia,
które łączysz się z siecią tylko sporadycznie lub które muszą być zabezpieczone, nawet jeśli nie są
podłączone do Twojej sieci, więc pamiętaj, aby uwzględnić je również na swojej liście. Dodaj do tej listy
w osobnej sekcji - wszystkie używane urządzenia pamięci masowej, w tym zewnętrzne dyski twarde,
dyski flash i karty pamięci. Napisz lub wydrukuj listę; zapomnienie choćby jednego urządzenia może
prowadzić do problemów.
Ochrona przed zagrożeniami
Po określeniu, co należy chronić (patrz poprzednia sekcja), należy opracować i wdrożyć odpowiednie
zabezpieczenia dla tych elementów, aby zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo i ograniczyć wpływ
potencjalnego naruszenia. W kontekście użytkowników domowych ochrona obejmuje zapewnienie
barier każdemu, kto chce uzyskać dostęp do zasobów cyfrowych i fizycznych bez odpowiedniego
upoważnienia, ustanowienie (nawet nieformalnych) procesów i procedur w celu ochrony poufnych
danych oraz tworzenie kopii zapasowych wszystkich konfiguracji i podstawowych punkty przywracania
systemu. Podstawowe elementy ochrony większości osób obejmują
* Obrona obwodowa
* Firewall / router
* Oprogramowanie zabezpieczające
* Twój fizyczny komputer (y)
*Utworzyć kopię zapasową
Obrona obwodowa
Obrona cyberprzestrzeni jest zasadniczo cyfrowym odpowiednikiem budowania fosy wokół zamku próba powstrzymania nikogo przed wejściem poza dozwolonymi ścieżkami pod czujnym okiem
strażników. Możesz zbudować tę cyfrową fosę, nigdy nie podłączając żadnego komputera

bezpośrednio do modemu internetowego. Zamiast tego podłącz zaporę / router do modemu i
komputery do zapory / routera. (Jeśli twój modem zawiera zaporę / router, to służy obu celom; jeśli
twoje połączenie jest z częścią firewall / router, a nie z samym modemem, to jest w porządku). Zwykle
połączenia między zaporą a modemami są przewodowe - to znaczy jest osiągane za pomocą fizycznego
kabla sieciowego.
Firewall / router
Nowoczesne routery używane w środowiskach domowych obejmują funkcje zapory ogniowej, które
blokują większość form ruchu przychodzącego, gdy taki ruch nie jest generowany, i blokują większość
form ruchu przychodzącego, gdy taki ruch nie jest generowany w wyniku działań zainicjowanych przez
urządzenia chronione przez zaporę. Oznacza to, że zapora sieciowa będzie blokować osobom z
zewnątrz próby skontaktowania się z komputerem w Twoim domu, ale nie będzie blokować
odpowiedzi serwera WWW, jeśli komputer w domu zażąda strony internetowej z serwera. Routery
wykorzystują wiele technologii do osiągnięcia takiej ochrony. Jedną z ważnych technologii wartych
uwagi jest translacja adresów sieciowych, która umożliwia komputerom w sieci domowej korzystanie
z adresów protokołu internetowego (IP), które są nieprawidłowe do użytku w Internecie i mogą być
używane tylko w sieciach prywatnych. W Internecie wydaje się, że wszystkie urządzenia używają
jednego adresu, czyli adresu zapory. Poniższe zalecenia pomogą routerowi / zaporze sieciowej chronić
Cię:
* Dbaj o aktualność routera. Upewnij się, że zainstalowałeś wszystkie aktualizacje przed pierwszym
uruchomieniem routera i regularnie sprawdzaj, czy są dostępne nowe aktualizacje (chyba że router ma
funkcję automatycznej aktualizacji, w takim przypadku powinieneś skorzystać z tej funkcji).
* Niezałatana luka w routerze może umożliwić osobom postronnym wejście do Twojej sieci.
* Zmień domyślne hasło administracyjne swojej zapory / routera na silne hasło, które znasz tylko Ty.
Zapisz go i umieść papier w sejfie lub skrytce depozytowej. Poćwicz logowanie się do routera - i rób to
regularnie, aby nie zapomnieć hasła.
* Nie używaj domyślnej nazwy podanej przez router jako nazwy sieci Wi-Fi (jej identyfikatora SSID).
Utwórz nową nazwę.
* Skonfiguruj swoją sieć Wi-Fi tak, aby korzystała z szyfrowania co najmniej w standardzie WPA2.
* Ustal hasło, które musi znać każde urządzenie, aby dołączyć do Twojej sieci Wi-Fi. Uczyń to hasło
silnym.
* Jeśli wszystkie Twoje urządzenia bezprzewodowe wiedzą, jak korzystać z nowoczesnego standardu
802.11ac i protokoły sieci bezprzewodowej 802.11n, wyłącz starsze protokoły Wi-Fi obsługiwane przez
router - na przykład 802.11b i 802.11g.
* Włącz filtrowanie adresów MAC lub upewnij się, że wszyscy domownicy wiedzą, że nikt nie może
niczego podłączać do sieci przewodowej bez Twojej zgody. Przynajmniej w teorii filtrowanie adresów
MAC zapobiega łączeniu się dowolnego urządzenia z siecią, jeśli wcześniej nie skonfigurowałeś routera,
aby umożliwić mu połączenie - nie pozwalaj ludziom na podłączanie niezabezpieczonych urządzeń do
sieci bez ich uprzedniego zabezpieczenia.
* Zlokalizuj router bezprzewodowy centralnie w swoim domu. Dzięki temu uzyskasz lepszy sygnał, a
także zmniejszysz siłę sygnału, który dostarczasz osobom spoza domu, które mogą próbować połączyć
się z Twoją siecią.

* Nie włączaj zdalnego dostępu do routera. Chcesz, aby routerem można było zarządzać tylko za
pośrednictwem połączeń z urządzeń, które chroni, a nie ze świata zewnętrznego. Wygoda zdalnego
zarządzania zaporą domową rzadko jest warta zwiększenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem,
jakie stwarza włączenie takiej funkcji.
* Utrzymuj aktualną listę urządzeń podłączonych do sieci. Uwzględnij także urządzenia, którym
zezwalasz na łączenie się z siecią.
* Dla wszystkich gości, którym chcesz udzielić dostępu do sieci, włącz obsługę sieci gościa w routerze i,
podobnie jak w przypadku sieci prywatnej, włącz szyfrowanie i wymagaj silnego hasła. Daj gościom
dostęp do tej sieci gości, a nie do sieci podstawowej. To samo dotyczy wszystkich innych osób, którym
musisz zapewnić dostęp do Internetu, ale których bezpieczeństwu nie w pełni nie ufasz, w tym
członków rodziny, takich jak dzieci.
* Jeśli masz wystarczającą wiedzę techniczną, aby wyłączyć DHCP i zmienić domyślny zakres adresów
IP używany przez router w sieci wewnętrznej, zrób to. Takie postępowanie koliduje z niektórymi
zautomatyzowanymi narzędziami hakerskimi i zapewnia inne korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli
nie znasz takich pojęć lub nie masz pojęcia, co oznacza powyższe zdanie, po prostu zignoruj ten akapit.
W takim przypadku korzyści bezpieczeństwa wynikające z zalecenia prawdopodobnie przeważą nad
problemami, które możesz napotkać ze względu na dodatkową złożoność techniczną, którą może
spowodować wyłączenie DHCP i zmiana domyślnego zakresu adresów IP.
Oprogramowanie zabezpieczające
Jak korzystać z oprogramowania zabezpieczającego, aby się chronić?
* Używaj oprogramowania zabezpieczającego na wszystkich komputerach i urządzeniach mobilnych.
Oprogramowanie powinno zawierać co najmniej program antywirusowy i zaporę sieciową urządzeń
osobistych możliwości.
* Używaj oprogramowania antyspamowego na dowolnym urządzeniu, na którym czytasz e-maile.
* Włącz zdalne czyszczenie na dowolnym urządzeniu mobilnym.
* Wymagaj silnego hasła, aby zalogować się do dowolnego komputera i urządzenia mobilnego.
* Włączaj automatyczne aktualizacje, gdy tylko jest to możliwe, i aktualizuj urządzenia.
Twój fizyczny komputer (y)
Aby fizycznie zabezpieczyć komputery:
* Kontroluj fizyczny dostęp do komputera i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Jeśli na przykład
ktoś wchodzący do Twojego domu może dostać się do maszyny, urządzenie to może zostać stosunkowo
łatwo skradzione, użyte lub uszkodzone bez twojej wiedzy.
* Jeśli to możliwe, nie udostępniaj swojego komputera członkom rodziny. Jeśli musisz udostępniać swój
komputer, utwórz oddzielne konta dla każdego członka rodziny i nie nadawaj innym użytkownikom
tego urządzenia uprawnień administracyjnych.
* Nie polegaj na usuwaniu danych przed wyrzuceniem, recyklingiem, przekazaniem lub sprzedażą
starego urządzenia. Używaj wielościeżkowego systemu wymazywania dla wszystkich dysków twardych
i dysków SSD. Najlepiej wyjąć nośnik pamięci z komputera przed pozbyciem się urządzenia - i fizycznie
zniszczyć nośnik.

Utwórz kopię zapasową
Wykonuj regularnie kopie zapasowe
Wykrywanie
Wykrywanie oznacza wdrażanie mechanizmów, dzięki którym można wykrywać zdarzenia
cyberbezpieczeństwa tak szybko, jak to możliwe po ich rozpoczęciu. Chociaż większość użytkowników
domowych nie ma środków na zakup wyspecjalizowanych produktów w celu wykrywania, nie oznacza
to, że należy ignorować fazę wykrywania zabezpieczeń. Obecnie większość programów
zabezpieczających komputery osobiste ma różnego rodzaju możliwości wykrywania. Upewnij się, że
każde urządzenie, którym zarządzasz, ma oprogramowanie zabezpieczające, które wyszukuje możliwe
włamania, na przykład ...
Odpowiadam
Reagowanie oznacza działanie w odpowiedzi na incydent związany z cyberbezpieczeństwem.
Większość programów zabezpieczających automatycznie zachęci użytkowników do podjęcia działań,
jeśli wykryją potencjalne problemy.
Odzyskiwanie
Odzyskiwanie oznacza przywrócenie dotkniętego problemem komputera, sieci lub urządzenia - i
wszystkich jego odpowiednich możliwości - do pełnego funkcjonowania, właściwego stanu po
wystąpieniu zdarzenia związanego z cyberbezpieczeństwem. Idealnie byłoby, gdyby formalny plan z
ustalonymi priorytetami dotyczący naprawy powinien zostać udokumentowany, zanim będzie
potrzebny. Większość użytkowników domowych w rzeczywistości tego nie robi aby je utworzyć, ale
może to być niezwykle korzystne. W większości domu taki plan będzie krótszy niż jedna strona.
Poprawa
Wstyd dla każdego, kto nie uczy się na własnych błędach. Każdy incydent cybernetyczny oferuje
wyciągnięte wnioski, które można wykorzystać w celu zmniejszenia ryzyka w przyszłości. Przykłady
uczenia się na błędach.
Ocena obecnych środków bezpieczeństwa
Gdy już wiesz, co musisz chronić i jak chronić takie przedmioty, możesz określić różnicę między tym,
czego potrzebujesz, a tym, co aktualnie masz. W poniższych sekcjach omówiono kilka kwestii, które
należy wziąć pod uwagę. Nie wszystkie ,w każdym przypadku obowiązują następujące zasady:
Oprogramowanie
Jeśli chodzi o oprogramowanie i cyberbezpieczeństwo, rozważ następujące pytania dla każdego
urządzenia:
* Czy wszystkie pakiety oprogramowania (w tym sam system operacyjny) na komputerze zostały
legalnie pozyskane i znane jako legalne wersje?
* Czy wszystkie pakiety oprogramowania (w tym sam system operacyjny) obecnie obsługiwane przez
odpowiednich dostawców?
* Czy wszystkie pakiety oprogramowania (w tym sam system operacyjny) aktualny?
* Czy wszystkie pakiety oprogramowania (w tym sam system operacyjny) są ustawione na
automatyczne aktualizowanie?

* Czy na urządzeniu jest oprogramowanie zabezpieczające?
* Czy oprogramowanie zabezpieczające jest skonfigurowane do automatycznej aktualizacji?
* Czy oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne?
* Czy oprogramowanie zabezpieczające obejmuje technologię ochrony przed złośliwym
oprogramowaniem i czy ta funkcja jest w pełni włączona?
* Czy skanowanie w poszukiwaniu wirusów jest skonfigurowane do uruchamiania po zastosowaniu
każdej aktualizacji?
* Czy oprogramowanie zawiera technologię zapory - i czy to jest funkcja w pełni włączony?
* Czy oprogramowanie zawiera technologię antyspamową - i czy ta funkcja jest w pełni włączona? Jeśli
nie, czy jest obecne inne oprogramowanie antyspamowe i czy jest ono uruchomione?
* Czy oprogramowanie obejmuje technologię zdalnego blokowania i / lub zdalnego czyszczenia - i czy
ta funkcja jest w pełni włączona? Jeśli nie, to inny pilot oprogramowania blokującego / zdalne
czyszczenie jest obecne i czy jest uruchomione?
* Czy wszystkie inne aspekty oprogramowania są włączone? Jeśli nie, co nie jest?
* Czy jest uruchomione oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które utworzy kopię
zapasową urządzenia w ramach strategii tworzenia kopii zapasowych?
* Czy szyfrowanie jest włączone przynajmniej dla wszystkich poufnych danych przechowywanych na
urządzeniu?
* Czy uprawnienia są odpowiednio ustawione dla oprogramowania - blokowanie osób, które mogą
mieć dostęp do urządzenia, ale nie powinny mieć dostępu do oprogramowania?
* Czy ustawiono uprawnienia, aby uniemożliwić oprogramowaniu wprowadzanie zmian na
komputerze, których nie chcesz robić (na przykład jest to oprogramowanie działające z uprawnieniami
administratora, gdy nie powinno)
Oczywiście wszystkie te pytania dotyczą oprogramowania na urządzeniu, z którego korzystasz, ale
którego nie udostępniasz do użytku niezaufanym, zdalnym osobom z zewnątrz. Jeśli masz urządzenia,
które są używane tak jak w drugim przypadku - na przykład serwer WWW - musisz rozwiązać wiele
innych problemów związanych z bezpieczeństwem
Sprzęt komputerowy
W przypadku wszystkich urządzeń sprzętowych rozważ następujące pytania:
* Czy sprzęt został uzyskany od zaufanej strony? (Jeśli kupiłeś kamerę internetową bezpośrednio z Chin
w jakimś sklepie internetowym, o którym nigdy nie słyszałeś przed dokonaniem zakupu, na przykład
odpowiedź na to pytanie może nie brzmieć tak.)
* Czy cały Twój sprzęt jest odpowiednio chroniony przed kradzieżą i uszkodzeniem (deszcz,
wyładowania elektryczne itp.), Ponieważ znajduje się w miejscu zamieszkania?
* Co chroni Twój sprzęt podczas podróży?
* Czy masz zasilacz awaryjny lub wbudowaną baterię chroniącą urządzenie przed gwałtownym, nagłym
wyłączeniem w przypadku awarii zasilania, nawet chwilowo?

* Czy cały Twój sprzęt ma najnowsze oprogramowanie sprzętowe - i czy pobrałeś je z wiarygodnego
źródła, takiego jak dostawca witryny internetowej czy aktualizacja zainicjowana w narzędziu
konfiguracyjnym urządzenia?
* W przypadku routerów (i zapór ogniowych), czy Twoje urządzenie spełnia kryteria wymienione jako
zalecenia w sekcji „Zapora / router” ?
* Czy masz hasło BIOS, blokujące urządzenie przed użyciem bez wprowadzenia hasła?
* Czy wyłączyłeś wszystkie protokoły bezprzewodowe, których nie potrzebujesz? Jeśli na przykład nie
używasz Bluetootha na laptopie, wyłącz radio Bluetooth, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale
także wydłuża żywotność baterii.
Ubezpieczenie
Chociaż ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa jest często pomijane, zwłaszcza przez mniejsze firmy i
osoby prywatne, jest to realny sposób na złagodzenie niektórych zagrożeń cybernetycznych. W
zależności od konkretnej sytuacji, zakup polisy chroniącej przed określonymi zagrożeniami może mieć
sens.
Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, która może zbankrutować, jeśli dojdzie do naruszenia, będziesz
oczywiście chciał wdrożyć silne zabezpieczenia. Ale ponieważ żadne zabezpieczenia nie są w 100%
doskonałe i niezawodne, zakup polisy obejmującej katastrofalne sytuacje może być rozsądny.
Edukacja
Odrobina edukacji może w dużym stopniu pomóc zapobiec staniu się piętami achillesowymi twojego
gospodarstwa domowego przez ludzi w twoim gospodarstwie domowym. Poniższa lista zawiera kilka
spraw do przemyślenia i omówienia:
* Czy wszyscy członkowie rodziny wiedzą, jakie są ich prawa i obowiązki związane z technologią w
domu, z podłączaniem urządzeń do sieci domowej oraz z umożliwieniem gościom łączenia się z siecią
domową (lub sieć gości)?
* Czy poinformowałeś członków swojej rodziny o zagrożeniach, o których muszą wiedzieć - na przykład
wiadomościach phishingowych. Czy masz pewność, że „rozumieją”?
* Czy upewniłeś się, że wszyscy w rodzinie, którzy używają urządzeń, wiedzą o higienie
cyberbezpieczeństwa (np. Nie klikają linków w e-mailach)?
* Czy upewniłeś się, że wszyscy członkowie rodziny korzystający z urządzeń wiedzą o wyborze hasła i
ochronie?
* Czy upewniłeś się, że wszyscy w rodzinie korzystają z mediów społecznościowych , i każdy wie, co
można, a czego nie można bezpiecznie udostępniać?
* Czy upewniłeś się, że wszyscy w rodzinie rozumieją koncepcję myślenia przed podjęciem działania?
Prywatność 101
Technologia zagraża prywatności na wiele sposobów: wszechobecne kamery regularnie Cię obserwują,
firmy technologiczne śledzą Twoje zachowania online za pomocą różnego rodzaju metod technicznych,
a urządzenia mobilne śledzą Twoją lokalizację. Chociaż technologia z pewnością znacznie utrudniła
utrzymanie prywatności niż kilka lat temu, prywatność nie umarła. Możesz zrobić wiele rzeczy, aby
poprawić swój poziom prywatności, nawet we współczesnej, połączonej erze.

Pomyśl, zanim udostępnisz
Ludzie często chętnie przekraczają udostępnianie informacji, gdy są o to proszeni. Weź pod uwagę
dokumenty typowe dla gabinetu lekarskiego, o wypełnienie których prawdopodobnie zostałeś
poproszony w więcej niż jednej placówce podczas pierwszej wizyty u danego lekarza. Chociaż
odpowiedzi na wiele pytań są istotne i mogą zawierać informacje, które lekarz powinien znać, aby
odpowiednio ocenić i leczyć, inne części prawdopodobnie nie są. Wiele (jeśli nie większość) takich
formularzy wymaga podania numerów ubezpieczenia społecznego. Takie informacje były potrzebne
dziesiątki lat temu, kiedy firmy ubezpieczeniowe zwykle używały numerów ubezpieczenia społecznego
jako numerów identyfikacyjnych ubezpieczenia, ale praktyka ta już dawno się skończyła. Być może
niektóre placówki używają numeru ubezpieczenia społecznego do zgłaszania konta do biur
kredytowych, jeśli nie płacisz rachunków, ale w większości przypadków rzeczywistość jest taka, że
pytanie to pozostałość po przeszłości i możesz pozostawić to pole puste . Nawet jeśli nie sądzisz, że
strona prosząca Cię o dane osobowe kiedykolwiek nadużyłaby informacji, które zebrała na Twój temat,
w miarę wzrostu liczby stron, które posiadają prywatne informacje o Tobie, oraz w miarę wzrostu ilości
i jakości tych danych, zwiększa się prawdopodobieństwo, że naruszysz prywatność z powodu
naruszenia bezpieczeństwa danych. Jeśli chcesz poprawić swoją prywatność, pierwszą rzeczą do
zrobienia jest rozważenie, jakie informacje o sobie i swoich bliskich możesz ujawniać, zanim je
ujawnisz. Dzieje się tak podczas interakcji z agencjami rządowymi, korporacjami, placówkami
medycznymi i innymi osobami. Jeśli nie musisz podawać prywatnych informacji, nie rób tego.
Pomyśl, zanim wyślesz
Rozważ konsekwencje każdego posta w mediach społecznościowych, zanim go opublikujesz - mogłoby
to mieć wiele negatywnych konsekwencji, w tym skutecznie naruszyć prywatność informacji. Na
przykład przestępcy mogą wykorzystywać wspólne informacje o relacjach rodzinnych, miejscu pracy i
zainteresowaniach danej osoby w ramach kradzieży tożsamości i w celu inżynierii społecznej dostać się
na Twoje konta. Jeśli z własnego wyboru lub z powodu niedbałych zasad dostawcy używasz nazwiska
panieńskiego swojej matki jako hasła de facto, upewnij się, że nie ułatwiasz przestępcom znalezienia
tego nazwiska, podając swoją matkę jako swoją matkę na Facebook lub poprzez przyjaźń na Facebooku
z wieloma kuzynami, których nazwisko jest takie samo jak nazwisko panieńskie Twojej matki. Często
można uzyskać nazwisko panieńskie matki po prostu wybierając z listy znajomych innej osoby na
Facebooku najczęściej używane nazwisko, które nie jest takie samo jak nazwisko właściciela konta.
Udostępnianie informacji o dzieciach danej osoby i jej harmonogramach może pomóc w rozwiązaniu
różnego rodzaju problemów - w tym potencjalnego porwania, włamań do domu osoby, gdy jedzie do
pracy, lub innych szkodliwych działań. Udostępnianie informacji związanych z działalnością medyczną
może prowadzić do ujawnienia wrażliwych i prywatnych informacji. Na przykład zdjęcia lub dane
dotyczące lokalizacji osoby w określonej placówce medycznej mogą ujawniać, że dana osoba cierpi na
schorzenie, w leczeniu którego dana placówka specjalizuje się. Udostępnianie różnego rodzaju
informacji lub obrazów może wpłynąć na osobiste relacje użytkownika i spowodować ujawnienie
prywatnych informacji na ich temat. Udostępnianie informacji lub obrazów może powodować wyciek
prywatnych informacji o potencjalnie kontrowersyjnych działaniach, w które dana osoba była
zaangażowana - na przykład spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków rekreacyjnych, używanie
różnych broni, uczestnictwo w niektórych kontrowersyjnych organizacjach itp. Nawet ujawnienie, że
ktoś był w określonej lokalizacji w określonym czasie, może nieumyślnie naruszyć prywatność poufnych
informacji. Pamiętaj też, że problem nadmiernego udostępniania nie ogranicza się do sieci
społecznościowych. Nadmierne udostępnianie informacji za pośrednictwem czatu, poczty e-mail,
czatów grupowych itp. Jest również poważnym problemem współczesności. Czasami ludzie nie zdają

sobie sprawy, że nadmiernie udostępniają, a czasami przypadkowo wklejają niewłaściwe dane do
wiadomości e-mail lub dołączają niewłaściwe pliki do wiadomości e-mail.
Ogólne wskazówki dotyczące prywatności
Oprócz przemyślenia przed udostępnieniem, możesz zrobić kilka innych rzeczy, aby zmniejszyć ryzyko
nadmiernego udostępniania:
* Użyj ustawień prywatności mediów społecznościowych. Oprócz nieudostępniania informacji
prywatnych, upewnij się, że ustawienia prywatności w mediach społecznościowych chronią Twoje
dane przed przeglądaniem przez członków ogółu społeczeństwa - chyba że dane stanowisko jest
przeznaczone do użytku publicznego.
* Ale nie polegaj na nich. Niemniej jednak nigdy nie polegaj na ustawieniach zabezpieczeń mediów
społecznościowych, aby zapewnić prywatność informacji. Wielokrotnie odkrywano znaczące luki w
zabezpieczeniach, które osłabiają skuteczność mechanizmów kontroli bezpieczeństwa różnych
platform.
* Chroń prywatne dane przed chmurą, chyba że je zaszyfrujesz. Nigdy nie przechowuj prywatnych
informacji w chmurze, chyba że je zaszyfrujesz. Nie polegaj na szyfrowaniu dostarczonym przez
dostawcę chmury, aby zapewnić sobie prywatność. Jeśli dostawca zostanie naruszony, w niektórych
przypadkach szyfrowanie może również zostać naruszone.
* Nie przechowuj prywatnych informacji w aplikacjach w chmurze przeznaczonych do udostępniania i
współpracy. Na przykład nie przechowuj listy swoich haseł, zdjęć prawa jazdy lub paszportu ani
poufnych informacji medycznych w dokumencie Google. Może się to wydawać oczywiste, ale wiele
osób i tak to robi.
* Wykorzystaj ustawienia prywatności przeglądarki - lub jeszcze lepiej, użyj Tora. Jeśli używasz
przeglądarki internetowej do uzyskiwania dostępu do materiałów, których nie chcesz z Tobą kojarzyć,
włącz przynajmniej tryb prywatny / incognito (który zapewnia tylko częściową ochronę) lub, jeśli to
możliwe, użyj przeglądarki internetowej, takiej jak Paczka Tora z przeglądarką (która zawiera
zaciemniony routing, domyślne silne ustawienia prywatności i różne, wstępnie skonfigurowane
dodatki do prywatności).
Jeśli nie podejmiesz środków ostrożności podczas korzystania z przeglądarki, możesz zostać śledzony.
Jeśli szukasz szczegółowych informacji o stanie zdrowia w normalnym oknie przeglądarki różne strony
prawdopodobnie wykorzystają te dane. Prawdopodobnie widziałeś efekty takiego śledzenia - na
przykład, gdy na jednej stronie internetowej pojawiają się reklamy związane z czymś, czego szukałeś
na innej.
* Nie publikuj swojego prawdziwego numeru telefonu komórkowego. Uzyskaj numer przekierowania
z usługi takiej jak Google Voice i ogólnie podawaj ten numer zamiast faktycznego numeru telefonu
komórkowego. Takie postępowanie pomaga chronić się przed wieloma zagrożeniami - wymianą karty
SIM, spamem itp. Przechowuj materiały prywatne w trybie offline. Najlepiej przechowywać bardzo
wrażliwe materiały w trybie offline, na przykład w ognioodpornym sejfie lub w banku. Jeśli musisz
przechowywać je w formie elektronicznej, przechowuj je na komputerze bez połączenia sieciowego.
* Szyfruj wszystkie prywatne informacje, takie jak dokumenty, obrazy, filmy i tak dalej. Jeśli nie masz
pewności, czy coś powinno być zaszyfrowane, prawdopodobnie powinno.
* Jeśli korzystasz z czatu online, używaj szyfrowania od końca do końca. Załóżmy, że wszystkie
wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem zwykłej usługi telefonii komórkowej mogą

potencjalnie zostać odczytane przez osoby z zewnątrz. Najlepiej nie podawać poufnych informacji na
piśmie. Jeśli musisz udostępnić jakiś poufny element na piśmie, zaszyfruj dane.
Najprostszym sposobem szyfrowania danych jest użycie aplikacji do czatu, która oferuje szyfrowanie
typu end-to-end. Kompleksowe oznacza, że wiadomości są szyfrowane na Twoim urządzeniu i
odszyfrowywane na urządzeniu odbiorcy i odwrotnie - przy czym dostawca nie jest w stanie
odszyfrować wiadomości; w związku z tym hakerzy, którzy włamują się do serwerów dostawcy,
wymagają znacznie więcej wysiłku, aby odczytać Twoje wiadomości, jeśli stosowane jest szyfrowanie
typu end-to-end. (Czasami dostawcy twierdzą, że hakerzy nie mogą w ogóle odczytać takich
wiadomości, co nie jest poprawne. Z dwóch powodów: 1. Hakerzy mogą być w stanie zobaczyć
metadane - na przykład, z kim rozmawiałeś i kiedy to zrobiłeś, oraz 2. Jeśli hakerzy włamują się do
wystarczającej liczby serwerów wewnętrznych, mogą przesłać do sklepu z aplikacjami zatrutą wersję
aplikacji zawierającą pewnego rodzaju backdoor). WhatsApp jest prawdopodobnie najpopularniejszą
aplikacją do czatu, która wykorzystuje szyfrowanie od końca do końca.
* Praktykuj odpowiednią cyberhigienę. Ponieważ tak dużo informacji które chcesz zachować jako
prywatne, są przechowywane w formie elektronicznej, dlatego przestrzeganie właściwej higieny w
sieci ma kluczowe znaczenie dla zachowania prywatności.
WŁĄCZANIE TRYBU PRYWATNOŚCI
Aby włączyć tryb prywatności:
Google Chrome: Control + Shift-N lub wybierz z menu Nowe okno incognito
Firefox: Control + Shift + P lub wybierz z menu Nowe okno prywatne
Opera: Control + Shift + N lub wybierz z menu Nowe okno prywatne
Microsoft Edge: Control + Shift + P lub wybierz z menu Nowe okno prywatne
Vivaldi: Control + Shift + N lub wybierz z menu Nowe okno prywatne
Safari: Command + Shift + N lub wybierz Nowe okno prywatne z menu Plik
Bezpieczna bankowość online
Unikanie bankowości internetowej ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem, które stwarza,
jest po prostu niepraktyczne dla większości ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Na szczęście nie
musisz rezygnować z odpowiednich udogodnień, aby zachować bezpieczeństwo. W rzeczywistości
doskonale zdaję sobie sprawę z związanego z tym ryzyka, ponieważ bankowałem online od czasu, gdy
bankowość internetowa została po raz pierwszy oferowana przez kilka dużych instytucji finansowych
w połowie lat 90. jako zamiennik bezpośrednich usług bankowych dial-up. Oto kilka sugestii, co możesz
zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z bankowości internetowej:
* Twoje hasło do bankowości internetowej powinno być silne, niepowtarzalne i zapisane w pamięci nie może być przechowywane w bazie danych, menedżerze haseł ani w żadnym innym miejscu
elektronicznym. (Jeśli chcesz to zapisać i przechowywać papier w skrytce depozytowej, to w porządku
- ale rzadko konieczne).
* Wybierz losowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN) do karty bankomatowej i / lub numeru
identyfikacyjnego telefonu. Kod PIN nie powinien być powiązany z żadnymi znanymi Ci informacjami.
Nie używaj kodu PIN, którego użyłeś do innych celów i nie ustalaj żadnych kodów PIN ani haseł na
podstawie tego, który wybrałeś dla swojej karty bankomatowej. Nigdy nie zapisuj swojego kodu PIN.

Nigdy nie dodawaj go do żadnego pliku komputerowego. Nigdy nie podawaj swojego kodu PIN nikomu,
w tym pracownikom banku.
* Rozważ zwrócenie się do swojego banku o kartę bankomatową, której nie można używać jako karty
debetowej. Chociaż takie karty mogą nie mieć możliwości zakupu towarów i usług, jeśli dokonujesz
zakupów za pomocą kart kredytowych, nie potrzebujesz funkcji zakupu na karcie bankomatowej.
Zapobiegając używaniu karty jako karty debetowej, zwiększasz prawdopodobieństwo, że tylko ktoś,
kto zna Twój numer PIN, może pobrać pieniądze z Twojego konta. Być może równie ważne jest to, że
„okaleczone” karty bankomatowe nie mogą być również wykorzystywane przez oszustów do
dokonywania oszukańczych zakupów.
Jeśli Twoja karta debetowa została użyta w nieuczciwy sposób, stracisz pieniądze i musisz je odzyskać.
Jeśli Twoja karta kredytowa jest wykorzystywana w nieuczciwy sposób, nie tracisz żadnych pieniędzy,
chyba że dochodzenie wykaże, że to Ty dokonałeś oszustwa.
* Loguj się do bankowości internetowej tylko z zaufanych urządzeń, które kontrolujesz, na których jest
zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające i które są aktualizowane.
* Loguj się do bankowości internetowej tylko z bezpiecznych sieci, którym ufasz. Jeśli jesteś w drodze,
korzystaj z połączenia z siecią komórkową, a nie z publicznej sieci Wi-Fi.
* Zaloguj się do bankowości internetowej za pomocą przeglądarki internetowej lub oficjalnej aplikacji
banku. Nigdy nie loguj się z aplikacji innej firmy lub aplikacji uzyskanej z innego miejsca niż oficjalny
sklep z aplikacjami na platformę Twojego urządzenia.
* Zarejestruj się, aby otrzymywać alerty ze swojego banku. Powinieneś skonfigurować, aby otrzymywać
powiadomienia SMS-em i / lub e-mailem za każdym razem, gdy zostanie dodany nowy odbiorca
płatności, nastąpi wypłata i tak dalej.
* Używaj uwierzytelniania wieloskładnikowego i chroń dowolne urządzenie używane do takiego
uwierzytelniania. Jeśli na przykład wygenerujesz jednorazowe hasła w telefonie, a Twój telefon
zostanie skradziony, Twój drugi czynnik stanie się (przynajmniej tymczasowo) użyteczny dla oszusta, a
nie dla Ciebie.
* Nie zezwalaj przeglądarce na przechowywanie hasła do bankowości internetowej. Twoje hasło do
bankowości internetowej nie powinno być nigdzie zapisywane - na pewno nie w systemie, który będzie
go wprowadzał w imieniu kogoś korzystającego z przeglądarki internetowej.
* Wprowadź adres URL swojego banku za każdym razem, gdy odwiedzasz bank w sieci. Nigdy nie klikaj
linków do niego.
* Najlepiej używać innego komputera do bankowości internetowej niż do zakupów online, dostępu do
poczty e-mail i mediów społecznościowych. Jeśli nie jest to możliwe lub praktyczne, użyj innej
przeglądarki internetowej i pamiętaj o jej aktualizowaniu.
* Jako dodatkowe zabezpieczenie możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zapamiętywała
nieprawidłowe hasło do witryny, aby jeśli ktoś kiedykolwiek dostał się do Twojego laptopa lub telefonu,
miał mniejsze szanse na pomyślne zalogowanie się do tej witryny przy użyciu Twoich danych
logowania.
* Upewnij się, że zabezpieczasz wszystkie urządzenia, z których korzystasz z bankowości internetowej.
Obejmuje to fizyczne ich zabezpieczenie (nie zostawiaj ich na stole w restauracji, gdy idziesz do
toalety), wymaganie hasła do ich odblokowania i włączenie zdalnego czyszczenia.

* Monitoruj swoje konto pod kątem nieautoryzowanych działań.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń inteligentnych
Inteligentne urządzenia i tak zwany Internet przedmiotów stwarzają różnego rodzaju zagrożenia dla
cyberbezpieczeństwa. Oto kilka zaleceń, jak poprawić swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z
takich urządzeń:
* Upewnij się, że żadne z urządzeń IoT nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa w przypadku awarii. Nigdy
nie twórz sytuacji, w której inteligentny zamek uniemożliwia np. Wyjście z pomieszczenia w trakcie
pożaru lub pozwala rabusiom na wejście do Twojego domu podczas przerwy w dostawie prądu lub
awarii sieci.
* Jeśli to możliwe, uruchamiaj urządzenia IoT w innej sieci niż Twoje komputery. Sieć IoT powinna być
chroniona przez zaporę ogniową.
* Aktualizuj wszystkie urządzenia IoT. Hakerzy wykorzystali luki w zabezpieczeniach urządzeń IoT, aby
przejąć te urządzenia i wykorzystać je do przeprowadzenia poważnych ataków. Jeśli urządzenie ma
funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego, rozważ jej włączenie.
* Zachowaj pełną, aktualną listę wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. Zachowaj również listę
wszystkich urządzeń, które nie są aktualnie podłączone, ale które mają autoryzację do połączenia, a
czasami się łączą.
* Jeśli to możliwe, odłączaj urządzenia, gdy ich nie używasz. Jeśli urządzenie jest w trybie offline, z
pewnością nie może zostać zhakowane przez nikogo nie fizycznie przez obecność na urządzeniu.
* Zabezpiecz hasłem wszystkie urządzenia. Nigdy nie zachowuj domyślnych haseł dostarczonych z
urządzeniami. Każde urządzenie powinno mieć unikalny login i hasło.
* Sprawdź ustawienia swoich urządzeń. Wiele urządzeń ma domyślne wartości ustawień, które są
straszne z punktu widzenia bezpieczeństwa.
* Zabezpiecz swój smartfon fizycznie i cyfrowo. Prawdopodobnie uruchamia aplikacje z dostępem do
niektórych lub wszystkich Twoich urządzeń,
* Jeśli to możliwe, wyłącz funkcje urządzenia, których nie potrzebujesz. Takie postępowanie zmniejsza
odpowiednią powierzchnię ataku - to znaczy zmniejsza liczbę potencjalnych punktów, w których
nieautoryzowany użytkownik może próbować włamać się do urządzenia - i jednocześnie zmniejsza
prawdopodobieństwo, że urządzenie ujawni lukę w oprogramowaniu, którą można wykorzystać.
Universal Plug and Play upraszcza konfigurację urządzeń, ale także ułatwia hakerom wykrywanie
urządzeń i atakowanie ich z wielu powodów, w tym ze względu na to, że wiele implementacji UPnP
zawiera luki w zabezpieczeniach, UPnP może czasami pozwolić złośliwemu oprogramowaniu na
ominięcie procedur zabezpieczeń zapory ogniowej, a UPnP może czasami być wykorzystywane przez
hakerów do uruchamiania poleceń na routerach.
* Nie podłączaj urządzeń IoT do niezaufanych sieci.

Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego
Możesz pokusić się o pominięcie tej części - w końcu czytasz to, aby dowiedzieć się o
cyberbezpieczeństwie, a nie o bezpieczeństwie fizycznym. Ale nie rób tego. Pewne aspekty
bezpieczeństwa fizycznego są niezbędnymi składnikami każdego programu bezpieczeństwa
cybernetycznego, zarówno formalnego, jak i nieformalnego. W rzeczywistości zaledwie kilkadziesiąt lat
temu zespoły odpowiedzialne za ochronę komputerów i przechowywanych w nich danych skupiały się
w szczególności na bezpieczeństwie fizycznym. Zamknięcie komputera w bezpiecznym miejscu, do
którego dostęp miał tylko upoważniony personel, często wystarczało, aby zabezpieczyć go i jego
zawartość. Oczywiście pojawienie się sieci i ery Internetu w połączeniu z masowym
rozpowszechnianiem się urządzeń komputerowych całkowicie zmieniło ryzyko. Obecnie miliardy ludzi
na całym świecie nadal mogą uzyskać elektroniczny dostęp do komputerów zablokowanych w fizycznej
lokalizacji. To powiedziawszy, potrzeba bezpieczeństwa fizycznego jest tak samo ważna jak zawsze. W
tym rozdziale omówiono elementy bezpieczeństwa fizycznego, które są niezbędne do wdrożenia i
zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa cybernetycznego. Omawiam „co i dlaczego”, które
musisz wiedzieć o fizycznym bezpieczeństwie, aby zapewnić sobie cyberbezpieczeństwo. Ignorowanie
pojęć omawianych w tym rozdziale może narazić Cię na ryzyko naruszenia danych równoważnego lub
nawet gorszego niż naruszenie dokonane przez hakerów.
Zrozumienie, dlaczego bezpieczeństwo fizyczne ma znaczenie
Bezpieczeństwo fizyczne oznacza ochronę czegoś przed nieuprawnionym dostępem fizycznym, czy to
człowieka, czy natury. Przykładem bezpieczeństwa fizycznego jest trzymanie komputera zamkniętego
w szafie serwerowej w biurze, aby uniemożliwić innym manipulowanie przy nim. Celem
bezpieczeństwa fizycznego jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla ludzi i majątku osoby,
rodziny lub organizacji. W kontekście cyberbezpieczeństwa celem bezpieczeństwa fizycznego jest
zapewnienie tego cyfrowemu systemowi i danym, które nie są zagrożone ze względu na sposób, w jaki
są fizycznie przechowywane.
Informacje niejawne zawierają tajemnice, których ujawnienie może zagrozić agentom i operacjom
amerykańskiego wywiadu, operacji dyplomatycznych i wojskowych i szkodzić bezpieczeństwu
narodowemu. Mam nadzieję, że nie przechowujesz w domu bardzo poufnych plików niejawnych.
Jeśli tak, to lepiej, żebyś wiedział o wiele więcej o bezpieczeństwie informacji, niż jest to nauczane w
tej książce; ponieważ usunięcie informacji niejawnych z ich właściwego miejsca przechowywania jest
często poważnym przestępstwem, proponuję znaleźć sobie dobrego prawnika. (Zobacz poboczny
pasek boczny „Problem z pocztą e-mail Sekretarza Stanu Hillary Clinton”). Niemniej jednak zakładam,
że masz dane, które chcesz, aby były poufne, dostępne i wolne od korupcji. Mogą one nie być
klasyfikowane w rządowym rozumieniu, ale dla Ciebie jego prywatność może mieć kluczowe znaczenie.
Biorąc ekwipunek
Przed wdrożeniem planu ochrony fizycznej musisz zrozumieć, co musisz zabezpieczyć.
Prawdopodobnie posiadasz więcej niż jeden typ urządzenia elektronicznego i dane, które różnią się
znacznie pod względem poziomu poufności i wrażliwości, które do niego przypisujesz. Pierwszym
krokiem we wdrażaniu odpowiedniego zabezpieczenia fizycznego jest zrozumienie, jakie dane i
systemy posiadasz, oraz określenie, jakiego poziomu bezpieczeństwa każdy z nich wymaga.
Najprawdopodobniej Twoje urządzenia komputerowe dzielą się na dwie kategorie:
* Urządzenia stacjonarne, takie jak komputer stacjonarny siedzący w pokoju rodzinnym, na którym
nastolatki grają w gry wideo

* Urządzenia mobilne, takie jak laptopy, tablety i telefony komórkowe
Nie zapomnij spisać sprzętu, do którego podłączone są Twoje urządzenia. Podczas inwentaryzacji
urządzeń zwróć uwagę na sieci i sprzęt sieciowy. Do jakich sieci podłączone są urządzenia stacjonarne?
Ile sieci jest na miejscu? Gdzie łączą się ze światem zewnętrznym? Gdzie znajduje się odpowiedni sprzęt
sieciowy? Z jakimi urządzeniami mobilnymi łączą się bezprzewodowo?
Urządzenia stacjonarne
Urządzenia stacjonarne, takie jak komputery stacjonarne, sprzęt sieciowy i wiele urządzeń Internetu
rzeczy (IoT), takich jak kamery przewodowe, to urządzenia, które nie przemieszczają się regularnie z
miejsca na miejsce. Urządzenia te mogą oczywiście zostać skradzione, uszkodzone lub niewłaściwie
użyte, a zatem muszą być odpowiednio chronione. Dlatego uszkodzenia nie muszą być celowe, dlatego
należy je odpowiednio chronić
Uszkodzenia nie muszą być celowe - na początku swojej kariery pomogłem rozwiązać problem z
serwerem, który pojawił się, gdy nocny opiekun odłączył niewłaściwie zabezpieczony serwer od
zasilacza awaryjnego w celu podłączenia odkurzacza. Tak poważnie. Ponieważ konieczne jest
zabezpieczenie urządzeń stacjonarnych w miejscach, w których „mieszkają”, należy je inwentaryzować.
Zabezpieczenie czegoś, o czym nie wiesz, że posiadasz, jest trudne, jeśli nie niemożliwe. W wielu
przypadkach każdy, kto ma fizyczny dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego,
może uzyskać dostęp do wszystkich danych i programów na tym urządzeniu, niezależnie od
stosowanych systemów bezpieczeństwa. Jedyne pytanie dotyczy tego, ile czasu zajmie tej stronie
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, którego pragnie. Nieważne, że każdy, kto ma dostęp do
urządzenia, może je fizycznie uszkodzić - czy to fizycznie uderzając w nie, wysyłając do niego potężny
wzrost mocy, wylewając na nie wodę, czy też podpalając. Jeśli uważasz, że te scenariusze są naciągane,
wiedz, że widziałem wszystkie cztery z tych opcji używane przez ludzi, których celem jest uszkodzenie
komputerów.
Urządzenia mobilne
Urządzenia mobilne to skomputeryzowane urządzenia, które są często przenoszone. Laptopy, tablety
i smartfony to wszystkie urządzenia mobilne. Pod pewnymi względami urządzenia mobilne są z natury
bezpieczniejsze niż urządzenia stacjonarne - prawdopodobnie zawsze masz przy sobie telefon
komórkowy, więc nie siedzi on w domu bez nadzoru przez długi czas, jak może to być komputer. To
powiedziawszy, w rzeczywistości doświadczenie pokazuje, że przenośność radykalnie zwiększa szanse
na zgubienie lub kradzież urządzenia. W rzeczywistości pod pewnymi względami urządzenia mobilne
są koszmarem specjalistów ds. Bezpieczeństwa. „Smartfon” w Twojej kieszeni jest stale połączony z
niezabezpieczoną siecią (Internetem), zawiera bardzo poufne dane, ma tokeny dostępu do Twojej
poczty e-mail, mediów społecznościowych i całego szeregu innych ważnych kont, prawdopodobnie
brakuje mu wyrafinowanego oprogramowania zabezpieczającego czyli na komputerach stacjonarnych,
często znajduje się w miejscach, w których może zostać skradziony, często jest poza zasięgiem wzroku,
jest zabierany na wycieczki, które powodują odejście od normalnej rutyny i tak dalej. Właściwa
inwentaryzacja każdego urządzenia mobilnego, aby można było odpowiednio zabezpieczyć wszystkie
takie urządzenia, ma kluczowe znaczenie.
Lokalizowanie wrażliwych danych
Sprawdź, jakie dane przechowują Twoje urządzenia. Pomyśl o najgorszych konsekwencjach, jeśli
nieupoważniona osoba uzyska Twoje dane lub wyciekną one do opinii publicznej w Internecie. Żadna

lista elementów do wyszukania nie obejmuje wszystkich możliwych scenariuszy, ale oto kilka rzeczy do
przemyślenia. Czy masz
* Prywatne zdjęcia i filmy
* Nagrania twojego głosu
* Obrazy twojego pisma ręcznego (szczególnie twojego podpisu)
*Księgi finansowe
*Dokumentacja medyczna
* Dokumenty szkolne
* Listy haseł
* Repozytoria kluczy cyfrowych
* Dokumenty zawierające:
* Numery kart kredytowych
* Numery SSN / EIN / numery identyfikacyjne podatnika
* Nazwiska panieńskie
* Kody do zamków fizycznych lub innych kodów dostępu
* Korespondencja z IRS i krajowymi organami podatkowymi
* Informacje związane z pozwem
* Informacje związane z zatrudnieniem
*Nazwisko rodowe Matki
* Daty urodzenia
* Numery paszportów
* Numery prawa jazdy
* Informacje o twoich pojazdach
* Informacje o Twoich poprzednich adresach
* Dane biometryczne (odciski palców, skan siatkówki, geometria twarzy, dynamika klawiatury i tak
dalej)
Elementy te będą musiały być chronione przed cyberzagrożeniami. Ale magazyny danych, w których
się znajdują, również muszą być chronione fizycznie, jak opisano w następnej sekcji.
Tworzenie i wykonywanie planu ochrony fizycznej
Aby odpowiednio fizycznie chronić technologię i dane, nie należy próbować po prostu wdrażać różnych
kontroli bezpieczeństwa na zasadzie ad hoc. O wiele lepiej jest raczej opracować i wdrożyć plan
ochrony fizycznej - dzięki temu unikniesz kosztownych błędów. W większości przypadków fizyczne
zabezpieczenie systemów komputerowych polega na zastosowaniu dobrze znanej, ugruntowanej
zasady zapobiegania przestępczości, znanej jako Zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie

środowiskowe (CPTD), która stanowi, że można zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia
niektórych przestępstw, jeśli stworzysz fizyczny środowisko, które pozwala uprawnionym
użytkownikom czuć się bezpiecznie, ale sprawia, że źle postępujący nie są w stanie dostosować się do
faktycznego wykonywania planowanych problematycznych działań. Zrozumienie tej ogólnej koncepcji
może pomóc w przemyśleniu sposobów zapewnienia bezpieczeństwa własnych systemów i danych.
Trzy elementy zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie, które mają zastosowanie w
ogólnych zasadach zapobiegania przestępczości obejmują kontrolę dostępu, nadzór i oznaczanie:
* Kontrola dostępu: ograniczenie dostępu do uprawnionych stron poprzez stosowanie ogrodzeń,
monitorowanych wejść i wyjść, odpowiedniego zagospodarowania terenu itp. Utrudnia przestępcom
penetrację budynku lub innego obiektu oraz zwiększa ryzyko oszustów, że zostaną zauważeni,
zniechęcając w ten sposób potencjalnych przestępców do faktycznego popełniania przestępstw.
* Nadzór: Przestępcy często unikają popełnienia przestępstw, które prawdopodobnie zostaną
zauważone i zarejestrowane; jako takie, oddalają się od środowisk, o których wiedzą, że są dobrze
obserwowane. Kamery, osłony i oświetlenie wrażliwe na ruch zniechęcają do przestępstw.
* Oznakowanie: Przestępcy mają tendencję do unikania obszarów, które są wyraźnie oznaczone jako
należące do kogoś innego - na przykład za pomocą ogrodzeń i znaków - ponieważ nie chcą się wyróżniać
i być łatwo zauważalni podczas popełniania przestępstw. Podobnie unikają środowisk, w których
zaznaczane są osoby upoważnione. Weźmy na przykład pod uwagę, że osoba nieupoważniona, która
nie nosi munduru pocztowego, spacerując po obszarze oznaczonym „Tylko pracownicy poczty USA”,
jest znacznie bardziej narażona na zauważenie i zatrzymanie niż ktoś inny chodzący w podobnym
nieoznakowanym środowisku należącym do biznes, który nie wymaga mundurów.
Możesz zastosować te same zasady w swoim domu - na przykład umieszczenie komputera w
domowym biurze rodzica powoduje wysłanie wiadomości do dzieci, opiekunek i gości, że urządzenie
jest poza zasięgiem, o wiele silniejszej niż wiadomość byłaby dostarczona, gdyby ta sama maszyna
znajdowały się w pokoju rodzinnym lub legowisku. Podobnie ciekawska opiekunka do dzieci lub gość
w domu jest znacznie mniej prawdopodobne, że wejdzie do prywatnego biura bez pozwolenia po tym,
jak ktoś mu tego zabroni, jeśli wie, że obszar jest monitorowany za pomocą kamer. Znasz swoje
środowisko. Stosując te koncepcje, możesz zwiększyć prawdopodobieństwo, że osoby nieupoważnione
nie będą próbowały uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Twoich komputerów i danych.
Wdrażanie bezpieczeństwa fizycznego
Możesz użyć wielu technik i technologii, aby zabezpieczyć obiekt lub obiekt. To, ile zabezpieczeń
fizycznych wdrażasz dla urządzenia, zależy w dużej mierze od celu, do którego jest ono używane i jakie
typy informacji zawiera. Oto kilka przykładów metod zabezpieczania urządzeń - w oparciu o poziom
tolerancji ryzyka i budżet możesz wybrać warianty wszystkich, niektórych lub żadnej z tych technik:
* Zamki: Na przykład przechowuj urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, z dostępem do pokoju
tylko dla tych osób, które muszą korzystać z urządzenia.W niektórych środowiskach możesz nagrywać
lub monitorować wszystkie wejścia i wyjścia z pomieszczenia. Innym popularnym wariantem jest
przechowywanie laptopów w sejfie znajdującym się w głównej sypialni lub biurze domowym, gdy
komputery nie są używane.
* Kamery wideo: rozważ na przykład ustawienie kamery wideo skoncentrowanej na urządzeniach, aby
zobaczyć, kto uzyskuje do nich dostęp i kiedy to robi.
* Ochroniarze: Oczywiście strażnicy nie są praktycznym rozwiązaniem w większości środowisk
domowych, ale obrońcy mają czas i miejsce. Na przykład rozważ umieszczenie strażników wewnątrz

pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, na zewnątrz pomieszczenia, w korytarzach wokół
wejścia do pomieszczenia, na zewnątrz budynku i poza jego obwodem.
* Alarmy: Alarmy nie tylko służą jako reaktywna siła, która odstrasza przestępców, którzy faktycznie
próbują wejść do domu lub biura, ale również służą jako silny środek odstraszający, zmuszając wielu
oportunistycznych złoczyńców do „szukania gdzie indziej” i kierowania na kogoś innego.
* Zabezpieczenie obwodowe: słupki drogowe zapobiegają zderzaniu samochodów z obiektem, a
odpowiednie ogrodzenia i ściany uniemożliwiają zbliżanie się ludzi do domu lub budynku biurowego.
Należy pamiętać, że większość ekspertów uważa, że ogrodzenie o wysokości poniżej 8 stóp nie
zapewnia żadnej znaczącej wartości bezpieczeństwa, jeśli chodzi o potencjalnych intruzów.
* Oświetlenie: Przestępcy unikają dobrze oświetlonych miejsc. Oświetlenie wyzwalane ruchem jest
jeszcze bardziej odstraszające niż oświetlenie statyczne. Kiedy nagle zapalają się światła, ludzie w
okolicy częściej odwracają się i patrzą na to, co się właśnie stało - i widzą przestępcę dokładnie tak, jak
jest oświetlony.
* Ograniczanie ryzyka środowiskowego: jeśli znajdujesz się na obszarze, który może być dotkniętym
przez powodzie, upewnić się, że zasoby obliczeniowe są stacjonarne w miejscu, które prawdopodobnie
nie zostanie zalane. Jeśli taka rada wydaje się oczywista, weź pod uwagę, że mieszkańcy północnego
New Jersey stracili dostęp do telefonu po burzy pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to nastąpiło zalanie
aparatury przełączającej - ponieważ znajdowała się ona w piwnicy budynku stojącego nad rzeką.
Właściwa ochrona przed pożarami jest kolejnym krytycznym elementem ograniczania ryzyka
środowiskowego.
* Zasilanie rezerwowe i sytuacje awaryjne w przypadku awarii zasilania: awarie zasilania mają wpływ
nie tylko na komputery, ale także na wiele systemów bezpieczeństwa.
* Nieprzewidziane sytuacje podczas remontów i innych prac budowlanych itp .: Często pomija się
zagrożenia dla danych i komputerów podczas remontów domów. Pozostawienie telefonu
komórkowego bez nadzoru, gdy pracownicy regularnie wchodzą i wychodzą, na przykład, może być
receptą na skradzione urządzenie i / lub ujawnienie danych w urządzeniu.
* Zagrożenia związane z kopiami zapasowymi: Pamiętaj, aby chronić kopie zapasowe danych przy
użyciu tych samych środków ostrożności, co w przypadku oryginalnych kopii danych. Poświęcanie czasu
i pieniędzy na ochronę komputera za pomocą sejfu i kamer ze względu na dane na jego dysku twardym,
na przykład, jest głupie, jeśli pozostawiasz kopie zapasowe tych samych danych na przenośnych
dyskach twardych przechowywanych na półce w pokoju rodzinnym w zasięgu wzroku każdego
odwiedzającego Twój dom.
Oczywiście powyższa lista nie jest wyczerpująca. Ale jeśli pomyślisz o tym, jak możesz zastosować każdy
z tych elementów, aby pomóc chronić swoje urządzenia w kontekście podejścia CPTD,
prawdopodobnie skorzystasz ze znacznie większych szans na wystąpienie „niefortunnego incydentu”,
niż gdybyś tego nie zrobił.
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
Oczywiście urządzenia mobilne - czyli komputery, tablety, smartfony i inne urządzenia elektroniczne,
które są regularnie przenoszone z miejsca na miejsce - stanowią dodatkowe zagrożenie, ponieważ
można je łatwo zgubić lub ukraść. W związku z tym, jeśli chodzi o urządzenia mobilne, należy dodać
jedną prostą, ale niezwykle ważną, fizyczną zasadę bezpieczeństwa: trzymaj urządzenia w zasięgu
wzroku lub zamknięte. Taka rada może wydawać się oczywista; Niestety, ogromna liczba urządzeń jest

kradziona każdego roku, gdy są pozostawione bez opieki, więc możesz być pewien, że urządzenia są
kradzione każdego roku, gdy są pozostawione bez opieki, dzięki czemu możesz mieć pewność, że rada
nie jest oczywista lub nie jest przestrzegana - i w obu przypadkach chcesz go internalizować i podążać
za nim. Oprócz oglądania przez telefon, tablet lub laptop, należy włączyć rozgłaszanie lokalizacji, zdalne
wyzwalanie alarmów i zdalne czyszczenie - wszystko to może być nieocenione w szybkim zmniejszaniu
ryzyka związanego z zgubieniem lub kradzieżą urządzenia. Niektóre urządzenia oferują nawet funkcję
fotografowania lub nagrywania wideo każdego, kto używa urządzenia mobilnego po tym, jak
użytkownik oznaczy je jako skradzione - co może nie tylko pomóc w zlokalizowaniu urządzenia, ale
także złapać złodziei zaangażowanych w jego kradzież.
Uświadomienie sobie, że osoby wtajemniczone stanowią największe ryzyko
Według większości ekspertów większość incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji wiąże
się z zagrożeniami wewnętrznymi - co oznacza, że największym zagrożeniem dla firm są ich pracownicy.
Podobnie, jeśli dzielisz komputer domowy z członkami rodziny, którzy są mniej świadomi
cyberprzestrzeni, mogą stanowić największe zagrożenie dla twojego cyberbezpieczeństwa. Możesz
bardzo dbać o swój komputer, ale jeśli nastolatek pobierze na urządzenie oprogramowanie
zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, możesz spotkać się z niemiłą niespodzianką. Jedna
krytyczna zasada z „dawnych czasów”, która brzmi dzisiaj prawdziwa - mimo że często jest odrzucana
jako przestarzała ze względu na wykorzystanie technologii takich jak szyfrowanie - oznacza, że każdy,
kto może fizycznie uzyskać dostęp do komputera, może mieć dostęp do danych na tym komputerze.
Zasada ta obowiązuje nawet w przypadku korzystania z szyfrowania, z co najmniej dwóch powodów:
Ktoś, kto uzyskuje dostęp do Twojego urządzenia, może nie mieć dostępu do Twoich danych, ale z
pewnością może je zniszczyć, a nawet uzyskać do nich dostęp z jednego lub więcej z następujących
powodów:
* Możliwe, że nie skonfigurowałeś poprawnie szyfrowania.
* Twój komputer może mieć podatną na wykorzystanie lukę.
* Oprogramowanie szyfrujące może mieć błąd, który osłabia jego zdolność do właściwej ochrony
twoich tajemnic.
* Ktoś mógł uzyskać hasło do odszyfrowania.
* Ktoś może chcieć skopiować Twoje dane i poczekać, aż komputery będą wystarczająco wydajne, aby
złamać szyfrowanie.
Oto podsumowanie: jeśli nie chcesz, aby ludzie mieli dostęp do danych, nie tylko zabezpiecz je logicznie
(na przykład szyfrowaniem), ale także zabezpiecz je fizycznie, aby uniemożliwić im uzyskanie kopii
danych, nawet w postaci zaszyfrowanej. W związku z tym, jeśli Twój komputer zawiera pliki, do których
nie chcesz, aby Twoje dzieci miały dostęp, nie udostępniaj swojego komputera swoim dzieciom. Nie
polegaj wyłącznie na bezpieczeństwie cyfrowym. Wykorzystaj obronę fizyczną. Chociaż prawdą jest, że
sprytne, zdolne dzieci mogą włamać się do twojego komputera w sieci LAN, ryzyko takiego ataku jest
niewielkie w porównaniu z pokusą ciekawskiego dziecka, które faktycznie korzysta z twojego
komputera. To powiedziawszy, najlepiej byłoby trzymać najbardziej wrażliwe dane i maszyny w sieci
fizycznie odizolowanej od sieci używanej przez dzieci.

Zabezpieczanie kont
Najsłabszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa są prawie zawsze ludzie, a największym
zagrożeniem dla Twojego własnego cyberbezpieczeństwa jesteś prawdopodobnie Ty i członkowie
Twojej rodziny. W związku z tym cała technologia i wiedza techniczna na świecie nie przyniosą wiele
korzyści, jeśli nie zajmiesz się również różnymi ludzkimi niedociągnięciami.
Uświadomienie sobie, że jesteś celem
Być może najważniejszym pierwszym krokiem w zabezpieczeniu się cyfrowo jest zrozumienie, że jesteś
celem i że niecne strony mają ochotę włamać się do systemów komputerowych, kont dostępnych
elektronicznie i wszystkiego, co tylko mogą dostać w swoje ręce. Nawet jeśli już zdajesz sobie sprawę,
że jesteś celem, upewnij się, że w pełni zinternalizowałeś takie pojęcie. Ludzie, którzy naprawdę wierzą,
że przestępcy chcą włamać się do ich komputerów i telefonów, zachowują się inaczej niż ludzie, którzy
nie do końca doceniają tę rzeczywistość i których brak sceptycyzmu czasami prowadzi ich do kłopotów.
Ponieważ członkowie Twojej rodziny również mogą wpływać na Twoje bezpieczeństwo cyfrowe, muszą
również mieć świadomość, że są potencjalnymi celami. Jeśli Twoje dzieci podejmują nierozsądne
ryzyko w Internecie, mogą nieumyślnie wyrządzić krzywdę nie tylko sobie, ale także Tobie i innym
członkom rodziny. W niektórych przypadkach napastnikom udało się zaatakować pracodawców za
pośrednictwem połączeń zdalnych, które zostały naruszone, ponieważ dzieci niewłaściwie używały
komputerów w tych samych sieciach, co komputery, których pracownicy używali do pracy zdalnej.
Zagrożeniem, jakie stwarzają takie ataki, zwykle nie jest to, że przestępca bezpośrednio ukradnie czyjeś
pieniądze lub dane, ale raczej to, że jakaś strona będzie próbowała zaszkodzić celowi w inny sposób sposób, który może ostatecznie przełożyć się na jakąś formę finansową, militarną, polityczne lub inne
korzyści dla atakującego i (potencjalnie) jakiekolwiek szkody dla ofiary.
Zabezpieczanie kont zewnętrznych
Wcześniej omówiono, w jaki sposób można nabyć własne produkty technologiczne. Jednak korzystanie
z tych produktów nie wystarczy, aby zapewnić Ci cyberbezpieczeństwo, ponieważ bez wątpienia
dysponujesz danymi cyfrowymi o znacznej wartości, które są przechowywane poza Twoim fizycznym
posiadaniem - to znaczy poza systemami danych i magazynami danych pod Twoją kontrolą. W
rzeczywistości dane o każdej osobie żyjącej obecnie w zachodnim świecie są prawdopodobnie
przechowywane w systemach komputerowych należących do wielu firm, organizacji, i agencji
rządowych. Czasami systemy te znajdują się w obiektach organizacji, do których należą, czasami
znajdują się we współdzielonych centrach danych, a czasami same systemy są maszynami wirtualnymi
wynajmowanymi od zewnętrznego dostawcy. Ponadto niektóre takie dane mogą znajdować się w
systemach chmurowych oferowanych przez stronę trzecią. Dane te można podzielić i podzielić na wiele
różnych kategorii, w zależności od tego, jakimi ich aspektami dana osoba jest zainteresowana.
następujący schemat:
* Konta i zawarte w nich dane, które użytkownik założył i kieruje
* Dane należące do organizacji, z którymi użytkownik dobrowolnie i świadomie wchodził w interakcję,
ale użytkownik nie ma kontroli nad danymi
* Dane będące w posiadaniu organizacji, z którymi użytkownik świadomie nie nawiązał relacji
Rozwiązanie ryzyka związanego z każdym typem danych wymaga innej strategii.
Zabezpieczanie danych powiązanych z kontami użytkowników

Kiedy korzystasz z bankowości internetowej, robisz zakupy online, a nawet przeglądasz sieć,
udostępniasz różnego rodzaju dane stronom, z którymi się kontaktujesz. Kiedy zakładasz i utrzymujesz
konto w banku, sklepie, serwisie społecznościowym , dostawcy mediów lub inna strona internetowa,
zyskujesz kontrolę nad znaczącymi ilościami danych dotyczących Ciebie, które strona przechowuje w
Twoim imieniu. Oczywiście nie możesz w pełni kontrolować bezpieczeństwa tych danych, ponieważ
nie są one w Twoim posiadaniu. To powiedziawszy, oczywiście masz również duży interes w ochronie
tych danych - i nie naruszaniu ochrony danych, które ustanowiła strona hostująca konto. Chociaż każda
sytuacja i konto ma swoje unikalne atrybuty, niektóre strategie mogą pomóc chronić Twoje dane przed
osobami trzecimi. Oczywiście nie wszystkie pomysły przedstawione w poniższych sekcjach mają
zastosowanie do każdej sytuacji, ale zastosowanie odpowiednich pozycji z menu do różnych kont i
zachowań online może znacznie zwiększyć szanse na pozostanie w cyberbezpieczeństwie.
Prowadź interesy z renomowanymi stronami
Nie ma nic złego w wspieraniu małych firm - w rzeczywistości jest to godne podziwu. (Prawdą jest
również, że wiele dużych firm doświadczyło poważnych naruszeń bezpieczeństwa). Ale jeśli na przykład
szukasz najnowszego elektronicznego gadżetu, a jeden sklep, o którym nigdy nie słyszałeś, oferuje go
ze znaczną zniżką od cen oferowanych w wszystkie znane sklepy, bądź ostrożny. Może istnieć
uzasadniony powód zniżki - lub może to być oszustwo. Zawsze sprawdzaj strony internetowe sklepów,
z którymi prowadzisz interesy, aby zobaczyć, czy coś nie wygląda na coś złego - i uważaj, jeśli tak jest.
Korzystaj z oficjalnych aplikacji i stron internetowych
W różnych sklepach z aplikacjami znaleziono klony oficjalnych aplikacji. Jeśli instalujesz aplikację
bankową, kartę kredytową lub aplikację zakupową dla określonej firmy, upewnij się, że instalujesz
oficjalną aplikację, a nie złośliwego podszywacza. Instaluj aplikacje tylko z renomowanych sklepów z
aplikacjami, takich jak Google Play, Amazon AppStore i Apple App Store.
Nie instaluj oprogramowania od niezaufanych stron
Złośliwe oprogramowanie, które infekuje komputer, może przechwytywać poufne informacje zarówno
z innych programów, jak i sesji internetowych uruchomionych na urządzeniu. Jeśli witryna oferuje
bezpłatne kopie filmów, oprogramowania lub innych elementów, które normalnie są płatne, oferty
mogą nie tylko być skradzionymi kopiami, ale także zadać sobie pytanie, w jaki sposób operator zarabia
- może to być spowodowane rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania.
Nie rootuj swojego telefonu
Możesz ulec pokusie, aby zrootować telefon - jest to proces, który zapewnia większą kontrolę nad
urządzeniem - ale takie działanie osłabia różne możliwości bezpieczeństwa urządzenia i może pozwolić
złośliwemu oprogramowaniu na przechwycenie poufnych informacji z innych aplikacji na urządzeniu,
co prowadzi do włamań na konto.
Nie podawaj niepotrzebnych poufnych informacji
Nie podawaj prywatnych informacji nikomu, kto ich nie potrzebuje. Na przykład nie podawaj swojego
numeru ubezpieczenia społecznego żadnym sklepom internetowym ani lekarzom, ponieważ nie
potrzebują go. Pamiętaj, że im mniej informacji o Tobie ma dana strona, tym mniej danych może zostać
naruszonych i skorelowanych w przypadku naruszenia.
Korzystaj z usług płatniczych, które eliminują konieczność udostępniania numerów kart kredytowych
dostawcom

Usługi takie jak PayPal, Samsung Pay, Apple Pay i tak dalej umożliwiają Ci zarabianie i płatności online
bez konieczności podawania sprzedawcy faktycznego numeru karty kredytowej. Jeśli dostawca
zostanie naruszony, informacje o Twoim koncie, które prawdopodobnie zostaną skradzione, są
znacznie mniej prawdopodobne, aby doprowadzić do oszustwa (i być może nawet różnych form
kradzieży tożsamości), niż gdyby faktycznie dane karty kredytowej były przechowywane u dostawcy.
Co więcej, główne serwisy płatnicze mają armie wykwalifikowanych specjalistów ds. Bezpieczeństwa
informacji, którzy pracują nad ich bezpieczeństwem, z którym dostawcy akceptujący takie płatności
rzadko, jeśli w ogóle, mogą się dopasować.
W razie potrzeby użyj jednorazowych numerów wirtualnych kart kredytowych
Niektóre instytucje finansowe umożliwiają korzystanie z aplikacji (lub strony internetowej) w celu
tworzenia jednorazowych, jednorazowych wirtualnych numerów kart kredytowych, które umożliwiają
obciążenie prawdziwego konta karty kredytowej (powiązanego z numerem wirtualnym) bez
konieczności podawania odpowiedniego sprzedaj swój prawdziwy numer karty kredytowej. Niektóre
systemy wirtualnych kart kredytowych pozwalają również określić maksymalny dopuszczalny rozmiar
obciążenia na konkretnym numerze karty wirtualnej na poziomie znacznie niższym niż na prawdziwej
odpowiedniej karcie. Podczas gdy tworzenie jednorazowych numerów wymaga czasu i wysiłku i może
być przesadą, gdy powtarzasz transakcje z renomowanym dostawcą, do którego praktyk
bezpieczeństwa informacji masz zaufanie, wirtualne numery kart kredytowych oferują korzyści w
zakresie ochrony przed potencjalnymi oszustwami i mogą być odpowiednio używane, gdy radzenie
sobie z mniej znanymi stronami. Oprócz minimalizowania ryzyka dla siebie, jeśli dostawca okaże się
skorumpowany, wirtualne numery kart kredytowych oferują inne korzyści w zakresie bezpieczeństwa.
Jeśli przestępcy włamują się do dostawcy i ukradną Twój numer wirtualnej karty kredytowej, który był
wcześniej używany, nie tylko nie mogą za jego pomocą pobierać opłat, ale ich próby mogą nawet
pomóc organom ścigania w ich wyśledzeniu, a także pomóc zespołom śledczym zidentyfikować źródło
wycieku danych o numerze karty kredytowej.
Monitoruj swoje konta
Regularne sprawdzanie nierozpoznanych działań na kontach płatniczych, bankowych i zakupowych to
dobry pomysł. Najlepiej byłoby, gdybyś sprawdził to nie tylko w dziennikach transakcji online, ale także
sprawdzając odpowiednie miesięczne wyciągi (bez względu na metodę dostawy) pod kątem
wszystkiego, co nie należy.
Zgłoś podejrzaną aktywność jak najszybciej
Im szybciej potencjalne oszustwo jest zgłaszane odpowiedzialnym stronom za zajęcie się nim, tym
większa szansa na jego odwrócenie i zapobieżenie dalsze nadużywanie materiałów, które zostały
wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa pierwszy akt oszustwa. Im szybciej zostanie zgłoszone
oszustwo, tym większe szansa na złapanie popełniających ją stron.
Zastosuj odpowiednią strategię dotyczącą haseł
Chociaż konwencjonalna mądrość może wymagać skomplikowanych haseł dla wszystkich systemów,
taka strategia haseł zawodzi w praktyce. Pamiętaj, aby wdrożyć odpowiednią strategię dotyczącą haseł.
Wykorzystaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe oznacza uwierzytelnianie, które wymaga od użytkownika
uwierzytelnienia przy użyciu co najmniej dwóch z następujących metod:
* Coś, co wie użytkownik, na przykład hasło

* Coś, czym jest użytkownik, na przykład odcisk palca
* Coś, co ma użytkownik, na przykład token sprzętowy
W przypadku bardzo wrażliwych systemów należy używać form uwierzytelniania, które są silniejsze niż
same hasła. Wszystkie następujące formy uwierzytelnienia mają swoje miejsce:
* Biometria, czyli wykorzystywanie pomiarów różnych cech człowieka do identyfikacji ludzi. Odciski
palców, odciski głosu, skany tęczówki, szybkość, z jaką ludzie wpisują różne znaki na klawiaturze i tym
podobne, to przykłady biometrii.
* Certyfikaty cyfrowe, które skutecznie udowadniają systemowi, że dany klucz publiczny reprezentuje
osobę prezentującą certyfikat. Jeśli osoba prezentująca certyfikat jest w stanie odszyfrować
wiadomości zaszyfrowane kluczem publicznym w certyfikacie, oznacza to, że osoba prezentująca
certyfikat posiada odpowiedni klucz prywatny, który powinien posiadać tylko prawowity właściciel.
* Hasła jednorazowe lub jednorazowe tokeny wygenerowane przez aplikacje lub wysłane SMS-em na
swój telefon komórkowy.
* Tokeny sprzętowe, które są zazwyczaj małymi urządzeniami elektronicznymi podłączanymi do portu
USB, wyświetlającymi numer zmieniający się co minutę lub umożliwiającymi użytkownikom
wprowadzenie numeru wyzwania i otrzymanie odpowiedniego numeru odpowiedzi z powrotem.
Dzisiaj aplikacje na smartfony pełnią takie funkcje, pozwalając, przynajmniej teoretycznie, smartfonowi
przejąć rolę tokena sprzętowego. (Należy pamiętać, że smartfony mogą cierpieć na różnego rodzaju
luki w zabezpieczeniach, na które nie mogą wpływać tokeny sprzętowe, więc tokeny sprzętowe są
nadal prawdopodobnie bardziej odpowiednie w niektórych sytuacjach wysokiego ryzyka).
* Uwierzytelnianie oparte na wiedzy, które opiera się na prawdziwej wiedzy, a nie zwykłym
odpowiadaniu na pytania z niewielką liczbą możliwych odpowiedzi, które często można odgadnąć, np.
„Jaki kolor miał Twój pierwszy samochód?” Zwróć uwagę, że technicznie rzecz biorąc, dodanie pytań
uwierzytelniających opartych na wiedzy do uwierzytelniania hasła nie tworzy uwierzytelniania
wieloskładnikowego, ponieważ zarówno hasło, jak i odpowiedź oparta na wiedzy są przykładami
rzeczy, o których wie użytkownik. Jednak takie postępowanie z pewnością poprawia bezpieczeństwo,
gdy pytania są odpowiednio wybrane.
Większość instytucji finansowych, firm zajmujących się mediami społecznościowymi i dużych
internetowych, sprzedawcy oferują uwierzytelnianie wieloskładnikowe - używaj go. Należy również
pamiętać, że wysyłając jednorazowe hasła do smartfonów użytkowników za pośrednictwem
wiadomości tekstowych, teoretycznie weryfikuje, czy osoba logująca się posiada smartfon, który ma
posiadać użytkownik (coś, co ma użytkownik), różne luki podważają to przypuszczenie. Na przykład
przestępca może przechwytywać wiadomości tekstowe, nawet bez, na przykład, przestępca może
przechwytywać wiadomości tekstowe, nawet bez posiadania telefonu.
Wyloguj się, gdy skończysz
Nie polegaj na automatycznym przekroczeniu limitu czasu, zamykaniu przeglądarki ani wyłączaniu
komputera w celu wylogowania z kont. Wyloguj się za każdym razem, gdy skończysz. Nie zostawiaj
siebie zalogowanego między sesjami, chyba że korzystasz z urządzenia, które znasz - tak blisko jak to
możliwe - pewność pozostanie bezpieczna.
Użyj własnego komputera lub telefonu

Nie wiesz, jak dobrze ktoś inny zabezpieczył swoje urządzenie - może mieć na nim złośliwe
oprogramowanie, które przechwytuje Twoje hasła i inne poufne informacje lub przechwytywanie sesji
i wykonywanie wszelkiego rodzaju nikczemnych czynności. Co więcej, pomimo faktu, że jest to bardzo
problematyczne, niektóre aplikacje i strony internetowe - do dziś - przechowują dane w punktach
końcowych, które są używane do uzyskiwania do nich dostępu. Nie chcesz zostawiać innym ludziom
pamiątek ze swoich wrażliwych sesji.
Zablokuj komputer
Zablokuj komputer, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poufnych kont, i zabezpiecz go
fizycznie.
Używaj oddzielnego, dedykowanego komputera do wrażliwych zadań
Rozważ zakup specjalnego komputera używanego do bankowości internetowej i innych poufnych
zadań. Dla wielu ludzi drugi komputer nie jest praktyczny, ale jeśli tak jest, posiadanie takiego
komputera - na którym nigdy nie czytasz e-maili, nie uzyskujesz dostępu do mediów
społecznościowych, nie przeglądasz internetu itd. - zapewnia korzyści w zakresie bezpieczeństwa.
Używaj oddzielnej, dedykowanej przeglądarki do wrażliwych zadań internetowych
Jeśli nie możesz uzyskać oddzielnego komputera, użyj przynajmniej oddzielnej przeglądarki do ważnych
zadań. Nie używaj tej samej przeglądarki, której używasz do czytania wiadomości, sprawdzania postów
na blogu i większości innych czynności.
Zabezpiecz swoje urządzenia dostępowe
Każdy telefon, laptop, tablet i komputer stacjonarny używany do uzyskiwania dostępu do bezpiecznych
systemów powinien mieć zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające, które należy
skonfigurować tak, aby regularnie skanowało aplikacje po ich dodaniu, a także uruchamiało okresowe
skanowanie ogólne. Upewnij się też, że oprogramowanie jest aktualne - większość produktów z
technologią antywirusową działa znacznie lepiej w przypadku nowszych odmian złośliwego
oprogramowania, gdy jest na bieżąco, niż gdy nie.
Dbaj o aktualność swoich urządzeń
Oprócz utrzymywania aktualności oprogramowania zabezpieczającego należy zainstalować
aktualizacje systemu operacyjnego i programu, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia luk w
zabezpieczeniach. Funkcja Windows AutoUpdate i jej odpowiednik na innych platformach mogą
uprościć to zadanie.
Nie wykonuj wrażliwych zadań przez publiczne Wi-Fi.
Jeśli musisz wykonać wrażliwe zadanie, gdy jesteś w miejscu, w którym nie masz dostępu do
bezpiecznej, prywatnej sieci, rób to, co musisz, przez system komórkowy, a nie przez publiczne Wi-Fi.
Publiczne Wi-Fi stwarza po prostu zbyt wiele zagrożeń.
Nigdy nie używaj publicznej sieci Wi-Fi do jakichkolwiek celów w miejscach o wysokim ryzyku
Nie podłączaj żadnego urządzenia, z którego planujesz wykonywać wrażliwe zadania, do sieci Wi-Fi na
obszarach, które są podatne na zatrucia cyfrowe - to znaczy do hakowania lub dystrybucji złośliwego
oprogramowania do urządzeń łączących się z siecią. Konferencje hakerów i niektóre kraje, takie jak
Chiny, które są znane z przeprowadzania cyberszpiegostwa, to przykłady obszarów, w których może
wystąpić zatrucie cyfrowe. Wielu specjalistów od cyberbezpieczeństwa zaleca wyłączanie głównego

komputera i telefonu oraz używanie oddzielnego komputera i telefonu podczas pracy w takich
środowiskach.
Uzyskuj dostęp do swoich kont tylko wtedy, gdy jesteś w bezpiecznej lokalizacji
Nawet jeśli korzystasz z sieci prywatnej, nie wpisuj haseł do wrażliwych systemów ani nie wykonuj
innych poufnych zadań w miejscu, w którym ludzie mogą łatwo oglądać to, co piszesz i zobaczyć Twój
ekran.
Ustaw odpowiednie limity
Różne miejsca online pozwalają na ustalenie limitów - na przykład, ile pieniędzy można przelać z konta
bankowego, największego obciążenia, jakie można obciążyć kartą kredytową, gdy karta nie jest
fizycznie obecna (jak w przypadku zakupów online), czyli maksymalna ilość towarów, które możesz
kupić w ciągu jednego dnia. Ustaw te ograniczenia. Nie tylko ograniczą szkody, jeśli przestępca naruszy
Twoje konto, ale w niektórych przypadkach mogą wywołać alerty o oszustwach i całkowicie zapobiec
kradzieży.
Użyj alertów
Jeśli Twój bank, dostawca kart kredytowych lub często odwiedzany sklep oferuje możliwość ustawiania
alertów tekstowych lub e-mailowych, powinieneś poważnie rozważyć skorzystanie z tych usług.
Teoretycznie idealnie byłoby, gdyby wystawca wysyłał Ci alert za każdym razem, gdy na Twoim koncie
występuje aktywność. Jednak z praktycznego punktu widzenia, jeśli mogłoby to Cię przytłoczyć i
spowodować zignorowanie wszystkich wiadomości (jak w przypadku większości ludzi), rozważ
poproszenie o powiadomienie o transakcjach przekraczających określoną kwotę w dolarach (co może
być być ustawione na różne progi dla różnych sklepów lub rachunków) lub w inny sposób wydawać się
emitentowi potencjalnie oszukańczy.
Okresowo sprawdzaj listy urządzeń dostępu
Niektóre witryny i aplikacje - zwłaszcza te instytucji finansowych - pozwalają sprawdzić listę urządzeń,
które uzyskały dostęp do Twojego konta. Sprawdzanie tej listy przy każdym logowaniu może pomóc w
szybkim zidentyfikowaniu potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem.
Sprawdź dane ostatniego logowania
Po zalogowaniu się na niektórych stronach internetowych i za pośrednictwem niektórych aplikacji szczególnie tych instytucji finansowych - możesz zobaczyć informacje o tym, kiedy i skąd ostatnio
pomyślnie się zalogowałeś przed bieżącą sesją. Ilekroć jakikolwiek podmiot pokaże Ci takie informacje,
rzuć okiem. Jeśli coś jest nie tak, a przestępca niedawno się zalogował, udając Ciebie, może to wyglądać
jak obolały kciuk.
Odpowiednio reaguj na wszelkie ostrzeżenia o oszustwach
Jeśli otrzymasz telefon od banku, wystawcy karty kredytowej lub sklepu w sprawie potencjalnego
oszustwa na Twoim koncie, odpowiedz szybko. Ale nie rób tego, rozmawiając ze stroną, która do ciebie
dzwoniła. Zamiast tego skontaktuj się z punktem sprzedaży pod znanym prawidłowym numerem, który
jest reklamowany na jego stronie internetowej.
Nigdy nie wysyłaj żadnych poufnych informacji przez niezaszyfrowane połączenie.
Gdy uzyskujesz dostęp do witryn internetowych, poszukaj ikony kłódki, która wskazuje, że używany
jest szyfrowany protokół HTTPS. Dzisiaj HTTPS jest wszechobecny; Wykorzystuje je nawet wiele stron

internetowych, które nie proszą użytkowników o podanie wrażliwych danych. Jeśli nie widzisz ikony,
używany jest niezaszyfrowany protokół HTTP. W takim przypadku nie podawaj poufnych informacji ani
nie loguj się. Brak kłódki w witrynie, która wyświetla monit o podanie loginu i hasła lub obsługuje
transakcje finansowe, jest ogromną czerwoną flagą, że coś jest nie tak. Jednak w przeciwieństwie do
tego, co prawdopodobnie słyszałeś w przeszłości, obecność blokady niekoniecznie oznacza, że witryna
jest bezpieczna.
Uważaj na ataki socjotechniczne
W kontekście cyberbezpieczeństwa socjotechnika odnosi się do psychologicznej manipulacji
dokonywanej przez cyberataków na ich zamierzonych ofiarach w celu wykonania działań, których bez
takiej manipulacji cele nie wykonałyby, lub do ujawnienia poufnych informacji, których w innym
przypadku by nie ujawnili. Aby uchronić się przed atakami socjotechnicznymi, wszystkie e-maile, SMSy, rozmowy telefoniczne lub komunikaty w mediach społecznościowych od wszystkich banków, firm
obsługujących karty kredytowe, dostawców opieki zdrowotnej, sklepów itp. Należy traktować jako
potencjalnie fałszywe. Nigdy nie klikaj linków w takiej korespondencji. Zawsze łącz się z takimi
podmiotami wpisując adres URL w pasku adresu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat
zapobiegania atakom z użyciem inżynierii społecznej można znaleźć w rozdziale 8.
Ustal hasła logowania głosowego
Dostęp online to nie jedyna ścieżka, którą przestępca może wykorzystać do włamania się na Twoje
konta. Wielu oszustów dokonuje rekonesansu online, a następnie wykorzystuje inżynierię społeczną,
aby dostać się na konta ludzi, korzystając ze staroświeckich połączeń telefonicznych z odpowiednimi
działami obsługi klienta w organizacjach docelowych. Aby chronić siebie i swoje konta, ustanawiaj hasła
logowania głosowego do swoich kont, gdy tylko jest to możliwe - to znaczy, ustawiaj hasła, które należy
podać personelowi obsługi klienta, aby mogli oni przekazywać wszelkie informacje z kont lub
wprowadzać zmiany w im. Wiele firm oferuje taką możliwość, ale stosunkowo niewiele osób z niej
korzysta.
Chroń swój numer telefonu komórkowego
Jeśli korzystasz z silnego uwierzytelniania za pomocą wiadomości tekstowych, najlepiej skonfiguruj
numer telefonu do przekazywania połączeń na swój telefon komórkowy i użyj tego numeru podczas
podawania numeru telefonu komórkowego. Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo, że
przestępcy będą w stanie przechwycić jednorazowe hasła wysyłane na Twój telefon, a także zmniejsza
szanse powodzenia różnych innych ataków. Na przykład Google Voice umożliwia ustanowienie nowego
numeru telefonu, który przekierowuje na Twój telefon komórkowy, dzięki czemu możesz podać numer
inny niż prawdziwy numer telefonu komórkowego i zarezerwować ten numer do wykorzystania w
procesie uwierzytelniania.
Nie klikaj linków w e-mailach ani SMS-ach
Klikanie linków to jeden z głównych sposobów przekierowywania ludzi na fałszywe strony internetowe.
Na przykład niedawno otrzymałem wiadomość e-mail zawierającą łącze. Gdybym kliknął łącze w
wiadomości, zostałbym przeniesiony na fałszywą stronę logowania LinkedIn, która gromadzi
kombinacje nazw użytkownika i hasła LinkedIn i udostępnia je przestępcom.
Nie przesadzaj w mediach społecznościowych

Nie chcesz dać przestępcom odpowiedzi na pytania, które są używane do ochrony Twojego konta lub
oferowania im informacji, których mogą użyć, aby uzyskać dostęp do Twoich kont za pomocą inżynierii
społecznej.
Zwróć uwagę na politykę prywatności
Zrozum, co oznacza witryna, jeśli mówi, że zamierza udostępniać Twoje dane stronom trzecim lub
sprzedawać je innym.
Zabezpieczanie danych stronami, z którymi miałeś do czynienia
Kiedy wchodzisz w interakcję ze stroną internetową, nie wszystkie dane są pod Twoją kontrolą. Jeśli
przeglądasz witrynę internetową przy typowych ustawieniach przeglądarki internetowej, witryna ta
może śledzić Twoją aktywność. Ponieważ wiele witryn dystrybuuje treści od stron trzecich - na przykład
z sieci reklamowych - witryny mogą nawet być w stanie śledzić Twoje zachowanie w innych witrynach.
Jeśli masz konto na jakichkolwiek witrynach, które wykonują takie śledzenie i logują się, wszystkie
witryny wykorzystujące treści dystrybuowane mogą znać Twoją prawdziwą tożsamość i mnóstwo
informacji o Tobie - nawet jeśli nigdy nie powiedziałeś im nic o sobie. Nawet jeśli nie masz takiego
konta lub nie logujesz się, profile Twojego zachowania mogą być tworzone i wykorzystywane do celów
marketingowych, nawet bez wiedzy, kim jesteś. (Oczywiście, jeśli kiedykolwiek zalogujesz się w
przyszłości do dowolnej witryny korzystającej z sieci, wszystkie witryny z profilami mogą powiązać je z
Twoją prawdziwą tożsamością. O wiele trudniej jest chronić dane o Tobie, które są w posiadaniu osób
trzecich. stron, ale to nie jest pod twoją kontrolą niż ochrona danych na twoich kontach. Nie oznacza
to jednak, że jesteś bezsilny. (Jak na ironię i niestety, większość właścicieli takich danych
prawdopodobnie lepiej chroni dane ludzie niż sami ludzie. Oprócz stosowania strategii z poprzedniej
sekcji możesz chcieć przeglądać w sesjach prywatnych. Na przykład za pomocą przeglądarki Tor - która
automatycznie kieruje cały ruch internetowy przez komputery na całym świecie przed wysłaniem do
miejsca docelowego - utrudniasz osobom trzecim śledzenie Cię. Pakiet przeglądarki Tor jest bezpłatny
i zawiera wszystkie rodzaje funkcji związanych z prywatnością, w tym blokowanie plików cookie i
odcisków palców na płótnie, zaawansowana forma tra urządzenia ckingowe. Jeśli Tor wydaje się
skomplikowany, możesz również skorzystać z renomowanej usługi VPN do podobnych celów.
Korzystając z technologii przeglądania, która utrudnia witrynom śledzenie Cię, jest mniej
prawdopodobne, że utworzą szczegółowe profile o Tobie - a im mniej danych o Tobie mają, tym mniej
danych o Tobie można ukraść. Poza tym możesz nie chcieć, aby te strony tworzyły profile o tobie na
pierwszym miejscu. Jedną z technologii, która pomimo swojej nazwy nie uniemożliwia śledzenia na
poziomie zbliżonym do Tora lub VPN, jest tryb prywatny oferowany przez większość przeglądarek
internetowych. Niestety, pomimo swojej nazwy, tryb prywatny ma pod tym względem wiele
poważnych słabości i nie zbliża się do zapewnienia prywatności.
Zabezpieczanie danych na stronach, z którymi nie miałeś interakcji
Wiele podmiotów prawdopodobnie przechowuje znaczne ilości danych o Tobie, mimo że nigdy
świadomie nie wchodziłeś z nimi w interakcje ani w inny sposób nie upoważniłeś ich do
przechowywania takich informacji. Na przykład co najmniej jedna duża usługa mediów
społecznościowych tworzy de facto profile dla osób, które nie mają kont w tej usłudze, ale zostały
wspomniane przez inne osoby lub które weszły w interakcję z witrynami wykorzystującymi różne
widżety społecznościowe lub inne powiązane technologie. Usługa może następnie używać tych profili
do celów marketingowych - nawet w niektórych przypadkach bez znajomości prawdziwej tożsamości
osoby. Ponadto różne serwisy informacyjne, które zbierają informacje z wielu publicznych baz danych,
tworzą profile w oparciu o takie dane zawierające szczegóły, o których możesz nawet nie zdawać sobie
sprawy, że są publicznie dostępne. Niektóre strony genealogiczne wykorzystują wszelkiego rodzaju

publiczne rejestry, a także pozwalają ludziom aktualizować informacje o innych osobach. Ta możliwość
może prowadzić do sytuacji, w których wszelkiego rodzaju niepubliczne informacje o Tobie mogą być
dostępne dla subskrybentów witryny (lub osób z bezpłatnymi subskrypcjami próbnymi) bez Twojej
wiedzy lub zgody. Takie witryny ułatwiają znajdowanie nazwisk panieńskich matek, co podważa
schemat uwierzytelniania używany przez wiele organizacji. Oprócz witryn z drzewami genealogicznymi,
różne profesjonalne witryny przechowują informacje o zawodowych historiach, publikacjach i tak
dalej. I oczywiście biura informacji kredytowej przechowują wszelkiego rodzaju informacje o Twoim
postępowaniu z kredytem - takie informacje są im przekazywane przez instytucje finansowe, agencje
windykacyjne i tak dalej. Chociaż ustawa Fair Credit Reporting Act może pomóc w zarządzaniu
informacjami o tobie, które mają biura, nie może pomóc w usunięciu negatywnych informacji, które
pojawiają się w innych miejscach, na przykład w starych artykułach prasowych, które są online. Oprócz
konsekwencji takich dla prywatności, jeśli jakiekolwiek informacje w tych artykułach dostarczą
odpowiedzi na pytania kwestionujące używane do uwierzytelniania, może to spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa. W takich przypadkach warto skontaktować się z dostawcą danych, wyjaśnić sytuację
i poprosić o usunięcie danych. W niektórych przypadkach będą współpracować. Ponadto niektóre
firmy, takie jak firmy ubezpieczeniowe i apteki, przechowują informacje medyczne o ludziach. Zwykle
osoby fizyczne mają niewielką kontrolę nad takimi danymi. Oczywiście tego typu dane, które nie są
pod Twoją pełną kontrolą, mogą mieć na Ciebie wpływ. Najważniejsze jest to, że wiele podmiotów
prawdopodobnie przechowuje znaczne ilości danych o tobie, nawet jeśli nigdy nie wchodziłeś z nimi w
bezpośrednią interakcję. Obowiązkiem takich organizacji jest ochrona swoich magazynów danych, ale
nie zawsze robią to w odpowiedni sposób. Jak zauważa Federalna Komisja Handlu na swojej stronie
internetowej, naruszenie danych w biurze kredytowym Equifax, odkryte w 2017 roku, ujawniło
wrażliwe dane osobowe 143 milionów Amerykanów. Rzeczywistość jest taka, że poza przypadkami, w
których można ręcznie aktualizować rekordy lub żądać ich aktualizacji, niewiele można zrobić, aby
chronić dane w takich scenariuszach

Hasła
Większość współczesnych ludzi zna pojęcie haseł i ich wykorzystanie w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa. A jednak jest ich tak wielu z błędnym przekonaniem na temat haseł i
dezinformacja na ich temat rozprzestrzeniły się jak pożar, często prowadząc do podważania własnego
bezpieczeństwa ze złymi praktykami dotyczącymi haseł. W tym rozdziale poznasz najlepsze praktyki
dotyczące haseł. Te praktyki powinny pomóc zarówno zmaksymalizować własne bezpieczeństwo, jak i
zachować rozsądną łatwość użytkowania.
Hasła: podstawowa forma uwierzytelniania
Uwierzytelnianie za pomocą hasła odnosi się do procesu weryfikacji tożsamości użytkownika
(niezależnie od tego, czy jest to proces ludzki, czy komputerowy) poprzez poproszenie tego
użytkownika o podanie hasła - to jest wcześniej uzgodnionej tajnej informacji - której rzekomo strona
uwierzytelniająca wiedzieć, czy naprawdę był stroną, za którą się podaje. Chociaż termin hasło
sugeruje, że informacja składa się z jednego słowa, dzisiejsze hasła mogą zawierać kombinacje znaków,
które nie tworzą słów w żadnym języku mówionym ani pisanym. Pomimo dostępności od dziesięcioleci
wielu innych podejść i technologii uwierzytelniania - z których wiele oferuje znaczną przewagę nad
hasłami - hasła pozostają de facto światowym standardem uwierzytelniania osób online. Powtarzające
się przepowiednie upadku haseł okazały się nieprawdziwe, a liczba używanych haseł rośnie każdego
dnia. Ponieważ uwierzytelnianie haseł jest tak powszechne, a tak wiele naruszeń danych skutkowało
włamaniem do baz danych haseł, temat wzbudził duże zainteresowanie mediów, a raporty często
rozpowszechniały różne wprowadzające w błąd informacje. Uzyskanie właściwego zrozumienia sfery
haseł jest ważne, jeśli chcesz być cyberbezpieczny.
Unikanie prostych haseł
Hasła zabezpieczają systemy tylko wtedy, gdy nieupoważnione osoby nie mogą ich łatwo odgadnąć.
Przestępcy często odgadują hasła
* Odgadywanie typowych haseł: Nie jest tajemnicą, że 123456 i hasło to wspólne hasła - dane z
niedawnych naruszeń ujawniają, że są one w rzeczywistości jednymi z najczęściej używanych haseł w
wielu systemach (patrz: pasek boczny obok)! Przestępcy wykorzystują tę smutną rzeczywistość i często
próbują włamać się do kont za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, które pojedynczo wprowadzają
hasła do systemów z list typowych haseł - i rejestrują, kiedy trafią. Niestety, takich hitów jest często
sporo.
* Rozpoczynanie ataków słownikowych: ponieważ wiele osób decyduje się na używanie rzeczywistych
angielskich słów jako haseł, niektóre zautomatyzowane narzędzia hakerskie po prostu przekazują
wszystkie słowa ze słownika do systemu pojedynczo. Podobnie jak w przypadku list typowych haseł,
takie ataki często prowadzą do wielu trafień.
* Wypychanie poświadczeń: Wypychanie poświadczeń odnosi się do sytuacji, gdy atakujący pobierają
listy nazw użytkowników i haseł z jednej witryny - na przykład z witryny, która została naruszona i której
baza danych z hasłami nazw użytkowników została następnie opublikowana online - i przekazują jej
wpisy do innego systemu pojedynczo. w celu sprawdzenia, czy którekolwiek z poświadczeń logowania
z pierwszego systemu działa z drugim. Ponieważ wiele osób ponownie używa kombinacji nazwy
użytkownika i hasła między systemami, upychanie danych uwierzytelniających jest, ogólnie rzecz
biorąc, dość skuteczne.
Uwagi dotyczące hasła

Podczas tworzenia haseł należy pamiętać, że bardziej złożone nie zawsze są lepsze, a wybrana siła hasła
powinna zależeć od tego, jak wrażliwe są dane i system chroniony hasłem. W poniższych sekcjach
omówiono hasła, które można łatwo odgadnąć, hasła skomplikowane, hasła wrażliwe i menedżery
haseł.
Hasła osobiste, które łatwo odgadnąć
Przestępcy wiedzą, że wiele osób używa jako hasła imienia i nazwiska lub daty urodzenia ich bliskiej
osoby lub zwierzaka, więc oszuści często przeglądają profile w mediach społecznościowych i wyszukują
w Google, aby znaleźć prawdopodobne hasła. Używają również zautomatyzowanych narzędzi do
przesyłania list nazw pospolitych do systemów docelowych jeden po drugim, jednocześnie obserwując,
czy atakowany system akceptuje którekolwiek z nazw jako prawidłowe hasło. Przestępcy, którzy
przeprowadzają ataki ukierunkowane, mogą wykorzystać lukę stworzoną przez takie
spersonalizowane, ale łatwe do odgadnięcia hasła. Jednak problem jest znacznie większy: czasami
rozpoznanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych środków - więc nawet oportunistyczni
napastnicy mogą wykorzystać takie podejście. Co więcej, ponieważ z definicji znaczny procent ludzi ma
pospolite imiona, często automatyczne podajniki nazw zwyczajowych aby osiągnąć znaczną liczbę
trafień. Skomplikowane hasła nie zawsze są lepsze. Aby rozwiązać problemy związane ze słabymi
hasłami, wielu ekspertów zaleca używanie długich, złożonych haseł - na przykład zawierających
zarówno wielkie, jak i małe litery, a także cyfry i znaki specjalne.
Używanie takich haseł w teorii ma sens, a jeśli taki schemat jest używany do zabezpieczenia dostępu
do niewielkiej liczby wrażliwych systemów, może działać całkiem dobrze. Jednak zastosowanie takiego
modelu dla większej liczby haseł może prowadzić do problemów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu:
* Niewłaściwe ponowne wykorzystanie haseł
* Zapisywanie haseł w niezabezpieczonych lokalizacjach
* Wybieranie haseł o słabej randomizacji i sformatowanych przy użyciu przewidywalnych wzorców,
takich jak użycie wielkiej litery jako pierwszej litery skomplikowanego hasła, po której następują
wszystkie małe litery, a następnie liczba. Dlatego w prawdziwym świecie, z praktycznego punktu
widzenia, ponieważ ludzki umysł nie może zapamiętać wielu złożonych haseł, użycie dużej liczby
złożonych haseł może spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Według The Wall Street
Journal, Bill Burr, autor specjalnej publikacji NIST 800-63 Dodatek A (która omawia wymagania
dotyczące złożoności haseł), przyznał niedawno, że złożoność haseł zawiodła w praktyce. Obecnie
zaleca używanie do uwierzytelniania haseł, a nie skomplikowanych haseł.
Hasła to hasła składające się z całych fraz lub ciągów znaków o długości frazy, a nie tylko z jednego
słowa lub z grupy znaków o długości słowa. Czasami frazy hasła składają się nawet z całych zdań. Pomyśl
o hasłach jako długich (zwykle przynajmniej 25 znaków), ale stosunkowo łatwych do zapamiętania.
Różne poziomy czułości
Nie wszystkie typy danych wymagają tego samego poziomu ochrony hasłem. Na przykład rząd nie
chroni swoich niesklasyfikowanych systemów w ten sam sposób, w jaki zabezpiecza ściśle tajne
informacje i infrastrukturę. Klasyfikuj w umyśle lub na papierze systemy, do których potrzebujesz
bezpiecznego dostępu. Następnie nieformalnie sklasyfikuj systemy, do których uzyskujesz dostęp, i
odpowiednio ustal własne nieformalne zasady dotyczące haseł. Na podstawie poziomów ryzyka
możesz swobodnie stosować różne strategie dotyczące haseł. Hasła losowe, hasła złożone z wielu słów,
które mogą być oddzielone cyframi, frazami, a nawet hasłami prostymi, mają odpowiednie
zastosowania. Oczywiście uwierzytelnianie wieloskładnikowe może i powinno pomóc zwiększyć

bezpieczeństwo, gdy jest zarówno odpowiednie, jak i dostępne. Ustalenie silniejszego hasła do
bankowości internetowej niż do komentowania bloga, na którym planujesz skomentować tylko raz w
błękitnym księżycu, ma sens. Podobnie, Twoje hasło do bloga powinno być prawdopodobnie silniejsze
niż to używane do uzyskania dostępu do bezpłatnej witryny z wiadomościami, która wymaga
zalogowania się, ale na której nigdy niczego nie publikujesz i na którą, gdyby ktoś włamał się na Twoje
konto, naruszenie nie miałoby żadnego wpływu na ciebie. Twoje najbardziej wrażliwe hasła mogą nie
być tymi, które myślisz. Podczas klasyfikowania swoich haseł pamiętaj, że chociaż ludzie często
uważają, że ich hasła do bankowości internetowej i innych systemów finansowych są najbardziej
wrażliwymi hasłami, nie zawsze tak jest. Ponieważ wiele nowoczesnych systemów online umożliwia
ludziom resetowanie haseł po zweryfikowaniu ich tożsamości za pomocą wiadomości e-mail wysłanych
na ich wcześniej znane adresy e-mail, przestępca, który uzyska dostęp do czyjegoś konta e-mail, może
być w stanie zrobić o wiele więcej niż tylko czytać wiadomości e-mail bez upoważnienia: Może on być
w stanie zresetować hasła tego użytkownika do wielu systemów, w tym do niektórych instytucji
finansowych. Podobnie wiele witryn korzysta z funkcji uwierzytelniania opartych na mediach
społecznościowych - szczególnie tych dostarczanych przez Facebooka i Twittera - więc złamane hasło
na platformie mediów społecznościowych może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do innych
systemów, z których niektóre mogą być dość nieco bardziej wrażliwy z natury niż witryna, w której po
prostu udostępniasz zdjęcia. Możesz ponownie używać haseł - czasami możesz być zaskoczony
czytaniem tego oświadczenia w książce o bezpieczeństwie informacji: Nie musisz używać silnych haseł
do kont, które tworzysz wyłącznie dlatego, że witryna wymaga logowania, ale z Twojej perspektywy
nie jest to konieczne chroń wszystko, co ma wartość. Jeśli na przykład utworzysz konto w celu uzyskania
dostępu do bezpłatnych zasobów i nie masz na nim nic wartościowego, a nie masz nic przeciwko
założeniu nowego konta przy następnym logowaniu, możesz nawet użyć słabego hasło - i użyj go
ponownie w innych podobnych witrynach.
Zasadniczo pomyśl o tym w ten sposób: jeśli wymóg rejestracji i logowania służy wyłącznie
właścicielowi witryny - śledzenie użytkowników, reklamowanie ich itd. - i nie ma dla Ciebie znaczenia,
czy przestępca uzyskał dane dostępu do Twojego konta i zmienił je, użyj prostego hasła. Pozwoli to
zachować pamięć dla witryn, w których liczy się siła hasła. Oczywiście, jeśli korzystasz z menedżera
haseł, możesz użyć silniejszego hasła do takich witryn.
Rozważ użycie menedżera haseł
Alternatywnie możesz użyć narzędzia do zarządzania hasłami, aby bezpiecznie przechowywać swoje
hasła. Menedżery haseł to oprogramowanie, które pomaga ludziom zarządzać hasłami poprzez
generowanie, przechowywanie i odzyskiwanie złożonych haseł. Menedżerowie haseł zwykle
przechowują wszystkie swoje dane w zaszyfrowanych formatach i zapewniają dostęp użytkownikom
dopiero po uwierzytelnieniu ich za pomocą silnego hasła lub uwierzytelniania wieloskładnikowego.
Taka technologia jest odpowiednia dla haseł ogólnych, ale nie dla najbardziej wrażliwych. Różne
menedżery haseł zostały zhakowane i jeśli coś pójdzie nie tak, gdy wszystkie jajka są w jednym koszyku,
możesz mieć koszmar na rękach. Oczywiście pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć każde
urządzenie, którego używasz do uzyskiwania dostępu do swojego menedżera haseł. Na rynku jest wielu
menedżerów haseł. Podczas gdy wszyscy używają szyfrowania do ochrony przechowywanych w nich
poufnych danych, niektórzy przechowują hasła lokalnie (na przykład w bazie danych w telefonie), a inni
przechowują je w chmurze. Wiele nowoczesnych smartfonów jest wyposażonych w tak zwany
bezpieczny obszar - prywatną, zaszyfrowaną przestrzeń, która jest podzielona na piaskownicę lub
oddzielona od własnego środowiska roboczego. W idealnym przypadku wszelkie informacje o hasłach
przechowywane na urządzeniu mobilnym są przechowywane w bezpiecznym obszarze. Do danych
przechowywanych w bezpiecznym obszarze nie można uzyskać dostępu, chyba że użytkownik wejdzie

do bezpiecznego obszaru, zwykle po uruchomieniu aplikacji do bezpiecznego obszaru i wprowadzeniu
specjalnego hasła. urządzenia zazwyczaj wyświetlają również jakiś specjalny symbol gdzieś na ekranie,
gdy użytkownik pracuje z danymi lub aplikacją znajdującą się w bezpiecznym obszarze.
Tworzenie niezapomnianych, silnych haseł
Poniższa lista zawiera sugestie, które mogą pomóc w tworzeniu silnych haseł, które dla większości ludzi
są o wiele łatwiejsze do zapamiętania niż pozornie przypadkowa, niezrozumiała mieszanka liter, cyfr i
symboli:
* Połącz trzy lub więcej niepowiązanych ze sobą słów i nazw własnych, oddzielając je liczbami. Na
przykład laptop2william7cows jest znacznie łatwiejszy do zapamiętania niż 6ytBgv% j8P. Ogólnie rzecz
biorąc, im dłuższe słowa użyte w haśle, tym silniejsze będzie hasło wynikowe.
* Jeśli musisz użyć znaku specjalnego, dodaj znak specjalny przed każdą liczbą; możesz nawet użyć tego
samego znaku we wszystkich swoich hasłach. (Jeśli używasz tych samych haseł co w poprzednim
przykładzie i postępujesz zgodnie z tą radą, hasło to% 2william% 7cows do laptopa). Teoretycznie
ponowne użycie tego samego znaku może nie być najlepszym sposobem robienia rzeczy z punktu
widzenia bezpieczeństwa, ale czyni to znacznie łatwiejszym w zapamiętywaniu, a bezpieczeństwo
powinno nadal być wystarczająco dobre do celów, do których hasło i tak jest odpowiednie samo w
sobie.
* Najlepiej użyć przynajmniej jednego słowa innego niż angielski lub nazwy własnej. Wybierz słowo lub
nazwę, które są Ci znane, ale inni raczej nie zgadną. Nie używaj imienia drugiej połówki, najlepszego
przyjaciela ani zwierzaka.
* Jeśli musisz używać wielkich i małych liter (lub chcesz, aby hasło było jeszcze silniejsze), użyj wielkich
liter, które zawsze pojawiają się w określonym miejscu we wszystkich silnych hasłach. Upewnij się
jednak, że nie umieszczasz ich na początku słów, ponieważ większość ludzi je umieszcza w tym miejscu.
Na przykład, jeśli wiesz, że zawsze zapisujesz drugą i trzecią literę ostatniego słowa wielką literą, to
laptop2william7kALb nie jest trudniejszy do zapamiętania niż laptop2william7kalb.
Wiedząc, kiedy zmienić hasło
Konwencjonalna mądrość - jak zapewne słyszałeś wiele razy - jest taka, że idealnie jest dość często
zmieniać hasło. Na przykład American Association of Retired Persons (AARP) zaleca na swojej stronie
internetowej, aby ludzie (w tym nieproporcjonalnie starsi ludzie, którzy wchodzą w jego skład) „często
zmieniali najważniejsze hasła, prawdopodobnie co drugi tydzień”. Teoretycznie takie podejście jest
poprawne - częste zmiany zmniejszają ryzyko na kilka sposobów - ale w rzeczywistości jest to zła rada,
której nie należy stosować.
Jeśli masz konto bankowe, kredyt hipoteczny, kilka kart kredytowych, rachunek za telefon, rachunek
za szybkie łącze internetowe, rachunki za media, konta w mediach społecznościowych, konta e-mail
itp., Możesz łatwo mówić o kilkunastu krytycznych hasłach. Zmiana ich co dwa tygodnie oznaczałaby
312 nowych krytycznych haseł do zapamiętania w ciągu każdego roku - a oprócz tego prawdopodobnie
masz o wiele więcej haseł. Dla wielu osób zmiana ważnych haseł co dwa tygodnie może oznaczać naukę
stu nowych haseł każdego miesiąca. Jeśli nie masz fenomenalnej, fotograficznej pamięci, jakie jest
prawdopodobieństwo, że zapamiętasz wszystkie takie hasła? A może po prostu osłabisz swoje hasła,
aby ułatwić ich zapamiętanie po częstych zmianach? Najważniejsze jest to, że zmiana haseł często
znacznie utrudnia ich zapamiętanie, zwiększając prawdopodobieństwo, że zapiszesz je i przechowujesz
w niebezpieczny sposób, wybierzesz słabsze hasła i / lub ustawisz nowe hasła tak, aby były takie same
jak stare hasła z minutą zmiany (na przykład hasło2, aby zastąpić hasło1). Oto rzeczywistość: jeśli na

początku wybierzesz silne, unikalne hasła, a witryny, w których ich używasz, nie zostały
prawdopodobnie przejęte, wady częstej zmiany haseł przeważają nad zaletami. Dobrym pomysłem
może być zmiana takich haseł co kilka lat. W rzeczywistości, jeśli system ostrzega Cię o wielu
nieudanych próbach zalogowania się na Twoje konto, a Ty nie jesteś powiadamiany o takiej aktywności,
prawdopodobnie możesz przetrwać wiele lat bez zmian bez narażania się na znaczne ryzyko.
Oczywiście, jeśli używasz menedżera haseł, który może resetować hasła, możesz skonfigurować go tak,
aby często je resetował. W rzeczywistości pracowałem z komercyjnym systemem zarządzania hasłami
używanym do ochrony dostępu administratora do poufnych systemów finansowych, który
automatycznie resetował hasła administratorów przy każdym logowaniu.
Zmiana haseł po naruszeniu
Jeśli otrzymasz powiadomienie od firmy, organizacji lub podmiotu rządowego, że doszło do naruszenia
bezpieczeństwa i należy zmienić hasło, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
* Nie klikaj żadnych linków w wiadomości, ponieważ większość takich wiadomości to oszustwa.
* Odwiedź witrynę internetową organizacji i oficjalne konta w mediach społecznościowych, aby
sprawdzić, czy takie ogłoszenie rzeczywiście zostało wydane.
* Zwróć uwagę na wiadomości, aby zobaczyć, czy wiarygodne media głównego nurtu donoszą o takim
naruszeniu.
* Jeśli historia się sprawdzi, przejdź do witryny internetowej organizacji i wprowadź zmianę.
Nie zmieniaj wszystkich swoich haseł po każdym naruszeniu. Zignoruj ekspertów, którzy płaczą wilkiem
i każą ci to robić po każdym naruszeniu, aby zachować dodatkową ostrożność. Nie jest to konieczne,
pochłania Twój mózg, czas i energię oraz zniechęca Cię do zmiany haseł, gdy jest to rzeczywiście
konieczne. W końcu, jeśli dokonasz takich zmian hasła, a następnie dowiesz się, że Twoi znajomi, którzy
nie wypadli gorzej od Ciebie po włamaniu, możesz się zmęczyć i zignorować przyszłe ostrzeżenia, aby
zmienić hasło, gdy to zrobisz.
Jeśli ponownie używasz haseł w witrynach, w których hasła mają znaczenie - czego nie powinieneś
robić - a hasło, które zostało gdzieś przejęte, jest również używane w innych witrynach, pamiętaj, aby
zmienić je również w innych witrynach. W takim przypadku skorzystaj z okazji podczas resetowania
haseł, aby przełączyć się na unikalne hasła dla każdej z witryn.
Dostarczanie haseł ludziom
Na swojej stronie internetowej Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) zaleca:
Nie udostępniaj haseł przez telefon, SMS-y ani e-maile. Legalne firmy nie będą wysyłać Ci wiadomości
z prośbą o podanie hasła.
Brzmi to jak dobra rada i byłaby, gdyby nie jeden ważny fakt: legalne firmy proszą Cię o hasło przez
telefon! Skąd więc wiesz, kiedy podanie hasła jest bezpieczne, a kiedy nie?
Czy powinieneś po prostu sprawdzić swój identyfikator dzwoniącego? Nie. Smutna rzeczywistość jest
taka, że oszuści regularnie fałszują identyfikatory rozmówców.
Nigdy nie należy podawać żadnych poufnych informacji - w tym hasła, oczywiście przez telefon, chyba
że zainicjowałeś połączenie ze stroną żądającą hasła i jesteś pewien, że zadzwoniłeś do uprawnionej
strony. Na przykład podanie hasła dostępu do konta telefonicznego przedstawicielowi obsługi klienta,
który prosi o nie podczas rozmowy zainicjowanej przez dzwoniącego do banku za pomocą numeru

wydrukowanego na karcie bankomatowej, jest znacznie mniej ryzykowne, niż gdyby ktoś dzwonił do
Ciebie z roszczeniem pochodzić z banku i prosi o podanie tych samych prywatnych informacji w celu
„zweryfikowania Twojej tożsamości”.
Przechowywanie haseł
Najlepiej nie zapisuj swoich haseł do wrażliwych systemów ani nie przechowuj ich w żadnym innym
miejscu niż mózg. W przypadku mniej wrażliwych haseł użyj menedżera haseł lub przechowuj je w
postaci zaszyfrowanej na silnie zabezpieczonym komputerze lub urządzeniu. Jeśli przechowujesz hasła
w telefonie, korzystaj z bezpiecznego obszaru.
Przesyłanie haseł
Teoretycznie nigdy nie powinieneś wysyłać e-maili ani SMS-ów z hasłem. Co więc powinieneś zrobić,
jeśli Twoje dziecko pisze do Ciebie ze szkoły, mówiąc, że zapomniało hasła do swojego adresu e-mail
lub w podobny sposób? Najlepiej, jeśli musisz podać komuś hasło, zadzwoń do niego i nie podawaj
hasła, dopóki nie zidentyfikujesz drugiej strony za pomocą głosu. Jeśli z jakiegoś powodu musisz wysłać
hasło na piśmie, wybierz szyfrowane połączenie, które jest oferowane przez różne narzędzia do czatu.
Jeśli takie narzędzie nie jest dostępne, rozważ podzielenie hasła i wysłanie niektórych e-mailem, a
innych SMS-em. Oczywiście żadna z tych metod nie jest idealnym sposobem przesyłania haseł, ale z
pewnością są one lepszymi opcjami niż to, co robi tak wiele osób, czyli zwykłe wysyłanie haseł tekstem
lub e-mailem w postaci zwykłego tekstu.
Odkrywanie alternatyw dla haseł
W niektórych przypadkach powinieneś skorzystać z alternatyw dla uwierzytelniania hasłem. Chociaż
istnieje wiele sposobów uwierzytelniania ludzi, współczesny użytkownik może napotkać pewne typy:
* Uwierzytelnianie biometryczne
* Uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS
* Hasła jednorazowe oparte na aplikacji
* Uwierzytelnianie za pomocą tokena sprzętowego
* Uwierzytelnianie oparte na USB
Uwierzytelnianie biometryczne
Uwierzytelnianie biometryczne odnosi się do uwierzytelniania przy użyciu unikalnego identyfikatora
osoby fizycznej - na przykład odcisku palca. Korzystanie z biometrii - zwłaszcza w połączeniu z hasłem
- może być silną metodą uwierzytelniania i na pewno ma swoje miejsce. Dwie popularne formy
stosowane na rynku konsumenckim to odciski palców i uwierzytelnianie na podstawie tęczówki. Jednak
w wielu przypadkach lepiej będzie, jeśli użyjesz silnego hasła. Przed użyciem uwierzytelniania
biometrycznego weź pod uwagę następujące kwestie:
* Twoje odciski palców są prawdopodobnie na całym telefonie. Trzymasz telefon palcami. Jak trudne
byłoby dla przestępców, którzy kradną telefon, podniesienie Twoich odcisków i odblokowanie
telefonu, jeśli włączysz uwierzytelnianie oparte na odciskach palców za pomocą wbudowanego
czytnika linii papilarnych (patrz Rysunek 7-3)? Jeśli na urządzeniu znajduje się czuły przedmiot, może
to być zagrożone. Nie, przeciętny oszust, który chce szybko zarobić na sprzedaży twojego telefonu,
raczej nie poświęci czasu na jego odblokowanie - najprawdopodobniej po prostu go wyczyści - ale jeśli

ktoś chce mieć dane z twojego telefonu z jakiegokolwiek powodu, a ty używane odciski palców do
zabezpieczenia urządzenia, możesz mieć poważny problem z rękami.
* Jeśli przechwycono Twoje dane biometryczne, nie możesz ich zresetować, tak jak hasła. Czy w pełni
ufasz stronom, którym przekazujesz te informacje, że będą je odpowiednio chronić?
* Jeśli Twoje dane biometryczne znajdują się w telefonie lub komputerze, co się stanie, jeśli złośliwe
oprogramowanie w jakiś sposób zainfekuje Twoje urządzenie? Co się stanie, jeśli serwer, na którym
przechowujesz te same informacje, zostanie naruszony? Czy jesteś pewien, że wszystkie dane są
prawidłowo zaszyfrowane, a oprogramowanie na Twoim urządzeniu w pełni chroni dane biometryczne
przed przechwyceniem?
* Zimna pogoda stwarza problemy. Odcisków palców nie można odczytać nawet przez rękawiczki
zgodne ze smartfonem.
* Okulary noszone przez miliony ludzi stanowią wyzwanie dla skanerów tęczówki. Niektóre czytniki
tęczówki wymagają od użytkownika zdjęcia okularów w celu uwierzytelnienia. Jeśli używasz takiego
uwierzytelniania do zabezpieczenia telefonu, możesz mieć trudności z odblokowaniem telefonu, gdy
przebywasz na zewnątrz w słoneczny dzień.
* Biometria może podważyć Twoje prawa. Jeśli z jakiegoś powodu organy ścigania chcą uzyskać dostęp
do danych w telefonie chronionym biometrycznie lub innym systemie komputerowym, może być w
stanie zmusić Cię do podania uwierzytelnienia biometrycznego, nawet w krajach takich jak Stany
Zjednoczone, w których masz prawo. milczeć i nie podawać hasła. Podobnie rząd może być w stanie
uzyskać nakaz zebrania danych biometrycznych, których nie można zresetować w przeciwieństwie do
hasła. Nawet jeśli dane udowodnią, że jesteś niewinny wobec tego, co rząd podejrzewa, że zrobiłeś źle,
czy ufasz, że rząd odpowiednio zabezpieczy dane w perspektywie długoterminowej?
* Podszywanie się jest możliwe. Niektóre quasi-biometryczne uwierzytelnianie, takie jak
rozpoznawanie twarzy na niektórych urządzeniach, można oszukać, aby uwierzyć, że dana osoba jest
obecna, odtwarzając jej wideo w wysokiej rozdzielczości z tą osobą.
* Uwierzytelnianie głosowe jest przydatne w przypadku połączeń głosowych. Ten typ uwierzytelniania
jest szczególnie przydatny w połączeniu z innymi formami uwierzytelniania, takimi jak hasło. Wiele
organizacji używa go do uwierzytelniania klientów, którzy czasami dzwonią, nawet o tym nie
informując. Mimo to uwierzytelnianie głosowe nie może być używane w sesjach online bez
przeszkadzania użytkownikom.
Jako takie biometria ma swoje miejsce. Używanie odcisku palca do odblokowywania funkcji w telefonie
jest z pewnością wygodne, ale zastanów się, zanim przejdziesz dalej. Upewnij się, że w Twoim
przypadku korzyści przeważają nad wadami.
Uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS
W przypadku uwierzytelniania opartego na wiadomościach SMS kod jest wysyłany na Twój telefon
komórkowy. Następnie wpisujesz ten kod w witrynie lub aplikacji, aby potwierdzić swoją tożsamość.
Ten typ uwierzytelniania sam w sobie nie jest uważany za wystarczająco bezpieczny do
uwierzytelnienia, gdy wymagane jest prawdziwe uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Wyrafinowani
przestępcy potrafią przechwytywać takie hasła, a socjotechnika firm telekomunikacyjnych w celu
przejmowania numerów telefonów pozostaje problemem. To powiedziawszy, jednorazowe hasła SMS
używane w połączeniu z silnym hasłem są krokiem powyżej samego użycia hasła. Pamiętaj jednak, że
w większości przypadków jednorazowe hasła są bezwartościowe jako środek bezpieczeństwa, jeśli

wysyłasz je do witryny wyłudzającej informacje, a nie do legalnej witryny. Przestępca może odtworzyć
je na prawdziwej stronie w czasie rzeczywistym.
Hasła jednorazowe oparte na aplikacji
Hasła jednorazowe generowane za pomocą aplikacji uruchomionej na telefonie lub komputerze są
dobrym dodatkiem do silnych haseł, ale nie powinny być używane samodzielnie. Hasła jednorazowe
oparte na aplikacji są prawdopodobnie bezpieczniejszym sposobem uwierzytelniania niż hasła
jednorazowe oparte na wiadomościach SMS (patrz poprzednia sekcja), ale mogą być niewygodne; Jeśli
na przykład otrzymasz nowy telefon, może być konieczne ponowne skonfigurowanie informacji we
wszystkich witrynach, w których używasz haseł jednorazowych utworzonych przez aplikację
generatora uruchomioną na smartfonie. Podobnie jak w przypadku haseł jednorazowych opartych na
wiadomościach SMS, jeśli wyślesz wygenerowane przez aplikację jednorazowe hasło do witryny
phishingowej przestępcy zamiast do legalnej witryny, przestępca może odtworzyć je na odpowiedniej
prawdziwej stronie w czasie rzeczywistym, co zmniejsza korzyści w zakresie bezpieczeństwa hasła
jednorazowego w całości.
Uwierzytelnianie za pomocą tokena sprzętowego
Tokeny sprzętowe, które generują nowe hasła jednorazowe co x sekund, są podobne do aplikacji
opisanych w poprzedniej sekcji z główną różnicą jest to, że musisz mieć przy sobie specjalistyczne
urządzenie, które generuje kody jednorazowe. Niektóre tokeny mogą również działać w innych trybach
- na przykład zezwalając na typy uwierzytelniania typu wyzwanie-odpowiedź, w których logowana
witryna wyświetla numer wezwania, który użytkownik wprowadza do tokena w celu pobrania
odpowiedniego numeru odpowiedzi, który wprowadza użytkownik do witryny w celu uwierzytelnienia.
Chociaż urządzenia z tokenami sprzętowymi są zwykle bezpieczniejsze niż jednorazowe aplikacje
generujące, ponieważ te pierwsze nie działają na urządzeniach, które mogą zostać zainfekowane przez
złośliwe oprogramowanie lub zdalnie przejęte przez przestępców, mogą być niewygodne. Są również
podatne na zgubienie i nie zawsze są wodoodporne - i czasami ulegają zniszczeniu, gdy ludzie robią
pranie po pozostawieniu urządzeń w kieszeniach spodni.
Uwierzytelnianie oparte na USB
Urządzenia USB zawierające informacje uwierzytelniające - na przykład certyfikaty cyfrowe - mogą
wzmocnić uwierzytelnianie. Należy jednak zachować ostrożność, aby korzystać z takich urządzeń tylko
w połączeniu z zaufanymi maszynami - nie chcesz, aby urządzenie zostało zainfekowane lub zniszczone
przez jakieś urządzenie i chcesz mieć pewność, że na przykład maszyna otrzymująca certyfikat nie t
przesłać go nieuprawnionemu podmiotowi. Wiele nowoczesnych urządzeń USB oferuje różnego
rodzaju zabezpieczenia przed takimi atakami. Wiele nowoczesnych urządzeń USB oferuje różnego
rodzaju zabezpieczenia przed takimi atakami. Oczywiście urządzenia USB można podłączać tylko do
urządzeń i aplikacji obsługujących uwierzytelnianie oparte na USB. Musisz także nosić urządzenie przy
sobie i upewnić się, że nie zostanie zgubione ani uszkodzone.

Zapobieganie inżynierii społecznej
Większość, jeśli nie wszystkie, poważnych naruszeń, które miały miejsce w ostatnich latach, dotyczyła
jakiegoś elementu inżynierii społecznej. Nie pozwól, aby przebiegli przestępcy oszukali Ciebie lub
Twoich bliskich. W tym rozdziale dowiesz się, jak się chronić
Nie ufaj technologii bardziej niż ludziom
Czy podałbyś swoje hasło do bankowości internetowej przypadkowemu nieznajomemu, który
poprosiłby Cię o nie po tym, jak podszedł do Ciebie na ulicy i powiedział, że pracuje dla Twojego banku?
Jeśli odpowiedź brzmi „nie” - jak z pewnością powinno być - musisz wykazać się takim samym brakiem
zaufania, jeśli chodzi o technologię. Fakt, że na Twoim komputerze wyświetla się wiadomość e-mail
wysłana przez jakąś stronę, która twierdzi, że jest Twoim bankiem, a nie przypadkowa osoba, która
zbliża się do Ciebie na ulicy i zgłasza podobne roszczenie, nie jest powodem, aby dawać temu e-mailowi
więcej zaufania, niż byś przyznał nieznajomy. Krótko mówiąc, nie dajesz ofert od nieznajomych, którzy
zbliżają się do Ciebie na ulicy, na korzyść wątpliwości, więc nie rób tego w przypadku ofert przesyłanych
drogą elektroniczną - mogą one być jeszcze bardziej ryzykowne.
Rodzaje ataków socjotechnicznych
Ataki phishingowe są jedną z najczęstszych form ataków socjotechnicznych. Ataki phishingowe czasami
wykorzystują technikę zwaną pretekstem, w której przestępca wysyłający wiadomość phishingową
fabrykuje sytuację, która zarówno zyskuje zaufanie celów, jak i podkreśla przypuszczalną potrzebę
szybkiego działania zamierzonych ofiar. W e-mailu phishingowym pokazanym na Rysunku 8-1 zwróć
uwagę, że nadawca podszywając się pod bank Wells Fargo, umieścił w e-mailu łącze do prawdziwego
Wells Fargo, ale nie udało mu się odpowiednio ukryć adres wysyłkowy. W Części 2 omówiono typowe
formy ataków socjotechnicznych, w tym wiadomości e-mail typu spear phishing, smishing, smishing,
spear smishing, vishing, spear vishing i oszustwa CEO. Popularne są również dodatkowe typy ataków
socjotechnicznych:
* Przynęta: osoba atakująca wysyła wiadomość e-mail lub wiadomość na czacie - a nawet publikuje
post w mediach społecznościowych, w którym obiecuje komuś nagrodę w zamian za wykonanie jakiejś
czynności - na przykład mówiąc osobie docelowej, że jeśli wypełni ankietę, otrzyma darmowy
przedmiot . Czasami takie obietnice są prawdziwe, ale często nie są i są po prostu sposobem na
zachęcenie kogoś do podjęcia określonego działania, nie brać inaczej. Czasami tacy oszuści żądają
uiszczenia niewielkiej opłaty za wysyłkę nagrody, czasami rozpowszechniają złośliwe oprogramowanie,
a czasami zbierają poufne informacje. Istnieje nawet złośliwe oprogramowanie, które jest przynętą.
Nie myl przynęty z przynętą. To ostatnie odnosi się do formy czujności, w której ludzie udają
łatwowierność, potencjalne ofiary i marnują czas i zasoby oszustów poprzez powtarzające się
interakcje, a także (czasami) gromadzą informacje o oszustach, które można przekazać prawu
egzekwowania lub publikowane w Internecie, aby ostrzec innych przed oszustem.
* Quid pro quo: napastnik stwierdza, że potrzebuje osoby do podjęcia działania w celu świadczenia
usługi dla zamierzonej ofiary. Na przykład osoba atakująca może udawać menedżera ds. Wsparcia IT
oferującego pomoc pracownikowi w instalacji nowej aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego.
Jeśli pracownik współpracuje, przestępca przeprowadza go przez proces instalacji złośliwego
oprogramowania.
* Podszywanie się pod media społecznościowe: niektórzy napastnicy podszywają się pod inne osoby w
mediach społecznościowych w celu nawiązania z nimi połączeń w mediach społecznościowych

ofiary. Strony, pod które ktoś się podszywa, mogą być prawdziwymi ludźmi lub nieistniejącymi bytami.
Oszuści odpowiedzialni za podszywanie się pod inne osoby pokazane na rysunku 8-3 i wiele innych tego
typu kont często kontaktują się z osobami, które śledzą te konta, udając autora, i proszą obserwujących
o dokonanie różnych „inwestycji”.
* Kuszące e-maile: te e-maile próbują nakłonić ludzi do uruchomienia złośliwego oprogramowania lub
kliknięcia zatrutych linków, wykorzystując ich ciekawość, pragnienia seksualne i inne cechy.
* Tailgating: Tailgating to fizyczna forma ataku socjotechnicznego, w którym napastnik towarzyszy
upoważnionemu personelowi, gdy zbliża się do drzwi, do których jest upoważniony, ale nie atakujący,
przechodzi i nakłania ich, aby przepuścili go z upoważnionym personelem. Atakujący może udawać, że
przeszukuje torebkę w poszukiwaniu karty dostępu, twierdzić, że zapomniał swojej karty lub po prostu
zachowywać się towarzysko i podążać za upoważnioną stroną.
* Fałszywe alarmy: Podnoszenie fałszywych alarmów może również skłonić ludzi do umożliwienia
nieupoważnionym osobom robienia rzeczy, na które nie wolno im pozwolić. Rozważmy przypadek, w
którym napastnik uruchamia alarm przeciwpożarowy wewnątrz budynku i udaje mu się wejść do
normalnie zabezpieczonych obszarów przez drzwi awaryjne, z których ktoś inny wcześniej szybko
wyszedł z powodu tzw. sytuacji awaryjnej.
* Dziura wodna: Dziura wodna łączy hakowanie i inżynierię społeczną wykorzystując fakt, że ludzie
ufają określonym stronom, na przykład mogą klikać linki podczas przeglądania witryny tej strony,
nawet jeśli nigdy nie klikali linków w e-mailu lub SMS-ie. Przestępcy mogą uruchomić atak na wodopój,
naruszając odpowiednią witrynę i umieszczając na niej zatrute linki (lub nawet umieszczając
bezpośrednio na niej złośliwe oprogramowanie).
Fałszywe wirusy: Przestępcy wykorzystują fakt, że ludzie są zaniepokojeni cyberbezpieczeństwem i
prawdopodobnie niezasłużenie zwracają uwagę na wiadomości, które otrzymują z ostrzeżeniem o
zagrożeniu w sieci. Wiadomości e-mail z fałszywymi wirusami mogą zawierać zatrute łącza, kierować
użytkownika do pobrania oprogramowania lub instruować użytkownika, aby skontaktował się z
pomocą techniczną za pośrednictwem adresu e-mail lub strony internetowej. Ataki te mają wiele
odmian - niektóre ataki rozpowszechniają je jako masowe wiadomości e-mail, podczas gdy inne
wysyłają je w wysoce ukierunkowany sposób. Niektórzy uważają, że oprogramowanie typu scareware,
które przeraża użytkowników, aby uwierzyli, że muszą kupić określone oprogramowanie
zabezpieczające (opisane w rozdziale 2), jest formą oszustwa związanego z wirusami. Inni nie,
ponieważ „straszenie” scareware jest dokonywane przez złośliwe oprogramowanie, które jest już
zainstalowane, a nie przez fałszywą wiadomość, która udaje, że złośliwe oprogramowanie jest już
zainstalowane
* Awarie techniczne: przestępcy mogą z łatwością wykorzystywać irytację ludzi problemami
technologicznymi, aby podważać różne technologie bezpieczeństwa.
Na przykład, jeśli przestępca podszywający się pod witrynę internetową, która zwykle wyświetla obraz
bezpieczeństwa w określonym obszarze, umieści „symbol zepsutego obrazu” w tym samym obszarze
witryny klonowanej, wielu użytkowników nie dostrzeże zagrożenia, ponieważ są przyzwyczajeni do
oglądania zepsutych symbole graficzne i kojarzyć je raczej z awariami technicznymi niż zagrożeniami
bezpieczeństwa.
Sześć zasad wykorzystywanych przez inżynierów społecznych
Psycholog społeczny Robert Beno Cialdini w swojej pracy z 1984 r. Influence: The Psychology of
Persuasion, wyjaśnia sześć ważnych, podstawowych pojęć, które ludzie starający się wpływać na

innych często wykorzystują. Inżynierowie społeczni, którzy chcą oszukać ludzi, często wykorzystują te
same sześć zasad, więc przedstawiam ich krótki przegląd w kontekście bezpieczeństwa informacji.
Poniższa lista pomoże Ci zrozumieć i zinternalizować metody, których mogą używać oszuści, aby zdobyć
Twoje zaufanie:
* Dowód społeczny: ludzie robią rzeczy, które widzą, że robią inni.
* Wzajemność: ludzie na ogół często wierzą, że jeśli ktoś zrobił dla nich coś miłego, są winni tej osobie
zrobienie czegoś miłego.
* Autorytet: ludzie zwykle są posłuszni autorytetom, nawet jeśli nie zgadzają się z autorytetami, a
nawet jeśli uważają, że to, o co są proszeni, jest niewłaściwe.
* Polubienie: Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są łatwiej przekonani przez ludzi, których lubią, niż przez
innych.
* Spójność i zaangażowanie: jeśli ludzie zobowiązują się do osiągnięcia jakiegoś celu i internalizują to
zobowiązanie, staje się to częścią ich własnego wizerunku i prawdopodobnie będą próbować dążyć do
celu, nawet jeśli pierwotnym powodem dążenia do celu jest nie już w ogóle istotne.
* Niedobór: jeśli ludzie myślą, że dany zasób jest rzadki, niezależnie od tego, czy jest on rzeczywiście
rzadki, będą go chcieli, nawet jeśli go nie potrzebują.
Nie nadmiernie udostępniaj w mediach społecznościowych
Nadmierne udostępnianie informacji o przestępcach w mediach społecznościowych za pomocą
materiałów, które mogą wykorzystać do inżynierii społecznej Ciebie, członków Twojej rodziny,
współpracowników w pracy i znajomych. Jeśli na przykład ustawienia prywatności zezwalają każdemu,
kto ma dostęp do platformy mediów społecznościowych, na przeglądanie opublikowanych przez Ciebie
mediów, ryzyko wzrasta. Wiele razy ludzie przypadkowo udostępniają całemu światu posty, które
przeznaczone są tylko dla niewielkiej grupy ludzi. Ponadto w wielu sytuacjach błędy w
oprogramowaniu platformy mediów społecznościowych stworzyły luki w zabezpieczeniach, które
umożliwiały nieupoważnionym stronom przeglądanie mediów i postów, które miały ustawienia
prywatności uniemożliwiające taki dostęp. Weź również pod uwagę swoje ustawienia prywatności.
Materiały rodzinne z ustawieniami prywatności umożliwiającymi przeglądanie ich członkom
niebędącym członkami rodziny mogą powodować różnego rodzaju problemy związane z prywatnością
i wyciekać odpowiedzi na różne popularne pytania służące do uwierzytelniania użytkowników, takie
jak „Gdzie mieszka najstarsze rodzeństwo?” lub „Jakie jest nazwisko panieńskie Twojej matki?”
Nie polegaj na ustawieniach prywatności w mediach społecznościowych, aby chronić prawdziwie
poufne dane. Niektóre platformy mediów społecznościowych umożliwiają szczegółową ochronę
opublikowanych elementów, podczas gdy inne nie. Udostępnione niektóre elementy mogą pomóc
przestępcom w inżynierii społecznej Ciebie lub kogoś, kogo znasz. Ta lista nie jest wyczerpująca. Ma
raczej na celu zilustrowanie przykładów, które pobudzą Twoje myślenie o potencjalnych zagrożeniach
związanych z tym, co zamierzasz opublikować w mediach społecznościowych, zanim to zrobisz. W
poniższych sekcjach opisano informacje, które należy udostępniać ostrożnie w mediach
społecznościowych. Liczne inne typy postów w mediach społecznościowych niż te, które wymieniam w
poniższych sekcjach, mogą pomóc przestępcom w organizowaniu ataków socjotechnicznych. Pomyśl o
potencjalnych konsekwencjach przed opublikowaniem i odpowiednio ustaw ustawienia prywatności
swoich postów.
Twój harmonogram i plany podróży

Szczegóły Twojego harmonogramu lub harmonogramu innej osoby mogą dostarczyć przestępcom
informacji, które mogą im pomóc w zorganizowaniu ataku. Na przykład, jeśli opublikujesz, że będziesz
uczestniczyć w zbliżającym się wydarzeniu, takim jak ślub, możesz zapewnić przestępcom możliwość
wirtualnego porwania Ciebie lub innych uczestników - nie wspominając o zachęcaniu innych do
atakowania Twojego domu za pomocą próby włamania kiedy dom prawdopodobnie będzie pusty.
(Wirtualne porwanie odnosi się do przestępcy żądającego okupu w zamian za ten sam powrót kogoś,
kto twierdzi, że został porwany, ale który w rzeczywistości nie został porwany). Podobnie ujawnienie,
że będziesz leciał konkretnym lotem, może dać przestępcom możliwość wirtualnego porwania Cię lub
próby oszustwa typu CEO przeciwko Twoim współpracownikom. Mogą podszywać się pod Ciebie i
wysłać e-maila z informacją, że lecisz i możesz nie być osiągalny telefonicznie w celu potwierdzenia
instrukcji, więc po prostu idź i postępuj zgodnie z nimi. Unikaj też publikowania informacji o wakacjach
lub wycieczce członka rodziny, co może zwiększyć ryzyko wirtualnego porwania (i rzeczywistego
fizycznego zagrożenia dla tej osoby lub jej rzeczy).
Informacje finansowe
Udostępnianie numeru karty kredytowej może prowadzić do nieuczciwych obciążeń, a zaksięgowanie
numeru konta bankowego może prowadzić do nieuczciwych działań bankowych. Ponadto nie ujawniaj,
że odwiedziłeś lub miałeś interakcję z konkretną instytucją finansową lub lokalizacje, w których
przechowujesz swoje pieniądze - banki, konta kryptowalut, domy maklerskie i tak dalej. Może to
zwiększyć prawdopodobieństwo, że przestępcy będą próbowali wejść na Twoje konta w odpowiednich
instytucjach finansowych. W związku z tym takie udostępnianie może narazić Cię na próby włamania
do Twoich kont, a także ukierunkowane ataki typu phishing, vishing i smishing oraz wszelkiego rodzaju
inne oszustwa związane z inżynierią społeczną. Publikowanie informacji o potencjalnych inwestycjach,
takich jak akcje, obligacje, metale szlachetne lub kryptowaluty, może narazić Cię na cyberataki,
ponieważ przestępcy mogą założyć, że masz znaczne pieniądze do kradzieży. (Jeśli zachęcasz ludzi do
inwestowania lub publikowania różnych innych form postów, możesz również naruszyć SEC, CFTC lub
inne przepisy). Możesz również otworzyć drzwi przestępcom podszywającym się pod regulatorów i
skontaktować się z Tobą w celu zapłacenia grzywny za opublikowanie informacje niewłaściwie.
Informacje osobiste
Na początek unikaj umieszczania członków rodziny w sekcji Informacje na swoim profilu na Facebooku.
Sekcja That About zawiera linki do ich profili na Facebooku i wyjaśnia widzom charakter odpowiednich
relacji rodzinnych z każdą wymienioną stroną. Wymieniając te relacje, możesz ujawnić wszelkiego
rodzaju informacje, które mogą być cenne dla przestępców. Nie tylko prawdopodobnie ujawnisz
nazwisko panieńskie swojej matki (odpowiedź na pytanie-wyzwanie!), Ale możesz także podać
wskazówki, gdzie dorastałeś. Informacje znalezione w Twoim profilu zapewniają również przestępcom
listę osób do inżyniera społecznościowego lub kontaktu w ramach wirtualnego oszustwa związanego z
porwaniem. Powinieneś także unikać udostępniania następujących informacji w mediach
społecznościowych, ponieważ może to podważyć pytania uwierzytelniające i pomóc przestępcom w
inżynierii społecznej Ciebie lub Twojej rodziny:
* Drugie imię twojego ojca
* Urodziny Twojej matki
* Gdzie poznałeś drugą połówkę
* Twoje ulubione miejsce na wakacje
* Nazwa pierwszej szkoły, do której uczęszczałeś

* Ulica, na której się wychowałeś
* Typ, marka, model i / lub kolor Twojego pierwszego samochodu lub samochodu innej osoby
* Twoje ulubione jedzenie lub napoje
Podobnie, nigdy nie udostępniaj swojego numeru ubezpieczenia społecznego, ponieważ może to
prowadzić do kradzieży tożsamości
Informacje o Twoich dzieciach
Dzielenie się informacjami o swoich dzieciach może nie tylko narazić Cię na ataki, ale także narazić
Twoje dzieci na duże zagrożenie fizyczne. Na przykład zdjęcia twoich dzieci mogą pomóc porywaczowi.
Problem może się pogłębić, jeśli obrazy zawierają znacznik czasu i / lub geotagowanie - to znaczy
informacje o lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione. Znaczniki czasu i geotagowanie nie muszą
być wykonywane zgodnie z jakąś specyfikacją techniczną, aby stworzyć ryzyko. Jeśli z obrazów jasno
wynika, że Twoje dzieci chodzą do szkoły, chodzą na zajęcia pozalekcyjne itd., Możesz narazić je na
niebezpieczeństwo. Ponadto odwoływanie się do nazw szkół, obozów, przedszkoli lub innych
programów młodzieżowych, do których uczęszczają Twoje dzieci lub ich przyjaciele, może zwiększyć
ryzyko skierowania na nich pedofila, porywacza lub innej wrogiej grupy. Taki wpis może również
narazić Cię na potencjalnego włamywacza, ponieważ będą wiedzieć, kiedy prawdopodobnie nie będzie
Cię w domu. Ryzyko może być znacznie większe, jeśli jasny wzór dotyczący Twojego harmonogramu i /
lub Twojego harmonogramu dla dzieci można ekstrapolować na podstawie takich postów. Unikaj też
publikowania informacji o wycieczce szkolnej lub obozowej dziecka. Informacje o Twoich zwierzętach.
Podobnie jak w przypadku nazwiska panieńskiego matki, udostępnienie imienia obecnego zwierzaka
lub imienia pierwszego zwierzaka może narazić Ciebie lub inne znane Ci osoby na ataki socjotechniczne,
ponieważ takie informacje są często używane jako odpowiedź na pytania uwierzytelniające.
Informacje o pracy
Szczegółowe informacje o tym, z jakimi technologiami pracujesz w obecnej (lub poprzedniej pracy),
mogą pomóc przestępcom zarówno w wyszukiwaniu luk w systemach Twojego pracodawcy, jak i w
inżynierii społecznej Twoich współpracowników. Wiele oszustw i oszustw związanych z wirusami stało
się wirusowymi - i spowodowało znacznie więcej szkody, niż powinny - ponieważ przestępcy
wykorzystują strach ludzi przed cyberatakami i zwiększają prawdopodobieństwo, że wiele osób
udostępni posty o cyberzagrożeniach, często bez weryfikacji autentyczności takich postów. Informacje
o naruszeniu przepisów dotyczących ruchu drogowego lub mandacie za parkowanie, które otrzymałeś,
nie tylko przedstawiają się w mniej niż najlepszym świetle, ale mogą nieumyślnie dostarczyć
prokuratorom materiałów potrzebnych do skazania cię za dane przestępstwo. Możesz również dać
oszustom możliwość inżynierii społecznej siebie lub innych osób - mogą udawać, że są organami
ścigania, sądem lub prawnikiem, kontaktując się z tobą w tej sprawie - być może nawet żądając
natychmiastowej zapłaty grzywny, aby uniknąć aresztowania. Oprócz pomocy przestępcom w inżynierii
społecznej w sposób podobny do sprawy dotyczącej ruchomego naruszenia, informacje o
przestępstwie, które popełniłeś Ty lub ukochana osoba, mogą zaszkodzić Ci zawodowo i osobiście.
Porada medyczna lub prawna
Jeśli oferujesz poradę medyczną lub prawną, ludzie mogą ekstrapolować, że ty lub ktoś bliski cierpi na
określony stan chorobowy lub jest zaangażowany w określoną sytuację prawną.
Twoja lokalizacja

Twoja lokalizacja lub zameldowanie w mediach społecznościowych może nie tylko zwiększać ryzyko
dla Ciebie i Twoich bliskich fizycznego niebezpieczeństwa, ale może pomóc przestępcom w
przeprowadzaniu wirtualnych ataków na porwanie i innych oszustw socjotechnicznych. Wiadomość z
okazji urodzin dla każdego może ujawnić datę urodzin tej osoby. Osoby, które ze względów
bezpieczeństwa używają fałszywych urodzin w mediach społecznościowych, widziały, jak ich środki
ostrożności zostały w taki sposób podważone przez dobrze życzących sobie ludzi. Wszystko, co jest
„podobne do grzechu”, może prowadzić nie tylko do krzywdy zawodowej lub osobistej, ale także do
prób szantażu, a także do inżynierii społecznej siebie lub innych przedstawionych w takich postach lub
mediach. Ponadto zdjęcie przedstawiające Ciebie w miejscu odwiedzanym przez osoby o określonych
wyznaniach religijnych, seksualnych, politycznych, kulturowych lub innych może prowadzić do
ekstrapolacji informacji o tobie przez przestępców, co może prowadzić do różnego rodzaju inżynierii
społecznej. Wiadomo na przykład, że przestępcy praktycznie porwali osobę, która była w synagodze i
była nieosiągalna w żydowskie święto Jom Kipur. Wiedzieli, kiedy i gdzie będzie szedł w drodze do
świątyni, i dzwonili do członków rodziny twierdząc, że porwał osobę. Członkowie rodziny dali się nabrać
na oszustwo związane z wirtualnym porwaniem, ponieważ szczegóły były prawidłowe i nie mogli
skontaktować się z „ofiarą” telefonicznie w trakcie nabożeństwa w synagodze.
Wyciek danych poprzez udostępnianie informacji w ramach trendów wirusowych
Od czasu do czasu pojawia się wirusowy trend, w którym wiele osób udostępnia podobne treści. Wpisy
o wyzwaniu z lodem, twoich ulubionych koncertach i coś o tobie dzisiaj i dziesięć lat temu to przykłady
trendów wirusowych. Oczywiście przyszłe trendy wirusowe mogą nie mieć nic wspólnego z
wcześniejszymi. Każdy typ posta, który szybko rozprzestrzenia się wśród dużej liczby osób, jest
nazywany „wirusem”. Chociaż uczestnictwo może wydawać się zabawne - i „co wszyscy robią” upewnij się, że rozumiesz potencjalne konsekwencje takiego działania. Na przykład dzielenie się
informacjami o koncertach, w których uczestniczyłeś i które uważasz za ulubione, może wiele o Tobie
ujawnić - zwłaszcza w połączeniu z innymi danymi z profilu - i może narazić Cię na różnego rodzaju
ryzyko socjotechniczne.
Rozpoznawanie fałszywych połączeń z mediami społecznościowymi
Media społecznościowe zapewniają swoim użytkownikom wiele korzyści zawodowych i osobistych, ale
stwarzają również niesamowite możliwości dla przestępców - wiele osób ma wrodzoną chęć łączenia
się z innymi i nadmiernie ufa platformom mediów społecznościowych. Zakładają, że jeśli na przykład
Facebook wysyła wiadomość, którą Joseph Steinberg zażądał, aby zostać przyjacielem, to prawdziwy
„Joseph Steinberg” o to poprosił - a często tak nie jest. Przestępcy wiedzą na przykład, że łącząc się z
Tobą w mediach społecznościowych, mogą uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju informacji o Tobie,
członkach Twojej rodziny i współpracownikach - informacje, które często mogą wykorzystać, aby
podszyć się pod Ciebie, członka rodziny. lub kolegę w ramach działań przestępczych mających na celu
inżynierię społeczną wejście do systemów biznesowych, kradzież pieniędzy lub popełnienie innych
przestępstw. Jedną z technik, której często używają przestępcy, aby uzyskać dostęp do „prywatnych”
informacji z Facebooka, Instagrama lub LinkedIn, jest tworzenie fałszywych profili - informacje na
Facebooku, Instagramie lub LinkedIn, to tworzenie fałszywych profili - profili nieistniejących osób - i
prośba o połączenie prawdziwych ludzi, z których wielu prawdopodobnie zaakceptuje odpowiednie
prośby o połączenie. Ewentualnie oszuści mogą założyć konta, które podszywają się pod prawdziwe
osoby i które mają zdjęcia profilowe i inne materiały pobrane z legalnych kont mediów
społecznościowych podszywanej osoby. Jak możesz chronić się przed takimi oszustwami? Poniższe
sekcje zawierają porady, jak szybko wykryć fałszywe konta i jak uniknąć możliwych konsekwencji
przyjmowania od nich połączeń. Pamiętaj, że żadna ze wskazówek w poniższych sekcjach nie działa w
próżni ani nie jest absolutna. Fakt, że profil nie przejdzie pomyślnie testu na przykład pod kątem

określonej reguły, nie oznacza automatycznie, że jest fałszywy. Jednak zastosowanie inteligentnych
koncepcji, takich jak te, które wymieniam w następnych sekcjach, powinno pomóc ci zidentyfikować
znaczny procent fałszywych kont i uchronić się przed problemami, które mogą ostatecznie wyniknąć z
przyjmowania od nich żądań połączenia.
Zdjęcie
Wiele fałszywych kont wykorzystuje zdjęcia atrakcyjnych modelek, czasami skierowanych do
mężczyzn, którzy mają konta przedstawiające zdjęcia kobiet i kobiet, których konta zawierają zdjęcia
mężczyzn. Obrazy często wydają się być zdjęciami seryjnymi, ale czasami są kradzione prawdziwym
użytkownikom.
Jeśli otrzymasz prośbę o połączenie z mediami społecznościowymi od osoby, której nie pamiętasz, by
kiedykolwiek się spotkała, a zdjęcie jest tego typu, miej się na baczności. W razie wątpliwości możesz
załadować obraz do odwrotnego wyszukiwania grafiki Google i sprawdzić, gdzie jeszcze się pojawia.
Możesz także wyszukać imię i nazwisko osoby (i, jeśli to konieczne, na LinkedIn) lub tytuł, aby zobaczyć,
czy inne podobne zdjęcia pojawiają się w Internecie. Jednak przebiegły podszywacz może przesyłać
obrazy do kilku witryn. Oczywiście każdy profil bez zdjęcia właściciela konta powinien budzić
zastrzeżenia. Pamiętaj jednak, że niektórzy ludzie używają emotikonów, karykatur itp. Jako zdjęć
profilowych, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, które nie są zorientowane zawodowo.
Weryfikacja
Jeśli konto wydaje się reprezentować osobę publiczną, co do której podejrzewasz, że może zostać
zweryfikowana (co oznacza, że obok nazwy konta użytkownika znajduje się niebieski znacznik wyboru,
który wskazuje, że jest to uzasadnione konto osoby publicznej), ale nie jest zweryfikowany, to
prawdopodobny znak, że coś jest nie tak. Podobnie jest mało prawdopodobne, aby zweryfikowane
konto na dużej platformie mediów społecznościowych było fałszywe. Zdarzały się jednak sytuacje, w
których zweryfikowane konta tego rodzaju zostały tymczasowo przejęte przez hakerów.
Znajomi lub wspólni znajomi
Fałszywi ludzie raczej nie będą mieli z Tobą wielu znajomych lub znajomości, a fałszywi ludzie zwykle
nie będą mieli z Tobą nawet wielu drugorzędnych kontaktów (Znajomi znajomych, połączenia drugiego
poziomu LinkedIn itd.).
Nie zakładaj, że konto jest wiarygodne tylko dlatego, że ma z Tobą jeden lub dwa połączenia; niektóre
z Twoich połączeń mogły zostać oszukane i powiązane z fałszywą osobą, a połączenie Twojego kontaktu
z fałszywym kontem może być przede wszystkim sposobem, w jaki przestępca dowiedział się o tobie.
Nawet w takim scenariuszu liczba wspólnych połączeń będzie prawdopodobnie stosunkowo niewielka
w porównaniu z prawdziwym, wzajemnym połączeniem, a powiązanie między ludźmi, którzy nawiązali
kontakt z profilem złoczyńcy, może wydawać się trudne. Znasz swoje połączenia lepiej niż ktokolwiek
inny - zachowaj ostrożność, gdy czyjeś wzorce połączeń nie mają sensu. Możesz na przykład pomyśleć
dwa razy, jeśli ktoś próbujący nawiązać z tobą kontakt wydaje się nie znać nikogo w branży, w której
pracuje, ale zna trzech twoich najbardziej łatwowiernych przyjaciół, którzy mieszkają w trzech różnych
krajach i którzy się nie znają .
Odpowiednie posty
Kolejną wielką czerwoną flagą jest sytuacja, gdy konto nie udostępnia materiałów, które powinno
udostępniać w oparciu o rzekomą tożsamość właściciela konta. Jeśli ktoś twierdzi, że jest felietonistą,

który obecnie pisze na przykład dla Forbes i próbuje, ale nigdy nie udostępnił żadnych postów
artykułów, które napisał dla Forbesa, coś prawdopodobnie jest nie tak.
Liczba połączeń
Prawdopodobnie będzie to osoba na wyższym szczeblu, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
masz wiele kontaktów zawodowych, zwłaszcza na LinkedIn. Im mniej połączeń ma konto rzekomo
należące do osoby z wyższego szczebla na LinkedIn (im dalej jest od 500 lub więcej), tym bardziej
powinieneś być podejrzliwy. Oczywiście każdy profil LinkedIn zaczynał się od zerowych połączeń - tak
legalnych, nowe konta LinkedIn mogą wydawać się podejrzane, gdy tak naprawdę nie są - ale w grę
wchodzi praktyczna rzeczywistość: ilu prawdziwych osób na wyższym szczeblu, które się z Tobą
kontaktują, nie zrobiło tego? do niedawna zakładali swoje konta LinkedIn? Oczywiście niewielka liczba
połączeń i nowe konto LinkedIn nie są niczym niezwykłym dla osoby, która właśnie rozpoczęła swoją
pierwszą pracę, ani dla osób pracujących w określonych branżach, na określonych stanowiskach i / lub
w określonych firmach - tajni agenci CIA nie ” t publikować postępy kariery na swoich profilach LinkedIn
- ale jeśli pracujesz w tych branżach, prawdopodobnie już wiesz o tym. Porównaj liczbę połączeń z
wiekiem konta i liczbą postów, z którymi wchodził w interakcję lub udostępnił - osoba, która jest na
Facebooku od dekady i regularnie publikuje, na przykład, powinna mieć więcej niż jeden lub dwóch
przyjaciół.
Przemysł i lokalizacja
Zdrowy rozsądek dotyczy kont, które rzekomo reprezentują osoby mieszkające w określonych
lokalizacjach lub pracujące w określonych branżach. Jeśli na przykład pracujesz w technologii i nie masz
zwierząt, a otrzymasz prośbę o połączenie z LinkedIn od weterynarza mieszkającego na drugim końcu
świata, którego nigdy nie spotkałeś, coś może być nie tak. Podobnie, jeśli otrzymasz zaproszenie do
znajomych na Facebooku od kogoś, z kim nie masz nic wspólnego, uważaj. Nie zakładaj, że jakiekolwiek
twierdzenia w profilu są z konieczności dokładne i że jeśli masz wiele wspólnych cech, nadawca jest
zdecydowanie bezpieczny. Ktoś, do kogo kierujesz reklamy, mógł rozpoznać Twoje zainteresowania na
podstawie informacji o Tobie, które są publicznie dostępne w Internecie.
Podobni ludzie
Jeśli otrzymujesz wiele próśb od osób o podobnych tytułach lub twierdzących , że pracujesz dla tej
samej firmy, a nie znasz ludzi i nie robisz z nią żadnej umowy, uważaj. Jeśli ci ludzie nie wydają się być
powiązani z nikim innym w firmie, o której wiesz, że faktycznie tam pracuje, potraktuj to również jako
potencjalną czerwoną flagę. Zawsze możesz zadzwonić, napisać lub wysłać e-mail do prawdziwego
kontaktu i zapytać, czy widzi tę osobę na liście pracowników.
Zduplikowany kontakt
Jeśli otrzymasz zaproszenie do znajomych na Facebooku od osoby, która już jest znajomą na
Facebooku, potwierdź z tą stroną, że przełącza konta. W wielu przypadkach takie żądania pochodzą od
oszustów.
Szczegóły kontaktu
Upewnij się, że dane kontaktowe mają sens. Fałszywi ludzie znacznie rzadziej niż prawdziwi ludzie mają
adresy e-mail w prawdziwych firmach i rzadko mają adresy e-mail w dużych korporacjach. Mało
prawdopodobne jest, aby mieli fizyczne adresy wskazujące, gdzie mieszkają i pracują, a jeśli takie
adresy są wymienione, rzadko odpowiadają faktycznym aktom nieruchomości lub informacjom z
książki telefonicznej, które można łatwo sprawdzić online.

Status LinkedIn Premium
Ponieważ LinkedIn pobiera opłaty za swoją usługę Premium, niektórzy eksperci sugerują, że status
Premium jest dobrym wskaźnikiem, że konto jest prawdziwe, ponieważ przestępca prawdopodobnie
nie zapłaci za konto. Chociaż może być prawdą, że większość fałszywych kont nie ma statusu Premium,
niektórzy oszuści inwestują w uzyskanie statusu Premium, aby ich konta wyglądały bardziej
realistycznie. W niektórych przypadkach płacą skradzionymi kartami kredytowymi, więc i tak nic ich to
nie kosztuje. Dlatego zachowaj czujność, nawet jeśli konto wyświetla ikonę Premium.
Rekomendacje LinkedIn
Fałszywi ludzie nie będą wspierani przez wielu prawdziwych ludzi. A indosantami fałszywych kont mogą
być inne fałszywe konta, które również wydają się podejrzane.
Grupowa aktywność
Fałszywe profile rzadziej niż prawdziwi ludzie są członkami zamkniętych grup, które weryfikują
członków, kiedy dołączają, i rzadziej uczestniczą w znaczących dyskusjach zarówno w zamkniętych, jak
i otwartych grupach na Facebooku lub LinkedIn. Jeśli są członkami zamkniętych grup, mogły zostać
utworzone i zarządzane przez oszustów, a także zawierać inne fałszywe profile. Fałszywi ludzie mogą
być członkami wielu otwartych grup - grup, do których dołączono, aby uzyskać dostęp do list członków
i łączyć się z innymi uczestnikami za pomocą wiadomości typu „Widzę, że jesteśmy członkami tej samej
grupy, więc połączmy się”. W każdym razie pamiętaj, że na każdej platformie społecznościowej, która
ma grupy, bycie członkami tej samej grupy co ktoś inny nie jest w żaden sposób powodem do
zaakceptowania połączenia od tej osoby.
Odpowiednie poziomy względnego użycia
Prawdziwi ludzie, którzy używają LinkedIn lub Facebooka na tyle intensywnie, aby dołączyć do wielu
grup, są bardziej skłonni do wypełnienia wszystkich informacji profilowych. Żądanie połączenia od
osoby, która jest członkiem wielu grup, ale ma mało informacji profilowych, jest podejrzane. Podobnie
konto na Instagramie z 20000 obserwujących, ale tylko dwa opublikowane zdjęcia, które mają na celu
śledzenie twojego prywatnego konta, jest podejrzane z tego samego powodu.
Działalność człowieka
Wydaje się, że wiele fałszywych kont zawiera w swoich plikach informacje brzmiące jak banale profile,
zainteresowania i doświadczenia zawodowe, ale zawierają kilka innych szczegółów, które wydają się
przekazywać prawdziwe ludzkie doświadczenia. Oto kilka oznak, że rzeczy mogą nie być takie, na jakie
wyglądają:
* Na LinkedIn zalecenia, doświadczenie w wolontariacie i sekcje edukacyjne przedstawiające fałszywą
osobę mogą wydawać się niewłaściwe.
* Na Facebooku fałszywy profil może wydawać się narzędziem do usuwania ciasteczek, a posty są na
tyle ogólne, że miliony ludzi mogłyby napisać ten sam post.
* Na Twitterze mogą retweetować posty od innych i nigdy nie udostępniać własnych opinii, komentarzy
ani innych oryginalnych materiałów.
* Na Instagramie zdjęcia mogą być pobierane z innych kont lub wyglądać na zdjęcia z banku zdjęć czasami żadne z nich nie zawiera zdjęcia rzeczywistej osoby, która rzekomo jest właścicielem tych kont.
Treści w profilu użytkownika w mediach społecznościowych mogą zawierać terminy i wyrażenia, które
można wyszukiwać w Google, a także imię i nazwisko osoby, aby pomóc Ci zweryfikować, czy konto

naprawdę należy do człowieka , której tożsamość ma reprezentować profil. Podobnie, jeśli wyszukujesz
w Google czyjeś zdjęcia na Instagramie i widzisz, że należą one do innych osób, coś jest nie tak.
Nazwy banalne
W niektórych fałszywych profilach używane są popularne amerykańskie nazwiska, takie jak Sally Smith,
które brzmią zbyt amerykańsko i sprawiają, że wyszukiwanie w Google konkretnej osoby jest o wiele
trudniejsze niż w przypadku osoby o nietypowym imieniu. Częściej niż w prawdziwym życiu, ale z
pewnością nie zawsze, w fałszywych profilach używane są imiona i nazwiska zaczynające się na tę samą
literę. Być może oszuści po prostu lubią nazwy lub z jakiegoś powodu je znajdują zabawnymi.
Słabe informacje kontaktowe
Jeśli profil w mediach społecznościowych nie zawiera absolutnie żadnych danych kontaktowych, które
można wykorzystać do skontaktowania się z osobą za profilem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu lub innej platformy społecznościowej, uważaj.
Zestawy umiejętności
Jeśli umiejętności nie pasują do czyjegoś doświadczenia zawodowego lub życiowego, uważaj. Coś może
się wydawać nie tak, jeśli chodzi o fałszywe konta. Na przykład, jeśli ktoś twierdzi, że ukończył studia z
języka angielskiego na Ivy, ktoś twierdzi, że ukończył studia z języka angielskiego na uniwersytecie Ivy
League, ale popełnia poważne błędy gramatyczne w swoim profilu, coś może być nie tak. Podobnie,
jeśli ktoś twierdzi, że ma dwa doktoraty z matematyki, ale twierdzi, że pracuje jako nauczyciel
gimnastyki, uważaj.
Pisownia
Błędy ortograficzne są powszechne w mediach społecznościowych. Jednak coś może być nie tak, jeśli
ktoś błędnie przeliteruje swoje imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy, albo popełnia tego typu błędy
na LinkedIn (sieć zorientowana zawodowo).
Podejrzana kariera lub ścieżka życiowa
Osoby, które wydają się być awansowane zbyt często i zbyt szybko lub które zajmowały zbyt wiele
różnych wyższych stanowisk, takie jak wiceprezes ds. sprzedaży, następnie dyrektor ds. technologii, a
następnie radca prawny, mogą być zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Oczywiście prawdziwi ludzie
szybko awansowali po szczeblach kariery, a niektórzy ludzie (w tym ja) zajmowali różne stanowiska w
trakcie swojej kariery, ale oszuści często przesadzają, tworząc dane dotyczące postępów kariery lub
różnorodności ról w fałszywym profilu . Ludzie mogą na przykład zmieniać role techniczne na
kierownicze, ale niezwykle rzadko zdarza się, aby ktoś pełnił funkcję wiceprezesa ds. Sprzedaży firmy,
następnie jej dyrektora ds. Technicznych, a następnie radcy prawnego - ról wymagających różnych
umiejętności, wykształcenia, i potencjalnie różne certyfikaty i licencje. Jeśli zauważysz, że mówisz sobie
„nie ma mowy”, patrząc na czyjąś ścieżkę kariery, możesz mieć rację.
Poziom lub status gwiazdy
Prośby na LinkedIn od osób na znacznie wyższym szczeblu zawodowym niż ty mogą być oznaką, że coś
jest nie tak, podobnie jak prośby z Facebooka od celebrytów i innych osób, których prośby o połączenie
Ci schlebia. Z pewnością kusi, aby chcieć zaakceptować takie powiązania (co jest oczywiście powodem,
dla którego ludzie, którzy tworzą fałszywe konta, często tworzą takie fałszywe konta), ale pomyśl o
tym: Jeśli właśnie dostałeś pierwszą pracę po college'u, czy naprawdę myślisz, że dyrektor generalny
dużego banku nagle jest zainteresowany połączeniem się z tobą niespodziewanie? Czy naprawdę

myślisz, że pani Universe, której nigdy nie spotkałeś, nagle chce być twoją przyjaciółką? W przypadku
Facebooka, Instagrama i Twittera należy pamiętać, że większość kont celebrytów jest weryfikowana.
Jeśli prośba pochodzi od znanej osoby, powinieneś być w stanie szybko stwierdzić, czy konto, które ją
wysłało, jest prawdziwą okazją.
Korzystanie z fałszywych informacji
Niektórzy eksperci sugerują użycie fałszywych informacji jako odpowiedzi na często zadawane pytania.
Ktoś - szczególnie osoba, której matka ma wspólne nazwisko jako nazwisko panieńskie - może ustalić
nazwisko panieńskie nowej matki, które będzie używane we wszystkich witrynach, które proszą o takie
informacje w ramach procesu uwierzytelniania. Prawdą jest, że takie podejście w pewnym stopniu
pomaga zmniejszyć ryzyko inżynierii społecznej. Jednak jeszcze silniej ujawnia, jak kiepskie są pytania
stanowiące wyzwanie jako sposób na uwierzytelnienie ludzi. Pytanie o nazwisko panieńskie matki jest
w rzeczywistości pytaniem o hasło, a jednocześnie daje wskazówkę, że hasło to nazwisko! Podobnie,
ponieważ w dobie mediów społecznościowych i publicznych rejestrów online ustalenie czyichś urodzin
jest stosunkowo proste, niektórzy eksperci ds. Bezpieczeństwa zalecają utworzenie drugich fałszywych
urodzin do wykorzystania w Internecie. Niektórzy nawet zalecają umieszczanie fałszywych urodzin w
mediach społecznościowych, aby zapobiec inżynierii społecznej i utrudnić organizacjom i osobom
indywidualnym skorelowanie swojego profilu w mediach społecznościowych i różnych rejestrów
publicznych. Chociaż wszystkie te zalecenia mają znaczenie, pamiętaj, że teoretycznie nie ma końca
takiej logice, że ustalanie różnych fałszywych urodzin dla każdej witryny, z którą się kontaktujesz,
zapewnia silniejszą ochronę prywatności niż na przykład ustanowienie fałszywych urodzin. Ogólnie
jednak posiadanie jednej fałszywej daty urodzin, jednego fałszywego nazwiska panieńskiego matki itd.
Jest prawdopodobnie opłacalne i nie wymaga dużo dodatkowej siły i dzielenia się umysłami w
porównaniu z używaniem tylko prawdziwego. Należy jednak pamiętać, aby nie wprowadzać w błąd
witryn, w przypadku których podanie dokładnych informacji jest wymagane przez prawo (na przykład
podczas otwierania konta karty kredytowej).
Korzystanie z oprogramowania zabezpieczającego
Oprócz ochrony komputera i telefonu przed włamaniami różne programy zabezpieczające mogą
zmniejszyć narażenie na ataki socjotechniczne. Na przykład niektóre programy odfiltrowują wiele
ataków phishingowych, podczas gdy inne blokują wiele połączeń telefonicznych ze spamem. Chociaż
używanie takiego oprogramowania jest rozsądne, nie polegaj na nim. Istnieje niebezpieczeństwo, że
jeśli tylko kilka ataków socjotechnicznych przejdzie przez twoje zabezpieczenia technologiczne, możesz
być mniej czujny, gdy ktoś do ciebie dotrze - nie pozwól, aby tak się stało. Podczas gdy dostawcy
smartfonów w przeszłości pobierali opłaty za niektóre funkcje bezpieczeństwa, z czasem dostrzegli
wartość dla siebie, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom. Obecnie podstawowe
wersje oprogramowania zabezpieczającego, w tym technologia ograniczania połączeń spamowych, są
często dostarczane bezpłatnie wraz z usługą transmisji danych komórkowych w smartfonie.
Ogólna cyberhigiena może pomóc w zapobieganiu inżynierii społecznej
Ogólnie praktykowanie dobrej cyberhigieny może również pomóc zmniejszyć narażenie na inżynierię
społeczną. Jeśli na przykład twoje dzieci mają dostęp do twojego komputera, ale szyfrujesz wszystkie
twoje dane, masz oddzielny login i nie zapewniasz im dostępu administratora, twoje dane na
komputerze mogą pozostać bezpieczne, nawet jeśli przestępca socjotechniczny zrobi to po swojemu
na konto Twojego dziecka. Podobnie, nie odpowiadanie na podejrzane e-maile lub udzielanie
informacji potencjalnym oszustom, którzy o to zabiegają, może pomóc w zapobieganiu wszelkiego
rodzaju atakom socjotechnicznym i technicznym.

Zabezpieczanie małej firmy
Prawie wszystko, o czym mówimy , dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i firm. Właściciele małych
firm i pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z innych kwestii, które niekoniecznie muszą być ważne
dla poszczególnych osób. W tym rozdziale omówiono niektóre z tych zagadnień związanych z
cyberbezpieczeństwem. Mógłbym napisać całą serię książek o poprawie cyberbezpieczeństwa małych
firm. W związku z tym ten rozdział nie jest wyczerpującą listą wszystkiego, co musi wiedzieć każda mała
firma. Raczej daje do myślenia osobom prowadzącym małe firmy.
Upewnianie się, że ktoś tu rządzi
Poszczególne osoby w domu są odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich komputerów, ale co się
dzieje, gdy masz sieć i wielu użytkowników? Ktoś w firmie musi ostatecznie „wziąć na siebie”
odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji. Tą osobą możesz być Ty, właściciel firmy lub ktoś inny.
Ale ktokolwiek jest odpowiedzialny, musi jasno zrozumieć, że jest odpowiedzialny. W wielu
przypadkach małych firm osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji zleca niektóre
codzienne czynności na zewnątrz. Mimo to ta osoba jest ostatecznie odpowiedzialna za zapewnienie,
że niezbędne działania, takie jak instalowanie poprawek bezpieczeństwa, będą się odbywać i odbywać
się na czas. Jeśli dojdzie do naruszenia, stwierdzenie, że „myślałem, że taki a taki zadbał o tę funkcję
bezpieczeństwa” nie jest wymówką, która będzie miała duże znaczenie.
Uważając na pracowników
Pracownicy i wiele zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, które stwarzają, może stać się głównym
problemem dla małych firm. Błędy ludzkie są głównym katalizatorem naruszeń danych.Nawet jeśli
czytasz tę książkę i starasz się poprawić swoją wiedzę i postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa, Twoi
pracownicy i współpracownicy mogą nie wykazywać takiego samego zaangażowania jak Ty, jeśli chodzi
o ochronę dane i systemy. W związku z tym jedną z najważniejszych rzeczy, które może zrobić właściciel
małej firmy, jest edukowanie swoich pracowników. Edukacja składa się zasadniczo z trzech
niezbędnych elementów:
* Świadomość zagrożeń: musisz upewnić się, że każdy pracownik pracujący dla firmy rozumie, że on
lub ona i cała firma są celami. Ludzie, którzy uważają, że przestępcy chcą włamać się do ich
komputerów, telefonów i baz danych, zachowują się inaczej niż ludzie, którzy nie zinternalizowali tej
rzeczywistości. Podczas gdy formalne, regularne szkolenia są idealne, nawet pojedyncza, krótka
rozmowa prowadzona na początku pracy i odświeżana okresowymi przypomnieniami może przynieść
znaczną wartość w tym zakresie.
* Podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji: wszyscy pracownicy powinni rozumieć
pewne podstawy bezpieczeństwa informacji. Powinni na przykład wiedzieć, jak unikać cyberryzykownych zachowań, takich jak otwieranie załączników i klikanie linków znajdujących się w
nieoczekiwanych wiadomościach e-mail, pobieranie muzyki lub filmów z wątpliwych źródeł,
niewłaściwe korzystanie z publicznej sieci Wi-Fi do zadań wrażliwych lub kupowanie produktów od
nieznane sklepy z cenami zbyt dobrymi, aby mogły być prawdziwe ”i bez publicznie znanego adresu
fizycznego. (Zobacz rozdział 20, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z
publicznej sieci Wi-Fi). Liczne powiązane materiały szkoleniowe (często bezpłatne) są dostępne w
Internecie. To powiedziawszy, nigdy nie polegaj na samym treningu, który służy jako jedyna linia
obrony przed jakimkolwiek znaczącym ryzykiem dla ludzi. Wiele osób robi głupie rzeczy, nawet po
otrzymaniu jasnego przeszkolenia, aby było inaczej. Ponadto szkolenie nie dotyczy nieuczciwych
pracowników, którzy celowo sabotują bezpieczeństwo informacji.

* Praktyka: Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji nie powinno mieć charakteru
teoretycznego. Pracownicy powinni mieć możliwość przećwiczenia tego, czego się nauczyli, na przykład
poprzez zidentyfikowanie i usunięcie / zgłoszenie testowego e-maila phishingowego.
Zachęcaj pracowników
Tak jak powinieneś pociągać pracowników do odpowiedzialności za ich działania, tak jak powinieneś
pociągać pracowników do odpowiedzialności za ich działania, jeśli coś pójdzie nie tak, powinieneś
również nagradzać pracowników za wykonywanie ich pracy w sposób cyberbezpieczny i działanie z
odpowiednią cyberhigieną. Pozytywne wzmocnienie może wiele zdziałać i prawie zawsze jest lepiej
odbierane niż negatywne. Ponadto wiele organizacji z powodzeniem wdrożyło systemy raportowania,
które umożliwiają pracownikom anonimowe powiadamianie odpowiednich organów w branży o
podejrzanych działaniach poufnych, które mogą wskazywać na zagrożenie, a także o potencjalnych
błędach w systemach, które mogą prowadzić do luk w zabezpieczeniach. Takie programy są
powszechne w większych firmach, ale mogą przynieść korzyści również wielu małym firmom.
Unikaj wydawania kluczy do zamku
Istnieje niezliczona ilość historii o pracownikach popełniających błędy, które otwierają organizacyjne
drzwi hakerom oraz o niezadowolonych pracownikach kradnących dane i / lub sabotujących systemy.
Szkody spowodowane takimi incydentami mogą być katastrofalne dla małej firmy. Chroń siebie i swoją
firmę przed tego typu zagrożeniami, konfigurując infrastrukturę informacyjną tak, aby powstrzymała
szkody, jeśli coś pójdzie nie tak. Jak możesz to robić? Zapewnij pracownikom dostęp do wszystkich
systemów komputerowych i danych, których potrzebują, aby wykonywać swoją pracę z maksymalną
wydajnością, ale nie dawaj im dostępu do niczego innego, co ma wrażliwy charakter. Na przykład
programiści nie powinni mieć dostępu do systemu płacowego firmy, a kontroler nie potrzebuje
dostępu do systemu kontroli wersji zawierającego kod źródłowy zastrzeżonego oprogramowania
firmy. Ograniczenie dostępu może mieć ogromne znaczenie pod względem zakresu wycieku danych,
jeśli pracownik stanie się nieuczciwy. Wiele firm nauczyło się tej lekcji na własnej skórze. Nie stań się
jednym z nich.
Daj każdemu własne poświadczenia
Każdy pracownik uzyskujący dostęp do każdego systemu używanego przez organizację powinien mieć
własne dane logowania do tego systemu. Nie udostępniaj danych logowania! Wdrożenie takiego
schematu poprawia możliwość audytu działań ludzi (co może być konieczne, jeśli dojdzie do naruszenia
danych lub innego zdarzenia związanego z cyberbezpieczeństwem), a także zachęca ludzi do lepszej
ochrony swoich haseł, ponieważ wiedzą, że jeśli konto jest nadużywane, kierownictwo zajmie się
sprawą z nimi osobiście, a nie z zespołem. Świadomość, że dana osoba zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności za swoje zachowanie związane z utrzymaniem lub naruszaniem bezpieczeństwa
może zdziałać cuda w proaktywnym sensie. Podobnie każda osoba powinna mieć własne możliwości
uwierzytelniania wieloskładnikowego - niezależnie od tego, czy będzie to fizyczny token, kod
wygenerowany na jej smartfonie itp.
Ogranicz administratorów
Administratorzy systemu zwykle mają uprawnienia superużytkownika, co oznacza, że mogą mieć
dostęp, czytać, usuwać i modyfikować dane innych osób. Dlatego ważne jest, aby jeśli Ty - właściciel
firmy - nie jesteś jedynym superużytkownikiem, wdrożysz mechanizmy kontrolne, aby monitorować
działania administratora. Na przykład możesz rejestrować działania administratora na oddzielnym
komputerze, do którego administrator nie ma dostępu. Zezwolenie na dostęp tylko z określonej

maszyny w określonej lokalizacji - co czasami jest niemożliwe ze względu na potrzeby biznesowe - jest
innym podejściem, ponieważ umożliwia skierowanie kamery na tę maszynę, aby nagrywać wszystko,
co robi administrator.
Ogranicz dostęp do kont firmowych
Twoja firma może mieć kilka własnych kont. Na przykład może mieć konta w mediach
społecznościowych - stronę na Facebooku, konto na Instagramie i konto na Twitterze - obsługę klienta,
konta e-mail, konta telefoniczne i inne konta narzędziowe. Udziel dostępu tylko tym osobom, które
absolutnie potrzebują dostępu do tych kont (patrz poprzednia sekcja). Idealnie byłoby, gdyby każda
osoba, której dajesz dostęp, miała dostęp podlegający audytowi - to znaczy, że powinno być łatwe do
ustalenia, kto co zrobił z kontem. Podstawowa kontrola i słyszalność są łatwe do osiągnięcia, jeśli
chodzi na przykład o strony na Facebooku, ponieważ możesz być właścicielem strony na Facebooku dla
firmy, jednocześnie zapewniając innym osobom możliwość pisania na stronie. Jednak w niektórych
innych środowiskach szczegółowe kontrole nie są dostępne i będziesz musiał zdecydować, czy
udostępnić wiele osób logujących się na konto w mediach społecznościowych, czy też pozwolić im
przesyłać treści do jednej osoby (być może nawet Ty), kto tworzy odpowiednie posty. Wyzwanie
polegające na zapewnieniu każdemu autoryzowanemu użytkownikowi korporacyjnych kont mediów
społecznościowych własnego konta, aby uzyskać zarówno kontrolę, jak i słyszalność pogarsza fakt, że
wszystkie wrażliwe konta powinny być chronione za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego.
Niektóre systemy oferują funkcje uwierzytelniania wieloskładnikowego, które uwzględniają fakt, że
wielu niezależnych użytkowników może wymagać przyznania podlegającego audytowi dostępu do
jednego konta. Jednak w niektórych przypadkach systemy, które oferują funkcje uwierzytelniania
wieloskładnikowego, nie pasują dobrze do środowisk wieloosobowych. Mogą np. Dopuszczać tylko
jeden numer telefonu komórkowego, na który hasła jednorazowe są przesyłane SMS-em. W takich
scenariuszach musisz zdecydować, czy:
* Użyć uwierzytelniania wieloskładnikowego, ale z obejściem - na przykład używając numeru VOIP do
odbierania SMS-ów i konfigurując numer VOIP do przekazywania wiadomości do wielu stron za
pośrednictwem poczty elektronicznej (co jest oferowane bezpłatnie, na przykład , przez Google Voice).
* Korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego bez obejścia - i skonfiguruj urządzenia
autoryzowanych użytkowników tak, aby nie wymagały uwierzytelniania wieloskładnikowego dla
wykonywanych przez nich czynności. Nie używaj uwierzytelniania wieloskładnikowego, ale polegaj
wyłącznie na silnych hasłach (niezalecane).
* Znaleźć inne obejście, modyfikując swoje procesy, procedury lub technologie używane w celu
uzyskania dostępu do takich systemów.
* Korzystaj z produktów innych firm, które nakładają się na systemy (często najlepsza opcja, jeśli jest
dostępna).
Ostatnia opcja jest często najlepszą opcją. Na przykład różne systemy zarządzania treścią pozwalają na
konfigurację dla wielu użytkowników, z których każdy ma własne niezależne, silne możliwości
uwierzytelniania, a wszyscy tacy użytkownicy mają podlegający kontroli dostęp do jednego konta w
mediach społecznościowych.
Podczas gdy większe przedsiębiorstwa prawie zawsze stosują jakiś wariant ostatniego podejścia zarówno ze względów zarządzania, jak i bezpieczeństwa - wiele małych firm ma tendencję do
wybierania łatwych rozwiązań i po prostu nie stosuje silnego uwierzytelniania w takich przypadkach.
Koszt wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń - zarówno w dolarach, jak i czasie - jest zwykle dość niski,

dlatego zdecydowanie warto zbadać produkty innych firm, zanim zdecydujesz się na inne podejście.
Wartość posiadania odpowiedniego zabezpieczenia z możliwością audytu stanie się natychmiast jasna,
jeśli kiedykolwiek zdarzy się, że zdarzy się, że zdarzy się, że zdarzy się, iż zdarzy się, że zdegustowany
pracownik miał dostęp do kont firmowych w mediach społecznościowych lub gdy szczęśliwy i
zadowolony pracownik z takim dostępem zostanie zhakowany.
Wdrażanie polityk pracowniczych
Firmy różnej wielkości, które zatrudniają pracowników, potrzebują podręcznika pracowniczego
zawierającego szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez pracowników z systemów i danych
technologii biznesowej. Omówienie wszystkich elementów podręczników dla pracowników wykracza
poza zakres tej książki, ale poniżej przedstawiono przykłady zasad, które firmy mogą wdrożyć w celu
zarządzania wykorzystaniem zasobów technologicznych firmy:
* Od pracowników firmy oczekuje się odpowiedzialnego, odpowiedniego i produktywnego korzystania
z technologii, jeśli jest to konieczne do wykonywania ich obowiązków zawodowych.
* Korzystanie z firmowych urządzeń, a także firmowego dostępu do Internetu i poczty elektronicznej,
które są udostępniane pracownikowi przez firmę, służy do wykonywania czynności związanych z pracą.
Minimalny użytek osobisty jest dopuszczalny, pod warunkiem, że używanie go jako takiego przez
pracownika nie narusza żadnych innych zasad opisanych w tym dokumencie i nie koliduje z jego pracą.
* Każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone mu
przez firmę, w tym za zabezpieczenie takich przedmiotów przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem.
* Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje rachunki udostępnione przez firmę, w tym za
zabezpieczenie dostępu do kont. * Pracownikom surowo zabrania się udostępniania jakichkolwiek
dostarczonych przez firmę przedmiotów służących do uwierzytelniania (haseł, sprzętowych urządzeń
uwierzytelniających, kodów PIN itp.) I są odpowiedzialni za ich ochronę.
* Pracownikom surowo zabrania się podłączania jakichkolwiek urządzeń sieciowych, takich jak routery,
punkty dostępowe, wzmacniacze zasięgu itp., Do sieci firmowych, chyba że zostały do tego wyraźnie
upoważnione przez dyrektora generalnego firmy. Podobnie pracownikom surowo zabrania się
podłączania jakichkolwiek komputerów osobistych lub urządzeń elektronicznych - w tym jakichkolwiek
urządzeń Internetu rzeczy (IoT) - do sieci firmowych innych niż sieć Gość, na warunkach określonych
wyraźnie w zasadach „Przynieś własne urządzenie” (BYOD) .
* Pracownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że oprogramowanie zabezpieczające działa na
wszystkich urządzeniach dostarczonych przez firmę. Firma zapewni takie oprogramowanie, ale nie ma
możliwości sprawdzenia, czy takie systemy zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami. Pracownicy nie
mogą dezaktywować ani w inny sposób uszkadzać takich systemów bezpieczeństwa i muszą
niezwłocznie powiadomić dział IT firmy, jeśli podejrzewają, że jakakolwiek część systemów
bezpieczeństwa może zostać naruszona, nie działa lub działa nieprawidłowo.
* Pracownicy są odpowiedzialni za aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. Wszystkie
urządzenia wydane przez firmę są wyposażone w funkcję automatycznej aktualizacji; pracownicy nie
mogą wyłączać tej funkcji.
* Podobnie pracownicy są odpowiedzialni za aktualizowanie swoich urządzeń do najnowszego systemu
operacyjnego, sterowników i poprawek aplikacji, gdy dostawcy takie poprawki wydają. Wszystkie
urządzenia wydane przez firmę są wyposażone w funkcję automatycznej aktualizacji; pracownicy nie
mogą wyłączać tej funkcji.

* Wykonywanie jakiejkolwiek nielegalnej działalności - niezależnie od tego, czy dany czyn jest
przestępstwem, wykroczeniem lub naruszeniem prawa cywilnego - jest surowo zabronione. Zasada ta
ma zastosowanie do prawa federalnego, prawa stanowego i prawa lokalnego w każdym obszarze i w
dowolnym czasie, w którym pracownik podlega takim przepisom.
* Materiały chronione prawem autorskim należące do jakiejkolwiek strony innej niż firma lub
pracownik nie mogą być przechowywane ani przesyłane przez pracownika na sprzęcie firmy bez
wyraźnej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Materiały, na które firma udzieliła licencji, mogą
być przekazywane zgodnie z odpowiednimi licencjami.
* Masowe wysyłanie niechcianych e-maili (spamowanie) jest zabronione. Wykorzystywanie zasobów
firmy do wykonywania jakichkolwiek zadań, które są niezgodne z misją firmy - nawet jeśli nie jest to
technicznie nielegalne - jest zabronione. Obejmuje to między innymi uzyskiwanie dostępu lub
przekazywanie materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym, wulgaryzmów, szerzenie
nienawiści, zniesławiających materiałów, dyskryminujące materiały, obrazy lub opisy przemocy, gróźb,
cyberprzemocy, materiałów związanych z hakowaniem, materiałów skradzionych itp.
* Poprzednia zasada nie ma zastosowania do pracowników, których praca wymaga pracy z takimi
materiałami, tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Na
przykład pracownicy odpowiedzialni za konfigurację filtru poczty e-mail firmy mogą, bez naruszania
poprzedniej zasady, przesyłać sobie e-maile z informacją o dodaniu do konfiguracji filtra różnych
terminów związanych z mową nienawiści i wulgarnymi treściami.
* Żadne urządzenie firmowe wyposażone w Wi-Fi lub komórkową komunikację nie może być włączane
w Chinach lub Rosji bez wyraźnej pisemnej zgody dyrektora generalnego firmy. Urządzenia
wypożyczone zostaną udostępnione pracownikom podróżującym w te regiony. Żadne urządzenie
osobiste włączone w tych regionach nie może być podłączone do sieci gościa (ani żadnej innej sieci
firmowej).
* Każde użycie publicznej sieci Wi-Fi z urządzeniami firmowymi musi być zgodne z zasadami firmy
dotyczącymi publicznych sieci Wi-Fi.
* Pracownicy muszą tworzyć kopie zapasowe swoich komputerów przy użyciu firmowego systemu
tworzenia kopii zapasowych, zgodnie z zasadami firmy dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych.
* Pracownicy nie mogą kopiować ani w inny sposób tworzyć kopii zapasowych danych z urządzeń
firmowych na swoich komputerach osobistych i / lub urządzeniach magazynujących.
* Wszelkie hasła do wszystkich systemów używanych w ramach pracy pracownika muszą być unikalne
i nie mogą być ponownie wykorzystywane w żadnym innym systemie. Wszystkie takie hasła muszą
składać się z trzech lub więcej słów, z których przynajmniej jedno nie występuje w słowniku języka
angielskiego, połączone razem z cyframi lub znakami specjalnymi lub spełniać wszystkie następujące
warunki:
-Zawieraj osiem lub więcej znaków z co najmniej jedną wielką literą
-Zawierają co najmniej jedną małą literę
-Zawieraj co najmniej jedną liczbę
-Nie zawiera żadnych słów, które można znaleźć w polskim słowniku
-W obu przypadkach nazwiska krewnych, przyjaciół lub współpracowników nie mogą być używane jako
część hasła.

* Dane można wynieść z biura wyłącznie w celach biznesowych i przed usunięciem należy je
zaszyfrować. Ta reguła ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dane znajdują się na dysku twardym,
dysku SSD, CD / DVD, napędzie USB, czy na jakimkolwiek innym nośniku lub są przesyłane przez
Internet. Wszelkie takie dane muszą zostać zwrócone do biura (lub według uznania firmy, zniszczone)
natychmiast po zakończeniu ich zdalnego wykorzystania lub po rozwiązaniu stosunku pracy przez
pracownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
* W przypadku naruszenia lub innego zdarzenia związanego z cyberbezpieczeństwem lub
jakiegokolwiek naturalnego lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, żaden pracownik inny niż
oficjalnie wyznaczony rzecznik firmy nie może przemawiać do mediów w imieniu firmy.
* Żadne urządzenia od żadnego producenta, które FBI lub inne federalne organy ścigania i agencje
wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych ostrzegły, że ich zdaniem rządy zagraniczne używają do
szpiegowania Amerykanów, nie mogą być podłączone do jakiejkolwiek sieci firmowej (w tym sieci dla
gości) lub przeniesione do fizycznej biura firmy.
Egzekwowanie zasad dotyczących mediów społecznościowych
Opracowywanie, wdrażanie i egzekwowanie zasad dotyczących mediów społecznościowych jest
ważne, ponieważ nieodpowiednie posty w mediach społecznościowych publikowane przez Twoich
pracowników (lub Ciebie) mogą wyrządzić różnego rodzaju szkody. Mogą ujawniać poufne informacje,
naruszać zasady zgodności i pomagać przestępcom inżynierom społecznym i atakować Twoją
organizację, narażać Twoją firmę na bojkot i / lub procesy sądowe i tak dalej. Chcesz wyjaśnić
wszystkim pracownikom, jakie jest, a jakie jest niedopuszczalne korzystanie z mediów
społecznościowych. W ramach procesu tworzenia zasad rozważ skonsultowanie się z prawnikiem, aby
upewnić się, że nie naruszasz niczyjej wolności słowa. Możesz także wdrożyć technologię, aby media
społecznościowe nie przekształciły się z platformy marketingowej w koszmar.
Monitorowanie pracowników
Niezależnie od tego, czy planują faktycznie monitorować wykorzystanie technologii przez
pracowników, firmy powinny informować użytkowników, że mają do tego prawo. Jeśli pracownik
miałby na przykład oszukać i wykraść dane, nie chcesz, aby dopuszczalność dowodów została
zakwestionowana na tej podstawie, że nie masz prawa do monitorowania pracownika. Ponadto
mówienie pracownikom, że mogą być monitorowani, zmniejsza prawdopodobieństwo, że pracownicy
będą robić rzeczy, których nie powinni robić, ponieważ wiedzą, że mogą być monitorowani podczas
wykonywania takich czynności. Oto przykład tekstu, który możesz przekazać pracownikom jako część
podręcznika pracownika lub podobnego, gdy rozpoczynają pracę:
Firma, według własnego uznania i bez dalszego powiadamiania pracownika, zastrzega sobie prawo do
monitorowania, badania, przeglądu, rejestrowania, gromadzenia, przechowywania, kopiowania,
przekazywania innym oraz kontrolowania wszelkiej i całej wiadomości e-mail i innych wiadomości
elektronicznych, plików, oraz wszelkie inne treści, aktywność sieciową, w tym korzystanie z Internetu,
przesyłane przez lub za pośrednictwem jej systemów technologicznych lub przechowywane w jej
systemach technologicznych lub systemy, zarówno na miejscu, jak i poza nim. Takie systemy obejmują
systemy, których jest właścicielem i które obsługuje, oraz systemy, które dzierżawi, licencjonuje lub do
których posiada jakiekolwiek inne prawa użytkowania. Ponadto, niezależnie od tego, czy są wysyłane
do strony wewnętrznej, strony zewnętrznej, czy do obu, wszelkie wiadomości e-mail, wiadomości
tekstowe i / lub inne wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową i / lub wszelkie inne wiadomości
elektroniczne są uważane za zapisy biznesowe Firmy i mogą być podlega ujawnieniu w przypadku sporu

sądowego i / lub ujawnieniu na podstawie nakazów wydanych na podstawie spółki lub żądań organów
regulacyjnych i innych stron.
Biorąc pod uwagę ubezpieczenie cybernetyczne
Chociaż ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa może być przesadą dla większości małych firm, jeśli
uważasz, że Twoja firma może ponieść katastrofalną stratę lub nawet całkowicie upaść, jeśli zostanie
naruszona, możesz rozważyć zakup ubezpieczenia. Jeśli wybierzesz tę drogę, pamiętaj, że prawie
wszystkie polisy ubezpieczeniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa mają wyodrębnienia lub wyłączenia
- więc upewnij się, że dokładnie rozumiesz, co jest objęte, a co nie, i za jaką kwotę szkody faktycznie
jesteś objęty ubezpieczeniem. Jeśli Twoja firma upadnie z powodu naruszenia, polityka, która opłaca
się tylko za to, aby ekspert spędził dwie godziny na przywróceniu danych, nie będzie wiele warta.
Ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa nigdy nie zastąpi właściwego cyberbezpieczeństwa. W
rzeczywistości ubezpieczyciele zwykle wymagają, aby firma spełniała określony standard
cyberbezpieczeństwa, aby wykupić i utrzymać ochronę. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel
może nawet odmówić wypłaty roszczenia, jeśli stwierdzi, że ubezpieczony został naruszony
przynajmniej w części z powodu zaniedbania ze strony ubezpieczonego lub z powodu nieprzestrzegania
przez stronę naruszoną określonych standardów lub praktyk odpowiednią polisą ubezpieczeniową.
Przestrzeganie przepisów i zgodność
Firmy mogą podlegać różnym prawom, zobowiązaniom umownym i standardom branżowym, jeśli
chodzi o cyberbezpieczeństwo. Lokalne biuro Small Business Administration może być w stanie udzielić
Ci wskazówek, jakie przepisy mogą na Ciebie wpływać. Pamiętaj jednak, że nic nie zastąpi zatrudnienia
odpowiednio wyszkolonego prawnika z doświadczeniem w tej dziedzinie prawa, który udzieli
profesjonalnej porady zoptymalizowanej pod Twoją konkretną sytuację. W poniższych sekcjach
przedstawiono przykłady kilku takich przepisów, norm itp., Które często mają wpływ na małe firmy.
Ochrona danych pracowników
Odpowiadasz za ochronę poufnych informacji na temat swoich pracowników. W przypadku akt
fizycznych należy na ogół zabezpieczyć rekordy co najmniej podwójnym ryglowaniem przechowywanie akt papierowych w zamkniętej szafce w zamkniętym pomieszczeniu (bez używania
tego samego klucza do obu). W przypadku plików elektronicznych pliki powinny być przechowywane
w postaci zaszyfrowanej w chronionym hasłem folderze, dysku lub dysku wirtualnym. Takie standardy
mogą jednak nie być adekwatne w każdej konkretnej sytuacji, dlatego warto skonsultować się z
prawnikiem.
Pamiętaj, że brak odpowiedniej ochrony informacji o pracownikach może mieć poważne skutki: jeśli
Twoja firma zostanie naruszona, a przestępca uzyska prywatne informacje o pracownikach,
pracownicy, których to dotyczy, i byli pracownicy mogą potencjalnie pozwać Ciebie, a rząd może
również ukarać Cię grzywną. Koszty środków zaradczych mogą być również znacznie wyższe niż koszty
prewencji proaktywnej. Oczywiście wpływ złej reklamy na sprzedaż firmy może być również
katastrofalny. Pamiętaj, że akta pracowników, formularze W2, numery ubezpieczenia społecznego,
formularze uprawnień do zatrudnienia I9, adresy domowe i numery telefonów, informacje medyczne,
rejestry urlopów, urlopów rodzinnych itd. Są potencjalnie uważane za prywatne. Ogólnie rzecz biorąc,
jeśli nie masz pewności, czy niektóre informacje można uznać za prywatne, zachowaj ostrożność i
traktuj je tak, jakby były prywatne.
PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) to standard bezpieczeństwa informacji dla
organizacji obsługujących główne karty kredytowe i związane z nimi informacje. Podczas gdy wszystkie
firmy różnej wielkości, które podlegają standardowi PCI DSS, muszą być z nim zgodne, PCI uwzględnia
różne poziomy zasobów dostępnych dla firm różnej wielkości. Zgodność z PCI ma efektywnie cztery
różne poziomy. Na jakim poziomie organizacja musi mieć zgodność zwykle opiera się głównie na liczbie
transakcji kartą kredytową przetwarzanych rocznie. Inne czynniki, takie jak ryzykowne płatności
otrzymywane przez firmę, również mają znaczenie. Różne poziomy to:
Poziom PCI 4: Standardy dla firm, które przetwarzają mniej niż 20 000 transakcji kartami kredytowymi
rocznie
Poziom PCI 3: Standardy dla firm przetwarzających od 20 000 do 1 000 000 transakcji kartami
kredytowymi rocznie
Poziom PCI 2: Standardy dla firm przetwarzających od 1 000 000 do 6 000 000 transakcji kart
kredytowych rocznie
Poziom PCI 1: Standardy dla firm przetwarzających ponad 6 000 000 transakcji kartami kredytowymi
rocznie
Szczegółowe badanie PCI wykracza poza zakres tej książki. Na ten temat napisano wiele, całych książek.
Jeśli prowadzisz małą firmę i przetwarzasz płatności kartą kredytową lub przechowujesz dane karty
kredytowej z jakiegokolwiek innego powodu, poproś o pomoc kogoś znającego się na PCI. W wielu
przypadkach podmioty przetwarzające Twoje karty kredytowe będą w stanie polecić odpowiedniego
konsultanta lub poprowadzić Cię samodzielnie.
Przepisy dotyczące ujawniania naruszeń
W ostatnich latach różne jurysdykcje wprowadziły tak zwane naruszenia przepisy dotyczące ujawniania
informacji, które nakładają na firmy obowiązek publicznego ujawnienia, jeśli podejrzewają, że
naruszenie mogło zagrozić niektórym rodzajom przechowywanych informacji. Przepisy dotyczące
ujawniania naruszeń różnią się znacznie w zależności od jurysdykcji, ale w niektórych przypadkach
mogą mieć zastosowanie nawet do najmniejszych firm. Upewnij się, że znasz przepisy dotyczące Twojej
firmy. Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do naruszenia, ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest kara ukarana
przez rząd za niewłaściwe potraktowanie naruszenia. Pamiętaj: wiele małych firm upada w wyniku
naruszenia; wkroczenie rządu do walki tylko pogarsza szanse przetrwania Twojej firmy. Prawa mające
zastosowanie do Twojej firmy mogą obejmować nie tylko przepisy jurysdykcji, w której fizycznie się
znajdujesz, ale również jurysdykcje osób, dla których przetwarzasz informacje.
RODO
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to europejskie rozporządzenie o ochronie
prywatności, które weszło w życie w 2018 r. I ma zastosowanie do wszystkich firm zajmujących się
przetwarzaniem danych konsumenckich mieszkańców Unii Europejskiej, bez względu na wielkość,
branżę lub kraj pochodzenia firmy i bez względu na to, czy mieszkaniec UE fizycznie znajduje się na
terenie UE. Przewiduje surowe kary dla przedsiębiorstw, które nie chronią należycie prywatnych
informacji należących do mieszkańców UE. Niniejsze rozporządzenie oznacza, że mała firma w Nowym
Jorku, która sprzedaje przedmiot rezydentowi UE znajdującemu się w Nowym Jorku, może podlegać
RODO w celu uzyskania informacji o kupującym i teoretycznie może podlegać surowym karom, jeśli nie
zapewni odpowiedniej ochrony dane. Na przykład w lipcu 2019 r. Brytyjskie Biuro Komisarza ds.
Informacji (ICO) ogłosiło, że zamierza ukarać British Airways około 230 mln USD, a Marriott około 123
mln USD za naruszenia związane z RODO wynikające z naruszeń danych. RODO jest złożone. Jeśli

uważasz, że Twoja firma może podlegać RODO, porozmawiaj z prawnikiem, który zajmuje się takimi
sprawami.
Nie panikuj co do RODO. Nawet jeśli mała firma w Stanach Zjednoczonych technicznie podlega RODO,
jest mało prawdopodobne, że UE w najbliższym czasie podejmie próbę nałożenia kar na małe
amerykańskie firmy, które nie działają w Europie; ma dużo większe ryby do smażenia. To
powiedziawszy, nie ignoruj RODO, ponieważ w końcu małe amerykańskie firmy mogą stać się celem
działań egzekwujących.
HIPAA
Prawo federalne w Stanach Zjednoczonych wymaga, aby strony przechowujące informacje związane z
opieką zdrowotną chroniły je w celu zachowania prywatności osób, których informacje medyczne
znajdują się w danych. Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych
(HIPAA), która weszła w życie w 1996 r., Przewiduje surowe kary za niewłaściwą obronę takich
informacji. Upewnij się, że wiesz, czy ustawa HIPAA ma zastosowanie do Twojej firmy, a jeśli tak,
upewnij się, że odpowiednio chronisz dane, do których ma ona zastosowanie, zgodnie ze standardami
branżowymi lub lepszymi.
Dane biometryczne
Jeśli korzystasz z jakichkolwiek form uwierzytelniania biometrycznego lub z jakiegokolwiek innego
powodu przechowujesz dane biometryczne, możesz podlegać różnym przepisom dotyczącym
prywatności i bezpieczeństwa, którym podlegają te dane. Wiele stanów uchwaliło już prawa w tym
zakresie, a inne prawdopodobnie to zrobią.
Obsługa dostępu do Internetu
Małe firmy stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dostępem do Internetu i systemami
informatycznymi, o których ludzie rzadko muszą myśleć i muszą podejmować różne działania, aby
zapobiec powstawaniu różnych zagrożeń. Poniższe sekcje zawierają kilka przykładów.
Oddziel dostęp do Internetu dla urządzeń osobistych
Jeśli zapewniasz dostęp do Internetu osobom odwiedzającym miejsce Twojej firmy i / lub pracownikom
do korzystania z ich osobistych smartfonów i tabletów w pracy, zaimplementuj ten dostęp do Internetu
w innej sieci niż sieci używane do prowadzenia firmy . Większość nowoczesnych routerów oferuje taką
możliwość, która zwykle występuje gdzieś w konfiguracji o nazwie takiej jak Sieć gościa.
Przynieś własne urządzenie (BYOD)
Jeśli pozwalasz pracownikom na wykonywanie czynności biznesowych na własnych laptopach lub
urządzeniach mobilnych, musisz stworzyć polityki dotyczące takiej działalności i wdrożyć technologię,
która ochroni Twoje dane w takim środowisku. Nie polegaj na zasadach. Jeśli nie egzekwujesz zasad za
pomocą technologii, możesz doznać katastrofalnej kradzieży danych, jeśli pracownik zbankrutuje lub
popełni błąd. Ogólnie rzecz biorąc, małe firmy nie powinny pozwalać na przyniesienie własnego
urządzenia (BYOD) - nawet jeśli jest to kuszące. W zdecydowanej większości przypadków, gdy małe
firmy pozwalają pracownikom na korzystanie z własnych urządzeń do czynności związanych z pracą,
dane pozostają niewłaściwie chronione, a problemy pojawiają się, gdy pracownik odchodzi z
organizacji (zwłaszcza jeśli opuszcza w mniej niż optymalnych warunkach). Wiele klawiatur Androida
„uczy się” o czynnościach użytkownika podczas pisania. Chociaż takie uczenie się pomaga poprawić
poprawianie pisowni i przewidywanie słów, oznacza to również, że w wielu przypadkach poufne
informacje firmowe mogą zostać odczytane na urządzeniu osobistym i pozostać jako sugerowana treść,

gdy użytkownik wpisze na nim nawet po opuszczeniu pracodawcy. Jeśli zezwalasz na BYOD, pamiętaj
o ustaleniu odpowiednich zasad i procedur - zarówno dotyczących użytkowania, jak i wycofywania
dowolnej technologii firmowej na takich urządzeniach, a także usuwania wszelkich danych firmowych,
gdy pracownik odchodzi. Opracuj pełny plan bezpieczeństwa urządzenia mobilnego, który obejmuje
funkcje zdalnego czyszczenia, wymusza ochronę haseł i innych poufnych danych, przetwarza dane
związane z pracą w odizolowanym obszarze urządzenia, do którego inne aplikacje nie mają dostępu
(proces znany jako piaskownica), instaluje , uruchamia i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające
zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, zabrania pracownikom korzystania z publicznych
sieci Wi-Fi w celu wykonywania wrażliwych zadań związanych z pracą, blokuje pewne działania z
urządzeń, gdy są na nich dane firmowe, i tak dalej.
Obsługa dostępu przychodzącego
Jedną z największych różnic między osobami fizycznymi a firmami korzystającymi z Internetu jest
często potrzeba zapewnienia przez firmę dostępu przychodzącego osobom niezaufanym. Nieznane
strony muszą mieć możliwość inicjowania komunikacji, która skutkuje komunikacją z wewnętrznymi
serwerami w firmie. Na przykład, jeśli firma oferuje produkty do sprzedaży online, musi umożliwić
niezaufanym stronom dostęp do swojej witryny internetowej w celu dokonywania zakupów. Strony te
łączą się ze stroną internetową, która musi łączyć się z systemami płatności i wewnętrznymi systemami
śledzenia zamówień, nawet jeśli nie są zaufane. (Osoby fizyczne zazwyczaj nie muszą zezwalać na taki
przychodzący dostęp do swoich komputerów).
Chociaż małe firmy mogą teoretycznie odpowiednio zabezpieczyć serwery internetowe, serwery
poczty e-mail i tak dalej, w rzeczywistości niewiele małych firm, jeśli w ogóle, ma wystarczające zasoby,
aby to zrobić, chyba że na początku zajmują się cyberbezpieczeństwem. W związku z tym rozsądne jest,
aby małe firmy rozważyły użycie oprogramowania i infrastruktury innych firm, skonfigurowanych przez
eksperta i zarządzanych przez ekspertów, aby hostować dowolne systemy używane do dostępu
przychodzącego. Aby to zrobić, firma może przyjąć jedno lub więcej z kilku podejść:
* Wykorzystaj witrynę dużego sprzedawcy. Jeśli sprzedajesz przedmioty online i sprzedajesz tylko za
pośrednictwem witryn internetowych głównych sprzedawców, takich jak Amazon, Rakuten i / lub
eBay, witryny te służą jako główny bufor między systemami Twojej firmy a światem zewnętrznym.
Armie bezpieczeństwa tych firm chronią przed atakami systemy skierowane do klientów. W wielu
przypadkach takie systemy nie wymagają od małych firm otrzymywania komunikatów przychodzących,
a kiedy to robią, komunikaty pochodzą z systemów tych sprzedawców detalicznych, a nie od opinii
publicznej. Oczywiście wiele czynników wpływa na decyzję, czy sprzedawać za pośrednictwem dużego
sprzedawcy - na przykład rynki internetowe pobierają wysokie prowizje. Kiedy rozważasz czynniki przy
podejmowaniu takiej decyzji, pamiętaj o zaletach bezpieczeństwa.
* Skorzystaj z platformy sprzedaży detalicznej hostowanej przez inną firmę. W takim przypadku to
strona trzecia zarządza większością infrastruktury i zabezpieczeń za Ciebie, ale Ty dostosowywujesz i
zarządzasz rzeczywistym sklepem internetowym. Taki model nie zapewnia takiego samego poziomu
izolacji od użytkowników zewnętrznych, jak poprzedni, ale oferuje znacznie większe buforowanie przed
atakami, niż gdybyś sam obsługiwał własną platformę. Shopify to przykład popularnej platformy innej
firmy.
* Obsługuj własną platformę obsługiwaną przez firmę zewnętrzną, która jest również odpowiedzialna
za bezpieczeństwo. Takie podejście zapewnia lepszą ochronę niż samodzielne zarządzanie
zabezpieczeniami, ale nie izoluje kodu od osób z zewnątrz próbujących znaleźć luki i atak. To także
nakłada na Ciebie odpowiedzialność za utrzymanie i bezpieczeństwo platformy.

* Zarządzaj własnym systemem hostowanym wewnętrznie lub zewnętrznie i korzystaj z usług dostawcy
usług zarządzanych, aby zarządzać bezpieczeństwem. W takim przypadku ponosisz pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo platformy i infrastruktury, ale większość rzeczywistej pracy
wymaganej do wypełnienia tej odpowiedzialności zlecasz osobie trzeciej.
Istnieją również inne modele i wiele wariantów modeli, które wymieniam. Chociaż modele mogą być
łatwiejsze do zabezpieczenia na trudniejsze do zabezpieczenia, przechodzą one również od mniej
konfigurowalnych do bardziej dostosowywalnych. Ponadto, podczas gdy wcześniejsze modele mogą
kosztować mniej dla mniejszych firm, koszt wcześniejszych modeli zwykle rośnie znacznie szybciej niż
późniejszych w miarę rozwoju firmy. Korzystanie z dostawców zewnętrznych wiąże się z pewnym
ryzykiem; Ryzyko, że mała firma nie będzie w stanie prawidłowo wdrażać zabezpieczeń i stale nimi
zarządzać, jest prawdopodobnie znacznie większe niż jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem z
niezawodnej strony trzeciej. Oczywiście outsourcing czegokolwiek nieznanej stronie trzeciej, wobec
której nie wykonałeś należytej staranności, jest niezwykle ryzykowny i nie jest zalecany.
Ochrona przed atakami typu „odmowa usługi”
Jeśli prowadzisz jakiekolwiek witryny internetowe w ramach swojej działalności, upewnij się, że masz
zaimplementowaną technologię zabezpieczeń w celu ochrony przed atakami typu „odmowa usługi”.
Jeśli sprzedajesz za pośrednictwem sprzedawców detalicznych, prawdopodobnie już to mają. Jeśli
korzystasz z platformy chmurowej innej firmy, dostawca może ją również dostarczyć. Jeśli prowadzisz
witrynę samodzielnie, powinieneś uzyskać ochronę, aby mieć pewność, że ktoś nie będzie mógł łatwo
przejąć Twojej witryny - i Twojej firmy - w trybie offline.
Użyj protokołu https w swojej witrynie internetowej . Jeśli Twoja firma prowadzi witrynę internetową,
pamiętaj o zainstalowaniu ważnego certyfikatu TLS / SSL, aby użytkownicy mogli komunikować się z
nią za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i wiedzieli, że witryna faktycznie należy do Twojej
firmy. Niektóre systemy zabezpieczeń, które chronią przed atakami typu „odmowa usługi”, zawierają
certyfikat jako część pakietu.
Zapewnienie zdalnego dostępu do systemów
Jeśli zamierzasz zapewnić pracownikom zdalny dostęp do systemów firmowych, rozważ użycie
wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i uwierzytelniania wieloskładnikowego. W przypadku dostępu
zdalnego sieć VPN powinna utworzyć zaszyfrowany tunel między zdalnymi użytkownikami a firmą, a
nie między użytkownikami a dostawcą VPN. Tunel chroni zarówno przed szpiegowaniem komunikacji
między zdalnymi użytkownikami a firmą, a także pozwala zdalnym użytkownikom funkcjonować tak,
jakby byli w biurach firmy, i korzystać z różnych zasobów biznesowych dostępnych tylko dla osób z
zewnątrz. Oczywiście, jeśli korzystasz z systemów chmurowych innych firm, odpowiedni dostawcy
powinni już mieć wdrożone funkcje bezpieczeństwa, które możesz wykorzystać.
Przeprowadzanie testów penetracyjnych
Pojedyncze osoby rzadko przeprowadzają testy, aby sprawdzić, czy hakerzy mogą przeniknąć do ich
systemów, podobnie jak większość małych firm. Takie postępowanie może być jednak cenne zwłaszcza w przypadku wdrażania nowego systemu lub modernizacji infrastruktury sieciowej.
Uważaj na urządzenia IoT
Wiele firm korzysta obecnie z podłączonych kamer, alarmów i tak dalej. Upewnij się, że ktoś jest
odpowiedzialny za nadzorowanie bezpieczeństwa tych urządzeń, które powinny działać w oddzielnych
sieciach (lub segmentach wirtualnych) niż jakiekolwiek komputery używane do prowadzenia

działalności. Kontroluj dostęp do tych urządzeń i nie zezwalaj pracownikom na podłączanie
nieautoryzowanych urządzeń IoT do sieci firmowych.
Korzystanie z wielu segmentów sieci
W zależności od wielkości i charakteru Twojej firmy izolowanie różnych komputerów w różnych
segmentach sieci może być rozsądne. Na przykład firma programistyczna nie powinna mieć
programistów kodujących w tej samej sieci, której ludzie używają do zarządzania listą płac i
rozliczeniami.
Uważaj na karty płatnicze
Jeśli akceptujesz karty kredytowe i / lub debetowe - i nie sprzedajesz za pośrednictwem strony
internetowej dużego sprzedawcy - koniecznie porozmawiaj ze swoim podmiotem przetwarzającym o
różnych dostępnych technologiach zapobiegających oszustwom.
Zarządzanie problemami z zasilaniem Korzystaj z zasilacza awaryjnego we wszystkich systemach, na
które nie możesz sobie pozwolić nawet na chwilę. Upewnij się również, że zasilacze mogą utrzymywać
systemy w stanie sprawności dłużej niż oczekiwana awaria. Jeśli na przykład sprzedajesz różne towary
i usługi w handlu detalicznym online, możesz stracić bieżącą i przyszłą sprzedaż, a także ponieść
uszczerbek na reputacji, jeśli Twoja zdolność do sprzedaży przestanie działać nawet na krótki czas.
Nigdy nie pozwól personelowi sprzątającemu wejść do szafy serwera bez opieki - nawet na chwilę.
Autor osobiście był świadkiem przypadku awarii serwera używanego przez dziesiątki osób, ponieważ
administrator pozwolił personelowi sprzątającemu wejść do serwerowni bez opieki tylko po to, by
później odkryć, że ktoś odłączył serwer od zasilacza awaryjnego (UPS) - urządzenia, które służy zarówno
jako punkt wejścia zasilania do systemu, jak i jako zapasowa bateria - do podłączenia odkurzacza.

Cyberbezpieczeństwo i duże firmy
Wiele wyzwań związanych z bezpieczeństwem informacji, przed którymi stoją duże przedsiębiorstwa i
małe firmy, jest takich samych. W rzeczywistości w ciągu ostatniej dekady oferty oparte na chmurze
przyniosły małym firmom wiele dobrze chronionych systemów z technologiami klasy korporacyjnej,
zmniejszając niektóre historyczne różnice między firmami różnej wielkości, jeśli chodzi o architekturę
niektórych systemów. . Oczywiście wiele zagrożeń bezpieczeństwa skaluje się wraz z wielkością
przedsiębiorstwa, ale nie różnią się one jakościowo w zależności od liczby pracowników, partnerów i
klientów, których ma firma, ani wielkości jej budżetu na technologie informacyjne. Jednocześnie
jednak większe firmy często borykają się ze znacznymi dodatkowymi komplikacjami - czasami o rząd
wielkości bardziej złożonymi niż wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed małymi firmami. Duża
liczba różnorodnych systemów, często rozmieszczonych w różnych lokalizacjach, z niestandardowym
kodem itp., Często sprawia, że zabezpieczenie dużego przedsiębiorstwa jest dość trudne i złożone. Na
szczęście jednak większe firmy mają zwykle znacznie większe budżety na zakup obrony i obrońców.
Ponadto, pomimo faktu, że wszystkie firmy teoretycznie powinny mieć formalne programy
bezpieczeństwa informacji, małe firmy zwykle tego nie robią, podczas gdy duże firmy prawie zawsze.
W tym rozdziale omówiono niektóre obszary, które mają nieproporcjonalny wpływ na duże firmy.
Wykorzystanie złożoności technologicznej
Duże przedsiębiorstwa często mają wiele biur i linii biznesowych, wiele różnych systemów
informatycznych, złożone ustalenia biznesowe z partnerami i dostawcami itd. - wszystko to znajduje
odzwierciedlenie w znacznie bardziej skomplikowanej infrastrukturze informatycznej, niż zwykle ma to
miejsce w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. W związku z tym duże firmy mają znacznie większą
powierzchnię ataku - to znaczy mają o wiele więcej potencjalnych punktów ataku niż małe firmy - a
zróżnicowane systemy oznaczają, że żadna osoba, a nawet niewielka liczba osób nie może być
ekspertami w rozwiązywaniu wszyscy. Duże firmy używają mieszanki systemów chmurowych i
lokalnych, systemów komercyjnych gotowych do użycia i niestandardowych, mieszanki technologii,
złożonych architektur sieciowych itd. - a ich zespoły ds. Bezpieczeństwa muszą upewnić się, że
wszystkie te elementy działają razem w bezpieczny sposób.
Zarządzanie systemami niestandardowymi
Duże przedsiębiorstwa prawie zawsze mają dużą liczbę niestandardowych systemów
technologicznych, którymi zarządza się na miejscu. W zależności od tego, w jaki sposób są wdrażane i
wykorzystywane, systemy te mogą wymagać takiego samego poziomu poprawek bezpieczeństwa,
jakiego wymaga standardowe oprogramowanie - co oznacza, że pracownicy wewnętrzni muszą
utrzymywać kod z punktu widzenia bezpieczeństwa, wypychać łaty i tak dalej . Ponadto zespoły
bezpieczeństwa muszą być zaangażowane w systemy wewnętrzne przez cały cykl życia systemu - w
tym fazy takie jak wstępne badanie, analiza i definicja wymagań, projektowanie, rozwój, integracja i
testowanie, akceptacja i wdrażanie, bieżące operacje i konserwacja, ocena, i utylizacja.
Bezpieczeństwo jako element tworzenia oprogramowania to skomplikowana sprawa. Całe książki są
napisane o zapewnianiu bezpieczeństwa w cyklu życia oprogramowania, a także w tym obszarze
przyznawane są profesjonalne certyfikaty.
Planowanie ciągłości i odtwarzanie po awarii
Chociaż małe firmy powinny mieć plany ciągłości działania i odtwarzania po awarii (czasami nazywane
BCP i DRP) i powinny również regularnie testować te plany, zazwyczaj mają, przynajmniej z formalnego
punktu widzenia, podstawowe plany - w najlepszym razie. Duże firmy mają zazwyczaj znacznie bardziej
formalne plany - w tym szczegółowe ustalenia dotyczące wznowienia pracy w przypadku

niedostępności obiektu i tak dalej. Całe książki obejmują odzyskiwanie po awarii i planowanie ciągłości
- świadectwo złożoności i niezawodności odpowiednich procesów.
Patrząc na przepisy
Duże przedsiębiorstwa często podlegają znacznie więcej przepisom, prawom, wytycznym i standardom
branżowym niż małe firmy. Oprócz wszystkich zagadnień opisanych w rozdziale poświęconym na
przykład zabezpieczaniu małych firm, poniższe sekcje obejmują inne, które mogą mieć wpływ na duże
przedsiębiorstwa.
Sarbanes Oxley
Ustawa Sarbanes Oxley z 2002 r., technicznie znana jako ustawa o reformie rachunkowości spółek
publicznych i ustawie o ochronie inwestorów lub ustawa o odpowiedzialności, odpowiedzialności i
przejrzystości korporacyjnej i audytorskiej, ustanowiła wiele zasad mających na celu pomoc w ochronie
inwestorów w spółkach publicznych. Na przykład wiele jego zadań ma na celu poprawę dokładności,
obiektywizmu i wiarygodności oświadczeń i ujawnień korporacyjnych oraz stworzenie formalnych
systemów kontroli wewnętrznej i równowagi w przedsiębiorstwach. SOX, jak to często jest znane,
wprowadził surowsze zasady ładu korporacyjnego, zamknął różne luki księgowe, wzmocnił ochronę
sygnalistów i stworzył znaczne kary (w tym kara więzienia) za nadużycia korporacyjne i wykonawcze.
Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie amerykańskie spółki będące własnością publiczną podlegają SOX,
podobnie jak spółki spoza Stanów Zjednoczonych, które zarejestrowały jakiekolwiek udziałowe lub
dłużne papiery wartościowe w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ponadto
każda strona trzecia, taka jak firma księgowa, która świadczy usługi księgowe lub inne usługi finansowe
firmom regulowanym przez SOX, jest sama upoważniona do przestrzegania SOX, niezależnie od jej
lokalizacji. SOX ma wiele konsekwencji dla bezpieczeństwa informacji - zarówno bezpośrednio, jak i
pośrednio. Dwie sekcje SOX skutecznie upoważniają firmy do wdrażania różnych zabezpieczeń
bezpieczeństwa informacji:
* Sekcja 302 SOX dotyczy odpowiedzialności korporacyjnej za stosowanie mechanizmów kontrolnych
w celu zapewnienia, że firma sporządza dokładne raporty finansowe i wymaga od firm wdrażania
systemów zapobiegających wszelkim nieuprawnionym manipulacjom w danych firmowych
wykorzystywanych do tworzenia takich raportów - niezależnie od tego, czy fałszowanie jest
dokonywane przez pracowników, czy ludzie.
* Sekcja 404 jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną częścią SOX i na pewno, dla wielu firm,
najdroższą, której należy przestrzegać. Ta sekcja nakłada na menedżerów korporacji odpowiedzialność
za zapewnienie, że firma posiada adekwatne i skuteczne struktury kontroli wewnętrznej oraz wymaga,
aby wszelkie istotne niedociągnięcia były zgłaszane opinii publicznej. Artykuł 404 nakłada na
kierownictwo odpowiedzialność za zapewnienie, że korporacja może właściwie chronić swoje systemy
przetwarzania danych i ich zawartość, a także upoważnia firmę do udostępnienia wszystkich istotnych
danych audytorom, w tym informacji o wszelkich potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa.
Oprócz tych dwóch obszarów, w których SOX odgrywa rolę, specjaliści ds. Bezpieczeństwa informacji
prawdopodobnie będą mieli do czynienia z wieloma innymi systemami, które firmy wdrożyły w celu
spełnienia innych wymagań SOX. Takie systemy wymagają ochrony, podobnie jak one same muszą
przestrzegać SOX. SOX jest skomplikowany, a firmy publiczne zwykle zatrudniają osoby, które są
ekspertami w zakresie odpowiednich wymagań. Z takimi osobami prawdopodobnie będą się
kontaktować specjaliści ds. Bezpieczeństwa informacji.
Bardziej rygorystyczne wymagania PCI

Standardy PCI DSS dotyczące ochrony informacji o kartach kredytowych obejmują bardziej
rygorystyczne wymagania dla większych firm (na przykład przetwarzających więcej transakcji kartami
kredytowymi) niż dla mniejszych firm. Należy również pamiętać, że z praktycznego punktu widzenia
większe firmy prawdopodobnie będą miały więcej terminali przetwarzających i więcej danych
dotyczących kart kredytowych, a także bardziej zróżnicowaną technologię zaangażowaną w procesy
przetwarzania kart kredytowych - co podnosi stawkę, jeśli chodzi o PCI. Większe firmy są również
narażone na większe ryzyko utraty reputacji: naruszenie standardów PCI DSS przez większą firmę jest
o wiele bardziej prawdopodobne, że pojawi się w ogólnokrajowych wiadomościach, niż gdyby tego
samego naruszenia dokonał sklep rodzinny.
Zasady udostępniania danych spółek publicznych
Spółki publiczne - to znaczy przedsiębiorstwa publiczne, których akcje są notowane na giełdzie (lub na
różnych innych publicznych platformach obrotu) - podlegają licznym zasadom i regulacjom mającym
na celu ochronę integralności rynków. Jednym z takich wymogów jest to, że firma musi jednocześnie
udostępniać całemu światu różnego rodzaju informacje, które mogą mieć wpływ na wartość akcji
spółki. Firma nie może na przykład udostępniać takich informacji bankom inwestycyjnym przed
ujawnieniem ich mediom. W rzeczywistości każdemu, komu firma ujawnia informacje przed ich
publicznym ujawnieniem - na przykład księgowości spółki publicznej lub kancelariom prawnym surowo zabrania się obrotu akcjami lub jakimkolwiek instrumentem pochodnym opartym na nich na
podstawie tych danych. W związku z tym duże korporacje często stosują różnego rodzaju polityki,
procedury i technologie w celu ochrony wszelkich danych podlegających takim regulacjom - oraz do
reagowania na sytuacje, w których niektóre takie dane zostały nieumyślnie ujawnione.
Ujawnienia dotyczące naruszeń
Niektóre zasady dotyczące ujawniania naruszeń wyłączają mniejsze firmy, ale wszystkie wymagają
ujawniania informacji od dużych przedsiębiorstw. Ponadto duże przedsiębiorstwa często mają wiele
działów, które muszą współdziałać i koordynować działania w celu ujawnienia informacji o naruszeniu
- czasami również z udziałem stron zewnętrznych. Przedstawiciele działów marketingu, relacji
inwestorskich, technologii informatycznych, bezpieczeństwa, prawny i innych, na przykład, mogą
potrzebować współpracować w celu skoordynowania treści wszelkich informacji i mogą wymagać
zaangażowania zewnętrznej firmy public relations i zewnętrznego doradcy, dobrze. Duże
przedsiębiorstwa mają również zazwyczaj oficjalnych rzeczników i działy mediów, do których prasa
może kierować wszelkie pytania.
Regulatory i przepisy branżowe
Różne przepisy i regulacje branżowe mają zwykle zastosowanie do większych firm częściej niż do
małych firm. Na przykład Nuclear Regulatory Commission (NRC), która jest niezależną agencją
federalną, która reguluje spółki energetyki jądrowej w Stanach Zjednoczonych, reguluje niektóre
główne zakłady użyteczności publicznej, ale niewiele, jeśli w ogóle, sklepów typu „mom and pop”
będzie podlegać jej przepisy prawne. Dlatego tylko większe firmy przeznaczają znaczne zasoby na
zapewnienie zgodności z jej zasadami. W świecie przepisów NRC cyberbezpieczeństwo jest ważnym
elementem w zarządzaniu różnymi systemami nadzoru i akwizycji danych (SCADA), które są
komputerowymi systemami sterowania i zarządzania, które komunikują się z kontrolerami w
komponentach zakładu. Podobnie, z wyjątkiem niektórych funduszy hedgingowych i innych operacji
finansowych, niewiele małych firm jest zobowiązanych do monitorowania i rejestrowania wszystkich
interakcji w mediach społecznościowych swoich pracowników, tak jak duże banki muszą to robić w
przypadku niektórych pracowników. W wyniku przepisów branżowych wiele dużych firm stosuje różne

procesy, zasady i technologie, które generują dane i systemy wymagające wszelkiego rodzaju
zaangażowania w bezpieczeństwo informacji.
Obowiązki powiernicze
Podczas gdy wiele małych firm nie ma zewnętrznych udziałowców, za których zarząd lub zarząd może
ponosić bezpośrednią odpowiedzialność, większość dużych korporacji ma inwestorów, którzy mogą
pozwać jedną lub obie strony, jeśli naruszenie cyberbezpieczeństwa zaszkodzi wartości firmy. Różne
przepisy wymagają od kierownictwa i zarządów zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
systemów. W niektórych przypadkach ludzie mogą nawet zostać oskarżeni o popełnienie
przestępstwa, jeśli dopuścili się zaniedbania. Nawet jeśli menedżerowie wyższego szczebla nie zostaną
oskarżeni po naruszeniu, nadal mogą ponieść poważne szkody w karierze i reputacji z powodu
niepowodzenia w zapobieganiu temu.
Głębokie kieszenie
Ponieważ duże przedsiębiorstwa mają znacznie głębsze kieszenie niż małe firmy - innymi słowy, mają
do dyspozycji znacznie więcej pieniędzy - i ponieważ kierowanie reklam na sklepy dla mam i popów nie
jest zwykle tak korzystne politycznie, jak kierowanie reklam do dużej firmy, która wykazała się złymi
zachowania, organy regulacyjne mają tendencję do prowadzenia spraw dotyczących zgodności z
dużymi przedsiębiorstwami podejrzanymi o naruszenia ze znacznie większym zapałem niż wobec
małych przedsiębiorstw.
Głębsze kieszenie i ubezpieczenie
Ponieważ większe organizacje mają większe szanse na posiadanie dużych ilości gotówki i aktywów niż
małe firmy, są lepszymi celami dla pozwów zbiorowych i różnych innych form procesów sądowych niż
sklepy typu mom and pop. Prawnicy nie chcą poświęcać dużej ilości czasu na walkę ze sprawą, jeśli ich
osoba docelowa nie ma pieniędzy na rozliczenie lub może zbankrutować (a zatem nie zapłacić) w
przypadku orzeczenia. W rezultacie prawdopodobieństwo, że większe przedsiębiorstwo stanie się
celem pozwu, jeśli wyciek z niego danych w wyniku naruszenia, jest stosunkowo wysokie w
porównaniu z prawdopodobieństwem, że to samo stanie się z dużo mniejszą firmą, która doświadczy
podobnego naruszenia.
Z myślą o pracownikach, konsultantach i partnerach
Pracownicy są często najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa firmy. Znacznie bardziej
złożone formy zatrudnienia stosowane przez duże przedsiębiorstwa - często obejmujące pracowników
związkowych, pracowników niezrzeszonych, bezpośrednio zatrudnianych podwykonawców,
wykonawców zatrudnianych za pośrednictwem firm, podwykonawców i tak dalej - grożą jeszcze
pogorszeniem problemu w przypadku większych przedsiębiorstw. Jakakolwiek złożoność zwiększa
prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Ponieważ ludzkie błędy są głównym katalizatorem
naruszeń danych, duże przedsiębiorstwa muszą wyjść poza procesy zarządzania ludźmi i procedury
małych firm. Muszą na przykład usprawnić procesy decydowania o tym, kto ma dostęp do czego i kto
może udzielić upoważnienia na co. Muszą ustanowić proste procesy odwoływania uprawnień z różnych
systemów, gdy pracownicy odchodzą, kontrahenci wykonują swoje zadania i tak dalej. Odwołanie
dostępu odchodzącym stronom nie jest tak proste, jak wiele osób mogłoby sobie wyobrazić. Pracownik
dużej korporacji może na przykład mieć dostęp do wielu niepołączonych systemów danych
znajdujących się w wielu różnych lokalizacjach na całym świecie, którymi zarządzają różne zespoły z
różnych działów. Mogą w tym pomóc systemy zarządzania tożsamością i dostępem, które centralizują

części procesów uwierzytelniania i autoryzacji, ale wielu dużych przedsiębiorstwom wciąż brakuje
kompleksowej centralizacji niezbędnej do unieważnienia dostępu w jednym kroku.
Radzenie sobie z polityką wewnętrzną
Podczas gdy wszystkie firmy zatrudniające więcej niż jednego pracownika mają jakiś element polityki,
duże firmy mogą cierpieć z powodu konfliktów między ludźmi i grupami, które są dosłownie
motywowane do działania w bezpośredniej opozycji. Na przykład zespół biznesowy może zostać
nagrodzony, jeśli dostarczy nowe funkcje produktu przed określoną datą - co może zrobić łatwiej, jeśli
skąpi na bezpieczeństwie - podczas gdy zespół ds. Bezpieczeństwa informacji może być zmotywowany
do opóźnienia wydania produktu, ponieważ jest motywowany do upewnić się, że nie ma problemów z
bezpieczeństwem i nie wprowadzać produktu szybko na rynek.
Oferowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji
Wszyscy pracownicy powinni rozumieć pewne podstawy bezpieczeństwa informacji. Powinni na
przykład wiedzieć, jak unikać cyber-ryzykownych zachowań, takich jak otwieranie załączników i klikanie
linków znajdujących się w nieoczekiwanych wiadomościach e-mail, pobieranie muzyki lub filmów z
wątpliwych źródeł, niewłaściwe korzystanie z publicznej sieci Wi-Fi do zadań wrażliwych lub kupowanie
produktów od nieznane sklepy z cenami „zbyt dobrymi, aby mogły być prawdziwe” i bez publicznie
znanego adresu fizycznego. Jednak w dużych firmach większość pracowników nie zna osobiście
większości innych pracowników. Taka sytuacja otwiera drzwi dla wszelkiego rodzaju kontaktów
społecznych ataki inżynieryjne - fałszywe żądania kierownictwa dotyczące wysłania W2, fałszywe
żądania z działu IT dotyczące resetowania haseł i tak dalej. Szkolenie i praktyka, aby upewnić się, że
takie ataki nie mogą skutecznie osiągnąć swoich celów, mają kluczowe znaczenie.
Zreplikowane środowiska
Większe firmy często replikują środowiska nie tylko w celu ochrony przed awariami, ale także w celu
konserwacji. W związku z tym często mają trzy repliki dla każdego głównego systemu: system
produkcyjny (który może być replikowany sam ze względu na nadmiarowość), środowisko
programistyczne i środowisko pomostowe do przeprowadzania testów kodu i poprawek.
Patrząc na rolę dyrektora ds. Bezpieczeństwa informacji
Podczas gdy wszystkie firmy potrzebują kogoś, kto ostatecznie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo
informacji, większe przedsiębiorstwa często mają duże zespoły zajmujące się bezpieczeństwem
informacji i potrzebują kogoś, kto może nadzorować wszystkie aspekty zarządzania bezpieczeństwem
informacji, a także zarządzać całym personelem zaangażowanym w działania. więc. Osoba ta
reprezentuje również funkcję bezpieczeństwa informacji przed kierownictwem wyższego szczebla, a
czasami także przed zarządem. Zwykle osobą tą jest dyrektor ds. Bezpieczeństwa informacji (CISO).
Chociaż dokładne obowiązki CISO różnią się w zależności od branży, lokalizacji geograficznej, wielkości
firmy, struktury korporacyjnej i odpowiednich przepisów, większość ról CISO ma wspólne podstawowe
cechy. Ogólnie rzecz biorąc, rola CISO obejmuje nadzorowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za
wszystkie obszary bezpieczeństwa informacji. W poniższych sekcjach opisano te obszary.
Ogólne zarządzanie programem bezpieczeństwa
CISO jest odpowiedzialny za nadzorowanie programu bezpieczeństwa firmy od A do Z. Ta rola obejmuje
nie tylko ustanowienie polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, ale wszystko, co jest
potrzebne do zapewnienia, że cele biznesowe można osiągnąć przy pożądanym poziomie zarządzania
ryzykiem - coś, co wymaga na przykład regularnego przeprowadzania ocen ryzyka. Chociaż

teoretycznie małe firmy mają również kogoś odpowiedzialnego za całe ich programy bezpieczeństwa,
w przypadku dużych przedsiębiorstw programy są zwykle znacznie bardziej formalne, z większą liczbą
ruchomych części. Takie programy również trwają bez końca.
Test i pomiar programu bezpieczeństwa
CISO jest odpowiedzialny za ustanowienie odpowiednich procedur testowania i wskaźników sukcesu,
w oparciu o które będzie mierzyć skuteczność planu bezpieczeństwa informacji i odpowiednio
wprowadzać poprawki. Ustalenie właściwych metryk bezpieczeństwa jest często dużo bardziej
skomplikowane, niż można by początkowo przypuszczać, ponieważ zdefiniowanie „pomyślnej
wydajności”, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, nie jest prostą sprawą.
Zarządzanie ryzykiem dla ludzi CISO jest również odpowiedzialny za rozwiązywanie różnych zagrożeń
dla ludzi. Sprawdzanie pracowników przed ich zatrudnieniem, definiowanie ról i obowiązków,
szkolenie pracowników, dostarczanie pracownikom odpowiednich instrukcji obsługi i przewodników
dla pracowników, zapewnianie pracownikom symulacji naruszeń bezpieczeństwa informacji i
informacji zwrotnych, tworzenie programów motywacyjnych itd., Wszystko to często wiąże się z
udziałem organizacji CISO .
Klasyfikacja i kontrola zasobów informacyjnych
Ta funkcja CISO obejmuje przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów informacyjnych, opracowanie
odpowiedniego systemu klasyfikacji, klasyfikację aktywów, a następnie decydowanie o rodzajach
kontroli (na na poziomie biznesowym), aby odpowiednio zabezpieczyć różne klasy i aktywa. Kontrole i
aktywa powinny obejmować audyt i odpowiedzialność. Kontrole powinny również obejmować audyt i
odpowiedzialność.
Operacje bezpieczeństwa
Operacje bezpieczeństwa oznaczają dokładnie to, na co wygląda. Jest to funkcja biznesowa, która
obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym, w tym analizę zagrożeń i
monitorowanie zasobów technologicznych firmy (systemów, sieci, baz danych itd.) Oraz środków
zaradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak zapory ogniowe, czy hostowane
wewnętrznie lub zewnętrznie, ze względu na wszystko, co może być nieprawidłowe. Personel
operacyjny to także osoby, które początkowo reagują, jeśli stwierdzą, że coś poszło nie tak.
Strategia bezpieczeństwa informacji
Ta rola obejmuje opracowanie przyszłościowej strategii bezpieczeństwa firmy, aby zapewnić firmie
bezpieczeństwo w przyszłości. Proaktywne planowanie i działanie jest o wiele bardziej pocieszające dla
akcjonariuszy niż reagowanie na ataki.
Zarządzanie tożsamością i dostępem
Ta rola dotyczy kontrolowania dostępu do zasobów informacyjnych w oparciu o wymagania biznesowe
i obejmuje zarządzanie tożsamością, uwierzytelnianie, autoryzację i powiązane monitorowanie.
Obejmuje wszystkie aspekty firmowych zasad i technologii zarządzania hasłami, wszelkie zasady i
systemy uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz wszelkie systemy katalogowe, które przechowują
listy osób i grup oraz ich uprawnienia. Zespoły CISO ds. Tożsamości i zarządzania dostępem są
odpowiedzialne za zapewnienie pracownikom dostępu do systemów niezbędnych do wykonywania ich
pracy oraz za cofnięcie takiego dostępu, gdy pracownik odchodzi. Podobnie zarządzają dostępem
partnerów i wszystkimi innymi dostępami zewnętrznymi. Duże korporacje prawie zawsze korzystają z
formalnych systemów usług katalogowych - na przykład Active Directory jest dość popularny.

Zapobieganie utracie danych
Zapobieganie utracie danych obejmuje zasady, procedury i technologie, które zapobiegają wyciekowi
zastrzeżonych informacji. Mogą wystąpić wycieki przypadkowo - na przykład użytkownik może
przypadkowo dołączyć niewłaściwy dokument do wiadomości e-mail przed wysłaniem wiadomości lub pod wpływem złej woli (na przykład niezadowolony pracownik kradnie cenną własność
intelektualną, kopiując ją na dysk USB i zabierając dysk do domu tuż przed skopiowanie go na dysk USB
i zabranie go do domu tuż przed rezygnacją). W ostatnich latach niektóre funkcje zarządzania mediami
społecznościowymi zostały przeniesione do grupy zapobiegania utracie danych. Przecież nadmierne
udostępnianie w mediach społecznościowych często obejmuje faktyczne udostępnianie przez
pracowników informacji, których firmy nie chcą udostępniać w publicznie dostępnych sieciach
społecznościowych.
Zapobieganie oszustwom
Niektóre formy zapobiegania oszustwom często należą do domeny CISO. Na przykład, jeśli firma
prowadzi witryny internetowe przeznaczone dla konsumentów, które sprzedają produkty, często do
obowiązków CISO należy zminimalizowanie liczby oszukańczych transakcji dokonywanych w tych
witrynach. Nawet jeśli taka odpowiedzialność nie wchodzi w zakres kompetencji CISO, CISO
prawdopodobnie będzie zaangażowany w ten proces, ponieważ systemy przeciwdziałania oszustwom
i systemy bezpieczeństwa informacji często korzystają wzajemnie z wymiany informacji o podejrzanych
użytkownikach. Oprócz zajmowania się zwalczaniem oszukańczych transakcji, CISO może być
odpowiedzialny za wdrażanie technologii uniemożliwiających nieuczciwym pracownikom kradzież
pieniędzy z firmy za pośrednictwem jednego lub kilku z wielu rodzajów schematów - przy czym CISO
zwykle koncentruje się głównie na środkach związanych z komputerami.
Plan reagowania na incydenty
CISO jest odpowiedzialny za opracowanie i utrzymanie planu reagowania na incydenty firmy. Plan
powinien obejmować nie tylko kroki techniczne opisane w rozdziałach 11 i 12, ale także szczegóły, kto
rozmawia z mediami, kto czyści wiadomości z mediami, kto informuje opinię publiczną, kto informuje
organy regulacyjne, kto konsultuje się z organami ścigania itd. . Powinien również szczegółowo określać
tożsamości (określone przez opis stanowiska) i role wszystkich innych decydentów w procesie
reagowania na incydenty. Odzyskiwanie po awarii i planowanie ciągłości działania.
Ta funkcja obejmuje zarządzanie zakłóceniami normalnej działalności poprzez planowanie awaryjne i
testowanie wszystkich takich planów. Podczas gdy duże firmy często mają oddzielny zespół DR i BCP,
CISO prawie zawsze odgrywa główną rolę w tych funkcjach - jeśli nie jest ich bezpośrednim
właścicielem - z wielu powodów:
* Udostępnianie systemów i danych jest częścią obowiązków CISO. W związku z tym z praktycznego
punktu widzenia jest niewielka różnica, jeśli system ulegnie awarii, ponieważ plan DR i BC jest
nieskuteczny lub z powodu ataku DDoS - jeśli systemy i dane nie są dostępne, jest to problem CISO.
* CISO muszą upewnić się, że plany BCP i DR przewidują odzyskiwanie w taki sposób, aby zachować
bezpieczeństwo. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ często z doniesień prasowych wynika, że
duże korporacje mogą potrzebować aktywować swoje plany ciągłości, a hakerzy wiedzą, że firmy w
trybie odzyskiwania stanowią idealne cele.
Spełnienie

CISO jest odpowiedzialny za zapewnienie, że firma przestrzega wszystkich wymogów prawnych i
regulacyjnych, zobowiązań umownych i najlepszych praktyk zaakceptowanych przez firmę w zakresie
bezpieczeństwa informacji. Oczywiście eksperci ds. Zgodności i prawnicy mogą doradzać CISO w takich
sprawach, ale ostatecznie obowiązkiem CISO jest zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań.
Dochodzenia
Jeśli (i kiedy) dojdzie do incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, osoby pracujące dla CISO
w tym charakterze badają, co się stało. W wielu przypadkach będą to osoby, które koordynują
dochodzenia z organami ścigania, firmami konsultingowymi, organami regulacyjnymi lub
zewnętrznymi firmami ochroniarskimi. Zespoły te muszą posiadać umiejętności w zakresie
kryminalistyki i zabezpieczania dowodów. Niewiele dobrze jest wiedzieć, że jakiś nieuczciwy pracownik
ukradł pieniądze lub dane, jeśli w wyniku niewłaściwego postępowania z dowodami cyfrowymi nie
możesz udowodnić w sądzie, że tak jest.
Bezpieczeństwo fizyczne
Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa korporacyjnych zasobów informacyjnych jest częścią zadania
CISO. Obejmuje to nie tylko systemy i sprzęt sieciowy, ale także transport i przechowywanie kopii
zapasowych, utylizację wycofanych komputerów i tak dalej. W niektórych organizacjach CISO jest
również odpowiedzialny za fizyczne bezpieczeństwo technologii mieszkaniowej budynków i
przebywających w nich ludzi. Niezależnie od tego, czy tak jest, CISO jest zawsze odpowiedzialny za
współpracę z osobami odpowiedzialnymi w celu zapewnienia, że systemy informacyjne i dane
współpracują z osobami odpowiedzialnymi w celu zapewnienia, że systemy informacyjne i magazyny
danych są chronione za pomocą odpowiednio zabezpieczonych obiektów posiadających odpowiednie
granice bezpieczeństwa i odpowiednie kontrola dostępu do wrażliwych obszarów w zależności od
potrzeby dostępu.
Architektura bezpieczeństwa
CISO i jego zespół są odpowiedzialni za projektowanie i nadzorowanie budowy i utrzymania
architektury bezpieczeństwa firmy.
Oczywiście czasami CISO dziedziczą elementy infrastruktury, więc zakres, w jakim mogą projektować i
budować, może się różnić. CISO skutecznie decyduje, co, gdzie, jak i dlaczego stosuje się różne środki
zaradcze, jak projektować topologię sieci, strefy DMZ i segmenty, i tak dalej.
Zapewnienie audytowalności administratorów systemu
Obowiązkiem CISO jest zapewnienie, aby wszyscy administratorzy systemu rejestrowali swoje działania
w taki sposób, aby ich działania podlegały audytowi i można je było przypisać stronom, które je podjęły.
Zgodność z cyberbezpieczeństwem
Większość dużych firm posiada ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa. Zadaniem CISO jest upewnienie
się, że firma spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony ubezpieczeniowej w ramach
obowiązujących polis, tak aby jeśli coś pójdzie nie tak i zostanie zgłoszone roszczenie, firma zostanie
objęta ubezpieczeniem.

Identyfikacja naruszenia bezpieczeństwa
Pomimo odważnych wysiłków w celu ochrony systemów komputerowych i danych, możesz doznać
pewnego rodzaju włamania. W rzeczywistości szanse, że w pewnym momencie Twoje dane zostaną
naruszone, są bliskie 100%. Jedynym prawdziwym pytaniem jest, czy włamanie nastąpi w Twoim
systemie, czy w systemie kogoś innego. Ponieważ ponosisz ostateczną odpowiedzialność za utrzymanie
własnych systemów komputerowych, musisz być w stanie rozpoznać oznaki potencjalnego
uszkodzenia sprzętu. Jeśli hakerowi uda się przeniknąć do Twoich systemów, musisz jak najszybciej
zablokować jego dostęp. Jeśli Twoje dane zostały zmanipulowane lub zniszczone, musisz przywrócić
ich dokładną kopię. Jeśli systemy działają nieprawidłowo, musisz przywrócić je na właściwe tory.
Tu poznasz objawy włamania. Uzbrojeni w tę wiedzę, miejmy nadzieję, potrafisz rozpoznać, czy coś jest
nie tak i wiedzieć, jakie działania naprawcze należy podjąć. Jeśli otrzymałeś już powiadomienie od
zewnętrznego dostawcy, w którym przechowujesz dane, że Twoje dane zostały naruszone lub mogły
zostać naruszone.
Rozpoznawanie jawnych naruszeń
Najłatwiejsze do zidentyfikowania są te, w których osoba atakująca informuje Cię, że nastąpiło
włamanie, i dostarcza dowodów na to. Trzy z najczęstszych jawnych naruszeń to te związane z
oprogramowaniem ransomware, zniszczeniem i deklarowanym zniszczeniem.
Oprogramowanie ransomware
Oprogramowanie wymuszające okup to złośliwe oprogramowanie, które szyfruje lub kradnie dane na
urządzeniu użytkownika i żąda okupu w celu przywrócenia kontroli nad danymi. Zwykle
oprogramowanie ransomware zawiera datę wygaśnięcia z ostrzeżeniem o treści „zapłać w ciągu x
godzin albo dane zostaną zniszczone na zawsze!” Oczywiście, jeśli Twoje urządzenie zgłasza takie
zapotrzebowanie, a ważne pliki, które powinny być dla Ciebie dostępne, nie są dostępne, ponieważ ich
brakuje lub są one zaszyfrowane, możesz być pewny, że musisz podjąć działania naprawcze.
Jedna uwaga: niektóre odmiany fałszywego oprogramowania ransomware na smartfony - tak, to
prawda - wyświetlają takie wiadomości, ale w rzeczywistości nie szyfrują, nie niszczą ani nie kradną
danych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych zawsze sprawdź, czy oprogramowanie
ransomware jest prawdziwe.
Wymazanie
Defacement odnosi się do włamań, w których atakujący niszczy systemy ofiary - na przykład zmieniając
witrynę celu, aby wyświetlała wiadomość, że haker ją zhakował (w niemal „wirtualnym graffiti metra”
- jak w sensie) lub wiadomość o wsparciu dla z jakiejś przyczyny, jak to często bywa w przypadku
haktywistów. Jeśli masz osobistą witrynę internetową i jest ona zniszczona lub jeśli uruchamiasz
komputer i wyświetla ona komunikat o ataku hakerskim przez <jakiegoś hakera>, możesz być dość
pewny, że nastąpiło włamanie i że musisz podjąć działania naprawcze. Oczywiście naruszenie mogło
mieć miejsce w witrynie hostującej Twoją witrynę, a nie na Twoim komputerze lokalnym
Roszczone zniszczenie
Hakerzy mogą zniszczyć dane lub programy, ale także awarie techniczne lub błędy ludzkie. Dlatego fakt,
że dane zostały usunięte, nie oznacza, że doszło do naruszenia systemu. Jeśli jednak jakaś strona
przyzna się do odpowiedzialności, prawdopodobieństwo, że problemy są wynikiem naruszenia, może
gwałtownie wzrosnąć o określony plik lub zestaw plików, o których wiedziałaby tylko strona mająca

dostęp do systemu, a to jedyne pliki, które zniknęły, możesz być pewnym, że problem, z którym masz
do czynienia, nie dotyczy awarii sektorów dysku twardego lub chipów dysku SSD.
Wykrywanie ukrytych naruszeń
Podczas gdy niektóre naruszenia są oczywiście widoczne jako naruszenia, większość z nich jest w
rzeczywistości dość trudna do wykrycia. W rzeczywistości naruszenia są czasami tak trudne do
zauważenia, że różne przedsiębiorstwa, które wydają miliony dolarów rocznie na systemy, które
próbują zidentyfikować naruszenia, pozostawały niewykryte przez dłuższy czas - czasami przez lata! W
poniższych sekcjach opisano niektóre objawy, które mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa
komputera, tabletu lub smartfona. Należy pamiętać, że żadna z poniższych wskazówek nie istnieje w
próżni, a sama obecność jakiegokolwiek indywidualnego objawu nie gwarantuje, że coś jest nie tak.
Wiele przyczyn innych niż wystąpienie naruszenia może powodować nieprawidłowe działanie urządzeń
i wykazywać jedną lub więcej dolegliwości opisanych w kolejnych sekcjach. Jeśli jednak urządzenie
nagle wydaje się cierpieć z powodu wielu podejrzanych zachowań lub jeśli odpowiednie problemy
pojawiają się tuż po kliknięciu łącza w wiadomości e-mail lub SMS-a, pobranie i uruchomienie
oprogramowania dostarczonego przez źródło z potencjalnie wadliwymi procedurami bezpieczeństwa
otwiera niektóre wątpliwe przywiązanie lub zrobiłeś coś innego, o którą mądrość teraz kwestionujesz,
możesz podjąć działania naprawcze, zgodnie z opisem.
Rozważając prawdopodobieństwo naruszenia systemu, należy wziąć pod uwagę istotne okoliczności.
Jeśli na przykład problemy zaczną się pojawiać po automatycznej aktualizacji systemu operacyjnego,
prawdopodobny poziom ryzyka jest znacznie niższy, niż gdyby te same objawy zaczęły się pojawiać
zaraz po kliknięciu łącza w podejrzanej wiadomości e-mail oferującej 1 000 000 USD w przypadku
przetworzenia płatności wysłany przez księcia z Nigerii do kogoś w Stanach Zjednoczonych. Zachowaj
odpowiednią perspektywę i nie panikuj. Jeśli coś poszło nie tak, nadal możesz podjąć działania, aby
zminimalizować szkody. Twoje urządzenie wydaje się działać wolniej niż wcześniej. Złośliwe
oprogramowanie działające na komputerze, tablecie lub smartfonie często wpływa na wydajność
urządzenia w zauważalny sposób. Złośliwe oprogramowanie, które przesyła dane, może czasami
spowalniać połączenie urządzenia z Internetem lub nawet z sieciami wewnętrznymi. Pamiętaj jednak,
że aktualizacje systemu operacyjnego urządzenia lub różnych pakietów oprogramowania mogą
również negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia, więc nie panikuj, jeśli zauważysz, że wydajność
wydaje się nieco obniżona zaraz po zaktualizowaniu systemu operacyjnego lub zainstalowaniu
aktualizacja oprogramowania z zaufanego źródła. Podobnie, jeśli zapełnisz pamięć w urządzeniu lub
zainstalujesz wiele aplikacji intensywnie korzystających z procesora i przepustowości, wydajność
prawdopodobnie spadnie nawet bez obecności złośliwego oprogramowania. Możesz zobaczyć, co
działa na komputerze z systemem Windows, naciskając Ctrl + Shift + Esc i sprawdzając wyskakujące
okno Menedżera zadań. Na komputerze Mac użyj Monitora aktywności, do którego można uzyskać
dostęp, klikając lupę po prawej stronie paska menu u góry ekranu i rozpoczynając wpisywanie Monitor
aktywności. Po wpisaniu kilku pierwszych znaków powinna wyświetlić się nazwa narzędzia, w którym
to momencie możesz nacisnąć Enter, aby je uruchomić.
Menedżer zadań nie działa Jeśli spróbujesz uruchomić Menedżera zadań w systemie Windows lub
Monitor aktywności na komputerze Mac (patrz poprzednia sekcja), a narzędzie nie działa, komputer
może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Wiadomo, że różne szczepy złośliwego
oprogramowania wpływają na działanie tych programów.
Twój Edytor rejestru nie działa
Jeśli spróbujesz uruchomić Edytor rejestru w systemie Windows (na przykład wpisując regedit w
wierszu polecenia Uruchom), a program nie uruchamia się, komputer może być zainfekowany

złośliwym oprogramowaniem. Wiadomo, że różne szczepy złośliwego oprogramowania wpływają na
działanie Edytora rejestru. Należy pamiętać, że podczas uruchamiania Edytora rejestru może pojawić
się ostrzeżenie, że wymaga uprawnień administratora. To ostrzeżenie jest normalne i nie jest oznaką
problemu. Powinien także przypominać o potencjalnie poważnych konsekwencjach wprowadzania
zmian w rejestrze: nie rób żadnych, jeśli nie masz pewności, co robisz. Twoje urządzenie zaczyna
cierpieć z powodu problemów z opóźnieniem Opóźnienie odnosi się do czasu potrzebnego na
rozpoczęcie przesyłania danych po wydaniu instrukcji. Jeśli zauważysz opóźnienia, których wcześniej
nie było - zwłaszcza jeśli wydają się one znaczące - coś może być nie tak. Oczywiście Twój dostawca
Internetu lub ktoś inny może mieć problemy i wszystko może być w porządku na Twoim urządzeniu
lokalnym. Jeśli jednak problemy z opóźnieniem pojawiają się tylko z jednego urządzenia lub
określonego zestawu urządzeń, a nie ze wszystkich urządzeń podłączonych do tej samej sieci, i jeśli
ponowne uruchomienie urządzenia, którego dotyczy problem, nie poprawi sytuacji, może to oznaczać,
że Twoje urządzenie / urządzenia zostały naruszone. Jeśli urządzenie korzysta z przewodowego
połączenia sieciowego, przetestuj je przy użyciu nowego kabla. Jeśli problem zniknie, prawdopodobnie
przyczyną było wadliwe lub uszkodzone połączenie fizyczne. Twoje urządzenie zaczyna cierpieć z
powodu problemów z komunikacją i buforowaniem. Jednym z bardzo wizualnych symptomów
problemów z komunikacją i wydajnością, które można łatwo zauważyć bez dużej wiedzy technicznej,
jest to, że przesyłanie strumieniowe wideo wydaje się zawieszać podczas wstępnego ładowania
przyszłych ramek lub buforowania, znacznie częściej niż w przypadku przeszłość . Podczas gdy
buforowanie jest irytacją, która zdarza się od czasu do czasu większości ludzi, jeśli dzieje się to
regularnie na połączeniu, które wcześniej nie cierpiało regularnie na taką dolegliwość lub dzieje się to
tylko z jednego lub kilku konkretnych urządzeń korzystających z połączenia, ale nie na innych, może to
wskazywać na zhakowany system. Jeśli urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieciowego,
sprawdź wszystkie fizyczne kable, które mogą powodować problemy z siecią. Zwróć uwagę, że
problemy z wydajnością komunikacji mogą być również oznaką, że ktoś korzysta z twojego połączenia
internetowego, co jest również rodzajem naruszenia.
Zmieniły się ustawienia Twojego urządzenia
Jeśli zauważysz, że niektóre ustawienia Twojego urządzenia uległy zmianie - i masz pewność, że to nie
Ty je wprowadziłeś - może to oznaczać problem. Oczywiście niektóre programy również wprowadzają
zmiany w ustawieniach (szczególnie na klasycznych komputerach, w przeciwieństwie do smartfonów),
więc zmiany mogą mieć również uzasadnione źródło. Jednak większość oprogramowania nie
wprowadza większych zmian bez powiadomienia. Uważaj, jeśli zauważysz dramatyczne zmiany
ustawień. Twoje urządzenie wysyła lub odbiera dziwne wiadomości e-mail Jeśli Twoi znajomi lub
współpracownicy zgłaszają otrzymywanie e-maili od Ciebie, które zrobiłeś.Jeśli Twoi znajomi lub
współpracownicy zgłaszają, że otrzymują od Ciebie wiadomości e-mail, których do nich nie wysłałeś,
prawdopodobnie coś jest nie tak - jest to szczególnie prawdziwe, jeśli wiadomości wyglądają na spam.
Podobnie, jeśli otrzymujesz e-maile, które wydają się pochodzić od osób, które twierdzą, że nigdy nie
wysłały odpowiednich wiadomości, może to oznaczać, że doszło do naruszenia.
Pamiętaj jednak, że wiele innych powodów (w tym inne rodzaje ataków na systemy inne niż Twoje
własne urządzenia i konta) może prowadzić do tego, że spam wydaje się pochodzić od Ciebie.
Twoje urządzenie wysyła lub odbiera dziwne wiadomości tekstowe.
Jeśli Twoi znajomi lub koledzy zgłaszają otrzymywanie od Ciebie wiadomości tekstowych lub innych
wiadomości typu smartfona, których im nie wysłałeś, może to oznaczać, że ktoś włamał się na Twój
smartfon. Podobnie, jeśli otrzymujesz wiadomości, które wydają się pochodzić od osób, które twierdzą,
że nigdy nie wysłały odpowiednich wiadomości, możliwe, że doszło do naruszenia.

Na Twoim urządzeniu jest zainstalowane nowe oprogramowanie (w tym aplikacje) - ale nie zostało ono
zainstalowane. Jeśli na urządzeniu nagle pojawiają się nowe programy lub aplikacje, a ich nie
zainstalowałeś, może być coś nie tak. Chociaż w przypadku niektórych urządzeń przenośnych
producent lub odpowiedni usługodawca może czasami instalować określone typy aplikacji bez Twojej
wiedzy, jeśli nagle pojawią się nowe aplikacje, zawsze powinieneś przyjrzeć się sprawie. Wyszukaj w
Google aplikacje i zobacz, co mówią o nich wiarygodne witryny techniczne. Jeśli aplikacje nie
wyświetlają się na urządzeniach innych osób, możesz mieć poważny problem na rękach. Należy jednak
pamiętać, że czasami procedury instalacyjne jednego programu instalują również inne aplikacje. Na
przykład dość często zdarza się, że różne programy, które są oferowane użytkownikom bezpłatnie w
wersji z ograniczonymi funkcjami, instalują również inne programy, które są sprzedawane razem z nimi.
Zwykle takie programy instalacyjne proszą o pozwolenie na instalację dodatkowych programów, ale
taka przejrzystość nie jest wymagana przez prawo, a niektóre aplikacje nie dają użytkownikom takiego
wyboru. Pamiętaj też, że jeśli pozwolisz komuś innemu komputerowi, może on coś zainstalował
(legalnie lub nielegalnie).
Wydaje się, że bateria Twojego urządzenia wyczerpuje się szybciej niż wcześniej
Złośliwe oprogramowanie działające w tle zużywa energię baterii i może pomóc w rozładowaniu baterii
laptopów, smartfonów i tabletów.
Wydaje się, że Twoje urządzenie nagrzewa się bardziej niż wcześniej
Złośliwe oprogramowanie działające w tle wykorzystuje cykle procesora i może spowodować, że
urządzenie będzie fizycznie gorętsze niż wcześniej. Możesz usłyszeć, że wewnętrzne wentylatory
chłodzące pracują głośniej lub częściej niż zwykle lub możesz poczuć, że urządzenie jest cieplejsze w
dotyku.
Zawartość pliku została zmieniona
Jeśli zawartość plików uległa zmianie bez ich zmiany i bez uruchamiania oprogramowania, które
mogłoby je zmienić, coś może być naprawdę nie tak. Oczywiście, jeśli pozwolisz komuś innemu używać
swoich komputerów i dasz mu dostęp do plików, o których mowa, zanim obwinisz złośliwe
oprogramowanie lub hakera, koniecznie zapytaj osobę, której zezwalasz używać komputera, czy
wprowadziła jakieś zmiany.
Brak plików
Jeśli wydaje się, że pliki zniknęły bez ich usunięcia i bez uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania,
które może je usunąć, coś może być naprawdę nie tak. Oczywiście awarie techniczne i błędy ludzkie
również mogą powodować znikanie plików - a jeśli pozwolisz komuś innemu używać swojego
komputera, może być winowajcą. Witryny internetowe wyglądają nieco inaczej niż wcześniej Jeśli ktoś
zainstalował złośliwe oprogramowanie, które pośredniczy na Twoim urządzeniu - to znaczy siedzi
między Twoją przeglądarką a Internetem i przekazuje komunikację między nimi (podczas czytania całej
treści komunikacji i być może wstawiania różnych instrukcji sama w sobie) - może wpływać na sposób
wyświetlania niektórych witryn.
Twoje ustawienia internetowe pokazują serwer proxy i nigdy go nie konfigurujesz
Jeśli ktoś skonfigurował Twoje urządzenie do używania swojego serwera jako serwera proxy, strona ta
może próbować odczytać dane wysyłane do iz Twojego urządzenia i może próbować zmodyfikować
zawartość Twojej sesji, a nawet próbować całkowicie ją przejąć. Niektóre legalne programy konfigurują
internetowe serwery proxy - ale takie informacje o proxy powinny pojawić się podczas instalacji i

pierwszego uruchomienia oprogramowania, a nie nagle po kliknięciu wątpliwego łącza lub pobraniu
programu z mniej wiarygodnego źródła.
Niektóre programy (lub aplikacje) przestają działać poprawnie
Jeśli aplikacje, o których wiesz, że działały poprawnie na Twoim urządzeniu, nagle przestają działać
zgodnie z oczekiwaniami, możesz napotkać symptomy proxy lub złośliwego oprogramowania
zakłócającego działanie aplikacji. Oczywiście, jeśli taki problem pojawi się natychmiast po wykonaniu
aktualizacji systemu operacyjnego, aktualizacja jest znacznie bardziej prawdopodobnym źródłem
problemu niż coś bardziej złowrogiego.
Programy zabezpieczające zostały wyłączone
Jeśli oprogramowanie zabezpieczające, które normalnie uruchamiasz na swoim urządzeniu, zostało
nagle wyłączone, usunięte lub skonfigurowane tak, aby ignorować pewne problemy, może to oznaczać,
że haker przeniknął do Twojego urządzenia i wyłączył jego zabezpieczenia, aby uniemożliwić jego lub
jej wysiłki. przed zablokowaniem, a także zapewnić, że nie otrzymasz ostrzeżeń, gdy wykonuje różne
dodatkowe nikczemne czynności.
Zwiększone wykorzystanie danych lub wiadomości tekstowych (SMS)
Jeśli monitorujesz wykorzystanie danych lub SMS-ów na swoim smartfonie i widzisz większe wartości
wykorzystania, niż się spodziewasz, zwłaszcza jeśli wzrost ten zaczyna się zaraz po podejrzanym
zdarzeniu, może to oznaczać, że złośliwe oprogramowanie przesyła dane z Twojego urządzenia do
innych stron. Możesz nawet sprawdzić wykorzystanie danych na aplikację - jeśli jeden z nich wygląda
tak, jakby używa zbyt dużej ilości danych w stosunku do funkcji, które zapewnia, coś może być nie tak.
Jeśli zainstalowałeś aplikację z zewnętrznego sklepu z aplikacjami, możesz spróbować usunąć aplikację
i zainstalować ją ponownie z bardziej zaufanego źródła. Pamiętaj jednak, że jeśli na urządzeniu znajduje
się złośliwe oprogramowanie, ponowna instalacja aplikacji może nie zawsze rozwiązać problem, nawet
jeśli była ona oryginalnym źródłem infekcji.
Zwiększony ruch sieciowy
Jeśli monitorujesz wykorzystanie sieci Wi-Fi lub przewodowej na swoim urządzeniu i widzisz wyższy
poziom aktywności, niż się spodziewasz, zwłaszcza jeśli wzrost ten zaczyna się zaraz po podejrzanym
zdarzeniu, może to oznaczać, że złośliwe oprogramowanie przesyła dane z Twojego urządzenia do
innych podmiotów. W niektórych systemach możesz nawet sprawdzić wykorzystanie danych na
aplikację - jeśli co najmniej jedna aplikacja wygląda tak, jakby zużywała zbyt dużo danych w stosunku
do funkcji, którą zapewniają, coś może być nie tak. Jeśli zainstalowałeś aplikację z mniej niż
wiarygodnego źródła, możesz spróbować usunąć aplikację i zainstalować ją ponownie z bardziej
zaufanego źródła - ale jeśli na urządzeniu jest obecne złośliwe oprogramowanie, ponowne
zainstalowanie aplikacji, którą przyniosło na urządzenie, może nie zawsze rozwiązać problem, nawet
jeśli aplikacja była w rzeczywistości pierwotnym źródłem infekcji. Możesz sprawdzić, ile danych
wykorzystuje Twój komputer - a nawet ile zużywa każdy program - instalując program monitorujący
przepustowość na danym urządzeniu.
Niezwykłe otwarte porty
Komputery i inne urządzenia połączone z Internetem komunikują się za pomocą portów wirtualnych.
Komunikacja dla różnych aplikacji zazwyczaj dociera do urządzenia przez różne porty. Porty są
ponumerowane, a większość numerów portów powinna być zawsze zamknięta - to znaczy nie są
skonfigurowane tak, aby zezwalały na komunikację. Jeśli porty, które nie są normalnie otwarte w

komputerze, nagle się otworzą i nie zainstalowałeś tylko oprogramowania, które może korzystać z
takich portów, zwykle wskazuje na problem. Jeśli używasz systemu Windows - zwłaszcza jeśli trochę
rozumiesz na temat sieci - możesz użyć wbudowanego polecenia netstat, aby określić, które porty są
otwarte i co łączy się z twoim urządzeniem.
Twoje urządzenie zaczyna się zawieszać
Jeśli Twój komputer, tablet lub smartfon nagle zaczyna się zawieszać znacznie częściej niż w przeszłości,
może być na nim uruchomione złośliwe oprogramowanie. Oczywiście, jeśli właśnie zaktualizowałeś
system operacyjny, jest to prawdopodobne źródło problemu. Jeśli regularnie widzisz ekrany, takie jak
niebieski ekran śmierci - lub inne ekrany wskazujące, że w komputerze wystąpił krytyczny błąd i należy
go ponownie uruchomić, masz problem. Może to mieć charakter techniczny lub może wynikać z
uszkodzenia spowodowanego przez złośliwe oprogramowanie lub hakera.
Twój rachunek za telefon komórkowy zawiera nieoczekiwane opłaty
Wiadomo, że przestępcy wykorzystywali zainfekowane smartfony do wykonywania drogich
zagranicznych połączeń telefonicznych w imieniu strony zdalnej korzystającej z urządzenia. Podobnie,
mogą używać urządzenia, które zostało naruszone, do wysyłania wiadomości SMS na numery
międzynarodowe i mogą pobierać różne inne opłaty telefoniczne w inny sposób.
Nieznane programy żądają dostępu
Większość oprogramowania zabezpieczającego dla komputerów ostrzega użytkowników, gdy program
po raz pierwszy próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli otrzymujesz takie ostrzeżenia i nie
rozpoznajesz programu, który szuka dostępu, lub rozpoznajesz program, ale nie możesz zrozumieć,
dlaczego miałby on uzyskać dostęp do Internetu (na przykład Kalkulator Windows lub Notatnik), coś
może być nie tak .
Urządzenia zewnętrzne nieoczekiwanie włączają się
Jeśli co najmniej jedno z zewnętrznych urządzeń wejściowych (w tym urządzenia takie jak kamery,
skanery i mikrofony) włącza się w nieoczekiwanym momencie (na przykład gdy ich nie używasz), może
to oznaczać, że złośliwe oprogramowanie lub haker jest komunikowanie się z nimi lub korzystanie z
nich w inny sposób. Istnieją ataki, o których wiadomo, że przestępcy zdalnie włączają kamery i
szpiegują ludzi.
Twoje urządzenie zachowuje się tak, jakby używał go ktoś inny
Złośliwi aktorzy czasami przejmują kontrolę nad komputerami i używają ich przez zdalny dostęp,
prawie tak, jakby siedzieli przed klawiaturą urządzenia. Jeśli zauważysz, że Twoje urządzenie zachowuje
się tak, jakby ktoś inny sprawował kontrolę - na przykład, widzisz, że wskaźnik myszy porusza się lub są
wprowadzane klawisze, gdy nie używasz myszy lub klawiatury - może to oznaczać, że ktoś inny
kontroluje maszyna.
Nowa wyszukiwarka przeglądarki jako domyślna
W ramach kilku technik ataków hakerzy zmieniają domyślną wyszukiwarkę używaną przez osoby
przeglądające sieć. Jeśli domyślna wyszukiwarka Twojej przeglądarki zmieniła się i Ty jej nie zmieniłeś,
coś może być nie tak.
Hasło Twojego urządzenia uległo zmianie

Jeśli hasło do telefonu, tabletu lub komputera uległo zmianie bez zmiany hasła, coś jest nie tak, a
przyczyna jest prawdopodobnie poważna.
Pojawiają się wyskakujące okienka
Różne odmiany złośliwego oprogramowania tworzą wyskakujące okienka z prośbą o wykonanie
różnych czynności. Uważaj, jeśli widzisz wyskakujące okienka. Takie złośliwe oprogramowanie jest
powszechne na laptopach, ale istnieje również w przypadku niektórych smartfonów. Pamiętaj, że
wyskakujące okienka, które pojawiają się, gdy nie korzystasz z internetu to duża czerwona flaga,
podobnie jak wyskakujące okienka z zaleceniami dotyczącymi pobierania i instalowania
„oprogramowania zabezpieczającego” lub odwiedzania witryn o wątpliwej reputacji.
Pojawiają się nowe dodatki do przeglądarki
Powinien zostać wyświetlony monit przed zainstalowaniem jakiegokolwiek dodatku do przeglądarki.
Jeśli nowy dodatek zostanie zainstalowany bez Twojej wiedzy, prawdopodobnie oznacza to problem.
Niektóre złośliwe oprogramowanie są dostarczane w zatrutych wersjach różnych pasków narzędzi
przeglądarki.
Nowa strona główna przeglądarki
W ramach kilku technik ataków hakerzy zmieniają strony główne przeglądarek użytkowników. Jeśli
strona główna Twojej przeglądarki uległa zmianie i nie zmieniłeś jej, coś może być nie tak.
Twoja poczta e-mail z urządzenia jest blokowana przez filtry spamu.
Jeśli wiadomość e-mail, którą wysyłasz z danego urządzenia, mogła bez problemu dotrzeć do
zamierzonych odbiorców, ale nagle została zablokowana przez filtry spamu, może to oznaczać, że ktoś
lub coś zmieniło konfigurację poczty e-mail w celu przekazywania wiadomości przez jakiś serwer, który
pozwala mu czytać, blokować, a nawet modyfikować twoje wiadomości i które inne systemy
bezpieczeństwa są oznaczone jako problematyczne.
Twoje urządzenie próbuje uzyskać dostęp do „złych” witryn.
Jeśli używasz komputera, tabletu lub smartfona w sieci, która blokuje dostęp do znanych
problematycznych witryn i sieci (wiele firm, organizacji i instytucji rządowych korzysta z takiej
technologii zarówno w swoich sieciach wewnętrznych, jak i w sieciach typu „przynieś własne
urządzenie” [BYOD] ) i dowiesz się, że Twoje urządzenie próbowało uzyskać dostęp do takich witryn
bez Twojej wiedzy, że Twoje urządzenie próbowało uzyskać dostęp do takich witryn bez Twojej wiedzy,
prawdopodobnie Twoje urządzenie zostało przejęte.
Doświadczasz nietypowych przerw w świadczeniu usług
Jeśli wydaje Ci się, że Twój smartfon nagle przerywa połączenia lub jeśli nie jest on w stanie wykonywać
połączeń, gdy wydaje się, że masz dobrą siłę sygnału, lub słyszysz dziwne dźwięki podczas rozmów
telefonicznych, coś może być nie tak. Należy pamiętać, że w większości przypadków objawy te dotyczą
problemów technicznych niezwiązanych z naruszeniem. Jednak w niektórych przypadkach przyczyną
takich dolegliwości jest naruszenie. Tak więc, jeśli zauważyłeś istotne objawy wkrótce po podjęciu
działania, które teraz kwestionujesz lub żałujesz, możesz rozważyć, czy musisz podjąć działania
naprawcze
Zmieniły się ustawienia języka na Twoim urządzeniu
Ludzie rzadko później zmieniają ustawienia językowe na swoich komputerach

wykonanie procedury konfiguracji początkowej, a kilka pakietów oprogramowania to robi. Tak więc,
jeśli komputer nagle wyświetla menu i / lub monity w obcym języku lub nawet ma zainstalowany język,
którego nigdy nie instalowałeś, coś jest nie tak.
Widzisz niewyjaśnioną aktywność na urządzeniu
Jeśli na swoim urządzeniu widzisz wiadomości e-mail w folderze Wysłane, których nie wysłałeś,
prawdopodobnie ktoś włamał się na Twoje urządzenie lub konto e-mail. Podobnie, jeśli pliki, co do
których masz pewność, że nigdy nie pobrałeś, pojawiają się w folderze Pobrane, ktoś inny mógł je
pobrać na Twoje urządzenie.
Widzisz niewyjaśnioną aktywność online
Jeśli Twoje konto w mediach społecznościowych zawiera posty w mediach społecznościowych, co do
których masz pewność, że nie stworzyłeś ani Ty, ani żadna aplikacja, na którą masz autoryzację, coś
jest ewidentnie nie tak. Możliwe, że ktoś włamał się na Twoje konto, a wszystkie Twoje urządzenia są
bezpieczne, lub jedno z Twoich urządzeń z dostępem do konta zostało naruszone i stało się kanałem
nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta. To samo dotyczy sytuacji, gdy zobaczysz filmy, których
nigdy nie zamówiłeś. Twoje poprzednie wypożyczenia usługi strumieniowego przesyłania wideo,
zakupy, które Ty kupiłeś nigdy nie pojawiały się w historii zamówień w sklepie internetowym i tak dalej.
Twoje urządzenie nagle uruchamia się ponownie
Chociaż ponowne uruchomienia są integralną częścią wielu aktualizacji systemu operacyjnego, nie
powinny nastąpić nagle poza kontekstem takich aktualizacji. Jeśli Twoje urządzenie regularnie
uruchamia się ponownie bez Twojej zgody, coś jest nie tak. Pytanie tylko, czy problem wynika z
naruszenia bezpieczeństwa, czy z innego problemu.
Widzisz oznaki naruszenia danych i / lub wycieków
Oczywiście, jeśli wiesz, że część Twoich danych wyciekła, powinieneś spróbować ustalić źródło
problemu - a proces sprawdzania oczywiście obejmuje sprawdzenie oznak problemów na wszystkich
smartfonach, tabletach i komputerach.
Nastąpiło przekierowanie do niewłaściwej witryny internetowej
Jeśli masz pewność, że wpisałeś poprawny adres URL, ale nadal zostałeś przekierowany do
niewłaściwej witryny, coś jest nie tak. Problem może odzwierciedlać naruszenie bezpieczeństwa w
innym miejscu, ale może oznaczać, że ktoś włamał się również na Twoje urządzenie. Jeśli błędne
przekierowanie występuje tylko z jednego lub większej liczby określonych urządzeń, ale nie z innych w
tej samej sieci, istnieje prawdopodobieństwo, że dane urządzenia zostały naruszone. W każdym razie
nigdy nie wykonuj żadnych wrażliwych zadań (takich jak logowanie do witryny internetowej) z
urządzenia, które kieruje Cię nieprawidłowo.
Wygląda na to, że światło twojego dysku twardego nigdy się nie wyłącza
Jeśli lampka dysku twardego świeci się stale lub prawie stale, złośliwe oprogramowanie może coś robić
z dyskiem. Oczywiście, kontrolki dysku twardego zapalają się z uzasadnionych powodów, gdy nie
korzystasz aktywnie z komputera - a czasami uzasadniony powód spowoduje, że światło będzie
włączone przez dłuższy czas - więc nie panikuj, jeśli to jedyny znak, że coś jest źle.
Zdarzają się inne nienormalne rzeczy

Nie można wymienić wszystkich możliwych symptomów, które złośliwe oprogramowanie może
wywołać na urządzeniu. Tak więc, jeśli pamiętasz, że strony próbują włamać się do Twoich systemów i
że nietypowe zachowanie Twojego urządzenia może być oznaką problemów, zwiększasz swoje szanse
na zauważenie, że coś wydaje się być nie tak i na właściwe zareagowanie na naruszenie jeśli tak się
dzieje, w rzeczywistości.

Odzyskiwanie po naruszeniu bezpieczeństwa
Odkryłeś, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych. Co teraz? Przeczytaj ten rozdział, w którym
omówiono, jak reagować w tego typu sytuacjach.
Uncja prewencji jest warta wielu ton odpowiedzi
Jeśli chodzi o usuwanie skutków naruszenia bezpieczeństwa, po prostu nic nie zastąpi odpowiedniego
przygotowania. Żadna liczba działań eksperckich po naruszeniu nigdy nie zapewni takiego samego
poziomu ochrony, jak właściwe zapobieganie przed włamaniem. Jeśli zastosujesz się do różnych
technik opisanych w tej książce, dotyczących sposobów ochrony zasobów elektronicznych,
prawdopodobnie będziesz w znacznie lepszej kondycji, aby odzyskać przytomność po naruszeniu, niż
gdybyś tego nie zrobił. Przygotowanie nie tylko pomaga w odzyskaniu, ale także pomaga upewnić się,
że możesz wykryć naruszenie. Bez odpowiedniego przygotowania możesz nawet nie być w stanie
stwierdzić, że nastąpiło naruszenie, nie mówiąc już o powstrzymaniu ataku i powstrzymaniu go.
Zachowaj spokój i działaj teraz z mądrością
Normalną ludzką reakcją na naruszenie cyberprzestrzeni jest poczucie oburzenia, naruszenia,
zdenerwowania i / lub paniki, ale aby właściwie zareagować na naruszenie, musisz myśleć logicznie i
jasno oraz działać w sposób uporządkowany. Poświęć chwilę, aby powiedzieć sobie, że wszystko będzie
dobrze i że typ ataku, z którym masz do czynienia, jest tym, z którym ludzie i firmy odnoszące
największe sukcesy będą musieli sobie poradzić w pewnym momencie (lub w wielu miejscach).
Podobnie, nie zachowuj się irracjonalnie. Nie próbuj naprawiać swojego problemu, szukając porady w
Google. Wiele osób w Internecie udziela złych porad. Co gorsza, wiele nieuczciwych witryn
internetowych z poradami dotyczącymi usuwania złośliwego oprogramowania i zatrzymywania ataków
umieszcza złośliwe oprogramowanie na komputerach uzyskujących do nich dostęp! Oczywiście nie
pobieraj oprogramowania zabezpieczającego ani niczego innego z podejrzanych witryn. Pamiętaj też,
że musisz działać jak najszybciej. Przerwij wszystko, co robisz, i skup się na rozwiązaniu problemu.
Zamknij wszystkie programy, których używasz, zapisz (i wykonaj kopię zapasową na nośnikach, które
przeskanujesz w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przed ponownym użyciem), wszystkie
otwarte dokumenty i tak dalej, i zabierz się do pracy nad odzyskaniem po naruszeniu. Kiedy dojdzie do
naruszenia, czas działa na Twoją niekorzyść. Im szybciej powstrzymasz kogoś przed kradzieżą plików,
uszkodzeniem danych lub atakowaniem dodatkowych urządzeń w sieci, tym lepiej będzie.
Znajdź profesjonalistę
Najlepiej byłoby zatrudnić specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa, który pomoże Ci odzyskać zdrowie.
Chociaż ta książka zawiera dobre wskazówki, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, nic nie zastąpi
wieloletniego doświadczenia dobrego profesjonalisty. Powinieneś zastosować tę samą logikę i szukać
profesjonalnej pomocy w obliczu poważnego kryzysu związanego z komputerem i danymi, jak gdybyś
spełniał którykolwiek z poniższych warunków:
* Jeśli byłeś poważnie chory, udałeś się do lekarza lub szpitala.
* Jeśli zostałeś aresztowany i oskarżony o popełnienie przestępstwa, zatrudniłbyś prawnika.
* Jeśli urząd skarbowy wysłał Ci pismo, że przechodzisz audyt, powinieneś zatrudnić księgowego
Wychodzenie z naruszenia bez pomocy profesjonalisty
Jeśli nie masz możliwości sprowadzenia specjalisty, wykonaj następujące czynności. Te kroki są
zasadniczo tymi, których przestrzega większość profesjonalistów:

1. Dowiedz się, co się stało (lub się dzieje).
2. Powstrzymaj atak.
3. Przerwij i wyeliminuj atak.
Krok 1: Dowiedz się, co się stało lub się dzieje
Jeśli to możliwe, chcesz dowiedzieć się jak najwięcej o ataku, aby móc odpowiednio zareagować. Jeśli
osoba atakująca przenosi pliki z komputera na inne urządzenie, na przykład chcesz jak najszybciej
odłączyć swoje urządzenie od Internetu. To powiedziawszy, większość użytkowników domowych nie
ma umiejętności technicznych, aby właściwie przeanalizować i dokładnie zrozumieć, jaki może być
charakter danego ataku - chyba że, oczywiście, atak ma charakter jawny.
GDY ATAK JEST NIEWYKRYTY
Brak wiedzy w tej dziedzinie przez przeciętnego człowieka nie powinien dziwić. Większość firm, które
zostały naruszone, w tym wiele z własnymi pracownikami zajmującymi się bezpieczeństwem
informacji, nawet nie odkrywa, że zostały one skutecznie naruszone, aż do miesięcy po rozpoczęciu
ataku przez osoby atakujące! Niektórzy eksperci szacują, że firmy średnio nie wykrywają jawnych
naruszeń bezpieczeństwa informacji, dopóki nie upłynie od sześciu miesięcy do roku od momentu
wystąpienia pierwszego naruszenia!
Zbierz jak najwięcej informacji na temat
*Co się stało
* Jakie systemy informacyjne i bazy danych zostały trafione
* Co może zrobić przestępca lub inna złośliwa strona ze skradzionym materiałem
* Jakie dane i programy zostały naruszone
* Kto, oprócz Ciebie, może być narażony na ryzyko z powodu naruszenia (obejmuje to wszelkie
potencjalne konsekwencje dla Twojego pracodawcy)
Nie spędzaj dużo czasu na tym kroku - musisz podjąć działania, a nie tylko udokumentować - ale im
więcej masz informacji, tym większe są szanse, że będziesz w stanie zapobiec kolejnemu podobnemu
atakowi w przyszłości.
Krok 2: Powstrzymaj atak
Odetnij napastnika, izolując go od zainfekowanych urządzeń. Zawarcie może wiązać się z:
* Kończenie wszystkich połączeń sieciowych JAK NAJSZYBCIEJ: Aby zakończyć łączność sieciową dla
wszystkich urządzeń w sieci, wyłącz router, odłączając go. (Uwaga: jeśli prowadzisz działalność
biznesową, ten krok zwykle nie jest możliwy).
* Odłączanie wszelkich kabli Ethernet: pamiętaj jednak, że atak sieciowy mógł już rozprzestrzenić się
na inne urządzenia w sieci. Jeśli tak, odłącz sieć od Internetu i odłącz każde urządzenie od sieci, aż
zostanie przeskanowane pod kątem problemów z bezpieczeństwem.
* Wyłączanie Wi-Fi na zainfekowanym urządzeniu: Ponownie, atak sieciowy mógł już rozprzestrzenić
się na inne urządzenia w sieci. Jeśli tak, odłącz sieć od Internetu i odłącz każde urządzenie od sieci,
wyłączając Wi-Fi na routerze i wszelkich punktach dostępu, a nie tylko na zainfekowanym komputerze.

* Wyłączanie danych komórkowych: Innymi słowy, przełącz urządzenie w tryb samolotowy.
* Wyłączanie Bluetooth i NFC: Bluetooth i NFC to technologie komunikacji bezprzewodowej, które
działają z urządzeniami znajdującymi się blisko siebie. Wszelka taka komunikacja powinna być
blokowana, jeśli istnieje możliwość rozprzestrzeniania się infekcji lub hakerów przeskakujących z
urządzenia na urządzenie.
* Odłączanie dysków USB i innych dysków wymiennych od systemu: Uwaga: dyski mogą zawierać
złośliwe oprogramowanie, więc nie należy podłączać ich do żadnych innych systemów.
* Odwołanie wszelkich praw dostępu wykorzystywanych przez atakującego: jeśli masz udostępnione
urządzenie, a osoba atakująca korzysta z konta innego niż Twoje, do którego w jakiś sposób uzyskał
autoryzowany dostęp, tymczasowo ustaw to konto tak, aby nie miało żadnych uprawnień.
ZAKOŃCZENIE ŁĄCZNOŚCI SIECIOWEJ
Chociaż możesz rozłączyć połączenie internetowe, fizycznie odłączając je od routera lub połączenia
sieciowego, możesz również wyłączyć połączenie na swoich urządzeniach. Aby zakończyć łączność
sieciową na komputerze z systemem Windows, wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz Ustawienia ⇒ Połączenia sieciowe.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie (lub połączenia pojedynczo), a następnie
kliknij opcję Wyłącz.
Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz dostępu do Internetu z urządzenia, aby uzyskać pomoc w jego
wyczyszczeniu, wyłącz wszystkie inne urządzenia w sieci, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ataków z
sieci na urządzenie. Należy pamiętać, że taki scenariusz jest daleki od ideału. Chcesz odciąć
zainfekowane urządzenie od reszty świata, a nie tylko przerwać połączenia między nim a innymi
urządzeniami.
Krok 3: Przerwij i wyeliminuj atak
Zawarcie ataku to nie to samo, co przerywanie i eliminowanie ataku. Złośliwe oprogramowanie, które
było obecne na zainfekowanym urządzeniu, jest nadal obecne po odłączeniu urządzenia od Internetu,
na przykład, podobnie jak wszelkie luki w zabezpieczeniach, które zdalny potwierdzający lub złośliwe
oprogramowanie mogło wykorzystać, aby przejąć kontrolę nad urządzeniem. Dlatego po
powstrzymaniu ataku ważne jest, aby oczyścić system. W poniższych sekcjach opisano niektóre kroki,
które należy wykonać w tym momencie
Uruchom komputer z dysku rozruchowego oprogramowania zabezpieczającego
Jeśli masz dysk rozruchowy oprogramowania zabezpieczającego, uruchom z niego. Większość
współczesnych użytkowników nie będzie miała takiego dysku. Jeśli nie, przejdź do następnej sekcji.
1. Usuń wszystkie napędy USB, DVD, CD, dyskietki (tak, niektórzy nadal je mają) i wszelkie inne
zewnętrzne napędy z komputera.
2. Włóż dyskietkę startową do napędu CD / DVD.
3. Wyłącz komputer.
4. Poczekaj dziesięć sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.
5. Jeśli używasz komputera z systemem Windows i nie uruchamia się on z dysku CD, wyłącz urządzenie,
odczekaj dziesięć sekund i uruchom go ponownie, naciskając przycisk rozruchu systemu BIOS (różne

komputery używają różnych przycisków, ale większość używa niektórych przycisków F- klawisz F1 lub
F2), aby przejść do ustawień BIOS-u i ustawić go tak, aby uruchamiał się z dysku CD, jeśli jest obecny,
przed próbą uruchomienia z dysku twardego.
6. Wyjdź z systemu BIOS i uruchom ponownie.
Jeśli używasz komputera z systemem Windows, uruchom komputer w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny
to specjalny tryb systemu Windows, który umożliwia uruchamianie tylko niezbędnych usług
systemowych i programów podczas uruchamiania systemu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
1. Usuń wszystkie napędy USB, DVD, CD, dyskietki (tak, niektórzy nadal je mają) i wszelkie inne
zewnętrzne napędy z komputera.
2. Wyłącz komputer.
3. Poczekaj dziesięć sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.
4. Podczas uruchamiania komputera naciśnij kilkakrotnie klawisz F8, aby wyświetlić menu opcji
rozruchu.
5. Gdy pojawi się menu Boot Options, wybierz opcję uruchamiania w trybie awaryjnym.
Jeśli używasz Maca, uruchom go za pomocą Bezpiecznego rozruchu. MacOS nie zapewnia pełnego
odpowiednika trybu awaryjnego. Komputery Mac zawsze uruchamiają się z włączoną obsługą sieci.
Jego Bezpieczny rozruch jest czystszy niż normalny rozruch. Aby wykonać bezpieczny rozruch, wykonaj
następujące kroki:
1. Usuń wszystkie napędy USB, DVD, CD, dyskietki (tak, niektórzy nadal je mają) i wszelkie inne
zewnętrzne napędy z komputera.
2. Wyłącz komputer.
3. Poczekaj dziesięć sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.
4. Podczas uruchamiania komputera przytrzymaj klawisz Shift.
Starsze komputery Mac (wersje macOS 6–9) uruchamiają się w specjalnym trybie administratora bez
rozszerzeń, jeśli użytkownik naciśnie klawisz wstrzymania podczas ponownego uruchamiania. Porada
dotycząca rozruchu za pomocą Bezpiecznego rozruchu dotyczy tylko komputerów Mac, na których
działają częściej najnowsze systemy operacyjne.
Utworzyć kopię zapasową
Miejmy nadzieję, że możesz zignorować tę sekcję, ponieważ zwróciłeś uwagę na porady zawarte w
części o kopiach zapasowych, ale jeśli ostatnio nie tworzyłeś kopii zapasowych danych, zrób to teraz.
Oczywiście utworzenie kopii zapasowej zagrożonego urządzenia niekoniecznie spowoduje zapisanie
wszystkich danych (ponieważ niektóre mogą być już uszkodzone lub brakujące), ale jeśli nie masz
jeszcze kopii zapasowej, zrób to teraz - najlepiej, kopiując pliki na zewnętrzny Dysk USB, którego nie
podłączysz do żadnych innych urządzeń, dopóki nie zostanie prawidłowo przeskanowany przez
oprogramowanie zabezpieczające.
Usuń śmieci (opcjonalnie)
W tym momencie możesz chcieć usunąć wszystkie pliki, których nie potrzebujesz, w tym te
tymczasowe, które w jakiś sposób stały się trwałe (lista takich plików znajduje się w rozdziale o kopiach
zapasowych).

Dlaczego teraz usunąć?
Cóż, powinieneś przeprowadzać okresową konserwację, a jeśli teraz czyścisz komputer, teraz jest
dobry moment. Im mniej oprogramowania zabezpieczającego może skanować i analizować, tym
szybciej będzie działać. Ponadto niektóre złośliwe oprogramowanie ukrywa się w plikach
tymczasowych, więc usunięcie takich plików może również bezpośrednio usunąć niektóre złośliwe
oprogramowanie. W przypadku użytkowników komputerów z systemem Windows jednym prostym
sposobem usunięcia plików tymczasowych jest użycie wbudowanego narzędzia Oczyszczanie dysku:
1. W systemie Windows 10 w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz czyszczenie dysku.
2. Wybierz Oczyszczanie dysku z listy wyników
3. Wybierz dysk, który chcesz wyczyścić, a następnie kliknij OK.
4. Wybierz typy plików, których chcesz się pozbyć, a następnie kliknij OK.
5. Kliknij Akcesoria (lub Akcesoria Windows).
6. Kliknij Oczyszczanie dysku.
Uruchom oprogramowanie zabezpieczające
Mamy nadzieję, że masz już zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające. Jeśli tak, uruchom pełne
skanowanie systemu. Jedno ważne zastrzeżenie: oprogramowanie zabezpieczające działające na
zaatakowanym urządzeniu samo może być zagrożone lub bezsilne wobec danego zagrożenia (w końcu
naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce przy uruchomionym oprogramowaniu zabezpieczającym),
więc niezależnie od tego, czy takie skanowanie zakończy się pomyślnie, rozsądnym rozwiązaniem może
być uruchomienie oprogramowania zabezpieczającego z rozruchowego dysku CD lub innego nośnika
tylko do odczytu lub, w przypadku niektórych produktów, z innego komputera w sieci domowej. Nie
wszystkie marki oprogramowania zabezpieczającego wychwytują wszystkie warianty złośliwego
oprogramowania. Specjaliści ds. Bezpieczeństwa wykonujący „czyszczenie” urządzenia często używają
oprogramowania zabezpieczającego od wielu dostawców. Jeśli używasz komputera Mac, a Bezpieczny
rozruch obejmuje dostęp do Internetu, uruchom procedury aktualizacji oprogramowania
zabezpieczającego przed uruchomieniem pełnego skanowania. Złośliwe oprogramowanie lub osoby
atakujące mogą dodawać nowe pliki do systemu, usuwać pliki i modyfikować pliki. Mogą również
otwierać porty komunikacyjne. Oprogramowanie zabezpieczające powinno być w stanie sprostać
wszystkim tym scenariuszom. Zwróć uwagę na raporty generowane przez oprogramowanie
zabezpieczające po jego uruchomieniu. Śledź dokładnie, co usunął lub naprawił. Ta informacja może
być ważna, jeśli na przykład niektóre programy nie działają po czyszczeniu. (Konieczne może być
ponowne zainstalowanie programów, z których usunięto pliki lub z których usunięto złośliwe
oprogramowanie w plikach zmodyfikowanych przez złośliwe oprogramowanie). Bazy danych poczty email mogą wymagać przywrócenia, jeśli w wiadomościach znaleziono złośliwe oprogramowanie, a
oprogramowanie zabezpieczające nie mogło w pełni usunąć bałaganu. Informacje z raportu
oprogramowania zabezpieczającego mogą być również przydatne dla specjalisty ds.
Cyberbezpieczeństwa lub informatyka, jeśli zatrudnisz go później. Ponadto informacje zawarte w
raporcie mogą dostarczyć wskazówek, gdzie atak się rozpoczął i co umożliwiło jego wystąpienie,
pomagając tym samym w zapobieganiu jego ponownemu wystąpieniu.
Oprogramowanie zabezpieczające często wykrywa i zgłasza różne materiały nie będące atakami, które
mogą być niepożądane ze względu na ich wpływ na prywatność lub możliwość nakłonienia użytkownika
za pomocą reklam. Możesz na przykład zobaczyć alerty, że oprogramowanie zabezpieczające wykryło

śledzące pliki cookie lub oprogramowanie reklamowe; nie jest też poważnym problemem, ale możesz
chcieć usunąć adware, jeśli przeszkadzają Ci one. W wielu przypadkach można zapłacić za uaktualnienie
oprogramowania wyświetlającego reklamy do wersji płatnej, w której brakuje reklam. Jeśli chodzi o
regenerację po ataku, te niepożądane elementy nie stanowią problemu. Czasami oprogramowanie
zabezpieczające poinformuje Cię, że musisz uruchomić dodatek, aby w pełni wyczyścić system. Na
przykład firma Symantec oferuje narzędzie Norton Power Eraser, o którym mówi: „Eliminuje głęboko
osadzone i trudne do wykrycia oprogramowanie przestępcze, którego nie zawsze wykrywa tradycyjne
skanowanie wirusów”. Jeśli Twoje oprogramowanie zabezpieczające informuje Cię, że musisz
uruchomić taki skaner, powinieneś to zrobić, ale upewnij się, że uzyskasz go z legalnego, oficjalnego,
oryginalnego źródła. Ponadto nigdy nie pobieraj ani nie uruchamiaj żadnego skanera tego rodzaju, jeśli
zostaniesz o to poproszony w wyniku działania oprogramowania zabezpieczającego. Wiele fałszywych
wyskakujących okienek doradzi Ci podobnie, ale zainstaluj złośliwe oprogramowanie, pobierz
odpowiednie „oprogramowanie zabezpieczające”.
Zainstaluj ponownie uszkodzone oprogramowanie
Są eksperci, którzy zalecają odinstalowanie i ponowne zainstalowanie dowolnego pakietu
oprogramowania, o którym wiesz, że został dotknięty atakiem, nawet jeśli oprogramowanie
zabezpieczające go naprawiło.
Uruchom ponownie system i uruchom zaktualizowane skanowanie bezpieczeństwa
W przypadku komputerów z systemem Windows, po wyczyszczeniu systemu, uruchom go ponownie
w trybie awaryjnym z obsługą sieci, korzystając z procedury opisanej powyżej (ale wybierając tryb
awaryjny z obsługą sieci zamiast trybu awaryjnego), uruchom oprogramowanie zabezpieczające,
pobierz wszystkie aktualizacje i uruchom oprogramowanie zabezpieczające przeskanuj ponownie. Jeśli
nie ma aktualizacji, nie ma potrzeby ponownego uruchamiania oprogramowania zabezpieczającego.
Jeśli używasz komputera Mac, Bezpieczny rozruch zawiera już obsługę sieci, więc nie ma powodu, aby
powtarzać skanowanie. Zainstaluj wszystkie odpowiednie aktualizacje i poprawki. Jeśli którekolwiek z
Twoich programów nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji i może zawierać luki, napraw to
podczas czyszczenia. Jeśli masz na to czas, po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom
ponownie pełne skanowanie oprogramowania zabezpieczającego. Istnieje kilka powodów, dla których
warto to zrobić, w tym fakt, że chcesz, aby sprawdzał system przy użyciu własnych najbardziej
aktualnych informacji o złośliwym oprogramowaniu i innych zagrożeniach, a także fakt, że chcesz, aby
jego silnik analizy heurystycznej miał podstawowe informacje o tym, jak system wygląda z najnowszymi
aktualizacjami.
Usuń wszystkie potencjalnie problematyczne punkty przywracania systemu
Przywracanie systemu to przydatne narzędzie, ale może być również niebezpieczne. Jeśli na przykład
system tworzy punkt przywracania, gdy na urządzeniu działa złośliwe oprogramowanie, przywrócenie
do tego punktu prawdopodobnie przywróci złośliwe oprogramowanie! Dlatego po wyczyszczeniu
systemu pamiętaj, aby usunąć wszystkie punkty przywracania systemu, które mogły zostać utworzone,
gdy system został naruszony. Jeśli nie masz pewności, czy punkt przywracania może być
problematyczny, usuń go. W przypadku większości użytkowników oznacza to, że warto usunąć
wszystkie punkty przywracania systemu. Aby to zrobić:
1. Kliknij menu Start.
2. Kliknij Panel sterowania.
3. Kliknij Wszystkie elementy panelu sterowania.

4. Kliknij Odzyskiwanie.
5. Kliknij Konfiguruj przywracanie systemu.
6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby usunąć odpowiednie punkty przywracania
systemu.
Przywracanie zmodyfikowanych ustawień
Niektórzy atakujący i złośliwe oprogramowanie mogą modyfikować różne ustawienia na Twoim
urządzeniu. Strona, którą widzisz po uruchomieniu przeglądarki internetowej - na przykład strona
główna przeglądarki - jest jednym z typowych elementów, które złośliwe oprogramowanie często
zmienia. Zmiana strony przeglądarki z powrotem na bezpieczną jest ważna, ponieważ strona
początkowa złośliwego oprogramowania może prowadzić do strony, która ponownie instaluje złośliwe
oprogramowanie lub wykonuje inne nikczemne zadanie.
Poniższe sekcje przeprowadzą Cię przez proces dla każdej przeglądarki. W przypadku korzystania z
przeglądarek w wersji na telefon lub tablet, opisanych w kolejnych rozdziałach, proces będzie się nieco
różnić, ale powinien być po prostu rozpoznawalny na podstawie instrukcji.
W CHROMIE
Aby zresetować przeglądarkę Chrome:
1. Kliknij ikonę menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Przewiń w dół do sekcji Przy uruchomieniu i odpowiednio ją skonfiguruj.
W FIREFOX
Aby zresetować przeglądarkę Firefox:
1. Kliknij ikonę menu z trzema liniami w prawym górnym rogu.
2. Kliknij Opcje.
3. Kliknij Strona główna.
4. Skonfiguruj odpowiednio wartości w sekcji Nowe okna i karty.
W SAFARI
Aby zresetować przeglądarkę Safari:
1. Kliknij menu Safari.
2. Kliknij Preferencje.
3. Kliknij kartę Ogólne.
4. Przewiń w dół do pola Strona główna i odpowiednio je skonfiguruj.
W EDGE
Aby zresetować przeglądarkę Edge:
Aby zresetować przeglądarkę Edge:

1. Kliknij ikonę menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Skonfiguruj Open Microsoft Edge za pomocą i Otwórz nowe karty z odpowiednimi sekcjami.
Odbuduj system
Czasami łatwiej, zamiast postępować zgodnie z powyższymi procesami, jest po prostu przebudować
system od podstaw. W rzeczywistości, ze względu na ryzyko pominięcia jakiegoś problemu przez
oprogramowanie zabezpieczające lub pomyłki użytkowników podczas czyszczenia zabezpieczeń, wielu
ekspertów zaleca, aby zawsze, gdy jest to możliwe, całkowicie przebudować system po naruszeniu.
Nawet jeśli planujesz odbudować system w odpowiedzi na naruszenie, rozsądnie jest przeprowadzić
skanowanie oprogramowania zabezpieczającego przed wykonaniem tego zadania, ponieważ istnieją
rzadkie formy złośliwego oprogramowania, które mogą przetrwać nawet po przywróceniu (na przykład
złośliwe oprogramowanie przeprogramowujące BIOS, niektóre wirusy sektora rozruchowego itd.) oraz
skanowanie wszystkich urządzeń w tej samej sieci, w której znajduje się zagrożone urządzenie w
momencie naruszenia zabezpieczeń lub później, aby upewnić się, że nic złego nie może rozprzestrzenić
się z powrotem na nowo przywrócone urządzenie.
Postępowanie ze skradzionymi informacjami
Jeśli włamano się do komputera, telefonu lub tabletu, jest to możliwe ,że poufne informacje zostały
skradzione i mogą zostać wykorzystane przez przestępcę. Należy na przykład zmienić dowolne z haseł
przechowywanych na urządzeniu i sprawdzić wszystkie konta, do których można było uzyskać dostęp
z urządzenia bez logowania (ze względu na wcześniejsze ustawienie urządzenia na „Zapamiętaj mnie”
po pomyślnym zalogowaniu), aby upewnij się, że nic nie pójdzie źle. Oczywiście, jeśli Twoje hasła były
przechowywane w mocno zaszyfrowanym formacie, potrzeba ich zmiany jest mniej pilna, niż gdyby
były przechowywane w postaci zwykłego tekstu lub ze słabym szyfrowaniem, ale najlepiej, jeśli nie
masz pewności, że szyfrowanie wytrzyma długo termin, i tak powinieneś je zmienić. Jeśli podejrzewasz,
że mogły zostać pobrane informacje, które mogłyby zostać wykorzystane do podszywania się pod
Ciebie, rozsądnie może być również zainicjowanie wstrzymania kredytu i złożenie raportu policyjnego.
Zachowaj przy sobie kopię raportu policyjnego. Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policjanta, który
poinformuje Cię, że istnieje nakaz aresztowania w miejscu, w którym nigdy nie byłeś, na przykład,
będziesz mieć dowód, że złożyłeś zgłoszenie, że prywatne informacje, które mogłyby zostać
wykorzystane do ukraść twoją tożsamość, została ci skradziona. Taki dokument nie może całkowicie
uchronić Cię przed problemami, ale z pewnością może poprawić Twoją sytuację w takim scenariuszu,
niż byłoby, gdybyś nie miał takiego dowodu. Jeśli uważasz, że dane Twojej karty kredytowej lub
debetowej zostały skradzione, skontaktuj się z odpowiednią stroną pod numerem telefonu
wydrukowanym na odwrocie karty, powiedz im, że numer mógł zostać przejęty, i poproś o wydanie
nowej karty z nowy numer. Sprawdź również konto pod kątem podejrzanych transakcji. Prowadź
rejestr każdego połączenia, które wykonałeś, kiedy je wykonałeś, z kim rozmawiałeś i co się wydarzyło
podczas rozmowy. Im bardziej wrażliwe są te informacje, tym ważniejsze jest, aby je zabrać działanie i
podjęcie go szybko. Oto kilka sposobów myślenia o informacjach:
* Nie jest prywatny, ale może pomóc przestępcom w kradzieży tożsamości:
-Nazwiska, adres i numer telefonu domowego. Tego typu informacje są naprawdę dostępne dla
każdego, kto ich chce, nawet bez hakowania. (Weź pod uwagę, że pokolenie temu tego typu informacje
były dosłownie publikowane w książkach telefonicznych i wysyłane do każdego domu, który miał linię
telefoniczną). To powiedziawszy, tego typu informacje mogą być używane w połączeniu z innymi

informacjami do popełnienia wszelkiego rodzaju przestępstw, zwłaszcza jeśli niczego nie
podejrzewając inne osoby popełniają błędy (na przykład pozwalając osobie posiadającej te informacje
na otwarcie karty bibliotecznej bez okazania dokumentów tożsamości) .
-Inne informacje z publicznych rejestrów: cena, jaką zapłaciłeś za swój dom, imiona swoich dzieci i tak
dalej. Chociaż te informacje są publicznie dostępne, przestępca zestawiający je z innymi informacjami,
które mogą zostać usunięte z komputera, może spowodować problemy.
* Wrażliwe: adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, numery kont kart kredytowych bez kodu
CVC, numery kont kart debetowych, które wymagają kodu PIN do użycia lub bez kodu CVC, numery
kart bankomatowych, numery legitymacji studenckich, numery paszportów, pełne urodziny, w tym rok
i tak dalej. Te elementy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, gdy zostaną przejęte - na przykład
skradziony adres e-mail może prowadzić do wyrafinowanych ataków phishingowych, które
wykorzystują inne informacje zebrane z komputera, próby włamania się na konto, wiadomości
spamowe itp. Tego rodzaju skradzione informacje mogą być również wykorzystywane przez
przestępców w ramach kradzieży tożsamości i oszustw finansowych, ale mogą wymagać połączenia
wielu informacji w celu stworzenia poważnego ryzyka.
* Bardziej wrażliwe: numery PESEL (lub ich zagraniczne odpowiedniki), hasła do kont internetowych,
numery kont bankowych (w przypadku ujawnienia ich przez potencjalnego przestępcę w
przeciwieństwie do umieszczania ich na czeku przekazanym zaufanej stronie), PIN-y, karty kredytowe
i debetowe informacje z kodem CVC, odpowiedzi na pytania kwestionujące, których używałeś do
zabezpieczania kont i tak dalej. Tego typu informacje często mogą być nadużywane samodzielnie.
Płacenie okupu
Jeśli masz odpowiednie kopie zapasowe, możesz usunąć oprogramowanie ransomware w taki sam
sposób, jak inne złośliwe oprogramowanie. Jeśli jakiekolwiek dane zostaną utracone w trakcie procesu,
możesz je przywrócić z kopii zapasowych. Jeśli zostałeś zaatakowany przez oprogramowanie
ransomware i nie masz odpowiednich kopii zapasowych, możesz stanąć przed trudną decyzją.
Oczywiście nie leży w Twoim wspólnym interesie zapłacenie okupu przestępcy w celu odzyskania
danych, ale w niektórych przypadkach, jeśli Twoje dane są dla Ciebie ważne, może to być droga, którą
musisz się udać. W wielu przypadkach przestępcy nawet nie zwrócą Ci danych, jeśli zapłacisz okup więc płacąc okup, możesz nie tylko zmarnować pieniądze, ale nadal cierpieć na trwałą utratę danych.
Będziesz musiał zdecydować, czy chcesz skorzystać z tej szansy. (Miejmy nadzieję, że ten akapit będzie
silną motywacją dla czytelników do proaktywnego tworzenia kopii zapasowych, jak to omówiono w
rozdziale o kopiach zapasowych). Przed zapłaceniem okupu skonsultuj się z ekspertem ds.
Bezpieczeństwa informacji. Niektóre oprogramowanie ransomware można usunąć i cofnąć jego skutki
za pomocą różnych narzędzi bezpieczeństwa. Jeśli jednak oprogramowanie zabezpieczające nie powie
Ci, że może cofnąć szyfrowanie dokonane przez oprogramowanie ransomware, nie próbuj
samodzielnie usuwać oprogramowania ransomware po zaszyfrowaniu danych. Niektóre
zaawansowane oprogramowanie ransomware trwale usuwa dane, jeśli wykryje próby odszyfrowania
danych. Należy również pamiętać, że niektóre zaawansowane oprogramowanie ransomware nie
szyfruje danych, ale raczej usuwa je z urządzenia ofiary i przesyła je z powrotem tylko wtedy, gdy usuwa
je z urządzenia ofiary i tylko przesyła. Takie oprogramowanie ransomware może być usuwane przez
oprogramowanie zabezpieczające, ale oprogramowanie zabezpieczające zwykle nie może przywrócić
danych wykradanych przez oprogramowanie ransomware. Najlepszą ochroną użytkowników
domowych przed wpływem oprogramowania ransomware jest tworzenie kopii zapasowych i
odłączanie ich od wszystkiego innego!
Nauka na przyszłość

Ważne jest, aby uczyć się na naruszeniach. Jeśli możesz dowiedzieć się, co poszło źle i jak hakerowi
udało się dostać do twojego systemu (bezpośrednio lub przy użyciu złośliwego oprogramowania),
możesz ustanowić dla siebie de facto zasady i procedury, aby zapobiec takim zagrożeniom w
przyszłości. Specjalista ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego może Ci w tym pomóc.
Odzyskiwanie danych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych przez stronę trzecią
Prawie wszyscy internauci otrzymali powiadomienie od firmy lub podmiotu rządowego (lub oba), że
dane osobowe zostały potencjalnie zagrożone. To, jak podejmiesz taki scenariusz, zależy od wielu
czynników, ale poniższe sekcje przedstawiają podstawowe informacje, które musisz wiedzieć.
Powód wysłania powiadomienia
Wiele rodzajów naruszeń danych prowadzi do wysyłania przez organizacje powiadomień. Jednak nie
wszystkie z nich stanowią dla Ciebie ten sam poziom ryzyka. Powiadomienia mogą być wysyłane, gdy
firma ma
* Wiedzę, że niezaszyfrowana baza danych zawiera dane osobowe i informacje zostały zdecydowanie
skradzione
* Wiedzę, że zaszyfrowana baza danych zawierająca dane osobowe została zdecydowanie skradziona
* Wykrytą nieautoryzowaną aktywność na urządzeniu komputerowym zawierającym Twoje informacje
* Wykrytą nieautoryzowaną aktywność na urządzeniu komputerowym, ale nie na tym, które
przechowuje Twoje informacje (ale na jednym podłączonym do tej samej lub logicznie połączonej sieci)
* Wykrytą kradzież numerów kart kredytowych lub debetowych, co może mieć miejsce w przypadku
urządzenia do pobierania danych lub włamania do urządzenia przetwarzającego karty kredytowe w
punkcie sprzedaży. nośniki pamięci lub informacje w formie papierowej
* Odkryła, że były lub mogły być niewłaściwie rozpowszechniane informacje, takie jak informacje
wrażliwe wysłane do niewłaściwych stron, niezaszyfrowana wiadomość e-mail wysłana do
upoważnionych stron i tak dalej
We wszystkich tych przypadkach działanie może być uzasadnione. Ale jeśli firma powiadomi Cię, że
niezaszyfrowana baza haseł, w tym Twoje, została skradziona, potrzeba działania jest pilniejsza niż w
przypadku wykrycia nieautoryzowanej aktywności w systemie w tej samej sieci co inny komputer,
zawierającej jedynie zaszyfrowaną wersję Twojego hasła.
Oszustwa
Przestępcy widzą, kiedy naruszenie zwraca szczególną uwagę i często wykorzystuje je do własnych
niecnych celów. Jedną z powszechnych technik jest wysyłanie przez oszustów fałszywych wiadomości
e-mail podszywających się pod osobę, do której ktoś włamał się. Te e-maile zawierają instrukcje
dotyczące konfiguracji monitorowania zdolności kredytowej lub złożenia wniosku o rekompensatę
pieniężną za ból i niedogodności poniesione w wyniku naruszenia. Oczywiście odsyłacze w takich
wiadomościach prowadzą do witryn wyłudzających informacje, witryn instalujących złośliwe
oprogramowanie i innych miejsc docelowych, do których nie chcesz się udawać. Przestępcy również
działają szybko. Na przykład w lutym 2015 r. Better Business Bureaus zaczęło zgłaszać skargi dotyczące
e-maili podszywających się pod Anthem, Inc., niecały dzień po tym, jak firma ubezpieczeniowa ogłosiła
naruszenie.
Hasła

Jednym z rodzajów naruszeń najczęściej zgłaszanych w środkach masowego przekazu jest kradzież baz
haseł. Nowoczesne systemy uwierzytelniania haseł mają na celu zapewnienie pewnej ochrony w
przypadku naruszenia. Hasła są zwykle przechowywane w postaci zakodowanej, co oznacza, że są
przechowywane z szyfrowaniem jednokierunkowym. Kiedy wprowadzasz swoje hasło podczas próby
logowania, wpisane hasło jest zaszyfrowane, a następnie porównywane z odpowiednią wartością
skrótu przechowywaną w bazie danych haseł. W związku z tym Twoje rzeczywiste hasło nie jest nigdzie
przechowywane i nie ma go w bazie danych haseł. Jeśli więc haker wykradnie bazę danych haseł, nie
otrzyma go natychmiast. Przynajmniej tak to powinno działać. W rzeczywistości jednak nie wszystkie
systemy uwierzytelniania są zaimplementowane doskonale; Zaszyfrowane bazy danych haseł mają
wiele możliwych do wykorzystania słabych punktów, z których niektóre mogą pomóc przestępcom w
rozszyfrowaniu haseł, nawet gdy są one zaszyfrowane. Na przykład, jeśli przestępca przegląda bazę
danych i widzi, że zaszyfrowane hasło dla wielu osób jest takie samo, prawdopodobnie będzie to
wspólne hasło (może nawet „hasło”), które często można szybko złamać. Istnieją zabezpieczenia przed
takimi atakami, ale wiele systemów uwierzytelniania ich nie używa. W związku z tym, jeśli firma
powiadomi Cię, że zostało naruszone i że została skradziona zaszyfrowana wersja Twojego hasła,
prawdopodobnie powinieneś zresetować hasło. Nie musisz jednak panikować. W większości
przypadków Twoje hasło było prawdopodobnie chronione przez haszowanie (chyba że wybrałeś
wspólne, słabe hasło, którego oczywiście nie powinieneś mieć). Jeśli z jakiegoś powodu ponownie
wykorzystałeś złamane hasło w innych witrynach, na których nie chcesz, aby nieupoważnione osoby
logowały się jako Ty, powinieneś zresetować swoje hasło i tym razem nie używaj ponownie nowego
hasła!
Informacje o karcie płatniczej
Jeśli dane karty kredytowej lub dane karty debetowej mogły zostać przejęte, podejmij następujące
kroki:
* Wykorzystaj usługi monitorowania kredytów. Firmy, do których doszło do naruszenia, często dają
osobom potencjalnie dotkniętym przez dane naruszenia bezpłatny rok lub dwa na monitorowanie
kredytu. Chociaż nigdy nie należy polegać na takich usługach, aby zapewnić pełną ochronę przed
kradzieżą tożsamości, korzystanie z takich usług przynosi korzyści. Ponieważ założenie konta kosztuje
tylko kilka minut, prawdopodobnie powinieneś to zrobić.
* Monitoruj swoje raporty kredytowe. Jeśli zobaczysz nowe konta, których nie otworzyłeś, natychmiast
skontaktuj się z zainteresowaną stroną. Pamiętaj, że jeśli chodzi o oszustwo, im wcześniej zgłosisz
problem, tym mniejsze pogorszenie może Cię dotknąć. Skonfiguruj alerty tekstowe. Jeśli wystawca
karty oferuje możliwość ustawiania alertów tekstowych, użyj tej funkcji. Dzięki temu otrzymasz
powiadomienie, gdy zostaną naliczone opłaty i będziesz mógł działać szybko, jeśli coś będzie nie tak.
* Sprawdź swoje miesięczne wyciągi. Upewnij się, że nadal otrzymujesz wyciągi ze swojego konta tak
jak wcześniej i że tak jest nie zostanie źle skierowany do kogoś innego. Przejdź na wyciągi elektroniczne.
Jeśli to możliwe, skonfiguruj swoje konto tak, aby otrzymywać miesięczne wyciągi elektroniczne, a nie
wyciągi fizyczne, i upewnij się, że otrzymasz wiadomość e-mail i / lub wiadomość tekstową, gdy każdy
wyciąg jest wystawiany. Oczywiście należy zadbać o odpowiednią ochronę konta e-mail oraz
smartfona, na które wysyłane są takie wiadomości.
Dokumenty wydane przez rząd
Jeśli ktoś włamał się do Twojego paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości wydanego
przez rząd, należy skontaktować się z agencją, która wydała odpowiedni dokument, i zapytać, jak
należy postępować. Dokumentuj wszystko, co ci powiedziano, łącznie ze szczegółami, kto ci co

powiedział. Należy również sprawdzić online w witrynie agencji, czy oferuje ona instrukcje dotyczące
takich scenariuszy. W niektórych przypadkach agencje zalecą wymianę dokumentu, co może wymagać
fizycznej wizyty w biurze agencji. W innych przypadkach agencja doradzi, aby nic nie robić, ale otaguje
Twoje konto, tak aby jeśli dokument był używany do identyfikacji w innych agencjach rządowych, osoby
sprawdzające identyfikator wiedziały, że są wyjątkowo czujne (co samo w sobie może być powód do
wymiany dokumentu, aby nie napotkać żadnych dodatkowych problemów podczas używania go jako
identyfikatora).
Dokumenty wydane przez szkołę lub pracodawcę
Jeśli dane Twojej szkoły lub pracodawcy zostaną naruszone, natychmiast powiadom o tym wystawcę.
Informacje te mogą nie tylko zostać wykorzystane do inżynierii społecznej w Twojej szkole lub
pracodawcy, ale mogą być potencjalnie wykorzystane do uzyskania poufnych informacji o Tobie od
jednego z nich.
Konta w mediach społecznościowych
Jeśli którekolwiek z Twoich kont w mediach społecznościowych zostanie naruszone, natychmiast
skontaktuj się z odpowiednim dostawcą mediów społecznościowych. Wszystkie główne platformy
mają mechanizmy reagowania na skradzione konta, ponieważ wszystkie główne platformy
wielokrotnie miały do czynienia ze skradzionymi kontami. Pamiętaj, że możesz zostać poproszony o
dostarczenie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia swojej tożsamości w ramach procesu
odzyskiwania konta.

Tworzenie kopii zapasowych
Chociaż tworzenie kopii zapasowych danych brzmi jak prosta koncepcja - i tak jest - w rzeczywistości
wdrożenie wydajnej i skutecznej procedury tworzenia kopii zapasowych jest trochę bardziej
skomplikowane. Aby poprawnie wykonać kopię zapasową, nie tylko musisz znać opcje tworzenia kopii
zapasowych, ale musisz pomyśleć o wielu innych szczegółach, takich jak lokalizacja kopii zapasowych,
szyfrowanie, hasła i dyski rozruchowe. W tym rozdziale dowiesz się o wszystkich szczegółach tworzenia
kopii zapasowych i nie tylko.
Tworzenie kopii zapasowych jest koniecznością
W kontekście cyberbezpieczeństwa tworzenie kopii zapasowych odnosi się do tworzenia dodatkowej
kopii lub dodatkowych kopii danych (które mogą składać się z danych, programów lub innych plików
komputerowych) na wypadek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia oryginału. Tworzenie kopii
zapasowych jest jedną z najważniejszych zabezpieczeń przed utratą danych i ostatecznie może
uchronić Cię przed poważnymi problemami, ponieważ prawie każdy, jeśli nie wszyscy, w pewnym
momencie będą chcieli uzyskać dostęp do danych, do których on lub nie ma już dostępu. W
rzeczywistości takie scenariusze występują regularnie. Czasami są wynikiem ludzkiego błędu, na
przykład przypadkowego usunięcia pliku lub zgubienia komputera lub urządzenia pamięci masowej.
Czasami są wynikiem awarii technicznej, takiej jak śmierć dysku twardego lub upadek urządzenia
elektronicznego do wody. Czasami są wynikiem wrogich działań, takich jak infekcja ransomware.
Niestety, wiele osób uważa, że tworzą kopie zapasowe wszystkich swoich danych tylko po to, aby
dowiedzieć się, kiedy coś pójdzie nie tak, że nie mają odpowiednich kopii zapasowych. Nie pozwól,
żeby ci się to przytrafiło. Pamiętaj, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe - na tyle często, że gdybyś
musiał przywrócić z kopii zapasowej, nie wpadłbyś w panikę. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz
wątpliwości, czy tworzysz kopie zapasowe wystarczająco często, tak nie jest. Nie myśl, że kopie
zapasowe są dostępne, jeśli kiedykolwiek przegrasz dane. Pomyśl, że są przy Tobie, gdy tracisz dane.
W pewnym momencie praktycznie każda osoba, która regularnie korzysta z urządzeń elektronicznych,
straci dane.
Patrząc na różne typy kopii zapasowych
Kopie zapasowe można kategoryzować na wiele różnych sposobów. Jednym z ważnych sposobów
rozróżniania różnych typów kopii zapasowych jest to, co jest kopiowane. W poniższych sekcjach
omówiono różne typy kopii zapasowych oparte na tym podejściu.
Pełne kopie zapasowe systemów
Pełna kopia zapasowa systemu to kopia zapasowa całego systemu, w tym systemu operacyjnego,
programów / aplikacji, ustawień i danych. Termin ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy
urządzenie, którego kopia zapasowa jest tworzona, to smartfon, czy ogromny serwer w centrum
danych. Technicznie rzecz biorąc, pełna kopia zapasowa systemu obejmuje kopię zapasową wszystkich
dysków podłączonych do systemu, a nie tylko tych zamontowanych w jego wnętrzu - chociaż niektóre
dyski są dołączane do systemu tylko od czasu do czasu i nie są potrzebne do podstawowego użytku.
system, niektórzy mogą wykluczyć zawartość takich dysków z pełnych kopii zapasowych systemu,
zwłaszcza jeśli są one podłączone do innych systemów lub są tworzone jako część kopii zapasowych
innych systemów. Jednak dla większości użytkowników domowych pełna kopia zapasowa systemu
oznacza dokładnie to, na co wygląda: tworzenie kopii zapasowej wszystkiego. Pełna kopia zapasowa
systemu jest czasami nazywana obrazem systemu, ponieważ zasadniczo zawiera obraz systemu w
postaci, w jakiej istniał w określonym momencie. Jeśli urządzenie, którego masz obraz, ulegnie awarii,
powinieneś być w stanie użyć obrazu systemu do odtworzenia całego systemu, jaki był w momencie

tworzenia kopii zapasowej. Gdy używasz odbudowanego systemu, powinien on działać dokładnie tak
samo, jak poprzedni system w momencie tworzenia kopii zapasowej. Pełne kopie zapasowe systemu
to forma kopii zapasowej, z której zazwyczaj można najszybciej przywrócić cały system, ale ich
utworzenie zajmuje więcej czasu niż inne formy kopii zapasowej. Zwykle wymagają również więcej
miejsca do przechowywania. Jedno ważne zastrzeżenie: ponieważ kopia zapasowa systemu obejmuje
ustawienia, sterowniki sprzętu itd., Przywracanie z obrazu systemu nie zawsze działa dobrze, jeśli
przywracasz dane na inne urządzenie niż to, na które utworzono kopię zapasową. Jeśli na przykład
wykonałeś zdjęcie laptopa z systemem operacyjnym Windows 7, a następnie nabyłeś nowsze
urządzenie przeznaczone do systemu Windows 10, które ma inny sprzęt, przywrócony obraz systemu
pierwszego urządzenia może nie działać dobrze na nowsze urządzenie. Odwrotna sytuacja jest jeszcze
bardziej prawdopodobna: jeśli trzymasz stary komputer w szafie „na wszelki wypadek” i ta sytuacja na
wszelki wypadek staje się rzeczywistością, próby przywrócenia obrazu z nowszej maszyny do starszej
maszyny może zawieść całkowicie lub częściowo.
Obrazy systemowe są czasami określane jako duchy (przy czym duch jest również czasownikiem do
tworzenia takich obrazów), szczególnie wśród techników. Nazwa pochodzi od jednego z oryginalnych
pakietów oprogramowania do klonowania dysków dla komputerów PC.
Oryginalne obrazy systemu
Jednym ze specjalnych przypadków obrazów systemu jest oryginalny obraz systemu, znany również
jako obraz fabryczny. Wiele nowoczesnych urządzeń komputerowych, takich jak laptopy, tablety czy
smartfony, jest wyposażonych w obraz fabryczny, który można przywrócić. Oznacza to, że gdy kupujesz
urządzenie, jest ono dostarczane z obrazem oryginalnej konfiguracji, którą otrzymujesz - w tym
systemu operacyjnego, całego oryginalnego oprogramowania i wszystkich ustawień domyślnych przechowywanym na ukrytej partycji lub innym mechanizmie przechowywania, który nie jest
normalnie dostępny. użytkownikom. W dowolnym momencie możesz przywrócić ustawienia fabryczne
i ustawić urządzenie tak, aby wyglądało identycznie, jak było, gdy było nowe. Gdy to zrobisz, urządzenie
przywróci dane z ukrytego obrazu.Dwa ważne zastrzeżenia:
* Niektóre urządzenia zastępują obraz przywracania ustawień fabrycznych nowymi obrazami w
przypadku niektórych aktualizacji systemu operacyjnego.
* W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych komputera wszystkie aktualizacje zabezpieczeń
zainstalowane od momentu utworzenia pierwotnego obrazu fabrycznego nie będą obecne na
przywróconym urządzeniu. Pamiętaj, aby zaktualizować system jak najszybciej po przywróceniu i przed
przejściem do trybu online w jakimkolwiek innym celu!
Późniejsze obrazy systemu
Niektóre systemy tworzą również okresowe obrazy, z których można przywrócić bez konieczności
powrotu do oryginalnych ustawień fabrycznych. Na przykład Windows 10 ma wbudowane takie
możliwości.
Nigdy nie odtwarzaj z obrazu, chyba że wiesz, że wszelkie problemy, które wystąpiły i spowodowały
konieczność przywrócenia, wystąpiły po utworzeniu tego obrazu.
Oryginalny nośnik instalacyjny
Oryginalny nośnik instalacyjny jest przeznaczony dla programów, które nabywasz i instalujesz po
zakupie urządzenia. Jeśli oprogramowanie zostało dostarczone na płycie DVD lub CD, zapisanie
fizycznego nośnika, na którym zostało dostarczone, umożliwi ponowne zainstalowanie

oprogramowania w przypadku problemu. Należy jednak pamiętać, że jeśli jakiekolwiek aktualizacje
oprogramowania zostały wydane i zainstalowane po pierwotnej instalacji, konieczne będzie ponowne
pobranie i ponowne zainstalowanie aktualizacji. Może to nastąpić automatycznie po ponownej
instalacji lub może wymagać wysiłku ręcznego.
Pobrane oprogramowanie
Jeśli programy zostały nabyte od czasu zakupu urządzenia, prawdopodobnie niektóre lub wszystkie z
nich zostały dostarczone do pobrania cyfrowego. Gdy oprogramowanie jest dostarczane do pobrania,
program do pobierania nie otrzymuje fizycznej kopii. Jeśli jednak otrzymałeś oprogramowanie do
pobrania, możesz zachować kopię pliku instalacyjnego, który posiadasz na co najmniej jednym z wielu
różnych typów nośników, takich jak pendrive lub dysk CD lub DVD. Alternatywnie możesz
przechowywać kopię na dysku twardym, ale pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową tego dysku, jeśli
jest częścią infrastruktury komputera. Ponadto niektóre sklepy, które sprzedają oprogramowanie do
pobrania, przechowują kopie tego oprogramowania w wirtualnej skrytce, aby można było je pobrać
później. Takie „kopie zapasowe” są przydatne, ale upewnij się, że wiesz, jak długo sklep będzie
przechowywał produkt w Twojej szafce. Niektóre osoby miały poważne problemy, ponieważ polegały
na takich „kopiach zapasowych” tylko po to, aby dowiedzieć się, że oprogramowanie nie było dla nich
dostępne w czasie, gdy go potrzebowali. W przypadku plików muzycznych i wideo okres
przechowywania przez dostawcę jest często teoretycznie nieograniczony lub przynajmniej tak długo,
jak długo materiał jest dostępny do zakupu przez innych. W przypadku oprogramowania, w miarę
wydawania nowych wersji i wycofywania starszych wersji (termin techniczny określający wycofywanie
się dostawcy oprogramowania i ostatecznie zakończenie wsparcia dla przestarzałej wersji jego
oprogramowania), okres przechowywania może być znacznie krótszy.
Pełne kopie zapasowe danych
Alternatywą dla wykonania pełnej kopii zapasowej całego systemu jest wykonanie pełnej kopii
zapasowej danych w systemie, ale nie oprogramowania i systemu operacyjnego. (Ustawienia
konfiguracyjne zarówno systemu operacyjnego, jak i różnych zainstalowanych programów są często
przechowywane w folderach danych i uwzględniane w takich kopiach zapasowych). Wykonanie pełnej
kopii zapasowej danych umożliwia użytkownikowi przywrócenie wszystkich danych za jednym razem,
jeśli coś pójdzie nie tak. W zależności od narzędzia używanego do wykonania kopii zapasowej,
użytkownik może być w stanie przywrócić również podzbiór danych - na przykład, wybierając opcję
przywrócenia tylko jednego konkretnego pliku, który został przypadkowo usunięty. Przywrócenie z
pełnej kopii zapasowej danych nie spowoduje przywrócenia aplikacji. Jeśli system wymaga całkowitej
przebudowy, odzyskanie z pełnych kopii zapasowych danych prawdopodobnie wymaga
wcześniejszego przywrócenia ustawień fabrycznych (lub późniejszego obrazu komputera) i ponownej
instalacji całego oprogramowania
Jest to z pewnością bardziej żmudne niż zwykłe przywracanie z obrazu systemu. Jednocześnie jest też
znacznie bardziej przenośny. Odzyskiwanie można zwykle przeprowadzić bez żadnych problemów na
wielu urządzeniach, które znacznie różnią się od oryginalnego urządzenia. Zmniejsz
prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa przywracanego systemu, aktualizując ponownie
zainstalowane oprogramowanie najnowszymi poprawkami natychmiast po przeprowadzeniu
odpowiednich instalacji.
Przyrostowe kopie zapasowe
Kopie przyrostowe to kopie zapasowe utworzone po wykonaniu pełnej kopii zapasowej, które
zawierają kopie tylko części danych (lub, w przypadku kopii zapasowej systemu, części całego systemu),

która uległa zmianie od czasu utworzenia poprzedniej kopii zapasowej (pełnej lub przyrostowej).
biegać. Przyrostowe kopie zapasowe zwykle działają znacznie szybciej niż pełne kopie zapasowe,
ponieważ w większości systemów zdecydowana większość plików danych nie zmienia się regularnie
podstawa. Z tego samego powodu przyrostowe kopie zapasowe również zajmują mniej miejsca niż
pełne kopie zapasowe. Aby jednak odzyskać dane, należy przywrócić ostatnią pełną kopię zapasową
oraz wszystkie przyrostowe kopie zapasowe wykonane od ostatniej pełnej kopii zapasowej. Jeśli
zdecydujesz się użyć przyrostowych kopii zapasowych, rozważ ograniczenie liczby takich kopii
zapasowych, które tworzysz po wykonaniu pełnej kopii zapasowej. Na przykład, jeśli wykonałeś tylko
jedną pełną kopię zapasową pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i wykonałeś przyrostowe kopie
zapasowe we wszystkie kolejne dni, aż do rozpoczęcia następnego miesiąca, to jeśli coś poszło nie tak
w ostatnim dniu miesiąca, prawdopodobnie będziesz musiał przywróć z aż 30 kopii zapasowych w celu
odzyskania plików. Wiele osób (i wiele firm) decyduje się na tworzenie pełnych kopii zapasowych
systemu w jeden z dni weekendu, a następnie tworzenie kopii przyrostowych w każdy inny dzień
tygodnia, znajdując w ten sposób dobry środek między wzrostem wydajności podczas procesu
tworzenia kopii zapasowych a potencjał żmudnego procesu odzyskiwania.
Kopie różnicowe
Kopie różnicowe zawierają wszystkie pliki, które uległy zmianie od czasu ostatniej pełnej kopii
zapasowej. (Są one podobne do pierwszych z serii przyrostowych kopii zapasowych uruchamianych po
utworzeniu pełnej kopii zapasowej). Seria różnicowych kopii zapasowych wymaga zatem więcej czasu
na uruchomienie i zajmuje więcej miejsca w pamięci niż przyrostowe kopie zapasowe, ale mniej niż ta
sama liczba pełnych kopii zapasowych. Odzyskiwanie z różnicowych kopii zapasowych może być
szybsze i prostsze niż w przypadku przyrostowych kopii zapasowych, ponieważ przywracanie musi być
wykonane tylko z ostatniej pełnej kopii zapasowej i ostatniej różnicowej kopii zapasowej. Jeśli
zdecydujesz się użyć różnicowych kopii zapasowych, zastanów się, ile kopii zapasowych należy
wykonać przed wykonaniem następnej pełnej kopii zapasowej. Jeśli różnicowa kopia zapasowa zacznie
się rozrastać, nie będzie dużego wzrostu wydajności podczas tworzenia kopii zapasowej, a
przywracanie zajmie znacznie więcej czasu niż w przypadku pełnej kopii zapasowej. Wiele osób (a także
wiele firm) decyduje się na tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu w jeden z dni weekendu, a
następnie wykonywanie różnicowych kopii zapasowych w każdy inny dzień tygodnia.
Ciągłe kopie zapasowe
Ciągłe kopie zapasowe to kopie zapasowe, które działają w sposób ciągły. Za każdym razem, gdy
wprowadzana jest zmiana w danych (lub w systemie i danych), tworzona jest kopia zapasowa tej
zmiany. Ciągłe kopie zapasowe są świetne w przypadku awarii dysku twardego w systemie
podstawowym - kopia zapasowa jest dostępna i aktualna - ale niewiele robią w przypadku infekcji
złośliwym oprogramowaniem lub zniszczenia danych, ponieważ złośliwe oprogramowanie zwykle
przenosi się do kopii zapasowej jako jak tylko zainfekuje system podstawowy. Jedynym wyjątkiem są
złożone systemy tworzenia kopii zapasowych, które rejestrują każdą akcję tworzenia kopii zapasowej i
mają możliwość jej cofnięcia. Te kopie zapasowe mogą cofnąć problematyczne fragmenty kopii
zapasowych do momentu, w którym wystąpiły. Proces ciągłego tworzenia kopii zapasowych jest
czasami nazywany synchronizacją (lub synchronizacją). Możesz zobaczyć to opisane jako takie na
swoich urządzeniach elektronicznych lub w różnych pakietach oprogramowania.
Częściowe kopie zapasowe
Częściowe kopie zapasowe to kopie zapasowe części danych. W przeciwieństwie do pełnych kopii
zapasowych, częściowe kopie zapasowe nie tworzą kopii zapasowych wszystkich elementów danych z
systemu. Na przykład, gdyby system został całkowicie zamknięty, nie byłoby możliwości pełnego

odzyskania całej zawartości danych z częściowych kopii zapasowych wykonanych wcześniej w tym
systemie. Częściowe kopie zapasowe mogą być realizowane w pełnym modelu przyrostowym, w
którym pierwsza kopia w serii obejmuje wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu zawartego w
częściowej kopii zapasowej, a kolejne kopie zapasowe w serii obejmują tylko elementy z tego zestawu,
które mają zmieniony. Częściowe kopie zapasowe można również zaimplementować jako zawsze pełne
- w takim przypadku za każdym razem tworzone są kopie zapasowe wszystkich elementów zestawu
zawartych w częściowej kopii zapasowej, niezależnie od tego, czy zmieniły się od czasu ostatniej kopii
zapasowej. Częściowe kopie zapasowe nie są pełnymi kopiami zapasowymi na wypadek ataku
złośliwego oprogramowania lub podobnego. Przydają się jednak w innych sytuacjach, na przykład w
sytuacji, gdy określony zestaw plików wymaga oddzielnego archiwizowania ze względu na potrzeby
konkretnej osoby lub grupy lub ze względu na wrażliwość materiału.
Na przykład, podczas gdy dział IT może wykonywać pełne i przyrostowe kopie zapasowe wszystkich
plików na udostępnionym dysku sieciowym, księgowy, który potrzebuje stałego dostępu do
określonego zestawu arkuszy kalkulacyjnych przechowywanych na tym dysku - i nie byłby w stanie
pracować, gdyby te pliki stały się niedostępne - może utworzyć własną kopię zapasową tylko tych
plików. Może wykorzystać swoje wsparcie, jeśli coś pójdzie nie tak, gdy jest w drodze lub pracuje w
domu w weekend, bez konieczności niepotrzebnego przeszkadzania członkom działu wsparcia
technicznego w swojej firmie, aby niepotrzebnie pracowali w niedzielę.
Kopie zapasowe folderów
Kopie zapasowe folderów są podobne do częściowych kopii zapasowych w sytuacjach, gdy zestaw
elementów, których kopia zapasowa jest tworzona, to określony folder. Chociaż narzędzia do
tworzenia kopii zapasowych mogą ułatwić tworzenie kopii zapasowych folderów, ku rozczarowaniu
wielu profesjonalistów cyberbezpieczeństwa i działów IT wielu użytkowników wykonuje takie kopie
zapasowe w sposób ad hoc, ręcznie wykonując kopię folderów na dysku twardym (lub SSD) na dyskach
USB pod koniec każdego dnia roboczego i uważa takie kopie zapasowe za wystarczające zabezpieczenie
w przypadku problemów. Teoretycznie oczywiście takie kopie zapasowe działają i można ich użyć do
odzyskania wielu problemów. Rzeczywistość mówi jednak, że procedury tworzenia kopii zapasowych
ad hoc prawie nigdy nie prowadzą do tworzenia prawidłowych kopii zapasowych: w niektóre dni ludzie
zapominają o tworzeniu kopii zapasowych lub nie wykonują ich, ponieważ się spieszą, zaniedbują na
powrót tworzyć kopie zapasowe niektórych materiałów, które powinni byli wykonać, przechowywać
kopie zapasowe na niezabezpieczonych urządzeniach w niezabezpieczonych lokalizacjach lub zgubić
urządzenia, na których są przechowywane kopie zapasowe - masz pomysł! Jeśli chcesz mieć pewność,
że masz odpowiednie kopie zapasowe, gdy ich potrzebujesz – a w pewnym momencie
prawdopodobnie będziesz ich potrzebować - nie polegaj na ad hoc kopie zapasowe folderów. Nigdy
nie twórz kopii zapasowej folderu na tym samym dysku, na którym znajduje się oryginalny folder. Jeśli
dysk ulegnie awarii, utracisz zarówno główne źródło danych, jak i kopię zapasową.
Kopie zapasowe dysków
Kopia zapasowa dysku jest podobna do kopii zapasowej folderu, ale w sytuacjach, w których tworzona
jest kopia zapasowa całego dysku, a nie tylko folderu. Kopie zapasowe dysków ad hoc zapewniają
pewną ochronę, ale rzadko zapewniają wystarczającą ochronę przed ryzykiem utraty danych. Nigdy nie
przechowuj kopii zapasowej dysku na tym samym dysku, na którym znajduje się kopia zapasowa. Jeśli
dysk ulegnie awarii, utracisz główne źródło danych i kopię zapasową.
Kopie zapasowe dysków wirtualnych

Jednym ze specjalnych przypadków tworzenia kopii zapasowych dysków jest sytuacja, w której osoba
lub organizacja używa zaszyfrowanego dysku wirtualnego. Na przykład użytkownik może
przechowywać swoje pliki na dysku BitLocker w systemie Windows. BitLocker to narzędzie wbudowane
w wiele wersji systemu Windows, które umożliwia użytkownikom tworzenie wirtualnego dysku, który
wygląda jak każdy inny dysk dla użytkownika, gdy jest używany, ale pojawia się jako jeden gigantyczny
zaszyfrowany plik, gdy nie jest używany. Aby uzyskać dostęp do dysku, użytkownik musi go
odblokować, zwykle wprowadzając hasło. Tworzenie kopii zapasowych takich dysków jest często
wykonywane po prostu przez włączenie zaszyfrowanego pliku do pełnej, przyrostowej kopii zapasowej
folderu lub dysku. W związku z tym cała zawartość zaszyfrowanego dysku jest kopiowana bez
odwoływania się do nazwy i pozostaje niedostępna dla każdego, kto nie wie, jak otworzyć zaszyfrowany
dysk. Wiele narzędzi do tworzenia kopii zapasowych oferuje kopie zapasowe dysków jako uzupełnienie
bardziej ustrukturyzowanych form kopii zapasowych. Niektóre pakiety oprogramowania określają
tworzenie obrazu całego dysku jako klonowanie. Chociaż taki schemat chroni zawartość
zaszyfrowanego dysku, gdy znajdują się one w kopiach zapasowych, przy użyciu tego samego
szyfrowania, które zostało użyte w przypadku kopii podstawowych, należy zwrócić uwagę na kilka
zastrzeżeń:
* Nawet jeśli jedna mała zmiana została dokonana w jednym pliku na dysku wirtualnym, cały
zaszyfrowany plik zostanie zmieniony. W związku z tym zmiana o 1 KB może łatwo doprowadzić do
konieczności utworzenia kopii przyrostowej całego pliku o pojemności 1 TB.
* Kopia zapasowa jest bezużyteczna do odzyskiwania, chyba że ktoś wie, jak odblokować zaszyfrowany
dysk. Chociaż szyfrowanie może być dobrym mechanizmem ochrony przed nieautoryzowanymi
osobami szpiegującymi wrażliwe pliki w kopii zapasowej, oznacza to również, że sama kopia zapasowa
nie jest w pełni użyteczna do odzyskiwania. Nietrudno sobie wyobrazić powstałe w wyniku tego
problemy - na przykład, jeśli ktoś, próbując wykorzystać kopię zapasową kilka lat po jej pierwotnym
utworzeniu, zapomina o kodzie dostępu lub osoba, która utworzyła kopię zapasową, jest niedostępna
w momencie, gdy ktoś tego potrzebuje przywrócić z niego.
* Podobnie jak w przypadku wszystkich zaszyfrowanych danych, istnieje ryzyko, że gdy komputery
staną się mocniejsze - a zwłaszcza gdy obliczenia kwantowe przejmą kontrolę - dzisiejsze szyfrowanie
może nie zapewniać wystarczającej ochrony przed atakami siłowymi. Podczas gdy systemy
produkcyjne bez wątpienia będą z czasem aktualizowane o lepsze możliwości szyfrowania (tak jak to
było od czasu 56-bitowego szyfrowania w latach 90.), kopie zapasowe utworzone przy użyciu starej
technologii szyfrowania i kluczy mogą stać się podatne na odszyfrowanie przez nieautoryzowane
przyjęcia. Dlatego szyfrowanie może nie zawsze chronić poufne dane zawarte w kopiach zapasowych.
Takie kopie zapasowe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu lub niszczyć, gdy nie są już
potrzebne.
Wyłączenia
Kopii zapasowej niektórych plików i folderów nie trzeba tworzyć, chyba że tworzysz obraz dysku (w
takim przypadku obraz musi wyglądać dokładnie tak, jak dysk). Kopie zapasowe plików stronicowania
systemu operacyjnego i innych plików tymczasowych, które nie służą na przykład w przypadku
przywracania systemu, nie są konieczne. Poniżej znajdują się przykłady niektórych takich plików i
folderów, które można wykluczyć z kopii zapasowych na komputerze z systemem Windows 10. Jeśli
korzystasz z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, prawdopodobnie zawiera ono
wbudowaną listę domyślnych wykluczeń, która może przypominać tę listę:
* Kosz, który skutecznie tymczasowo tworzy kopie zapasowe usuniętych plików na wypadek, gdyby
użytkownik zmienił zdanie o ich usunięciu

* Pamięci podręczne przeglądarki, które są tymczasowymi plikami internetowymi z przeglądarek
internetowych, takich jak Microsoft Edge lub Internet Explorer, Firefox, Chrome, Vivaldi lub Opera
* Foldery tymczasowe, które często są nazywane tymczasowymi lub tymczasowymi i znajdują się w
katalogu c: \, w katalogu użytkownika lub w katalogu danych oprogramowania
* Pliki tymczasowe, które zwykle mają nazwy * .tmp lub * .temp
* Pliki wymiany systemu operacyjnego, takie jak pagefile.sys
* Informacje o obrazie systemu w trybie hibernacji systemu operacyjnego, takie jak hyberfil.sys
* Kopie zapasowe (chyba że chcesz tworzyć kopie zapasowe kopii zapasowych), takie jak Historia
plików systemu Windows
* Kopie zapasowe plików systemu operacyjnego są tworzone podczas aktualizacji systemu
operacyjnego, tak jak zwykle znajduje się to w C: \ Windows.old na komputerach z systemem Windows
które zaktualizowały swoje systemy operacyjne
* Pliki pamięci podręcznej programu Microsoft Outlook (* .ost), ale należy utworzyć kopię zapasową
lokalnych magazynów danych programu Outlook (* .pst) (w rzeczywistości w wielu przypadkach mogą
to być najbardziej krytyczne pliki w kopii zapasowej)
* Pliki dziennika wydajności w katalogach o nazwie PerfLogs
* Niepotrzebne pliki, które użytkownicy tworzą jako osobiste pliki tymczasowe do przechowywania
informacji, na przykład plik tekstowy, w którym użytkownik wpisuje numer telefonu podyktowany mu
przez kogoś, ale który od tego czasu wszedł do swojego katalogu smartfona.
Kopie zapasowe w aplikacji
Niektóre aplikacje mają wbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, które chronią Cię przed
utratą pracy w przypadku awarii komputera, awarii zasilania lub wyczerpania baterii. Jednym z takich
programów jest Microsoft Word, który oferuje użytkownikom możliwość skonfigurowania
częstotliwości zapisywania plików w celu Autoodzyskiwania. Dla większości ludzi ta funkcja jest dość
cenna. Autor tej książki skorzystał nawet z tej funkcji podczas pisania tej książki! Chociaż mechanizm
konfiguracji Autoodzyskiwania różni się w niektórych wersjach programu Word, w większości
nowoczesnych wersji proces przebiega następująco lub podobnie: Wybierz Plik ⇒ Opcje ⇒ Zapisz i
skonfiguruj opcje według własnego uznania. Kopie zapasowe w aplikacji zwykle trwają zaledwie kilka
sekund, aby skonfigurować, normalnie działają bez aktywnego udziału i mogą zaoszczędzić wiele
irytacji. W prawie wszystkich przypadkach należy włączyć tę funkcję, jeśli istnieje.
Odkrywanie narzędzi do tworzenia kopii zapasowych
Możesz używać wielu typów narzędzi do tworzenia, zarządzania i przywracania z kopii zapasowych.
Narzędzia mogą na przykład zautomatyzować różne typy kopii zapasowych lub zarządzać procesem
ciągłej synchronizacji kopii zapasowych. Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych są dostępne w
różnych przedziałach cenowych, w zależności od ich solidności i skalowalności.
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do
uruchamiania i zarządzania kopią zapasową i przywracanie z kopii zapasowych. Można znaleźć wielu
dostawców takiego oprogramowania, a ich dokładne funkcje różnią się w zależności od produktów i
obsługiwanych przez nie platform (na przykład funkcje mogą się różnić w wersjach tego samego

pakietu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla systemów Windows i Mac). Niektóre
oferty są przeznaczone dla użytkowników domowych, inne dla dużych przedsiębiorstw, a inne dla
prawie wszystkich poziomów pośrednich. Za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
można ręcznie lub automatycznie tworzyć kopie zapasowe - to znaczy można je skonfigurować do
tworzenia kopii zapasowych określonych systemów, danych, dysków lub folderów w określonym
czasie, przy użyciu różnych modeli kopii zapasowych, takich jak pełne, przyrostowe itp. Kopie zapasowe
można uruchamiać tylko wtedy, gdy komputer jest włączony. Upewnij się więc, że urządzenie, którego
kopia zapasowa ma być utworzona, jest wtedy włączone! (Niektóre programy do tworzenia kopii
zapasowych można skonfigurować w przypadku utraty kopii zapasowej tak, aby uruchamiały ją przy
następnym uruchomieniu urządzenia lub bezczynności). Konfiguracja oprogramowania do tworzenia
kopii zapasowych może zająć trochę czasu, ale po wykonaniu tej czynności często może proces
tworzenia odpowiednich kopii zapasowych jest znacznie łatwiejszy niż jakakolwiek inna metoda
tworzenia kopii zapasowych. Idealnie byłoby, gdybyś skonfigurował swoje systemy tak, aby
automatycznie tworzyły kopie zapasowe w określonych momentach, aby mieć pewność, że faktycznie
wykonujesz kopie zapasowe i nie zaniedbuj ich wykonywania podczas wykonywania wielu czynności,
które pojawiają się w życiu. Nie myl tych ręcznych i automatycznych opcji z ręcznym i automatycznym
kopiowaniem zadań. Jeśli właśnie pracowałeś nad jakimś ważnym projektem lub spędziłeś wiele godzin
na tworzeniu nowej pracy na swoim komputerze, możesz chcieć wykonać dodatkową ręczną kopię
zapasową, aby chronić swoją pracę i czas, który w nią zainwestowałeś.
Uważaj na fałszywe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych! Osoby pozbawione skrupułów
oferują bezpłatne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które zawiera złośliwe
oprogramowanie o różnej wadze, od irytującego oprogramowania reklamowego po infektory
wykradające dane. Upewnij się, że otrzymujesz oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (a
także wszelkie inne używane oprogramowanie) z wiarygodnego źródła.
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych dla konkretnego dysku
Niektóre zewnętrzne dyski twarde i urządzenia półprzewodnikowe mają wbudowane oprogramowanie
do tworzenia kopii zapasowych. Takie oprogramowanie jest często niezwykle intuicyjne i łatwe w
użyciu, a użytkownicy mogą uznać je za najwygodniejszy sposób konfigurowania procedur tworzenia
kopii zapasowych. Jednak trzy zastrzeżenia:
* Pamiętaj, aby nie pozostawiać dysku podłączonego do systemu, na którym znajduje się podstawowy
magazyn danych.
* W przypadku korzystania z wersji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla konkretnego
dysku może być konieczne zakupienie wszystkich dysków do tworzenia kopii zapasowych od tego
samego producenta, aby nie komplikować procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania.
* Oprogramowanie przeznaczone do dysków jest mniej prawdopodobne, aby obsługiwać nowsze
technologie, ponieważ pojawiają się one od innych dostawców, niż ogólne oprogramowanie do
tworzenia kopii zapasowych.
Kopia zapasowa systemu Windows
System Windows jest wyposażony we wbudowane podstawowe oprogramowanie do tworzenia kopii
zapasowych. Oprogramowanie ma kilka funkcji i dla wielu osób może być wystarczające. Korzystanie z
kopii zapasowej systemu Windows jest z pewnością lepsze niż całkowity brak kopii zapasowej. Kopię
zapasową systemu Windows można skonfigurować w dwóch miejscach:
* W aplikacji Ustawienia, w sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia.

* Za pomocą tradycyjnego Panelu sterowania, który można uruchomić z menu Start. Kopia zapasowa i
przywracanie to element w tradycyjnym widoku Wszystkie elementy lub w sekcji System i
zabezpieczenia w widoku nowoczesnym.
Ponadto narzędzie do tworzenia kopii zapasowych plików systemu Windows automatycznie tworzy
kopie zapasowe plików podczas ich modyfikacji. Możesz uzyskać dostęp do jego opcji konfiguracyjnych
za pomocą opcji Historia plików w Panelu sterowania. Jeśli masz dużo miejsca na dysku i pracujesz
wydajnie, upewnij się, że kopie zapasowe plików są tworzone dość często.
Kopia zapasowa smartfona / tabletu
Wiele urządzeń jest wyposażonych w możliwość automatycznej synchronizacji danych z chmurą proces, który umożliwia przywrócenie danych na nowe urządzenie w przypadku zgubienia lub kradzieży
urządzenia. Nawet urządzenia, które nie mają wbudowanej tej funkcji, prawie zawsze mogą
uruchamiać oprogramowanie, które skutecznie udostępnia te funkcje dla określonego drzewa
folderów lub dysku. Korzystanie z funkcji synchronizacji zapewnia doskonałą ochronę, ale oznacza
również, że Twoje dane znajdują się w chmurze - co oznacza po prostu, że znajdują się na komputerze
innej osoby - i są potencjalnie dostępne zarówno dla dostawcy usług chmurowych (w przypadku
większości smartfonów dostawcą byłby Apple lub Google), a także jakimkolwiek agencjom rządowym,
które żądają dostępu do odpowiednich danych uzbrojonych w nakaz, nieuczciwych insiderów lub
hakerów, którym w jakiś sposób udaje się uzyskać do nich dostęp. Nawet jeśli nie popełniłeś żadnych
przestępstw, rząd może nadal żądać Twoich danych w ramach procedur gromadzenia danych
związanych z przestępstwami popełnionymi przez inne osoby. Nawet jeśli ufasz, że rząd nie nadużyje
twoich danych, sam rząd doświadczył kilku naruszeń i wycieków danych, więc masz dobry powód, aby
nie ufać mu, aby odpowiednio chronić twoje informacje przed kradzieżą przez inne strony, które mogą
je wykorzystać. Zanim zdecydujesz, czy chcesz korzystać z synchronizacji, zastanów się nad zaletami i
wadami.
Ręczne kopiowanie kopii zapasowych plików lub folderów
Ręczne kopie zapasowe są dokładnie takie, jak brzmią: kopie zapasowe wykonywane ręcznie, często
przez kopiowanie plików, folderów lub obu z ich podstawowego dysku twardego (lub dysku SSD) do
folderu sieciowego lub pendrive'a.
Ręczne tworzenie kopii zapasowych ma swój cel, ale używanie ich samodzielnie nie jest zazwyczaj
dobrą strategią tworzenia kopii zapasowych. Ludzie nieuchronnie nie wykonują takich kopii
zapasowych tak często, jak powinni, nie przechowują ich w odpowiedni sposób i często nie tworzą kopii
zapasowych wszystkich elementów, które powinni przechowywać.
Automatyczne kopie zapasowe plików zadań lub folderów
Kopie zapasowe zadań automatycznych to zasadniczo ręczne kopie zapasowe na sterydach; są to
ręczne kopie zapasowe, które są automatycznie uruchamiane przez komputer, a nie przez ludzi, którzy
ręcznie je wyrzucają. Automatyzacja procesu tworzenia kopii zapasowej zmniejsza ryzyko zapomnienia
lub braku kopii zapasowej z powodu pośpiechu, ale kopiowanie plików i folderów jest nadal ryzykowne,
ponieważ jeśli niektóre poufne informacje z jakiegoś powodu nie są przechowywane we właściwym
folderze, może nie ma kopii zapasowej. Jedynym możliwym wyjątkiem jest przypadek dysków
wirtualnych. Jeśli ktoś zautomatyzuje proces kopiowania pliku zawierającego cały dysk na którym się
znajduje lub przechowuje wszystkie swoje pliki danych, takie kopie zapasowe mogą być wystarczające.
Jednak dla większości użytkowników domowych skonfigurowanie procedury automatycznego

kopiowania nie jest praktycznym rozwiązaniem. Korzystanie z oprogramowania do tworzenia kopii
zapasowych jest znacznie prostszą i lepszą opcją.
Kopie zapasowe danych stron trzecich hostowane przez strony trzecie
Jeśli przechowujesz jakiekolwiek dane w chmurze lub korzystasz z usługi strony trzeciej do hostowania
dowolnego ze swoich systemów lub danych, strona będąca właścicielem fizycznych i / lub wirtualnych
systemów, w których znajdują się Twoje dane, może wykonać ich kopię zapasową lub nie - często bez
Twoja wiedza lub aprobata. Jeśli na przykład przechowujesz dane na Dysku Google, nie masz absolutnie
żadnej kontroli nad tym, ile kopii twoich danych przez Google. Podobnie, jeśli korzystasz z usługi strony
trzeciej, takiej jak Facebook, wszelkie dane, które przesyłasz na serwery giganta mediów
społecznościowych - niezależnie od ustawień prywatności, które ustawiłeś dla przesyłania (lub nawet
jeśli je usunąłeś) - mogą zostać objęte kopią zapasową przez Facebooka do tylu kopii zapasowych, ile
firma sobie życzy, w tak wielu różnych lokalizacjach, jak sobie tego życzy. W niektórych przypadkach
kopie zapasowe innych firm przypominają kopie zapasowe dysków. Chociaż dostawca ma kopię
zapasową Twoich danych, tylko Ty - strona będąca „właścicielem” danych - możesz je odczytać z kopii
zapasowej w niezaszyfrowanej formie. Jednak w innych przypadkach dane z kopii zapasowej są
dostępne dla każdego, kto ma dostęp do kopii zapasowej. To powiedziawszy, większość dużych firm
zewnętrznych ma solidną nadmiarową infrastrukturę i systemy kopii zapasowych, co oznacza, że
prawdopodobieństwo, że dane przechowywane w ich infrastrukturze pozostaną dostępne dla
użytkowników, jest niezwykle wysokie w porównaniu z danymi w domach większości ludzi.
Wiedząc, gdzie wykonać kopię zapasową
Aby kopie zapasowe miały jakąkolwiek wartość, muszą być odpowiednio przechowywane, aby w razie
potrzeby można było do nich szybko i łatwo uzyskać dostęp. Ponadto nieprawidłowe przechowywanie
kopii zapasowych może poważnie naruszyć bezpieczeństwo informacji zawartych w kopiach
zapasowych. Prawdopodobnie słyszałeś historie o niezaszyfrowanych taśmach zapasowych, które
zawierały poufne informacje, które zostały zgubione lub skradzione. To powiedziawszy, nie ma jednego
uniwersalnego podejścia do prawidłowego przechowywania kopii zapasowych. Możesz tworzyć kopie
zapasowe w różnych miejscach, co skutkuje różnymi lokalizacjami przechowywania.
Lokalny magazyn
Przechowywanie lokalnej kopii kopii zapasowej - mającej miejsce w pobliżu domowego komputera lub
łatwo dostępnej dla właściciela smartfona, tabletu lub laptopa - to dobry pomysł. Jeśli przypadkowo
usuniesz plik, możesz szybko przywrócić go z kopii zapasowej. To powiedziawszy, nigdy nie powinieneś
przechowywać wszystkich kopii zapasowych lokalnie. Jeśli na przykład przechowujesz kopie zapasowe
w swoim domu, a Twój dom miałby zostać poważnie uszkodzony w wyniku klęski żywiołowej, możesz
jednocześnie stracić podstawowy magazyn danych (na przykład komputer domowy) i kopie zapasowe.
Kopie zapasowe należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu - nie na półce z książkami.
Ognioodporny i wodoodporny sejf przykręcony do podłogi lub przymocowany do ściany to dwie dobre
opcje. Należy również pamiętać, że dyski twarde i inne nośniki magnetyczne mają mniejsze szanse na
przetrwanie niektórych katastrof niż dyski półprzewodnikowe, pendrive'y i inne urządzenia
zawierające układy pamięci.
Przechowywanie poza siedzibą
Ponieważ jednym z celów tworzenia kopii zapasowych jest umożliwienie zachowania danych (i
systemów) nawet w przypadku zniszczenia podstawowej kopii, chcesz mieć co najmniej jedną kopię
zapasową poza siedzibą firmy - czyli w innej lokalizacji niż podstawowy magazyn danych. Istnieją różne

opinie co do tego, jak daleko od głównego magazynu należy przechowywać kopię zapasową.
Zasadniczo ogólną zasadą jest przechowywanie kopii zapasowych na tyle daleko, aby klęska żywiołowa,
która miała poważny wpływ na lokację główną, nie wpłynęłaby na drugą. Niektórzy ludzie przechowują
kopię zapasową swoich danych w ognioodpornej i wodoodpornej torbie w sejfie. Sejfy bankowe zwykle
są w stanie przetrwać klęski żywiołowe, więc nawet jeśli bank znajduje się stosunkowo blisko siedziby
głównej, kopia zapasowa prawdopodobnie przetrwa, nawet jeśli nie będzie można jej odzyskać przez
kilka dni.
Chmura
Tworzenie kopii zapasowych w chmurze zapewnia korzyści z przechowywania poza siedzibą firmy. Jeśli
na przykład stracisz cały swój sprzęt i systemy w wyniku klęski żywiołowej, kopia twoich danych prawie
zawsze będzie nadal istnieć w chmurze. Z praktycznego punktu widzenia istnieje również
prawdopodobieństwo, że zespół ds. Bezpieczeństwa informacji u dowolnego dużego dostawcy pamięci
masowej w chmurze ma znacznie większą wiedzę na temat zabezpieczania danych niż większość osób
i ma do dyspozycji narzędzia, na które przeciętny człowiek nie może sobie pozwolić. zakup lub licencja.
Jednocześnie tworzenie kopii zapasowych w chmurze ma swoje wady. Korzystając z kopii zapasowej w
chmurze, polegasz na firmie zewnętrznej, która chroni Twoje dane. Chociaż strona ta może
dysponować większą wiedzą i lepszymi narzędziami, jej głównym zmartwieniem nie jesteś Ty. Jeśli na
przykład dojdzie do naruszenia i dotknie to dużych klientów, jego priorytetem może być zajęcie się ich
obawami przed zajęciem się twoimi. Ponadto duże witryny są często głównym celem hakerów,
ponieważ wiedzą, że takie witryny zawierają skarbnicę danych, znacznie większą niż to, co mogą być w
stanie wydobyć z domowego komputera. Oczywiście, jeśli rząd wyda nakaz dostawcy chmury, organy
ścigania mogą uzyskać kopie twoich kopii zapasowych - nawet w niektórych przypadkach, jeśli nakaz
został doręczony, ponieważ wykazał prawdopodobną przyczynę tylko tego, że ktoś inny (a nie ty)
popełnił przestępstwo. To powiedziawszy, dla większości ludzi tworzenie kopii zapasowych w chmurze
ma sens, ponieważ zalety przeważają nad wadami, zwłaszcza jeśli szyfrujesz kopie zapasowe, przez co
ich zawartość jest niedostępna dla dostawcy chmury. Jeśli chodzi o komputery, chmura naprawdę
oznacza „komputery innych osób”. Za każdym razem, gdy przechowujesz poufne dane, w tym poufne
dane w kopiach zapasowych, w chmurze, tak naprawdę przechowujesz je na jakimś fizycznym
komputerze należącym do kogoś innego. Dostawca chmury może oferować lepsze zabezpieczenia niż
Ty sam możesz zaoferować, ale nie oczekuj, że korzystanie z chmury w magiczny sposób wyeliminuje
zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.
Pamięć sieciowa
Tworzenie kopii zapasowych na dysku sieciowym oferuje połączenie funkcji z kilku wcześniejszych
lokalizacji do przechowywania kopii zapasowych. Podobnie jak lokalna kopia zapasowa, sieciowa kopia
zapasowa jest zwykle łatwo dostępna, ale być może z nieco mniejszą szybkością. Podobnie jak w
przypadku kopii zapasowej poza siedzibą firmy, jeśli serwer sieciowy, na którym znajduje się kopia
zapasowa, znajduje się poza siedzibą firmy, kopia zapasowa jest chroniona przed problemami z lokacją
w pierwotnej lokalizacji danych. Jednak w przeciwieństwie do kopii zapasowych poza siedzibą firmy,
jeśli nie masz pewności, że pliki znajdują się poza siedzibą firmy, mogą znajdować się w tym samym
miejscu, co dane podstawowe. Podobnie jak w przypadku kopii zapasowych w chmurze, kopie
zapasowe oparte na sieci można przywrócić na inne urządzenia w sieci. W przeciwieństwie do kopii
zapasowej w chmurze może być dostępna tylko dla urządzeń w tej samej sieci prywatnej (co może być
problemem lub, w niektórych sytuacjach, dobrą rzeczą z punktu widzenia bezpieczeństwa). Ponadto
pamięć sieciowa jest często wdrażana z nadmiarowymi dyskami i automatycznymi kopiami
zapasowymi, oferując lepszą ochronę danych niż wiele innych opcji przechowywania. Jeśli używasz
sieciowej pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych, upewnij się, że dowolny mechanizm

używany do tworzenia kopii zapasowych (na przykład oprogramowanie do tworzenia kopii
zapasowych) ma odpowiednie uprawnienia sieciowe do zapisu w magazynie. W wielu przypadkach
może być konieczne skonfigurowanie loginu i hasła.
Mieszanie miejsc
Nie ma powodu, aby tworzyć kopie zapasowe tylko w jednej lokalizacji. Z punktu widzenia szybkiego
przywracania danych, im więcej miejsc, w których masz bezpieczne kopie zapasowe danych, tym lepiej.
W rzeczywistości różne lokalizacje zapewniają różne rodzaje ochrony zoptymalizowane pod kątem
różnych sytuacji. Utrzymywanie jednej kopii lokalnej, aby można było szybko przywrócić przypadkowo
usunięty plik, a także przechowywanie kopii zapasowej w chmurze, na przykład w przypadku klęski
żywiołowej, ma sens dla wielu osób. Pamiętaj jednak, że jeśli przechowujesz kopie zapasowe w wielu
lokalizacjach, musisz upewnić się, że wszystkie lokalizacje są bezpieczne. Jeśli nie masz pewności co do
bezpieczeństwa jakiejś formy kopii zapasowej, uważaj i nie rób tam kopii tylko dlatego, że „im więcej
kopii zapasowych, tym lepiej”. Ponieważ różne lokalizacje kopii zapasowych mają różne mocne i słabe
strony, korzystanie z wielu lokalizacji kopii zapasowych może lepiej chronić przed większą liczbą
zagrożeń niż korzystanie z jednej lokalizacji.
Wiedząc, gdzie nie przechowywać kopii zapasowych
Nigdy, przenigdy nie przechowuj kopii zapasowych podłączonych do komputera lub sieci, chyba że
masz inną kopię zapasową, którą chcesz odzyskać w przypadku ataku złośliwego oprogramowania.
Ransomware, które infekuje komputer i sprawia, że pliki na nim są niedostępne, może zrobić to samo
z dołączoną kopią zapasową. Po utworzeniu kopii zapasowej nigdy nie pozostawiaj dysków twardych
ani dysków SSD z kopiami zapasowymi podłączonych do systemów lub sieci, których kopie zapasowe
są tworzone. Każde złośliwe oprogramowanie, które infekuje system podstawowy, może również
rozprzestrzenić się na kopie zapasowe. Usunięcie kopii zapasowej z połączenia z materiałem, którego
kopia zapasowa jest tworzona, może spowodować różnicę między szybkim odzyskaniem danych po
ataku ransomware a koniecznością zapłacenia przestępcy drogiego okupu. Jeśli utworzysz kopię
zapasową na nośniku typu jednokrotnego, wielokrotnego odczytu, który jest obecnie najczęściej
spotykany w postaci dysków CD-R i DVD-R, po sfinalizowaniu kopii zapasowej można bezpiecznie
zostawić kopię zapasową na dołączonym dysku nagrywanie kopii zapasowej i ustaw dysk jako tylko do
odczytu.
Szyfrowanie kopii zapasowych
Kopie zapasowe mogą łatwo stać się słabym punktem w łańcuchu bezpieczeństwa ochrony danych.
Osoby, które sumiennie chronią swoje dane osobowe oraz organizacje, które starają się robić to samo
ze swoimi poufnymi i zastrzeżonymi informacjami, często nie zapewniają takiego samego poziomu
ochrony dokładnie tych samych danych, gdy znajdują się one w kopiach zapasowych, a nie w ich
podstawowych Lokalizacja. Jak często słyszymy wiadomości, na przykład o danych wrażliwych, które
są zagrożone, ponieważ znajdowały się w niezaszyfrowanej formie na taśmach kopii zapasowych, które
zostały zgubione lub skradzione? Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie wiesz, czy zaszyfrować kopię zapasową,
prawdopodobnie powinieneś. Pamiętaj, aby zaszyfrować kopie zapasowe, jeśli zawierają poufne
informacje, co w większości przypadków tak jest. W końcu, jeśli dane są na tyle ważne, że można je
zarchiwizować, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część z nich jest poufna i powinna
być zaszyfrowana. Pamiętaj tylko, aby odpowiednio zabezpieczyć hasło potrzebne do odblokowania
kopii zapasowych. Pamiętaj, że może minąć trochę czasu, zanim rzeczywiście będziesz musiał użyć kopii
zapasowych, więc nie polegaj na swojej pamięci, chyba że będziesz regularnie ćwiczyć używanie tego
hasła do testowania kopii zapasowych.

Z praktycznego punktu widzenia wielu profesjonalnych administratorów systemów, którzy codziennie
mają do czynienia z wieloma kopiami zapasowymi, nigdy nie widziało kopii zapasowej, która nie
wymagałaby szyfrowania.
Ustalanie, jak często należy wykonywać kopie zapasowe
Nie ma jednej uniwersalnej reguły określającej, jak często należy tworzyć kopie zapasowe systemu i
danych. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz mieć pewność, że nigdy nie stracisz wystarczającej ilości pracy,
która spowodowałaby znaczny ból serca.
Codzienne wykonywanie pełnej kopii zapasowej wymaga największej ilości miejsca na kopie zapasowe,
a także zajmuje najwięcej czasu. Oznacza to jednak, że dostępnych jest więcej wszystkich kopii danych
- więc jeśli kopia zapasowa uległaby uszkodzeniu w tym samym czasie co podstawowy magazyn
danych, prawdopodobnie mniej danych zostało utraconych - i mniej kopii zapasowych jest
wymaganych do wykonania systemu lub przywrócenie danych. Codzienne wykonywanie pełnej kopii
zapasowej może być wykonalne dla wielu osób, zwłaszcza tych, które mogą wykonywać kopie
zapasowe po godzinach pracy lub podczas snu w nocy. Taka strategia zapewnia najlepszą ochronę.
Ponieważ ceny pamięci masowej gwałtownie spadały w ostatnich latach, koszt tego, który kiedyś był
zaporowy dla większości osób, jest obecnie dostępny dla większości ludzi. Niektóre osoby i organizacje
decydują się na cotygodniowe tworzenie pełnej kopii zapasowej i łączą tę kopię z codziennymi
przyrostowymi lub różnicowymi kopiami zapasowymi. Pierwsza strategia zapewnia najszybszą
procedurę tworzenia kopii zapasowych; ta ostatnia zapewnia szybszą procedurę odzyskiwania i
zmniejsza liczbę kopii zapasowych potrzebnych do przywrócenia do maksymalnie dwóch zamiast
siedmiu. Dodatkowo rozważ użycie ręcznych kopii zapasowych lub automatycznego schematu
tworzenia kopii zapasowych w aplikacji, jeśli pracujesz nad ważnymi materiałami w ciągu dnia. Na
przykład korzystanie z automatycznych kopii zapasowych w aplikacji w programie Word może uchronić
Cię przed utratą godzin pracy w przypadku awarii komputera. Podobnie kopiowanie dokumentów do
drugiej lokalizacji może zapobiec utracie znacznej ilości pracy w przypadku awarii dysku twardego lub
dysku SSD. W przypadku aplikacji, które nie mają funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych
w aplikacji, niektórzy ludzie sugerują okresowe korzystanie z opcji menu Wyślij w systemie Windows
lub Mac, aby wysyłać do siebie kopie plików, nad którymi pracują, pocztą elektroniczną. Chociaż nie
jest to formalna strategia tworzenia kopii zapasowych, zapewnia sposób tworzenia kopii zapasowych
w ciągu dnia między regularnymi kopiami zapasowymi i często robi to poza siedzibą firmy, zapewniając,
że gdyby komputer nagle umarł, nie wystarczyłoby całego dnia pracy. zgubić się. Ogólnie rzecz biorąc,
jeśli nie masz pewności, czy tworzysz kopie zapasowe wystarczająco często, prawdopodobnie nie .
Utylizacja kopii zapasowych
Ludzie i organizacje często przechowują kopie zapasowe przez długi czas - czasami zachowując
materiały tak długo, że szyfrowanie używane do ochrony wrażliwych danych na nośnikach kopii
zapasowych nie jest już wystarczające, aby odpowiednio chronić informacje przed wścibskimi oczami.
W związku z tym konieczne jest, aby od czasu do czasu niszczyć kopie zapasowe lub tworzyć je
ponownie. Zarówno formaty sprzętu, jak i oprogramowania zmieniają się w czasie. Jeśli tworzyłeś kopie
zapasowe na taśmach w latach 80., na Bernoulli Boxes na początku lat 90. lub na dyskach Zip pod
koniec lat 90., możesz mieć trudności z przywracaniem z kopii zapasowych dzisiaj, ponieważ możesz
mieć problemy z uzyskaniem niezbędnego sprzętu, zgodnych sterowników i innego oprogramowania
potrzebnego do odczytu kopii zapasowych na nowoczesnym komputerze. Podobnie, jeśli wykonałeś
kopię zapasową danych wraz z różnymi programami DOS lub wczesnymi 16-bitowymi plikami
wykonywalnymi Windows potrzebnymi do przetworzenia zawartości tych kopii zapasowych, możesz
nie być w stanie przywrócić z kopii zapasowych na wielu nowoczesnych maszynach, które mogą nie

być w stanie uruchomić plików wykonywalnych. Oczywiście, jeśli wykonałeś pełny obraz systemu
maszyny 20 lat temu, dziś będziesz miał trudności z przywróceniem z obrazu (możesz to zrobić za
pomocą maszyn wirtualnych - coś znacznie przekraczającego poziom umiejętności technicznych
większości użytkowników) . Nawet niektóre starsze wersje plików danych mogą nie działać łatwo. Na
przykład dokumenty Word z połowy lat 90., które mogą być zainfekowane różnymi formami złośliwego
oprogramowania, nie otwierają się we współczesnych wersjach programu Word, chyba że użytkownik
zezwoli na taki dostęp, co może być trudne lub niemożliwe do wykonania w określonych środowiskach
korporacyjnych. Formaty plików używane specjalnie przez oprogramowanie, które już dawno zniknęło
całkowicie z rynku, mogą być jeszcze trudniejsze do otwarcia. W związku z tym stare kopie zapasowe
mogą i tak nie mieć dla Ciebie dużej wartości. Tak więc, gdy kopia zapasowa nie jest już wartościowa
lub gdy jej ochrona danych może być zagrożona, kopia nie jest już wartościowa lub gdy jej ochrona
danych może być zagrożona, należy się jej pozbyć. W jaki sposób należy pozbyć się taśm, dysków itp. Z
kopiami zapasowymi? Czy możesz po prostu wyrzucić je do kosza? Nie, nie rób. Może to całkowicie
podważyć bezpieczeństwo danych w kopiach zapasowych. Zamiast tego użyj jednej z następujących
metod:
* Nadpisywanie: różne programy będą kilkakrotnie nadpisywać każdy sektor nośnika pamięci
(rzeczywista liczba razy zależy od poziomu bezpieczeństwa określonego przez użytkownika), co
utrudni, jeśli nie uniemożliwi, późniejsze odzyskanie danych z wycofanych nośników.
* Rozmagnesowanie: różne urządzenia zawierające silne magnesy mogą być używane do fizycznego
renderowania danych na nośnikach magnetycznych (takich jak dyski twarde i dyskietki) niedostępne
po wystawieniu nośnika na działanie silnego pola magnetycznego.
* Spalanie: Często wystarczy spalenie nośnika pamięci w ogniu o wysokiej temperaturze, aby go
zniszczyć. Nie próbuj tego samodzielnie. Jeśli chcesz realizować taką metodę, znajdź profesjonalistę z
doświadczeniem. Proces spalania różni się w zależności od rodzaju zastosowanych mediów.
* Niszczenie: Cięcie nośnika na drobne kawałki. Idealnie, takie media powinny być całkowicie
sproszkowane na pył. W każdym razie niszczenie za pomocą staromodnej niszczarki, która tnie nośnik
na paski, generalnie nie jest uważane za bezpieczne usuwanie nośników, które nie zostało wcześniej
nadpisane lub rozmagnesowane.
Nie potrafię przecenić wagi prawidłowego przechowywania i usuwania kopii zapasowych. Poważne
wycieki danych wynikały z nośników kopii zapasowych, które zostały utracone po dłuższym
przechowywaniu.
Testowanie kopii zapasowych
Wielu ludzi sądziło, że mają odpowiednie kopie zapasowe tylko po to, aby w czasie, gdy musieli
przywrócić, że kopie zapasowe były uszkodzone. Dlatego testowanie kopii zapasowych jest krytyczne.
Chociaż teoretycznie należy przetestować każdą utworzoną kopię zapasową i sprawdzić, czy każdy
element z kopii zapasowej można przywrócić, taki schemat jest niepraktyczny dla większości ludzi.
Należy jednak przetestować pierwszą kopię zapasową utworzoną za pomocą dowolnego
oprogramowania, sprawdzić pliki autoodzyskiwania przy pierwszym użyciu programu Word i tak dalej.
Niektóre programy do tworzenia kopii zapasowych mają możliwość weryfikacji kopii zapasowych - to
znaczy po wykonaniu kopii zapasowej sprawdza, czy oryginalne dane i dane w kopiach są zgodne.
Przeprowadzenie takiej weryfikacji po utworzeniu kopii zapasowej znacznie wydłuża proces tworzenia
kopii zapasowej, ale warto ją przeprowadzić, jeśli możesz to zrobić, ponieważ pomaga to upewnić się,
że nic nie zostało nieprawidłowo zarejestrowane lub w inny sposób nie uległo uszkodzeniu podczas
procesu tworzenia kopii zapasowej.

Wykonywanie kopii zapasowych kryptowalut
Ponieważ kryptowaluta jest śledzona w księdze i nie jest przechowywana w banku, tworzenie kopii
zapasowej kryptowaluty obejmuje tworzenie kopii zapasowych kluczy prywatnych używanych do
kontrolowania adresów w księdze, w której znajduje się kryptowaluta, a nie tworzenie kopii zapasowej
samej kryptowaluty. Często klucze nie są utrzymywane elektronicznie. Są wydrukowane na papierze i
przechowywane w sejfie bankowym lub ognioodpornym sejfie. Dla tych, którzy używają portfeli
sprzętowych do przechowywania kluczy do swojej kryptowaluty, kopia zapasowa urządzenia portfela
jest często ziarenkiem odzyskiwania, czyli listą słów, które pozwalają urządzeniu odtworzyć klucze
potrzebne do odpowiednich adresów. Powszechnie przyjmuje się, że lista słów powinna być
zapisywana na papierze i przechowywana w sejfie bankowym i / lub sejfie, a nie elektronicznie.
Tworzenie kopii zapasowych haseł
Za każdym razem, gdy tworzysz kopię zapasową listy haseł, upewnij się, że robisz to w bezpieczny
sposób. W przypadku ważnych haseł, które nie zmieniają się często i prawdopodobnie nie będą
potrzebne w trybie pilnym, rozważ w ogóle nie zapisywanie ich w postaci cyfrowej. Zamiast tego zapisz
je na kartce papieru i włóż ją do skrytki bankowej.
Tworzenie dysku rozruchowego
Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał ponownie utworzyć system, będziesz potrzebować możliwości
rozruchu komputera, więc w ramach procesu tworzenia kopii zapasowej powinieneś utworzyć dysk z
tablicą rozruchową. W przypadku większości smartfonów i tabletów utworzenie dysku rozruchowego
nie stanowi problemu, ponieważ zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych spowoduje jego
rozruch. Jednak taka prostota nie zawsze występuje w przypadku komputerów, więc podczas
wykonywania pierwszej kopii zapasowej najlepiej byłoby utworzyć dysk rozruchowy, z którego można
bezpiecznie uruchomić komputer (innymi słowy, bez złośliwego oprogramowania itp.). Większość
pakietów oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych przeprowadzi Cię przez ten proces, a
niektórzy producenci komputerów zrobią to samo podczas pierwszego uruchomienia systemu. Różne
pakiety oprogramowania zabezpieczającego są również rozprowadzane na rozruchowych dyskach CD
lub DVD.

Resetowanie urządzenia
We wcześniejszej części omówiono tworzenie kopii zapasowych i dlaczego jest to kluczowy element
każdego planu bezpieczeństwa cybernetycznego. Szanse są bliskie 100 procent, że w pewnym
momencie utracisz dostęp do jakiegoś pliku, do którego nadal potrzebujesz dostępu, a przywrócenie z
kopii zapasowej będzie „ratunkiem”. W tym rozdziale omówię resetowanie komputera i powiem, co
musisz wiedzieć, aby pomyślnie zresetować urządzenie, aby było (prawie) jak nowe.
Odkrywanie dwóch typów resetów
Czasami najłatwiejszym sposobem przywrócenia - i upewnienia się, że nie pozostał żaden z problemów,
które zmusiły cię do przywrócenia - jest rozpoczęcie od nowa, zresetowanie urządzenia do ustawień
fabrycznych i ponowna instalacja aplikacji i skopiowanie plików danych z utworzyć kopię zapasową.
Niektóre formy złośliwego oprogramowania mogą przetrwać przywrócenie ustawień fabrycznych. Jeśli
więc Twoje urządzenie zostało zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, pamiętaj o rozwiązaniu
tego problemu, nawet jeśli planujesz zresetować urządzenie. Lub skonsultuj się z ekspertem. Ponadto
prawdopodobnie zdarzy się, że urządzenie ulegnie awarii - to znaczy przestanie odpowiadać i
przestanie działać normalnie. Takie sytuacje mogą być przerażające dla wielu nietechnicznych
użytkowników, którzy zakładają, że mogą utracić swoje dane. Wykonywanie odpowiedniego typu
resetowania w takich przypadkach jest jednak dość proste i prawie zawsze zachowuje pliki użytkownika
(chociaż pliki, nad którymi obecnie pracujesz, mogą zostać zachowane w postaci, w jakiej zostały
ostatnio zapisane). Resety są dostępne w dwóch głównych smakach - miękkim i twardym. Ważne jest,
aby poznać różnicę między nimi przed użyciem któregokolwiek z typów.
Miękkie resetowanie
Miękki reset to odpowiednik fizycznego wyłączenia urządzenia, a następnie jego ponownego
włączenia. Nie usuwa programów, danych ani złośliwego oprogramowania. Jednym z typowych
zastosowań resetowania miękkiego jest ponowne uruchomienie urządzenia, jeśli ulegnie awarii i
przestanie odpowiadać. Może być również przydatny po awarii typu Blue Screen of Death.
Starsze urządzenia
Większość nowoczesnych urządzeń komputerowych ma funkcję miękkiego resetowania, ale niektóre
starsze urządzenia nie. Jednak w takich urządzeniach bateria jest często wyjmowana, więc wyjęcie
baterii i odcięcie zasilania urządzenia daje ten sam pożądany efekt.
Komputery z systemem Windows
Większość komputerów z systemem Windows można miękko zresetować, przytrzymując przycisk
zasilania przez dziesięć sekund w celu wyłączenia. Przytrzymanie przycisku odcina zasilanie komputera
zarówno od akumulatora, jak i wszelkich podłączonych zasilaczy / sieci (nawet jeśli akumulator jest
podłączony i w pełni naładowany) i wyłącza go. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj dziesięć sekund i
naciśnij raz przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić komputer.
Komputery Mac
Różne modele komputerów Mac można resetować miękko za pomocą różnych rzeczy:
* Przytrzymaj przycisk zasilania przez około pięć sekund, a komputer Mac powinien się całkowicie
wyłączyć. Puść przycisk zasilania, poczekaj kilka sekund i naciśnij go ponownie, a komputer Mac
powinien się zrestartować. Na niektórych komputerach Mac naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

zasilania może wyświetlić menu. W takim przypadku należy nacisnąć R, aby uruchomić ponownie i
uruchomić ponownie bezpośrednio, zamiast wyłączać i ponownie uruchamiać urządzenie.
* Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control + ⌘ razem z przyciskiem zasilania.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk TouchID, aż komputer Mac uruchomi się ponownie.
Urządzenia z systemem Android
Sposób miękkiego resetowania urządzenia z Androidem różni się w zależności od producenta.
Prawdopodobnie zadziała jedna z następujących metod:
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zobaczysz menu wyłączania / ponownego uruchamiania,
następnie naciśnij przycisk Uruchom ponownie. (Lub naciśnij przycisk Wyłącz, odczekaj kilka sekund, a
następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć telefon).
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Jeśli nie pojawi się żadne menu, przytrzymaj przycisk zasilania
przez 2 minuty. W pewnym momencie telefon powinien się wyłączyć - kiedy to się stanie, odczekaj 10
sekund i włącz go ponownie.
* Jeśli masz wymienną baterię, wyjmij ją, odczekaj dziesięć sekund, włóż ją z powrotem i włącz telefon.
iPhone'y
Sposób miękkiego resetowania iPhone'a różni się w zależności od modelu. Ogólnie działa jedna z
następujących metod:
* Naciśnij i zwolnij przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk zmniejszania
głośności, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (przycisk zasilania), aż logo Apple pojawi
się na ekranie. Poczekaj, aż urządzenie się zrestartuje.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Nadal go przytrzymując, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności. Gdy na ekranie pojawi się monit i suwak Przesuń, aby wyłączyć, przesuń suwak
w prawo i wyłącz urządzenie. Poczekaj dziesięć sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie
włączyć.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i, nadal to robiąc, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania
głośności. Nadal trzymaj oba przyciski, gdy iPhone wyłącza się i włącza ponownie. Zwolnij oba przyciski,
gdy na ekranie pojawi się logo Apple i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
Jeśli używasz niektórych wersji iPhone'a X, skorzystanie z tej opcji wykonania miękkiego resetu może
zakończyć się wezwaniem służb ratunkowych (911 w Stanach Zjednoczonych), ponieważ przytrzymanie
tych konkretnych przycisków przez dłużej niż pięć sekund może być zaprogramowane do wysyłania
sygnału SOS z urządzenia.
Twardy reset
Twardy reset resetuje urządzenie do jego obrazu fabrycznego lub do czegoś podobnego. Jeśli chcesz
przywrócić oryginalny obraz fabryczny - aby skutecznie zresetować urządzenie do stanu, w jakim było,
gdy było nowe - musisz postępować zgodnie z instrukcjami dla swojego konkretnego urządzenia.
Twardy reset jest prawie zawsze nieodwracalny. Po przeprowadzeniu twardego resetu i przywróceniu
urządzenia do ustawień fabrycznych zazwyczaj nie można cofnąć resetowania. Wszystko, co wcześniej
zainstalowałeś na urządzeniu, i wszelkie dane, które na nim zapisałeś, prawdopodobnie przepadną na
zawsze. (Zaawansowane narzędzia mogą w niektórych przypadkach być w stanie odzyskać część
materiału, ale takie odzyskiwanie jest często niekompletne, aw wielu przypadkach niemożliwe). W

związku z tym nie uruchamiaj twardego resetu, dopóki nie będziesz pewien, że mieć kopie zapasowe
wszystkich potrzebnych materiałów na urządzeniu, które jest twardo resetowane.
Pamiętaj też o następujących kwestiach:
* W niektórych przypadkach przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje zresetowania
urządzenia do stanu, w jakim było nowe, ponieważ podczas aktualizacji systemu operacyjnego
zaktualizowano również obraz przywracania. Przywrócenie ustawień fabrycznych takiego urządzenia
spowoduje ustawienie urządzenia tak, jak by wyglądało (lub całkiem podobnie do tego, jak by
wyglądało), gdy było nowe, gdyby zostało zakupione z nowym systemem operacyjnym.
* Po przywróceniu ustawień fabrycznych jedna lub więcej (lub prawdopodobnie wszystkie) łaty i inne
aktualizacje zabezpieczeń, które zainstalowałeś na urządzeniu, mogą zniknąć - co oznacza, że Twoje
urządzenie jest bardziej narażone na różne zagrożenia. Tak więc natychmiast po przywróceniu należy
uruchomić proces aktualizacji systemu operacyjnego (powtarzalnie - do momentu, gdy nie znajdzie on
żadnych potrzebnych aktualizacji) oraz proces aktualizacji dowolnego oprogramowania
zabezpieczającego (także powtarzalnie, aż nie znajdzie żadnych potrzebnych aktualizacji). Dopiero po
wykonaniu tych czynności można rozpocząć instalację innego oprogramowania lub wykonywać inne
czynności online.
Resetowanie nowoczesnego urządzenia z systemem Windows
Twoje nowoczesne urządzenie z systemem Windows prawdopodobnie oferuje jeden lub więcej
sposobów na zresetowanie go. W poniższych sekcjach opisano trzy główne sposoby.
METODA 1
1. W menu Start kliknij Ustawienia lub Ustawienia komputera, w zależności od wersji systemu
operacyjnego.
2. W ustawieniach systemu Windows kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia. Zostanie wyświetlony ekran
Windows Update.
3. Kliknij Odzyskiwanie w menu po lewej stronie okna.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij w sekcji Zresetuj ten komputer na stronie
w górnej części okna.
W tym momencie może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie oryginalnego instalacyjnego dysku
CD, na którym otrzymałeś system Windows 10. Jeśli pojawi się ten komunikat, zrób to. Jeśli go nie
otrzymasz - a większość użytkowników nie - po prostu kontynuuj. System Windows oferuje wtedy dwie
możliwości. Usuń programy i aplikacje oraz zresetuj ustawienia do wartości domyślnych:
* Zachowaj moje pliki: Wybranie tej opcji pozostawia pliki danych w stanie nienaruszonym (o ile są
przechowywane w folderach danych).
* Usuń wszystko: wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich plików danych wraz z aplikacjami
i programami (jest to opcja przywracania ustawień fabrycznych).
5. Wybierz opcję resetowania.
Jeśli przeprowadzasz pełny reset, ponieważ Twój system został zainfekowany złośliwym
oprogramowaniem lub pliki danych mogły zostać w inny sposób uszkodzone, najlepiej wybierz opcję

Usuń wszystko i przywróć pliki danych z czystej kopii zapasowej. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje pliki
wraz ze wszystkim innym, system Windows przedstawi dwie możliwości:
* Po prostu usuń moje pliki: wybranie tej opcji powoduje wymazanie plików, ale nie powoduje
czyszczenia dysku. Oznacza to, że osoba, która uzyska dostęp do dysku, może być w stanie odzyskać
dane zawarte w plikach - w całości lub w części - nawet po usunięciu plików przez resztę. Ta opcja działa
stosunkowo szybko.
* Usuń pliki i wyczyść dysk: wybranie tej opcji nie tylko usuwa wszystkie pliki z danymi, ale także czyści
dysk - to znaczy zapisuje co 1 lub 0 w pliku - aby radykalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo, że
ktokolwiek w przyszłości będzie mógł odzyskać dane z usuniętych plików. Czyszczenie dysku jest
czasochłonne; jeśli wybierzesz tę opcję, przywracanie może potrwać znacznie dłużej niż w przypadku
wybrania pierwszej opcji.
Jeśli resetujesz system, aby móc użyć czystego systemu po odzyskaniu go po infekcji złośliwym
oprogramowaniem, nie ma powodu, aby czyścić dysk. Jeśli wycierasz go przed podaniem komuś
innemu, całkowite wyczyszczenie dysku jest dobrym pomysłem. (W rzeczywistości niektórzy twierdzą,
że należy wyczyścić cały dysk za pomocą jeszcze lepszej technologii czyszczenia, niż jest to zapewniane
przez opcję resetowania omówioną w tym rozdziale). W tym momencie możesz otrzymać ostrzeżenie.
Jeśli Twój komputer miał pierwotnie inny system operacyjny i został zaktualizowany do systemu
Windows 10, zresetowanie systemu spowoduje usunięcie plików odzyskiwania utworzonych podczas
aktualizacji, które umożliwiają powrót do poprzedniej wersji podczas aktualizacji, która umożliwia
powrót do poprzednio uruchomionej system operacyjny - co oznacza, że jeśli zresetujesz system,
będziesz mieć komputer z systemem Windows 10, którego nie można łatwo zmienić na inny system
operacyjny. W większości przypadków to ostrzeżenie nie jest znaczącym problemem - Windows 10 jest
stosunkowo dojrzały i niewiele osób które dokonły aktualizacji do systemu Windows 10 na podstawie
danych opublikowanych zdecydowało się na obniżenie wersji. Oczywiście, jeśli resetujesz system,
ponieważ nie działa on poprawnie po wykonaniu aktualizacji do systemu Windows 10, nie wykonuj
resetowania. Zmień go na starszą wersję systemu Windows za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Następnie zobaczysz ostatni komunikat ostrzegawczy, który informuje, że komputer jest gotowy do
zresetowania - i co to oznacza. Przeczytaj, co mówi. Jeśli nie chcesz, aby wydarzyła się jakakolwiek
rzecz, o której mówi, nie kontynuuj.
6. Gdy jesteś gotowy, aby kontynuować, kliknij przycisk Resetuj. Prawdopodobnie możesz wyjść na
kawę. Resetowanie zajmuje trochę czasu, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się wyczyścić dysk.
7. Jeśli po chwili pojawi się monit z pytaniem, czy chcesz przejść do systemu Windows 10 lub rozwiązać
problem, kliknij Kontynuuj.
METODA 2
Jeśli nie masz dostępu do komputera, co oznacza, że uruchamia się on z ekranem logowania, ale nie
możesz się zalogować - na przykład, jeśli haker zmienił twoje hasło - nadal możesz przywrócić
ustawienia fabryczne komputera:
1. Uruchom komputer.
2. Kiedy pojawi się ekran logowania, kliknij ikonę Zasilanie w prawym dolnym rogu. Zostaniesz
poproszony o kilka opcji. Nie klikaj ich jeszcze.
3. Bez klikania żadnych opcji, najpierw przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij Uruchom
ponownie.

Pojawi się specjalne menu.
4. Kliknij Rozwiązywanie problemów.
5. Wybierz Resetuj ten komputer.
6. Wybierz opcję Usuń wszystko.
Przeczytaj ostrzeżenia i dowiedz się, jakie są konsekwencje wykonania twardego resetu, zanim go
uruchomisz. Ten reset jest prawdopodobnie nieodwracalny.
METODA 3
Ta metoda może się nieco różnić w zależności od różnych producentów komputerów. Aby zresetować
urządzenie:
1. Włącz komputer i uruchom system Windows 10. Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż
jeden system operacyjny, wybierz instalację systemu Windows 10, którą chcesz zresetować. Jeśli masz
tylko jeden system operacyjny - tak jak w przypadku większości ludzi - nie będziesz musiał go wybierać,
ponieważ uruchomi się automatycznie.
2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8, aby wejść do menu rozruchu.
3. W menu rozruchowym na wyświetlonym ekranie Zaawansowane opcje rozruchu kliknij opcję
Napraw komputer i naciśnij klawisz Enter.
4. Jeśli pojawi się monit o wybranie układu klawiatury, zrób to, a następnie kliknij Dalej.
5. Wybierz swoją nazwę użytkownika, wpisz hasło i kliknij OK.
6. W wyświetlonym menu System Recovery Options kliknij łącze System Image Recovery i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli menu
wyglądają inaczej po naciśnięciu klawisza F8 w ostatnim krok, przejrzyj je pod kątem opcji przywracania
ustawień fabrycznych.
Resetowanie nowoczesnego urządzenia z Androidem
Nowoczesne urządzenia z Androidem są wyposażone w funkcję przywracania ustawień fabrycznych,
chociaż dokładna lokalizacja opcji aktywacji różni się w zależności od producenta urządzenia i wersji
systemu operacyjnego. Pokażę kilka przykładów aktywacji twardego resetu na kilku popularnych
urządzeniach. Inne urządzenia mogą mieć podobne opcje.
SERIA SAMSUNG GALAXY Z SYSTEMEM ANDROID 9
W popularnych telefonach Samsung Galaxy z systemem Android w wersji 9 (lub Android Pie,
najnowszej wersji Androida z początku 2019 r.) Można uzyskać dostęp do opcji przywracania ustawień
fabrycznych, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Uruchom aplikację Ustawienia.
2. W menu głównym Ustawienia kliknij Zarządzanie ogólne.
3. Kliknij Resetuj.
4. Kliknij opcję Przywracanie danych fabrycznych.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi z odpowiednim ostrzeżeniem

TABLETY SAMSUNG Z SYSTEMEM ANDROID 9
Popularna seria tabletów Samsung ma struktury menu do twardego resetowania, które są podobne do
tych używanych w serii Galaxy, chociaż mają inny wygląd i styl.
1. Uruchom aplikację Ustawienia.
2. W menu głównym Ustawienia kliknij Zarządzanie ogólne.
3. W menu General Management kliknij Reset.
4. Kliknij opcję Przywracanie danych fabrycznych.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w ostrzeżeniu, aby kontynuować.
URZĄDZENIA HUAWEI Z SYSTEMEM ANDROID 8
Telefony Huawei, które są popularne w całej Azji, można zresetować wykonując następujące czynności
(lub podobne, w przypadku różnic w wersji systemu operacyjnego):
1. Uruchom aplikację Ustawienia.
2. W menu głównym ustawień kliknij System.
3. W menu System kliknij Resetuj.
4. W menu Reset kliknij opcję Factory Data Reset.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w ostrzeżeniu, aby kontynuować.
Resetowanie komputera Mac
Przed twardym zresetowaniem komputera Mac należy wykonać następujące czynności:
1. Wyloguj się z iTunes.
2. Cofnij autoryzację aplikacji zablokowanych na komputerze Mac.
Wyloguj się z nich, aby móc ponownie zalogować się z nowo przywróconego urządzenia, które te
systemy mogą zobaczyć tak, jakby było to inne urządzenie.
3. Wyloguj się z Wiadomości.
4. Wyloguj się z iCloud.
Możesz to zrobić w aplikacji Preferencje systemowe. Będziesz musiał włożyć
Twoje hasło. Chociaż twardy reset będzie działał bez poprzednich trzech kroków, wykonanie tych
czynności może zapobiec różnym problemom podczas przywracania. Po wylogowaniu się z iTunes,
Wiadomości i iCloud:
1. Uruchom ponownie komputer Mac w trybie odzyskiwania, uruchamiając ponownie komputer Mac
i przytrzymując klawisze Command i R podczas ponownego uruchamiania. Może zostać wyświetlony
ekran z pytaniem, w jakim języku chcesz kontynuować. Jeśli tak, wybierz preferowany język - ze
względu na tę książkę zakładam, że wybrałeś angielski.
2. Uruchom Narzędzie dyskowe.

3. Na ekranie Narzędzia dyskowego wybierz główny wolumin urządzenia i kliknij Odmontuj, a następnie
Wymaż.
4. Wymaż wszystkie inne dyski w urządzeniu.
5. Zamknij Narzędzie dyskowe, klikając opcję Zamknij Narzędzie dyskowe w menu Narzędzie dyskowe.
6. Kliknij opcję Zainstaluj ponownie macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie
zainstalować system operacyjny na dysku podstawowym komputera Mac
Resetowanie iPhone'a
Aby mocno zresetować nowoczesny iPhone:
1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Ogólne ⇒ Resetuj ⇒ Usuń całą zawartość i ustawienia.
2. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie swojego Apple ID i hasła w celu potwierdzenia usunięcia,
wprowadź je.
3. Gdy zobaczysz ostrzeżenie i czerwony przycisk Wymaż iPhone'a (lub iPada), kliknij je.
Odbuduj swoje urządzenie po twardym resecie
Po twardym zresetowaniu urządzenia należy
* Zainstaluj wszystkie aktualizacje zabezpieczeń
* Zainstaluj wszystkie programy i aplikacje, których używasz na urządzeniu - i inne
odpowiednie aktualizacje
* Przywróć dane z kopii zapasowej

Przywracanie z kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowych jest kluczowym elementem każdego planu bezpieczeństwa
cybernetycznego. Po zresetowaniu urządzenia do ustawień fabrycznych w ramach procesu
przywracania możesz przywrócić dane i programy.
Twoje urządzenie będzie działać normalnie. Ponieważ większość ludzi nie musi regularnie przywracać
danych z kopii zapasowych i ponieważ przywracanie jest zwykle wykonywane po wystąpieniu „złego”
zdarzenia, które wymusiło konieczność przywracania, wiele osób po raz pierwszy doświadcza procesu
przywracania z kopii zapasowych, gdy są bardzo zestresowani. W związku z tym ludzie są podatni na
błędy podczas przywracania, co może prowadzić do tego ,że dane są tracone na zawsze. Na szczęście
dowiesz się, jak przywrócić.
Będziesz musiał przywrócić
Szanse są bliskie 100 procent, że w pewnym momencie utracisz dostęp do jakiegoś pliku, do którego
nadal potrzebujesz dostępu, a przywrócenie z kopii zapasowej uratuje Ci życie. Ale przywrócenie
niekoniecznie jest proste. Przed wykonaniem odbudowy należy wziąć pod uwagę różne czynniki.
Właściwe planowanie i wykonanie może mieć wpływ na odzyskanie utraconych danych i utratę jeszcze
większej ich liczby.
Przywracanie z kopii zapasowych nie jest tak proste, jak wiele osób myśli. Poświęć trochę czasu na
przeczytanie tego rozdziału przed wykonaniem przywracania.
Czekać! Nie przywracaj jeszcze!
Zauważyłeś, że brakuje niektórych danych, do których chcesz uzyskać dostęp. Zauważyłeś, że plik jest
uszkodzony. Zauważyłeś, że jakiś program nie działa poprawnie. Więc powinieneś przywrócić z kopii
zapasowej, prawda? Czekać! Przywracanie bez wiedzy, dlaczego wystąpił problem, może być
niebezpieczne. Na przykład, jeśli masz infekcję złośliwym oprogramowaniem na komputerze,
przywrócenie go, gdy złośliwe oprogramowanie jest nadal obecne, nie usunie zagrożenia i, w zależności
od typu złośliwego oprogramowania i kopii zapasowej, może spowodować uszkodzenie plików w kopii
zapasowej . Jeśli złośliwe oprogramowanie uszkodzi podstawowy magazyn danych, możesz utracić
dane i nie mieć skąd je przywrócić! Na przykład osoby, które próbowały przywrócić dane z kopii
zapasowych na zewnętrznych dyskach twardych, utraciły dane przez oprogramowanie ransomware. W
momencie podłączenia zewnętrznego dysku do zainfekowanego komputera oprogramowanie
ransomware rozprzestrzeniło się na kopię zapasową i również ją zaszyfrowało! Złośliwe
oprogramowanie może również rozprzestrzeniać się na pamięć masową w chmurze. Samo posiadanie
kopii zapasowej w chmurze nie jest powodem do przywrócenia, zanim dowiesz się, co się stało. Nawet
w przypadku kopii zapasowych na nośnikach tylko do odczytu, których złośliwe oprogramowanie nie
może zainfekować, próba przywrócenia ich przed zneutralizowaniem zagrożenia stwarzanego przez
infekcję może stracić czas i potencjalnie dać złośliwemu oprogramowaniu dostęp do większej ilości
danych do kradzieży. Przed przywróceniem danych z jakichkolwiek kopii zapasowych należy
zdiagnozować źródło problemu, który powoduje konieczność przywrócenia. Jeśli na przykład
przypadkowo usunąłeś plik i wiesz, że problem wystąpił z powodu twojego własnego błędu ludzkiego,
z całą pewnością kontynuuj i przywróć.
Przywracanie z pełnych kopii zapasowych systemów
Pełna kopia zapasowa systemu to kopia zapasowa całego systemu, w tym pliku system operacyjny,
programy / aplikacje, ustawienia i dane. Termin ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy
urządzenie, którego kopia zapasowa jest tworzona, to smartfon, czy ogromny serwer w centrum

danych. W związku z tym proces przywracania odtwarza system, który jest faktycznie identyczny z tym,
którego kopia zapasowa została utworzona w momencie tworzenia kopii zapasowej. (Nie jest to do
końca prawdą w sensie absolutnym - na przykład zegar systemowy pokaże inny czas niż system
pierwotny - ale jest to prawdą dla celów uczenia się o przywróceniu systemu).
Przywracanie na urządzenie komputerowe, na którym utworzono kopię zapasową. Przywracanie
systemu z obrazu systemu działa najlepiej, gdy systemy są przywracane na to samo urządzenie
komputerowe, z którego utworzono oryginalną kopię zapasową. Jeśli na przykład twój system został
zainfekowany złośliwym oprogramowaniem i przywracasz na to samo urządzenie obraz utworzony
przed infekcją złośliwym oprogramowaniem, system powinien działać dobrze. (Oczywiście straciłbyś
pracę i inne aktualizacje wykonane od tego czasu, więc miejmy nadzieję, że wykonałeś ich kopię
zapasową za pomocą jednej z metod opisanych w rozdziale 13.). Pełne przywrócenie systemu jest
często nieodwracalne. Upewnij się, że chcesz go uruchomić, zanim to zrobisz. Przywracanie z pełnej
kopii zapasowej systemu jest prawdopodobnie najszybszym sposobem na przywrócenie całego
systemu, ale proces ten może zająć znacznie więcej czasu niż przywrócenie tylko kilku uszkodzonych
plików. Jest również dużo bardziej prawdopodobne, że doprowadzi do przypadkowego usunięcia
ustawień lub danych utworzonych od czasu ostatniej kopii zapasowej. W związku z tym pełnego
przywracania systemu należy używać tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebne. Jeśli przypadkowo
usuniesz kilka plików lub nawet folderów, nie wykonuj pełnego przywracania systemu. Po prostu
przywróć te pliki z kopii zapasowej, używając jednej z technik opisanych w dalszej części.
Przywracanie na inne urządzenie niż to, na którym utworzono kopię zapasową
Przywracanie systemu z obrazu często nie działa w systemie z zupełnie innymi komponentami
sprzętowymi niż system, który był pierwotnie obrazowany. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej system
różni się od systemu, który był obrazowany, tym więcej problemów można napotkać. Niektóre z tych
problemów mogą ulec autokorekty. Jeśli na przykład przywracasz system ze sterownikami jednej karty
graficznej do systemu z inną kartą graficzną, przywrócony system powinien zdać sobie sprawę, że
zainstalowano niewłaściwe sterowniki i po prostu ich nie używać. Zamiast tego domyślnie korzysta ze
sterowników wbudowanych w system operacyjny i umożliwia zainstalowanie sterowników dla
właściwej karty (lub, w niektórych przypadkach, automatyczne pobranie ich lub wyświetlenie monitu).
Niektóre problemy mogą nie zostać poddane autokorekty. Na przykład, jeśli komputer, którego kopia
zapasowa została utworzona, używa standardowej klawiatury i myszy podłączonej przez USB, a
urządzenie, do którego przywracasz, korzysta z zastrzeżonej klawiatury, która łączy się w inny sposób,
może w ogóle nie działać po przywróceniu; może być konieczne podłączenie klawiatury USB do
systemu w celu pobrania i zainstalowania sterowników zastrzeżonej klawiatury. Takie sytuacje stają się
coraz rzadsze z powodu zarówno standaryzacji, jak i ulepszeń w nowoczesnych systemach
operacyjnych, ale istnieją. Niektórych problemów nie da się naprawić. Jeśli spróbujesz przywrócić
obraz systemu Maca na komputerze zaprojektowanym na przykład do uruchamiania systemu
Windows, nie zadziała. Niektóre pakiety oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych umożliwiają
skonfigurowanie przywracania w celu zainstalowania oddzielnych sterowników lub wyszukania
sterowników pasujących do sprzętu, na którym odbywa się przywracanie, w celu zastąpienia
nieodpowiednich sterowników znalezionych w kopii zapasowej. Jeśli masz taką funkcję i masz
trudności z przywróceniem jej bez niej, możesz spróbować. Pełna kopia zapasowa systemu może, ale
nie musi, obejmować kopię zapasową całej zawartości na wszystkich dyskach podłączonych do
systemu, a nie tylko na dyskach zamontowanych wewnątrz systemu. (Teoretycznie wszystkie takie
dyski powinny być zawarte w obrazie systemu, ale termin obraz systemu jest często używany na
oznaczenie obrazu wewnętrznych dysków twardych i dysków SSD). Jeśli urządzenie, dla którego masz
obraz, ulegnie awarii, powinieneś móc użyć obrazu systemu do odtworzenia całego systemu, tak jak

był w momencie tworzenia kopii zapasowej. Gdy używasz odbudowanego systemu, powinien on
działać dokładnie tak samo, jak poprzedni system w momencie tworzenia kopii zapasowej.
Oryginalne obrazy systemu
Jeśli chcesz przywrócić oryginalny obraz fabryczny systemu przed przywróceniem danych i programów,
zapoznaj się z poprzednią częścią poświęconą wykonywaniu takich przywracania. Po przywróceniu
ustawień fabrycznych jedna lub więcej (lub prawdopodobnie wszystkie) łatki i inne aktualizacje
zabezpieczeń, które zainstalowałeś na urządzeniu, mogą zniknąć. Twoje urządzenie jest
prawdopodobnie narażone na różne kompromisy. Dlatego natychmiast po przywróceniu należy
uruchomić proces aktualizacji systemu operacyjnego (powtarzalnie, aż nie znajdzie żadnych
potrzebnych aktualizacji), a także proces aktualizacji dowolnego oprogramowania zabezpieczającego
(również powtarzalnie, dopóki nie znajdzie żadnych potrzebnych aktualizacji). Dopiero po wykonaniu
tych czynności należy zainstalować inne oprogramowanie, przywrócić dane lub wykonać inne
czynności online.
Późniejsze obrazy systemu
Przed przywróceniem z dowolnego obrazu systemu należy upewnić się, że jakikolwiek problem, który
wymagał przywrócenia, nie pozostanie ani nie zostanie przywrócony podczas przywracania. Jeśli na
przykład twój komputer został zainfekowany oprogramowaniem ransomware i usuwasz złośliwe
oprogramowanie za pomocą oprogramowania zabezpieczającego, ale musisz przywrócić przestępnie
zaszyfrowane pliki z kopii zapasowej, nie chcesz w końcu przywracać oprogramowania ransomware
wraz z danymi. Jeśli wiesz na pewno, że obraz został wykonany przed pojawieniem się problemu,
śmiało go wykorzystaj. Jeśli masz wątpliwości, jeśli to możliwe, przywróć urządzenie na dodatkowe
urządzenie i przeskanuj je za pomocą oprogramowania zabezpieczającego przed wykonaniem
właściwego przywracania. Jeśli nie masz dodatkowego urządzenia, które można przywrócić, i nie masz
pewności, czy kopia zapasowa jest zainfekowana, możesz poprosić specjalistę, aby się przyjrzał.
Instalowanie oprogramowania zabezpieczającego
Po przywróceniu z obrazu systemu (czy to ustawień fabrycznych, czy późniejszego obrazu), pierwszą
rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie, czy jest zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.
Jeśli tak nie jest, zainstaluj go. Tak czy inaczej, upewnij się, że uruchamiasz automatyczne aktualizacje,
dopóki oprogramowanie nie będzie już wymagać aktualizacji. Zainstaluj oprogramowanie
zabezpieczające przed podjęciem jakichkolwiek działań online lub przeczytaniem wiadomości e-mail.
Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania zabezpieczającego przed wykonaniem takich zadań,
wykonanie ich może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa urządzenia. Jeśli masz
oprogramowanie zabezpieczające na płycie CD lub DVD, zainstaluj je stamtąd. Jeśli utworzyłeś napęd
USB lub inny dysk z oprogramowaniem zabezpieczającym, możesz go stamtąd zainstalować. Jeśli nie,
skopiuj oprogramowanie zabezpieczające na dysk twardy z dowolnego miejsca i uruchom je.
Oryginalny nośnik instalacyjny
W przypadku programów uzyskanych i zainstalowanych po zakupie urządzenia można je ponownie
zainstalować po przywróceniu oryginalnego obrazu systemu lub nawet późniejszego obrazu
utworzonego przed zainstalowaniem oprogramowania. W przypadku ponownej instalacji
oprogramowania z dysku CD lub DVD wszelkie aktualizacje oprogramowania, które zostały wydane po
utworzeniu dysku CD lub DVD, nie zostaną zainstalowane. Pamiętaj, aby skonfigurować program do
automatycznej aktualizacji lub ręcznie pobrać i zainstalować takie aktualizacje. W niektórych
przypadkach procedury instalacji oprogramowania mogą również pytać, czy chcesz, aby automatycznie

sprawdzały dostępność aktualizacji natychmiast po zakończeniu instalacji. Ogólnie rzecz biorąc,
odpowiedź twierdząca jest mądrym pomysłem.
Pobrane oprogramowanie
Sposób ponownego zainstalowania programów, które zostały wcześniej zakupione i zainstalowane w
pewnym momencie po zakupie urządzenia, zależy od lokalizacji oprogramowania:
* Jeśli masz kopię oprogramowania na pendrive'ie, możesz zainstalować ją ponownie z napędu,
podłączając je do urządzenia, kopiując pliki na dysk twardy i uruchamiając instalację. Jeśli istnieje
jakakolwiek możliwość, że pendrive jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem - na przykład
przywracasz z powodu infekcji złośliwym oprogramowaniem i mogłeś w przeszłości włożyć pendrive
do zainfekowanego komputera - przeskanuj go za pomocą oprogramowanie zabezpieczające, zanim
cokolwiek z niego uruchomisz lub skopiujesz Zrób to z urządzenia z uruchomionym oprogramowaniem
zabezpieczającym, które zapobiegnie rozprzestrzenianiu się infekcji po połączeniu dysku z maszyną
używaną do skanowania.
* Jeśli skopiowałeś oprogramowanie na DVD lub CD, możesz zainstalować je z tego dysku. Pamiętaj,
aby zainstalować wszystkie niezbędne aktualizacje.
* Jeśli zakupione oprogramowanie można ponownie pobrać z wirtualnej szafki, zrób to. W niektórych
przypadkach ponownie pobrane oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane do
najnowszej wersji. W innych przypadkach będzie to ta sama wersja, co oryginalnie zakupiona, więc
pamiętaj o zainstalowaniu aktualizacji.
* Jeśli oprogramowanie można pobrać z oryginalnego źródła (oprogramowanie należące do domeny
publicznej, oprogramowanie próbne aktywowane za pomocą kodu itp.), Możesz je ponownie pobrać.
W niektórych przypadkach - na przykład, jeśli nowsze wersje wymagają uiszczenia opłaty za
uaktualnienie - może być konieczne pobranie poprzedniej wersji. W każdym razie pamiętaj, aby
zainstalować wszystkie aktualizacje dla wersji, którą instalujesz.
Przywracanie z pełnych kopii zapasowych danych
W wielu przypadkach warto przywrócić wszystkie dane na urządzeniu:
* Po przywróceniu z obrazu fabrycznego: po przywróceniu z obrazu fabrycznego i ponownym
zainstalowaniu całego niezbędnego oprogramowania na urządzeniu nadal nie będzie żadnych (lub
prawie żadnych) danych, więc musisz przywrócić wszystkie dane.
* Po niektórych atakach złośliwego oprogramowania: niektóre złośliwe oprogramowanie modyfikuje i
/ lub uszkadza pliki. Aby upewnić się, że wszystkie twoje pliki są takie, jak powinny, po infekcji, przywróć
wszystkie dane z kopii zapasowej. Oczywiście to zakłada, że masz wystarczająco aktualną kopię
zapasową, z której możesz to zrobić bez utraty pracy.
* Po awarii dysku twardego: Jeśli dysk twardy ulegnie awarii, w całości lub w części, zechcesz przenieść
swoje pliki na inny dysk. Jeśli masz oddzielny dysk na dane niż dla systemu operacyjnego i programów
- jak wiele osób to robi - pełne przywrócenie danych jest najłatwiejszym sposobem na przywrócenie. *
Podczas przechodzenia na nowe, podobne urządzenie: Przywracanie z kopii zapasowej to łatwy sposób
na umieszczenie wszystkich plików danych na nowym urządzeniu. Ponieważ niektóre programy
przechowują ustawienia w folderach danych użytkownika, kopiując pliki bezpośrednio lub wykonując
selektywne przywracanie z pliku

tworzenie kopii zapasowych jest zwykle lepszym rozwiązaniem. Ale ponieważ ludzie czasami
nieumyślnie pomijają pliki podczas korzystania z takiej techniki, czasami używane są pełne odbudowy.
* Po przypadkowym usunięciu: ludzie czasami przypadkowo usuwają
duże porcje ich plików danych. Jednym z łatwych sposobów przywrócenia wszystkiego i nie martwienia
się, czy wszystko „wróciło do tego, jak powinno” jest pełne przywrócenie wszystkich danych.
W przeciwieństwie do przywracania z pełnej kopii zapasowej systemu, przywracanie z pełnej kopii
zapasowej danych nie przywraca aplikacji. Jeśli system wymaga całkowitej przebudowy, odzyskanie z
pełnych kopii zapasowych danych prawdopodobnie wymaga wcześniejszego przywrócenia ustawień
fabrycznych (lub późniejszego obrazu komputera) i ponownej instalacji całego oprogramowania.
Wieloetapowy proces przywracania z obrazu fabrycznego, a następnie ponowna instalacja aplikacji i
przywracanie danych może wydawać się bardziej żmudny niż zwykłe przywracanie z nowszego obrazu
systemu, ale zwykle okazuje się również znacznie bardziej przenośny. Odzyskiwanie można zwykle
przeprowadzić na urządzeniach, które znacznie różnią się od oryginalnego urządzenia, przy użyciu
obrazów tych urządzeń (lub na nowe urządzenie), a następnie ponownej instalacji programów i
przywrócenia danych.
Przywracanie z przyrostowych kopii zapasowych
Przyrostowe kopie zapasowe to kopie zapasowe utworzone po wykonaniu pełnej kopii zapasowej i
zawierają kopie tylko tej części zawartości, której kopia zapasowa została zmieniona od czasu
wykonania poprzedniej kopii zapasowej (pełnej lub przyrostowej). Niektóre uproszczone programy do
tworzenia kopii zapasowych wykorzystują wewnętrznie przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe, ale
ukrywają przed nimi wewnętrzną pracę użytkowników. Wszyscy użytkownicy wybierają, które pliki lub
typy plików mają zostać przywrócone i, jeśli to konieczne, które wersje tych plików, a system działa jak
magia, ukrywając łączenie danych z wielu kopii zapasowych w wynikowym przywracaniu.
Przyrostowe kopie zapasowe systemów
Przyrostowe kopie zapasowe systemu to zasadniczo aktualizacje obrazów systemu (lub częściowych
obrazów systemu w przypadku częściowych kopii zapasowych), które aktualizują obraz na dzień
utworzenia kopii zapasowej. Przyrostowa kopia zapasowa systemu zawiera kopie tylko tej części
systemu, która uległa zmianie od czasu uruchomienia poprzedniej kopii zapasowej (pełnej lub
przyrostowej). Aby przywrócić z przyrostowej kopii zapasowej systemu:
1. Przywrócenie należy wykonać z ostatniej pełnej kopii zapasowej systemu.
2. Po zakończeniu odbudowy należy ją wykonać z każdej przyrostowej kopii zapasowej wykonanej od
czasu utworzenia tego obrazu systemu został stworzony.
Nie zawarcie którejkolwiek z przyrostowych kopii zapasowych niezbędnych w kroku 2 może prowadzić
do uszkodzenia brakujących programów, danych, składników systemu operacyjnego i problemów z
niekompatybilnością oprogramowania. Większość nowoczesnych programów do tworzenia kopii
zapasowych ostrzega (lub zapobiega) w przypadku próby pominięcia różnych operacji przyrostowych
podczas przywracania z przyrostowej kopii zapasowej. Często jednak nie informują Cię, czy brakuje ci
ostatniej kopii zapasowej lub kopii zapasowych w serii.
Kopie różnicowe
Kopie różnicowe zawierają wszystkie pliki, które uległy zmianie od czasu ostatniej pełnej kopii
zapasowej. (Są one podobne do pierwszych z serii przyrostowych kopii zapasowych uruchamianych po

wykonaniu pełnej kopii zapasowej). Podczas gdy tworzenie serii różnicowych kopii zapasowych zwykle
zajmuje więcej czasu niż tworzenie serii przyrostowych kopii zapasowych, przywracanie z różnicowych
kopii zapasowych jest zwykle znacznie prostsze i szybsze. Aby odzyskać dane z różnicowej kopii
zapasowej:
1. Wykonaj przywracanie z ostatniej pełnej kopii zapasowej systemu.
2. Po zakończeniu odbudowy wykonaj odbudowę z pliku najnowsza różnicowa kopia zapasowa.
Pamiętaj, aby przywrócić z ostatniej różnicowej kopii zapasowej, a nie z jakiejkolwiek innej różnicowej
kopii zapasowej. Wiele systemów kopii zapasowych nie ostrzeże Cię, jeśli spróbujesz przywrócić kopię
zapasową z innej kopii różnicowej niż najnowsza. Przed przywróceniem upewnij się, że używasz
najnowszej wersji!
Ciągłe kopie zapasowe
Niektóre ciągłe kopie zapasowe są idealne do przywracania systemu. Podobnie jak obraz systemu,
umożliwiają przywrócenie systemu do stanu, w jakim wyglądał w określonym momencie. Inne są
okropne przy wykonywaniu przywracania, ponieważ pozwalają na przywrócenie tylko do najnowszej
wersji systemu, która często cierpi z powodu konieczności odbudowy w pierwszej kolejności. W
rzeczywistości normalnym zastosowaniem ciągłych kopii zapasowych jest reagowanie na awarie
sprzętu, takie jak nagła przerwa w pracy dysku twardego, a nie odbudowa systemów po incydencie
związanym z bezpieczeństwem. Ponadto, ponieważ ciągłe kopie zapasowe nieustannie przenoszą
materiał z urządzenia, którego kopia zapasowa jest tworzona, do kopii zapasowej, wszelkie złośliwe
oprogramowanie obecne w systemie głównym może znajdować się w kopii zapasowej.
Częściowe kopie zapasowe
Częściowe kopie zapasowe to kopie zapasowe części danych. Podobnie, częściowe kopie zapasowe nie
są pełnymi kopiami zapasowymi na wypadek ataku złośliwego oprogramowania lub podobnego. Są
jednak przydatne w innych sytuacjach i powinieneś wiedzieć, jak je przywrócić. Jeśli masz określony
zestaw plików, które są wyjątkowo wrażliwe i wymagają tworzenia kopii zapasowych i przechowywania
ich oddzielnie od reszty systemu, możesz użyć częściowej kopii zapasowej tych danych. Jeśli coś się
stanie i będziesz musiał odbudować system lub przywrócić poufne dane, będziesz potrzebować
oddzielnej częściowej kopii zapasowej, z której chcesz przywrócić. Cyfrowe klucze prywatne, które
zapewniają dostęp do kryptowaluty, możliwości szyfrowania / odszyfrowywania wiadomości e-mail
itp., Są często przechowywane na takich kopiach zapasowych wraz z obrazami niezwykle wrażliwych
dokumentów
Często częściowe kopie zapasowe wrażliwych danych są wykonywane na dyskach USB, które są
następnie zamykane w sejfach lub skrytkach depozytowych. Przywracanie z kopii zapasowej
wymagałoby w takich przypadkach, aby osoba przywracająca otrzymała fizyczny dysk USB, co może
oznaczać opóźnienie w przywracaniu. Jeśli potrzeba przywrócenia nastąpi o godzinie 18:00. Na
przykład w piątek, a dysk znajduje się w skrytce depozytowej, która nie jest dostępna do 9 rano w
poniedziałek, żądany materiał może pozostawać niedostępny dla użytkownika przez prawie trzy dni.
Upewnij się, że przechowujesz częściowe kopie zapasowe w sposób, który pozwoli ci uzyskać dostęp
do danych z kopii zapasowej, gdy ich potrzebujesz. Innym typowym scenariuszem dla
wyspecjalizowanych częściowych kopii zapasowych jest użycie kopii zapasowej opartej na sieci szczególnie w małej firmie - i użytkownik musi upewnić się, że ma kopię zapasową określonego
materiału na wypadek problemów technicznych podczas podróży. Takie kopie zapasowe nigdy nie
powinny być tworzone bez odpowiedniej autoryzacji. Jeśli uzyskano pozwolenie i utworzono kopię

zapasową, użytkownik w drodze, który ma problem techniczny wymagający przywrócenia danych,
może wykonać przywrócenie, kopiując pliki z dysku USB (prawdopodobnie po odszyfrowaniu plików
przy użyciu silnego hasło lub jakaś forma uwierzytelniania wieloskładnikowego).
Kopie zapasowe folderów
Kopie zapasowe folderów są podobne do częściowych kopii zapasowych, ponieważ zestaw elementów,
których kopia zapasowa jest tworzona, to określony folder. Jeśli wykonałeś kopię zapasową folderu za
pomocą narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, możesz go przywrócić, korzystając z technik
opisanych w poprzedniej sekcji. Proces przywracania jest inny, jeśli jednak utworzono odpowiednią
kopię zapasową, po prostu kopiując folder lub zestaw folderów na dysk zewnętrzny (dysk twardy, dysk
SSD, dysk USB lub dysk sieciowy). Teoretycznie wystarczy skopiować kopię zapasową folderu lub
folderów do lokalizacji oryginalnego folderu. Jednak może to spowodować zastąpienie zawartości
folderu podstawowego, więc wszelkie zmiany wprowadzone od czasu utworzenia kopii zapasowej
zostaną utracone.
Kopie zapasowe dysków
Kopia zapasowa dysku jest podobna do kopii zapasowej folderu, ale zamiast folderu jest tworzona
kopia zapasowa całego dysku. Jeśli wykonałeś kopię zapasową dysku za pomocą oprogramowania do
tworzenia kopii zapasowych, możesz go przywrócić za pomocą tego oprogramowania. Jeśli utworzyłeś
kopię zapasową dysku za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, możesz go
przywrócić za pomocą tego oprogramowania. Jeśli wykonałeś kopię zapasową dysku, kopiując
zawartość dysku gdzie indziej, będziesz musiał ręcznie skopiować je z powrotem. Takie przywrócenie
może jednak nie działać idealnie. Pliki ukryte i systemowe mogą nie zostać przywrócone, więc dysk
rozruchowy, którego kopia zapasowa została utworzona i przywrócona w taki sposób, może nie
pozostać bootowalna.
Kopie zapasowe dysków wirtualnych
Jeśli wykonałeś kopię zapasową zaszyfrowanego dysku wirtualnego, takiego jak dysk BitLocker
zamontowany na komputerze, możesz przywrócić cały dysk w jednym ujęciu lub przywrócić
poszczególne pliki i foldery z dysku.
Przywracanie całego dysku wirtualnego
Aby przywrócić cały wirtualny dysk w jednym ujęciu, upewnij się, że istniejąca kopia dysku nie jest
zamontowana. Najłatwiej to zrobić, aby uruchomić komputer i nie montować żadnych dysków
Bitlocker. Jeśli Twój komputer jest już uruchomiony, a dysk jest zamontowany, po prostu odłącz go:
1. Wybierz Startup ⇒ This PC.
2. Zlokalizuj zamontowany dysk Bitlocker.
Dysk jest wyświetlany z ikoną kłódki wskazującą, że jest zaszyfrowany.
3. Kliknij napęd prawym przyciskiem myszy i wybierz Wysuń. Po rozmontowaniu dysku znika on z listy
dysków Ten komputer.
Po odmontowaniu dysku skopiuj kopię zapasową dysku do lokalizacji na dysku podstawowym i zastąp
plik zawierający dysk. Następnie możesz odblokować i zamontować dysk.
Przywracanie plików i / lub folderów z dysku wirtualnego

Aby przywrócić pojedyncze pliki lub foldery z dysku wirtualnego, zamontuj kopię zapasową jako
oddzielny dysk wirtualny i skopiuj pliki i foldery z kopii zapasowej na podstawowy, tak jakbyś kopiował
pliki między dowolnymi dwoma dyskami. W idealnym przypadku należy wykonać kopię zapasową
dysku wirtualnego przed zamontowaniem go i skopiowaniem z niego plików i / lub folderów, a po
zamontowaniu zamontować go w trybie tylko do odczytu. Zawsze odłączaj dysk kopii zapasowej po
skopiowaniu plików na podstawowy. Pozostawienie go zamontowanego - co z natury oznacza, że dwie
kopie dużej części systemu plików są używane w tym samym czasie - może prowadzić do błędów
ludzkich.
Radzenie sobie z usunięciami
Jednym z problemów związanych z przywracaniem z dowolnego przywracania, które nie zastępuje
całkowicie danych nową kopią, jest to, że przywracanie może nie przywrócić usunięć. Na przykład, jeśli
po wykonaniu pełnej kopii zapasowej usuniesz plik, utworzysz dziesięć nowych plików, zmodyfikujesz
dwa pliki danych, a następnie wykonasz przyrostową kopię zapasową, przyrostowa kopia zapasowa
może, ale nie musi, zarejestrować usunięcie. W przypadku przywracania z pełnej kopii zapasowej, a
następnie przywracania z kopii przyrostowej, przywracanie z kopii przyrostowej powinno usunąć plik,
dodać dziesięć nowych plików i zmodyfikować oba pliki do nowszej wersji. Jednak w niektórych
przypadkach plik, który wcześniej usunąłeś, może pozostać, ponieważ niektóre narzędzia do tworzenia
kopii zapasowych nie uwzględniają prawidłowo usunięć. Nawet jeśli wystąpi ten problem, zwykle nie
jest krytyczny. Po prostu chcesz być tego świadomy. Oczywiście, jeśli w przeszłości usuwałeś poufne
pliki, powinieneś sprawdzić, czy przywrócenie przywróciło je na komputer. (Jeśli zamierzasz trwale i
całkowicie zniszczyć plik lub zestaw plików, powinieneś również usunąć go / je z kopii zapasowych).
Z wyłączeniem plików i folderów
Podczas przywracania nie należy przywracać niektórych plików i folderów. Prawdę mówiąc, nie
powinno się ich tworzyć w pierwszej kolejności, chyba że utworzyłeś obraz dysku, ale w wielu
przypadkach ludzie i tak tworzą ich kopie zapasowe. Poniżej przedstawiono przykłady niektórych takich
plików i folderów, które można wykluczyć z typowych przywracania wykonywanych na komputerze z
systemem Windows 10. Jeśli używasz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych,
oprogramowanie prawdopodobnie wykluczyło te pliki podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli
kopiujesz pliki ręcznie, być może wykonałeś ich kopię zapasową.
* Zawartość Kosza
* Pamięci podręczne przeglądarki (tymczasowe pliki internetowe z przeglądarek internetowych, takich
jak Microsoft Edge lub Internet Explorer, Firefox, Chrome, Vivaldi lub Opera)
* Foldery tymczasowe (często nazywane Temp lub tem i znajdują się w C: \, w katalogu użytkownika
lub w katalogu danych oprogramowania
* Pliki tymczasowe (zwykle pliki o nazwach * .tmp lub * .temp)
* Pliki wymiany systemu operacyjnego (pagefile.sys)
* Informacje o obrazie systemu w trybie hibernacji systemu operacyjnego (hyberfil.sys)
* Kopie zapasowe (chyba że chcesz wykonać kopię zapasową kopii zapasowych), takie jak kopia
zapasowa historii plików systemu Windows

* Kopie zapasowe plików systemu operacyjnego podczas aktualizacji systemu operacyjnego (zwykle
znajdują się w C: \ Windows.old na komputerach z systemem Windows, na których zaktualizowano
systemy operacyjne)
* Pliki pamięci podręcznej programu Microsoft Outlook (* .ost - pamiętaj, że dane lokalne programu
Outlook należy wykonać kopię zapasową [* .pst]; w rzeczywistości w wielu przypadkach mogą tak być
najbardziej krytyczne pliki w kopii zapasowej)
* Pliki dziennika wydajności w katalogach o nazwie PerfLogs
* Niepotrzebne pliki, które użytkownicy tworzą jako osobiste pliki tymczasowe do przechowywania
informacji (na przykład plik tekstowy, w którym użytkownik wpisuje numer telefonu, który ktoś mu
podyktował, ale który użytkownik ma, od kiedy wszedł do jego katalogu smartfonów)
Kopie zapasowe w aplikacji
Niektóre aplikacje mają wbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, które chronią Cię przed
utratą pracy w przypadku awarii komputera, awarii zasilania i wyczerpania baterii oraz innych
nieszczęśliwych wypadków. Niektóre takie aplikacje automatycznie monitują o przywrócenie
dokumentów, które w przeciwnym razie zostałyby utracone w wyniku awarii systemu lub podobnej.
Na przykład, gdy uruchamiasz program Microsoft Word po nieprawidłowym zamknięciu aplikacji,
wyświetla listę dokumentów, które można automatycznie odzyskać - czasami nawet oferuje wiele
wersji tego samego dokumentu.
Zrozumienie archiwów
Termin archiwum ma wiele znaczeń w świecie informatyki. Odpowiednie znaczenia opiszę w kolejnych
sekcjach.
Wiele plików przechowywanych w jednym pliku
Czasami w jednym pliku można przechowywać wiele plików. Koncepcja dysków wirtualnych była
jednak taka, że przechowywanie wielu plików w jednym pliku nie wymaga tworzenia dysków
wirtualnych. Być może widzieliście na przykład pliki z rozszerzeniem .zip. Pliki ZIP, jak nazywane są takie
pliki, są w rzeczywistości kontenerami, które zawierają jeden lub więcej skompresowanych plików.
Przechowywanie wielu plików w takim kontenerze pozwala na znacznie łatwiejsze przenoszenie plików
(pojedynczy plik ZIP załączony do wiadomości e-mail jest znacznie łatwiejszy w zarządzaniu niż 50
małych pojedynczych plików). Zmniejsza również (czasami znacznie) ilość miejsca na dysku i
przepustowość Internetu niezbędną do przechowywania i przenoszenia plików. Jeśli chcesz przywrócić
pliki z archiwum, możesz wyodrębnić wszystkie pliki z archiwum do głównego źródła lub otworzyć
archiwum i skopiować poszczególne pliki do podstawowej lokalizacji, tak jak w przypadku wszelkich
plików znalezionych w jakimkolwiek innym folderze. Pliki archiwów są dostępne w wielu różnych
formatach. Niektóre pojawiają się automatycznie jako foldery w systemach plików Windows i Mac, a
ich zawartość jako pliki i foldery w folderach. Inne wymagają specjalnego oprogramowania do
przeglądania i ekstrakcji.
Stare dane na żywo
Czasami stare dane są przenoszone z systemów podstawowych i przechowywane w innym miejscu.
Przechowywanie starych danych może poprawić wydajność. Na przykład, jeśli wyszukiwanie
wszystkich elementów wiadomości e-mail oznacza przeszukiwanie wiadomości z 25 lat, będzie to
trwało znacznie dłużej niż przeszukiwanie tylko ostatnich 3 lat. Jeśli prawie wszystkie odpowiednie

wyniki będą zawsze w ciągu ostatnich kilku lat, starsze e-maile można przenieść do oddzielnego
archiwum, gdzie w razie potrzeby można uzyskać do nich dostęp i przeszukiwać je oddzielnie.
Jeśli używasz archiwizacji, weź to pod uwagę przy przywracaniu danych. Chcesz mieć pewność, że
archiwa zostaną przywrócone do archiwów i że przypadkowo nie przywrócisz archiwów do głównych
magazynów danych.
Stare wersje plików, folderów lub kopii zapasowych
Termin archiwa jest czasami używany w odniesieniu do starych wersji plików, folderów i kopii
zapasowych, nawet jeśli te pliki są przechowywane w głównym magazynie danych. Ktoś, kto ma na
przykład dziesięć wersji umowy, które zostały wykonane w różnych momentach, może przechowywać
wszystkie wersje tych dokumentów programu Word w folderze Archiwum. Archiwizację tego rodzaju
można przeprowadzić z jednego lub kilku z wielu powodów. Jednym z powszechnych powodów jest
unikanie przypadkowego użycia starej wersji dokumentu, gdy powinna być używana aktualna wersja.
Jeśli archiwizujesz, weź to pod uwagę przy przywracaniu danych. Przywróć wszystkie archiwa do ich
właściwych lokalizacji. Możesz zobaczyć wiele kopii tego samego pliku w trakcie przywracania; nie
zakładaj, że to błąd.
Przywracanie przy użyciu narzędzi do tworzenia kopii zapasowych
Przywracanie za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych jest podobne do procesu
tworzenia kopii zapasowych za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Aby
przywrócić za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które było używane do
tworzenia kopii zapasowych, z których przywracasz, uruchom oprogramowanie (w niektórych
przypadkach może być konieczne zainstalowanie oprogramowania na komputerze zamiast
uruchamiania go z dysku CD lub podobnego) i wybierz Przywróć. Podczas przywracania upewnij się, że
wybrałeś poprawną wersję kopii zapasowej do przywrócenia. Uważaj na fałszywe monity o
przywrócenie! Różne formy złośliwego oprogramowania wyświetlają fałszywe monity informujące, że
dysk twardy uległ jakiejś awarii i że musisz uruchomić routing przywracania, aby naprawić dane.
Przywracaj tylko te programy, które otrzymałeś z wiarygodnego źródła i wiesz, że możesz im zaufać!
Wiele nowoczesnych pakietów oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych ukrywa podejście
stosowane do tworzenia kopii zapasowych - pełne, różnicowe, przyrostowe itd. - od użytkowników i
zamiast tego umożliwia użytkownikom wybranie wersji plików, które chcą przywrócić. Jeśli
przywracasz za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i
odzyskiwania, które zostało dostarczone z zewnętrznym dyskiem twardym lub urządzeniem
półprzewodnikowym, którego używasz do tworzenia kopii zapasowych urządzenia, podłącz dysk,
uruchom oprogramowanie (chyba że działa automatycznie) i postępuj zgodnie z instrukcjami monit o
przywrócenie. Takie oprogramowanie jest zwykle proste w użyciu; przywracanie zwykle działa jak
uproszczona wersja tego, która została wykonana przy użyciu innego oprogramowania do tworzenia
kopii zapasowych. Odłącz dysk od systemu po wykonaniu przywracania!
Przywracanie z kopii zapasowej systemu Windows
Aby przywrócić dane z kopii zapasowej systemu Windows do oryginalnych lokalizacji, z których
utworzono kopię zapasową danych, wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz Start ⇒ Ustawienia ⇒ Aktualizacja i bezpieczeństwo ⇒ Kopia zapasowa.
2. Kliknij Przywróć pliki z aktualnej kopii zapasowej.

3. W przeglądarce systemu plików przejrzyj różne wersje folderów i plików lub wpisz i wyszukaj nazwę
szukanego pliku.
4. Wybierz, co chcesz przywrócić.
5. Kliknij Przywróć.
Przywracanie do punktu przywracania systemu
Microsoft Windows umożliwia przywrócenie systemu do stanu, w jakim wyglądał w określonym czasie,
w którym system operacyjny był obrazowany:
1. Kliknij przycisk Start i wybierz Ustawienia.
2. Wybierz Panel sterowania ⇒ System i konserwacja ⇒ Kopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij Przywróć moje pliki, aby przywrócić pliki lub Przywróć pliki wszystkich użytkowników, aby
przywrócić pliki wszystkich użytkowników (zakładając, że masz do tego uprawnienia).
Przywracanie z kopii zapasowej smartfona / tabletu
Wiele urządzeń przenośnych jest wyposażonych w możliwość automatycznej synchronizacji danych z
chmurą, co umożliwia przywrócenie danych na nowe urządzenie w przypadku zgubienia lub kradzieży
urządzenia. Nawet urządzenia, które nie mają wbudowanej takiej funkcji, prawie zawsze mogą
uruchamiać oprogramowanie, które skutecznie udostępnia takie funkcje dla określonego drzewa
folderów lub oprogramowanie, które skutecznie udostępnia takie funkcje dla określonego drzewa
folderów lub dysku. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia z Androidem po przywróceniu ustawień
fabrycznych może zostać wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz przywrócić dane. Jeśli tak,
przywracanie jest dość proste. Odpowiedz tak. Chociaż dokładne procedury mogą się różnić w
zależności od urządzenia i producenta, inne formy przywracania zazwyczaj wynikają z pewnego rodzaju
następującego procesu:
Aby przywrócić kontakty z karty SD:
1. Otwórz aplikację Kontakty. Jeśli istnieje funkcja importu, wybierz ją i przejdź do kroku 4.
2. Wybierz Ustawienia z menu głównego (lub kliknij ikonę Ustawienia). Jeśli nie wyświetlasz wszystkich
kontaktów, może być konieczne kliknięcie menu Wyświetl i wybranie Wszystkie kontakty.
3. Wybierz Importuj / Eksportuj kontakty (lub, jeśli ta opcja nie jest dostępna, wybierz Zarządzaj
kontaktami, a następnie wybierz Importuj kontakty na następnym ekranie).
4. Wybierz opcję Importuj z karty SD.
5. Przejrzyj nazwę pliku kopii zapasowej listy kontaktów, a następnie kliknij na OK.
Kontakty są często archiwizowane (lub eksportowane do) plików VCF. Aby przywrócić multimedia
(zdjęcia, filmy i pliki audio) z karty SD:
1. Za pomocą Menedżera plików otwórz kartę SD.
2. Kliknij, aby włączyć pola wyboru obok pliku lub plików, które chcesz przywrócić.
3. Aby skopiować pliki do pamięci telefonu, przejdź do menu i wybierz Kopiuj ⇒ Pamięć wewnętrzna.
4. Wybierz folder, do którego chcesz skopiować pliki lub utwórz folder i przenieś do niego.

5. Wybierz Kopiuj tutaj.
Przywracanie z ręcznych kopii zapasowych plików lub folderów
Aby przywrócić z ręcznej kopii pliku lub folderu, wystarczy skopiować plik lub folder z kopii zapasowej
do głównego magazynu danych. (Jeśli nadpisujesz plik lub folder, możesz otrzymać ostrzeżenie od
systemu operacyjnego). Po zakończeniu odłącz nośnik, na którym znajduje się kopia zapasowa, od
głównego magazynu.
Korzystanie z kopii zapasowych danych przechowywanych na serwerach innych firm
Jeśli korzystałeś z możliwości tworzenia kopii zapasowych dostawcy zewnętrznego, u którego
przechowujesz dane w chmurze lub z którego usług w chmurze korzystasz, możesz mieć możliwość
przywrócenia swoich odpowiednich danych za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez
dostawcę zewnętrznego. Jeśli korzystasz z zewnętrznego dostawcy usług chmurowych i nie wykonałeś
kopii zapasowych, nadal możesz mieć możliwość przywrócenia danych. Skontaktuj się z dostawcą. Sam
dostawca mógł wykonać kopię zapasową danych bez powiadamiania Cię. Chociaż nigdy nie powinieneś
polegać na dostawcy usług w chmurze wykonującym kopie zapasowe, których nie zamówiłeś, jeśli
jesteś w korku i kontaktujesz się z dostawcą, możesz (lub nie) być mile zaskoczony, gdy dowiesz się, że
mają kopie zapasowe, z których może przywrócić.
Przywracanie kopii zapasowych do ich właściwych lokalizacji
Po przywróceniu z fizycznej kopii zapasowej musisz przywrócić ją do właściwej lokalizacji z kilku
powodów:
* Nie chcesz, aby został zgubiony, jeśli kiedykolwiek będziesz go potrzebować.
* Nie chcesz, aby została skradziona.
* Chcesz mieć pewność, że nie podważasz żadnych strategii i procedur przechowywania, które mają na
celu przechowywanie kopii zapasowych w innych lokalizacjach niż magazyny danych, których kopie
zapasowe są tworzone.
Pamięć sieciowa
W idealnej sytuacji podczas przywracania z sieciowej kopii zapasowej dysk sieciowy należy
zamontować jako tylko do odczytu, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom kopii zapasowej. Ponadto
pamiętaj, aby odłączyć się od sieciowej składnicy danych po zakończeniu przywracania. Upewnij się, że
dowolny mechanizm używany do uruchamiania przywracania (na przykład oprogramowanie do
tworzenia kopii zapasowych) ma odpowiednie uprawnienia sieciowe do zapisu w podstawowej
lokalizacji przechowywania danych.
Przywracanie z kombinacji lokalizacji
Nie ma powodu, aby tworzyć kopie zapasowe tylko w jednej lokalizacji. Jednak przywracanie zwykle
wykorzystuje kopie zapasowe tylko z jednej lokalizacji na raz. Jeśli musisz przywrócić dane z kopii
zapasowych, które fizycznie znajdują się w więcej niż jednej lokalizacji, zachowaj szczególną
ostrożność, aby nie przywrócić niewłaściwych wersji plików, ponieważ niektóre z nich mogą znajdować
się na wielu kopiach zapasowych.
Przywracanie do nieoryginalnych lokalizacji
Jeśli chodzi o przywracanie danych, niektórzy ludzie decydują się na przywracanie do lokalizacji innych
niż oryginalne, testują przywrócone dane, a następnie kopiują lub przenoszą je do oryginalnych

lokalizacji. Taka strategia zmniejsza prawdopodobieństwo nadpisania dobrych danych złymi danymi.
Możesz pogorszyć zły dzień, jeśli stracisz część danych i odkryjesz, że kopia zapasowa danych jest
uszkodzona. Jeśli następnie przywrócisz z tej kopii zapasowej oryginalne dane, a tym samym je
uszkodzisz, utracisz jeszcze więcej danych.
Nigdy nie zostawiaj swoich kopii zapasowych podłączonych
Po przywróceniu nigdy nie pozostawiaj dysków twardych z kopiami zapasowymi ani dysków
półprzewodnikowych podłączonych do systemów lub sieci, których kopie zapasowe są tworzone.
Wszelkie przyszłe infekcje złośliwym oprogramowaniem, które zaatakują system główny, mogą
również rozprzestrzenić się na kopie zapasowe. Usunięcie kopii zapasowej z połączenia z materiałem,
którego kopia zapasowa jest tworzona, może spowodować różnicę między szybkim odzyskaniem
danych po ataku ransomware a koniecznością zapłacenia przestępcy drogiego okupu. Jeśli tworzysz
kopię zapasową na nośniku wielokrotnego odczytu, na przykład na dyskach CD-R, po zakończeniu
przywracania teoretycznie bezpiecznie jest pozostawić kopię zapasową na podłączonym dysku, ale
nadal nie powinieneś tego robić. Chcesz, aby kopia zapasowa była łatwo dostępna we właściwej
lokalizacji na wypadek, gdybyś kiedykolwiek jej potrzebował w przyszłości.
Przywracanie z zaszyfrowanych kopii zapasowych
Przywracanie z zaszyfrowanych kopii zapasowych jest zasadniczo takie samo, jak przywracanie z
niezaszyfrowanych kopii zapasowych, z wyjątkiem tego, że przed przywróceniem należy odblokować
kopie zapasowe. Kopie zapasowe chronione hasłem wymagają oczywiście wprowadzenia
prawidłowego hasła. Kopie zapasowe chronione certyfikatami lub innymi bardziej zaawansowanymi
formami szyfrowania mogą wymagać posiadania przez użytkownika elementu fizycznego lub
certyfikatu cyfrowego w celu przywrócenia. W większości przypadków użytkownicy domowi dbający o
bezpieczeństwo chronią swoje kopie zapasowe hasłami. Jeśli to zrobisz (a powinieneś), nie zapomnij
swojego hasła.
Testowanie kopii zapasowych
Wielu ludzi sądziło, że mają odpowiednie kopie zapasowe tylko po to, aby odkryć, kiedy trzeba było
przywrócić, że kopie zapasowe są uszkodzone. Dlatego testowanie kopii zapasowych jest krytyczne.
Chociaż teoretycznie należy przetestować każdą utworzoną kopię zapasową i sprawdzić, czy każdy
element z kopii zapasowej można przywrócić, taki schemat jest niepraktyczny dla większości ludzi.
Przetestuj jednak pierwszą kopię zapasową utworzoną za pomocą dowolnego oprogramowania,
sprawdź pliki autoodzyskiwania przy pierwszym użyciu programu Word itd. Niektóre programy do
tworzenia kopii zapasowych są wyposażone w możliwość weryfikacji kopii zapasowych - to jest
Niektóre programy do tworzenia kopii zapasowych mają możliwość weryfikacji kopii zapasowych - to
znaczy po utworzeniu kopii zapasowej sprawdza, czy oryginalne dane i dane w kopiach zapasowych są
zgodne. Przeprowadzenie takiej weryfikacji po wykonaniu kopii zapasowej znacznie wydłuża proces
tworzenia kopii zapasowej. Warto jednak uruchomić, jeśli możesz to zrobić, ponieważ pomaga to
upewnić się, że podczas procesu tworzenia kopii zapasowej nic nie zostało nieprawidłowo
zarejestrowane lub w inny sposób uszkodzone.

Kariera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
Przy globalnym niedoborze kompetentnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa nigdy nie było
lepszego czasu na karierę - zwłaszcza, że niedobór wydaje się rosnąć wraz z upływem czasu. W wyniku
niewystarczającej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa do zaspokojenie popytu na osoby z
odpowiednimi umiejętnościami, pakiety wynagrodzeń zdobyte przez specjalistów ds.
cyberbezpieczeństwa należą do najlepszych wśród pracowników technologicznych. W tym rozdziale
dowiesz się o niektórych rolach zawodowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, potencjalnych
ścieżkach kariery i certyfikatach.
Role zawodowe w cyberbezpieczeństwie
Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mają szeroki zakres obowiązków, które różnią się znacznie w
zależności od ich dokładnych ról, ale większość, jeśli nie wszyscy, ostatecznie pracuje, aby pomóc albo
chronić dane i systemy przed naruszeniem, albo, w przypadku niektórych stanowisk rządowych,
naruszać systemy i ujawniać dane adwersarzy. Nie ma jednej ścieżki kariery zwanej
„cyberbezpieczeństwem”. Zawód ma wiele niuansów i różne ścieżki, którymi mogą się kierować kariery
ludzi
Inżynier bezpieczeństwa
Istnieje wiele rodzajów inżynierów ds. bezpieczeństwa, ale zdecydowana większość to
wykwalifikowani technicy, którzy budują, konserwują i debugują systemy bezpieczeństwa informacji w
ramach projektów organizacyjnych (korporacyjnych, rządowych lub non-profit). Inżynierowie ds.
Bezpieczeństwa pracujący w specjalistycznych oddziałach dostawców mogą również pomóc zapewnić,
że oprogramowanie wdrażane u klientów odbywa się w bezpieczny sposób.
Menadżer ochrony
Menedżerowie ds. Bezpieczeństwa to zazwyczaj kierownictwo średniego szczebla w większych
przedsiębiorstwach, które jest odpowiedzialne za określony obszar bezpieczeństwa informacji. Na
przykład jeden menedżer ds. Bezpieczeństwa może być odpowiedzialny za całe szkolenie firmy w
zakresie bezpieczeństwa, a inny może być odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich zapór
sieciowych połączonych z Internetem. Osoby na stanowiskach kierowników ds. Bezpieczeństwa
zazwyczaj wykonują mniej praktycznych, technicznie szczegółowych czynności związanych z
bezpieczeństwem niż osoby, które im podlegają.
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
Dyrektorzy bezpieczeństwa to ludzie, którzy nadzorują bezpieczeństwo informacji w organizacji. W
mniejszych firmach dyrektor jest zazwyczaj de facto szefem ochrony informacji (CISO). Większe firmy
mogą mieć kilku dyrektorów odpowiedzialnych za różne podzbiory programu bezpieczeństwa
informacji firmy; tacy ludzie z kolei zwykle zgłaszają się do CISO.
Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji (CISO)
CISO jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji w całej organizacji. Można myśleć o roli
CISO jako szefa sztabu wojskowego wojska obronnego organizacji. CISO to stanowisko kierownicze
wyższego szczebla. Pełnienie funkcji CISO zwykle wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu,
a także zrozumienia kwestii bezpieczeństwa informacji.
Analityk bezpieczeństwa

Analitycy bezpieczeństwa pracują nad zapobieganiem naruszeniom bezpieczeństwa informacji.
Dokonują przeglądu nie tylko istniejących systemów, ale także analizują pojawiające się zagrożenia,
nowe luki i tak dalej, aby zapewnić, że organizacja pozostaje bezpieczna.
Architekt bezpieczeństwa
Architekci bezpieczeństwa projektują i nadzorują wdrażanie organizacyjnych środków ochrony
informacji. Często muszą rozumieć, projektować i testować złożone infrastruktury bezpieczeństwa i
regularnie służyć jako członek zespołu ds. Bezpieczeństwa, który jest również zaangażowany w projekty
poza działem bezpieczeństwa - na przykład pomagając w projektowaniu zabezpieczeń potrzebnych do
niestandardowej aplikacji, którą organizacja projektuje i buduje lub pomaga w prowadzeniu ludzi
pracujących w sieci, podczas gdy ci drudzy projektują różne elementy korporacyjnej infrastruktury
sieciowej IT.
Administrator bezpieczeństwa
Administratorzy zabezpieczeń to praktyczni ludzie, którzy w imieniu organizacji instalują, konfigurują,
obsługują, zarządzają i rozwiązują problemy z zabezpieczeniami informacji. To ci ludzie to osoby, do
których często odnoszą się nietechniczni specjaliści, gdy mówią „Mam problem i muszę zadzwonić do
ochroniarza lub specjalisty ds. Ochrony”.
Audytor bezpieczeństwa
Audytorzy bezpieczeństwa przeprowadzają audyty bezpieczeństwa - to znaczy sprawdzają, czy zasady
bezpieczeństwa, procedury, technologie itp. Działają zgodnie z zamierzeniami oraz czy skutecznie i
odpowiednio chronią firmowe dane, systemy i sieci.
Kryptograf
Kryptografowie są ekspertami w dziedzinie szyfrowania używanego do ochrony poufnych danych i
pracują z nim. Niektórzy kryptolodzy pracują nad opracowaniem systemów szyfrowania w celu ochrony
poufnych danych, podczas gdy inni, znani jako kryptoanalitycy, robią odwrotnie: analizują
zaszyfrowane informacje i systemy szyfrowania w celu złamania szyfrowania i odszyfrowania
informacji. W porównaniu do innych zawodów związanych z bezpieczeństwem informacji kryptolodzy
nieproporcjonalnie pracują dla agencji rządowych, wojska i środowisk akademickich. W Stanach
Zjednoczonych wiele rządowych stanowisk w kryptografii wymaga obywatelstwa USA i aktywnego
poświadczenia bezpieczeństwa.
Analityk oceny podatności
Analitycy oceny podatności badają systemy komputerowe, bazy danych, sieci i inne części
infrastruktury informacyjnej w poszukiwaniu potencjalnych luk. Osoby pracujące na takich
stanowiskach muszą mieć na to wyraźne pozwolenie. W przeciwieństwie do testerów penetracji,
opisanych w następnej sekcji, osoby oceniające podatność zazwyczaj nie działają jako osoby z zewnątrz
próbujące włamać się do systemów, ale jako osoby z wewnątrz, które mają dostęp do systemów i mają
możliwość ich szczegółowego zbadania od samego początku.
Hacker z zasadami
Etyczni hakerzy próbują atakować, penetrować i w inny sposób naruszać bezpieczeństwo systemów i
sieci w imieniu - i za wyraźną zgodą - właścicieli technologii w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach,
które właściciele mogą następnie naprawić. Etyczni hakerzy są czasami nazywani testerami penetracji
lub testerami penetracyjnymi. Podczas gdy wiele korporacji zatrudnia własnych etycznych hakerów,

znaczna liczba osób, które pracują na takich stanowiskach, pracuje dla firm konsultingowych
oferujących swoje usługi stronom trzecim.
Badacz bezpieczeństwa
Badacze bezpieczeństwa to wybiegający w przyszłość ludzie, którzy chcą odkryć luki w istniejących
systemach i potencjalne konsekwencje nowych technologii i innych produktów dla bezpieczeństwa.
Czasami opracowują nowe modele i podejścia do bezpieczeństwa w oparciu o swoje badania. Jeśli
chodzi o etykę, to w większości jurysdykcji badacz bezpieczeństwa, który włamuje się do organizacji
bez wyraźnej zgody tej organizacji, nie jest badaczem bezpieczeństwa ani etycznym hakerem, ale po
prostu kimś, kto łamie prawo.
Ofensywny haker
Ofensywni hakerzy próbują włamać się do systemów przeciwników, aby uszkodzić je lub ukraść
informacje. W Stanach Zjednoczonych nielegalne jest podejmowanie przez firmę ofensywy i
atakowanie kogokolwiek - w tym atakowanie hakerów, którzy aktywnie próbują spenetrować
organizację. W związku z tym wszystkie obraźliwe legalne prace hakerskie w Stanach Zjednoczonych
są stanowiskami rządowymi, na przykład w agencjach wywiadowczych. Jeśli lubisz atakować i nie
satysfakcjonuje Cię tylko etyczne hakowanie, możesz chcieć rozpocząć karierę w rządzie lub wojsku.
Wiele ofensywnych pozycji hakerskich wymaga odpraw bezpieczeństwa.
Inżynier bezpieczeństwa oprogramowania
Inżynierowie ds. Bezpieczeństwa oprogramowania integrują zabezpieczenia z oprogramowaniem
podczas jego projektowania i opracowywania. Testują również oprogramowanie, aby upewnić się, że
nie ma w nim luk. W niektórych przypadkach mogą to być kodery samego oprogramowania.
Audytor bezpieczeństwa kodu źródłowego oprogramowania
Audytorzy bezpieczeństwa kodu źródłowego oprogramowania przeglądają kod źródłowy programów
w poszukiwaniu błędów programistycznych, luk w zabezpieczeniach, naruszeń zasad i standardów
korporacyjnych, problemów regulacyjnych, naruszeń praw autorskich (i, w niektórych przypadkach,
naruszeń patentów) i innych kwestii, które muszą być, lub powinien zostać rozwiązany.
Menedżer bezpieczeństwa oprogramowania
Menadżerowie ds. Rozwoju Bezpieczeństwa nadzorują bezpieczeństwo oprogramowania przez cały
cykl jego życia - od zebrania wstępnych wymagań biznesowych, aż po ich utylizację.
Konsultant ds. Bezpieczeństwa
Istnieje wiele różnych typów konsultantów ds. Bezpieczeństwa. Niektórzy, doradzają dyrektorom
korporacji w zakresie strategii bezpieczeństwa, pełnią rolę ekspertów lub pomagają firmom
ochroniarskim rozwijać się i odnosić sukcesy. Inni są praktycznymi testerami penetracji. Inni mogą
projektować lub obsługiwać elementy infrastruktury bezpieczeństwa, koncentrując się na określonych
technologiach. Jeśli chodzi o doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, możesz znaleźć stanowiska w
prawie każdym obszarze bezpieczeństwa informacji.
Specjalista ds. Bezpieczeństwa
Tytułowy specjalista ds. Bezpieczeństwa jest używany w odniesieniu do osób pełniących różne rodzaje
ról. Wszystkie różne role wymagają jednak co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego w
dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

Członek zespołu reagowania na incydenty
Zespół reagowania na incydenty składa się de facto z pierwszych ratowników, którzy zajmują się
incydentami bezpieczeństwa. Członkowie zespołu starają się powstrzymać i wyeliminować ataki,
jednocześnie minimalizując wynikające z nich obrażenia. Często też przeprowadzają analizę tego, co
się stało - czasami stwierdzając, że nic nie wymaga żadnych działań naprawczych. Możesz myśleć o
reagujących na incydenty jako o odpowiedniku strażaków z cyberbezpieczeństwa - radzą sobie z
niebezpiecznymi atakami, ale czasami są wzywani, aby sprawdzić, czy nie ma pożaru.
Analityk kryminalistyczny
Analitycy kryminalistyczni są faktycznie cyfrowymi detektywami, którzy po jakimś zdarzeniu
komputerowym badają dane, komputery i urządzenia komputerowe oraz sieci w celu gromadzenia,
analizowania i właściwego przechowywania dowodów oraz wywnioskowania, co dokładnie się
wydarzyło, jak to się stało i kto zrobił to. Możesz myśleć o analitykach sądowych jako z grubsza
odpowiedniku inspektorów organów ścigania i firm ubezpieczeniowych, którzy analizują
nieruchomości po pożarze, aby ustalić, co się stało i kto może być za to odpowiedzialny.
Ekspert ds. Regulacji Cyberbezpieczeństwa
Eksperci w zakresie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa posiadają wiedzę na temat różnych
przepisów związanych z cyberbezpieczeństwem i pomagają zapewnić, że organizacje przestrzegają
tych przepisów. Często, choć nie zawsze, są to prawnicy, którzy mają wcześniejsze doświadczenie w
pracy z różnymi sprawami dotyczącymi zgodności.
Ekspert ds. Regulacji Prywatności
Eksperci w zakresie przepisów dotyczących prywatności mają wiedzę na temat różnych przepisów
związanych z prywatnością i pomagają zapewnić przestrzeganie tych przepisów przez organizacje.
Często, choć nie zawsze, są to prawnicy, którzy mają wcześniejsze doświadczenie w pracy z różnymi
sprawami dotyczącymi zgodności.
Odkrywanie ścieżek kariery
Osoby zajmujące się bezpieczeństwem informacji mogą podążać różnymi ścieżkami kariery. Niektóre
wymagają zostania technicznymi guru skoncentrowanymi na określonych podsekcjach
bezpieczeństwa, podczas gdy inne wymagają szerokiej wiedzy z tej dyscypliny i interakcji z wieloma
różnymi obszarami biznesu. Jeszcze inni koncentrują się na zarządzaniu. Planując karierę, ludzie
powinni brać pod uwagę swoje długoterminowe cele. Na przykład, jeśli chcesz zostać CISO, możesz
chcieć pracować na różnych praktycznych stanowiskach, zdobyć tytuł MBA i ubiegać się o awanse i
certyfikaty w obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji, a jeśli chcesz zostać starszy
architekt, prawdopodobnie lepiej będzie ci skupić się na awansach na różne stanowiska związane z
analizą i projektowaniem bezpieczeństwa, przeprowadzaniem testów penetracyjnych i zdobywaniem
stopni technicznych. W poniższych sekcjach podano przykłady niektórych potencjalnych ścieżek
kariery.
Ścieżka kariery: starszy architekt ds. Bezpieczeństwa W Stanach Zjednoczonych architekci ds.
Bezpieczeństwa zazwyczaj zarabiają znacznie ponad 100 000 USD - a na niektórych rynkach znacznie
więcej - co czyni tego typu stanowisko dość atrakcyjnym. Chociaż ścieżka kariery każdej osoby jest
wyjątkowa, typowym sposobem zostania starszym architektem bezpieczeństwa może być podążanie
ścieżką kariery podobną do poniższej:

1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Zdobądź tytuł licencjata w dziedzinie informatyki.
Zdobądź dyplom w dowolnej dziedzinie i zdaj certyfikat na poziomie podstawowym egzamin z
cyberbezpieczeństwa (na przykład Bezpieczeństwo +). Zdobądź pracę techniczną bez dyplomu i wykaż
się biegłością w zakresie odpowiednich technologii używanych w ramach pracy.
2. Pracuj jako administrator sieci lub administrator systemów i zdobądź doświadczenie w zakresie
bezpieczeństwa.
3. Uzyskaj nieco bardziej szczegółowe referencje (na przykład CEH).
4. Pracuj jako administrator bezpieczeństwa - najlepiej administrując szeregiem różnych systemów
bezpieczeństwa przez okres kilku lat.
5. Zdobądź jeden lub więcej ogólnych certyfikatów bezpieczeństwa (na przykład CISSP).
6. Zostań architektem bezpieczeństwa i zdobądź doświadczenie w tej roli.
7. Zdobądź certyfikat zaawansowanej architektury zabezpieczeń (np. CISSP-ISSAP).
8. Zostań architektem bezpieczeństwa wyższego szczebla.
Nie spodziewaj się, że z dnia na dzień zostaniesz architektem wyższego szczebla; często osiągnięcie
takiego stanowiska wymaga 10 lub więcej lat odpowiedniego doświadczenia.
Ścieżka kariery: CISO
W Stanach Zjednoczonych szefowie bezpieczeństwa informacji zazwyczaj zarabiają 150 000 USD lub
więcej (dużo więcej w niektórych branżach), ale praca może być dość stresująca - CISO są
odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji korporacyjnych - co często wiąże się z radzeniem sobie
w sytuacjach awaryjnych. Chociaż ścieżka kariery każdej osoby jest wyjątkowa, typowym sposobem
zostania CISO może być podążanie ścieżką kariery podobną do poniższej:
1. Zdobądź tytuł licencjata w dziedzinie informatyki lub technologii informacyjnej.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
*Pracuj jako analityk systemowy, inżynier systemowy, programista lub na innym pokrewnym,
praktycznym stanowisku technicznym.
*Pracuj jako inżynier sieci.
3. Przenieś się w kierunku bezpieczeństwa i pracuj jako inżynier bezpieczeństwa, analityk
bezpieczeństwa lub konsultant ds. Bezpieczeństwa - przyjmując różne role w organizacji lub jako
konsultant w organizacjach, w ten sposób narażając się na różne obszary bezpieczeństwa informacji.
4. Uzyskaj ogólne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji (na przykład CISSP).
5. Przejdź w kierunku zarządzania bezpieczeństwem, stając się menadżerem zespołu ds.
Bezpieczeństwa. Idealnie byłoby, gdyby z biegiem czasu zarządzać wieloma zespołami ds.
Bezpieczeństwa informacji, z których każdy zajmuje się innymi obszarami bezpieczeństwa informacji
niż pozostałe.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
* Zdobądź tytuł magistra w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (najlepiej ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania bezpieczeństwem informacji).

* Zdobądź tytuł magistra informatyki (najlepiej z naciskiem na cyberbezpieczeństwo).
* Zdobądź tytuł magistra w zarządzaniu systemami informatycznymi (najlepiej z naciskiem na
bezpieczeństwo informacji).
* Zdobądź MBA.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
* Zostań CISO oddziału (de facto lub de iure).
* Zostań CISO stosunkowo małej firmy lub organizacji non-profit.
8. Uzyskaj zaawansowane poświadczenie bezpieczeństwa informacji dotyczące zarządzania
bezpieczeństwem informacji (na przykład CISSP-ISSMP).
9. Zostań CISO większej firmy.
Droga do zostania CISO może z łatwością zająć dekadę, a nawet dziesięciolecia, w zależności od
wielkości organizacji, w której CISO pracuje.
Zaczynamy od bezpieczeństwa informacji
Wiele osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji rozpoczęło swoją karierę w innych obszarach
technologii informacyjnej. W niektórych przypadkach ludzie po raz pierwszy zostali narażeni na
niesamowity świat cyberbezpieczeństwa, pełniąc funkcje techniczne. W innych sytuacjach ludzie
podejmowali prace techniczne niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem informacji, ale robili to
z zamiarem rozwijania różnych umiejętności i wykorzystywania tych stanowisk jako odskoczni do
świata bezpieczeństwa. Miejsca pracy w dziedzinie analizy ryzyka, inżynierii i rozwoju systemów oraz
sieci są często dobrym punktem wyjścia. Na przykład administrator poczty e-mail prawdopodobnie
dowie się wiele o bezpieczeństwie poczty e-mail, a być może także o architekturze bezpiecznych
projektów sieci i ogólnie o zabezpieczaniu serwerów. Osoby opracowujące systemy internetowe
prawdopodobnie dowiedzą się o bezpieczeństwie sieci, a także o projektowaniu bezpiecznego
oprogramowania. Administratorzy systemów i sieci dowiedzą się o bezpieczeństwie elementów, za
które są odpowiedzialni. Niektóre z zadań technicznych, które mogą pomóc w przygotowaniu się do
ról związanych z cyberbezpieczeństwem, obejmują
*Programista
*Inżynier oprogramowania
*Web Developer
* Inżynier wsparcia systemów informacyjnych (specjalista ds. Wsparcia technicznego)
*Administrator systemów
* Administrator poczty e-mail
*Administrator sieci
*Administrator bazy danych
* Administrator serwisu
Niektóre stanowiska nietechniczne mogą również pomóc w przygotowaniu ludzi do kariery w
nietechnicznych rolach bezpieczeństwa informacji. Oto kilka przykładów:

*Rewident księgowy
* Detektyw z organów ścigania
* Prawnik specjalizujący się w obszarach prawa związanych z cyberbezpieczeństwem
* Prawnik zajmujący się przestrzeganiem przepisów
* Prawnik zajmujący się dziedzinami prawa związanymi z prywatnością
* Analityk ds. Zarządzania ryzykiem
Odkrywanie popularnych certyfikatów
Uznane certyfikaty cyberbezpieczeństwa oraz, w mniejszym stopniu, certyfikaty potwierdzające
pomyślne ukończenie kursów cyberbezpieczeństwa, mogą udowodnić pracodawcy, że Twoja wiedza
na temat cyberbezpieczeństwa spełnia określone standardy i pomoże Ci przejść na pożądanej ścieżce
kariery. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych certyfikatów bezpieczeństwa informacji.
Niektóre koncentrują się na określonych technologiach lub obszarach bezpieczeństwa informacji,
podczas gdy inne są szersze. Chociaż omówienie wszystkich dostępnych obecnie certyfikatów wykracza
poza zakres tej książki, poniżej przedstawiono pięć najpopularniejszych - i lepiej rozpoznawalnych certyfikatów niezależnych od dostawców, które mogą być idealne dla osób na stosunkowo wczesnym
etapie kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
CISSP
Certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP), wprowadzony po raz pierwszy
w 1994 r., obejmuje szeroki zakres dziedzin związanych z bezpieczeństwem, w niektórych obszarach
bardziej zagłębiając się w szczegóły. Zapewnia pracodawcom komfort, wiedząc, że pracownicy
rozumieją ważne aspekty więcej niż jednego lub dwóch obszarów bezpieczeństwa informacji;
Ponieważ elementy bezpieczeństwa informacji są często silnie ze sobą powiązane, szeroka wiedza jest
cenna i staje się absolutnie niezbędna w miarę wspinania się po drabinie zarządzania bezpieczeństwem
informacji. CISSP jest przeznaczony dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie
bezpieczeństwa informacji - w rzeczywistości, podczas gdy do egzaminu CISSP można przystąpić bez
doświadczenia, to tak naprawdę uwierzytelnienie nie otrzyma się, dopóki nie podejmie się pracy w
terenie na wymagane Liczba lat. W rezultacie osoby posiadające referencje CISSP, które zawsze mają
za sobą kilkuletnie doświadczenie, często otrzymują wyższe pensje niż zarówno ich niecertyfikowani
rówieśnicy, jak i koledzy posiadający inne certyfikaty. Poświadczenie CISSP, wydane przez wysoko
cenioną organizację (ISC) 2, jest zarówno niezależne od dostawców, jak i bardziej wiecznie zielone niż
wiele innych certyfikatów. Materiały szkoleniowe i kursy przygotowujące do egzaminu CISSP są
powszechnie dostępne, a testy są przeprowadzane w większej liczbie lokalizacji i w większej liczbie
terminów niż większość innych, jeśli nie wszystkie inne certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Dostępnych jest wiele dodatków do CISSP dla tych, którzy chcą wykazać się biegłością w zakresie
architektury bezpieczeństwa informacji (CISSP-ISSAP), zarządzania (CISSPISSMP) i inżynierii (CISSPISSEP)
(ISC) 2 wymaga, aby posiadacze referencji CISSP wyrazili zgodę na przestrzeganie określonego Kodeksu
Etycznego i aby prowadzili istotne działania w zakresie kształcenia ustawicznego w celu zachowania
swoich poświadczeń, które muszą być odnawiane co trzy lata.
CISSP nie ma na celu testowania praktycznych umiejętności technicznych - i tego nie robi. Osoby, które
chcą wykazać się biegłością w określonych technologiach lub obszarach technologii - na przykład
testach penetracyjnych, administrowaniu bezpieczeństwem, audytach itp. - mogą chcieć rozważyć

uzyskanie bardziej skoncentrowanej technicznie, ogólnej certyfikacji lub niektórych konkretnych
certyfikatów dotyczących produktów i umiejętności. (Aby uzyskać pełne informacje, autor tej książki
posiada certyfikat CISSP, a także dwa dodatkowe poświadczenia - CISSP-ISSAP i CISSP-ISSMP - oraz jest
autorem (ISC) 2 oficjalnego podręcznika do egzaminu CISSP-ISSMP).
CISM
Uznany certyfikat Certified Information Security Manager (CISM) wydany przez Stowarzyszenie Audytu
i Kontroli Systemów Informacyjnych (ISACA) zyskał na popularności od czasu jego powstania nieco
poniżej dwóch dekad temu. Pochodzące z organizacji zajmującej się audytem i kontrolami,
poświadczenie CISM jest, ogólnie rzecz biorąc, nieco bardziej skoncentrowane niż CISSP na zasadach,
procedurach i technologiach dla systemów zarządzania i kontroli bezpieczeństwa informacji , jak to
zwykle ma miejsce w dużych przedsiębiorstwach lub organizacjach. Podobnie jak w przypadku CISSP,
aby uzyskać CISM, kandydat musi mieć kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
bezpieczeństwa informacji. Pomimo różnic między CISSP i CISM - przy czym pierwsza zagłębia się w
tematy techniczne, a druga robi podobnie w kwestiach związanych z zarządzaniem - obie oferty
również w znacznym stopniu się pokrywają. Obie są szanowane.
CEH
Certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH), oferowany przez International Council of E-Commerce
Consultants (EC-Council), jest przeznaczony dla osób z co najmniej dwuletnim doświadczeniem
zawodowym, które chcą udowodnić swoją wiarygodność jako etycznych hakerów (innymi słowy ,
testery penetracji). CEH to praktyczny egzamin, który sprawdza umiejętności kandydatów w zakresie
hakowania: od przeprowadzania rozpoznania i penetrowania sieci po eskalację uprawnień i kradzież
danych. Ten egzamin sprawdza różne umiejętności praktyczne, w tym pojazdy atakujące, takie jak
różne rodzaje złośliwego oprogramowania; techniki ataku, takie jak wstrzyknięcie SQL; metody analizy
kryptograficznej stosowane w celu osłabienia szyfrowania; metody inżynierii społecznej w celu
osłabienia obrony technicznej poprzez błąd ludzki; i jak hakerzy mogą unikać wykrywania przez zatarcie
śladów. EC-Council wymaga, aby posiadacze poświadczeń CEH zdobyli znaczną liczbę punktów z tytułu
kształcenia ustawicznego, aby zachować poświadczenie CEH - coś bardzo ważnego w przypadku
egzaminu sprawdzającego wiedzę praktyczną - zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, jak szybko
zmieniają się technologie w dzisiejszym świecie.
Seurity +
Security + to niezależny od dostawcy ogólny certyfikat cyberbezpieczeństwa, który może być cenny
zwłaszcza dla osób na wczesnym etapie kariery. Jest oferowany i administrowany przez szanowaną
organizację non-profit zajmującą się edukacją techniczną, CompTIA. Chociaż technicznie rzecz biorąc,
nie ma minimalnej liczby lat doświadczenia zawodowego wymaganej do uzyskania tytułu CompTIA
Security +, z praktycznego punktu widzenia większości ludzi prawdopodobnie łatwiej będzie zdać
egzamin po pracy w terenie i zdobyciu praktycznej wiedzy. doświadczenie przez rok lub dwa. Egzamin
Security + zazwyczaj zawiera bardziej szczegółowe informacje techniczne niż CISSP lub CISM,
bezpośrednio odnosząc się do wiedzy potrzebnej do pełnienia ról, takich jak te związane z audytem IT
na poziomie podstawowym, testami penetracyjnymi, administracją systemami, administracją siecią i
administracją bezpieczeństwa; stąd CompTIA Security + to dobry początek kariery certyfikacji dla wielu
osób. Każdy, kto zdobędzie tytuł Security + od 2011 r., Musi zdobyć punkty za kontynuację edukacji,
aby zachować poświadczenie.
GSEC

Global Information Assurance Certification Security Essentials Certification (GSEC) to podstawowy
certyfikat bezpieczeństwa obejmujący materiały na kursach prowadzonych przez SANS Institute,
szanowaną firmę szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa informacji. Podobnie jak Security +, GSEC
zawiera o wiele więcej praktycznych materiałów praktycznych niż certyfikaty CISM lub CISSP, dzięki
czemu certyfikat ten jest cenniejszy niż wyżej wymienione alternatywy w niektórych scenariuszach i
mniej pożądany w innych. Pomimo tego, że egzamin GSEC jest sprzedawany jako podstawowy, ogólnie
rzecz biorąc, jest uważany za trudniejszy i bardziej wszechstronny niż test wymagany do uzyskania
oznaczenia Security +. Wszyscy posiadacze referencji GSEC muszą wykazywać ciągłe doświadczenie
zawodowe lub rozwój edukacyjny w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, aby zachować swoje
referencje.
Sprawdzalność
Wydawcy wszystkich głównych poświadczeń bezpieczeństwa informacji zapewniają pracodawcom
możliwość sprawdzenia, czy dana osoba posiada jakiekolwiek poświadczenia. Ze względów
bezpieczeństwa taka weryfikacja może wymagać znajomości numeru identyfikacyjnego certyfikatu
użytkownika, którego posiadacze danych uwierzytelniających zwykle nie publikują.
Jeśli zdobędziesz certyfikat, pamiętaj o aktualizowaniu informacji w bazie danych wydawcy. Nie chcesz
stracić certyfikatu, ponieważ nie otrzymałeś przypomnienia o przedłożeniu punktów za kontynuację
edukacji lub uiszczeniu opłaty za utrzymanie.
Etyka
Wiele certyfikatów bezpieczeństwa wymaga, aby posiadacze poświadczeń przestrzegali kodeksu
etycznego, który nie tylko nakazuje posiadaczom przestrzeganie wszystkich odpowiednich praw i
przepisów rządowych, ale także nakazuje ludziom działać właściwie, nawet w sposób wykraczający
poza literę prawa. Pamiętaj, aby zrozumieć takie wymagania. Utrata referencji z powodu nieetycznego
zachowania może oczywiście poważnie podważyć zaufanie, jakim inni ludzie darzą osobę, i może mieć
różnego rodzaju negatywne konsekwencje dla Twojej kariery w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
Pokonywanie rejestru karnego
Chociaż rejestr karny nie uniemożliwia komuś uzyskania wielu stanowisk związanych z
cyberbezpieczeństwem, to rejestr karny może stanowić barierę nie do pokonania, jeśli chodzi o
uzyskanie określonych stanowisk. Na przykład wszystko, co uniemożliwia komuś uzyskanie
poświadczenia bezpieczeństwa, mogłoby zdyskwalifikować tę osobę z wykonywania pewnych funkcji
rządowych i wykonawców rządowych. W niektórych przypadkach charakter, czas i wiek popełnienia
przestępstw z przeszłości mogą mieć duże znaczenie dla decyzji pracodawcy. Pewne bezpieczeństwo
informacji organizacje mogą być w porządku z zatrudnieniem zreformowanego, byłego, na przykład
nastoletniego hakera, ale może mieć niechęć do zatrudniania osoby, która jako osoba dorosła została
skazana za brutalne przestępstwo. Podobnie osoba, która odbyła karę w więzieniu za przestępstwo
komputerowe, które popełnił dwie dekady temu, ale której przeszłość została od tego czasu czysta,
może być postrzegana przez potencjalnego pracodawcę zupełnie inaczej niż osoba niedawno
zwolniona z więzienia po odbyciu kary. wyrok za podobne przestępstwo.
Spojrzenie na inne zawody z naciskiem na cyberbezpieczeństwo
Oprócz bezpośredniej pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa istnieje wiele możliwości pracy w
dziedzinach, które łączą się bezpośrednio ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa i które czerpią
korzyści z globalnego wzrostu zainteresowania cyberbezpieczeństwem. Prawnicy mogą na przykład
zdecydować się na specjalizację w przepisach związanych z cyberbezpieczeństwem lub przestrzeganiu

przez firmy przepisów dotyczących prywatności, a pracownicy organów ścigania mogą zdobyć wiedzę
z zakresu kryminalistyki wykorzystywanej do prowadzenia dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości.
Najważniejsze jest to, że cyberbezpieczeństwo stworzyło, tworzy i nadal będzie stwarzać w dającej się
przewidzieć przyszłości wiele lukratywnych możliwości zawodowych dla ludzi z wielu dziedzin. Nie
musisz być geniuszem technicznym, aby czerpać korzyści z rozkwitu tej dyscypliny. Jeśli uważasz, że
cyberbezpieczeństwo jest fascynujące, możesz zechcieć zbadać możliwości, które może ci zaoferować

Nowe technologie niosą ze sobą nowe zagrożenia
Świat przeszedł radykalną przemianę w ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku dodania korzyści z
cyfrowej mocy obliczeniowej do niemal każdego aspektu ludzkiego życia. W ciągu zaledwie jednego
pokolenia zachodnie społeczeństwo ewoluowało od jednozadaniowych kamer filmowych,
kserokopiarek, telewizji przemysłowej i odbiorników muzycznych opartych na falach radiowych do
podłączonych urządzeń posiadających funkcje wszystkich tych urządzeń i wielu innych - wszystko w
jednym. pojedyncze urządzenie. Jednocześnie pojawiły się nowe, zaawansowane modele technologii
komputerowych, stwarzające olbrzymi potencjał do jeszcze większego wykorzystania technologii w
codziennym życiu. Oferty, które jeszcze kilka lat temu byłyby uważane za nierealne science fiction, stały
się dziś tak całkowicie normalne i wszechobecne, że dzieci nie zawsze wierzą dorosłym, kiedy ci ostatni
wyjaśniają, jak to zrobić w ostatnich latach wiele się zmieniło. Jednak wraz z pojawieniem się nowych
technologii i cyfrowej transformacji ludzkiego doświadczenia wiąże się również duże zagrożenie
bezpieczeństwa informacji. W tym rozdziale poznasz technologie, które szybko zmieniają świat i ich
wpływ na cyberbezpieczeństwo. Ta lista pojawiających się technologii nie są bynajmniej
wszechstronne. Technologie stale ewoluują i dlatego stale tworzą nowe wyzwania bezpieczeństwa
informacji
Poleganie na Internecie przedmiotów
Jeszcze nie tak dawno jedynymi urządzeniami podłączonymi do internetu były klasyczne komputery komputery stacjonarne, laptopy i serwery. Dziś jest jednak inny świat.
Od smartfonów i kamer monitorujących po ekspresy do kawy i sprzęt do ćwiczeń - urządzenia
elektroniczne wszelkiego rodzaju mają teraz wbudowane komputery, a wiele z tych komputerów jest
stale i bez przerwy połączonych z Internetem. Internet rzeczy (IoT), jako powszechnie znany ekosystem
połączonych urządzeń, rozwijał się wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat. I, jak na ironię, konsumenci
widzą wiele takich połączonych urządzeń , sprzedawane im w sklepach i Internecie, zdecydowana
większość urządzeń IoT to w rzeczywistości elementy systemów komercyjnych i przemysłowych. W
rzeczywistości niektórzy eksperci uważają nawet, że aż 99 procent podłączonych nietradycyjnych
urządzeń komputerowych żyje w środowiskach komercyjnych i przemysłowych. Niezawodność
zakładów użyteczności publicznej, fabryk i innych zakładów produkcyjnych, szpitali i większości innych
elementów kręgosłupa dzisiejszej egzystencji gospodarczej i społecznej w dużej mierze zależy od
stabilnej i bezpiecznej technologii. Oczywiście wszystkie urządzenia komputerowe - czy to klasyczne
komputery, czy inteligentne urządzenia innego typu - mogą cierpieć na luki i są potencjalnie hakowalne
i nadające się do wykorzystania w nikczemnych celach. Na przykład kamery połączone z Internetem,
które są zaprojektowane tak, aby umożliwić ludziom oglądanie domów lub firm z daleka, mogą
potencjalnie pozwolić nieautoryzowanym hakerom na oglądanie tych samych kanałów wideo. Ponadto
takie urządzenia można zarekwirować w celu ataków na inne urządzenia. W rzeczywistości w
październiku 2016 r. Atak Mirai Botnet wykorzystał jednocześnie wiele zainfekowanych urządzeń IoT i
spowodował wyłączenie popularnej usługi Dyn DNS. DNS to system, który konwertuje ludzkie nazwy
komputerów na zrozumiałe dla maszyn adresy numeryczne protokołu internetowego (adresy IP). W
wyniku ataku na Dyn wiele znanych witryn i usług, w tym Twitter, Netflix, GitHub i Reddit, doznało de
facto awarii, ponieważ ludzie nie mogli dotrzeć do witryn, ponieważ nazwy w adresach URL witryn nie
mogły być przetłumaczone na ich właściwe adresy internetowe. Podobnie IoT stwarza ogromny
potencjał do poważnego sabotażu. Rozważ możliwe skutki włamania do systemu przemysłowego
związanego z produkcją niektórych urządzeń medycznych. Czy ludzie mogliby umrzeć, gdyby błędy lub
backdoory zostały wstawione do kodu działającego na komputerze wbudowanym w urządzenie, a
następnie wykorzystane, gdy urządzenie było używane? Hacki podważające systemy kontrolowane
przez podłączone urządzenia są możliwe - nawet wtedy, gdy takie systemy nie są podłączone do

publicznego Internetu. Czy widziałeś hakerów żądających okupu w zamian za niewypuszczenie
materiału wideo z kamer monitorujących ludzi? Czy możesz zobaczyć hakerów żądających okupu w
zamian za to, że nie powodują wyłączenia lodówek ludzi i zrujnowania ich żywności - lub nawet znaleźć
przestępców, którzy wyłączają lodówki, gdy ludzie wychodzą do pracy i włączają je, zanim ofiary wrócą
do domu, powodując zepsucie żywności w próba zatrucia wybranych osób? Ponieważ inteligentne
samochody (które obejmują zasadniczo każdy pojazd wyprodukowany w ciągu ostatniej dekady lub
więcej) stają się coraz bardziej powszechne, czy przestępcy mogą potencjalnie hakować je i
powodować wypadki? Albo szantażować ludzi, aby płacili okup w zamian za to, że nie rozbili swoich
samochodów? Zanim odpowiesz na to pytanie, weź pod uwagę, że badacze bezpieczeństwa
niejednokrotnie wykazali, jak hakerzy mogą przejąć kontrolę nad niektórymi pojazdami i spowodować,
że hamulce przestaną działać.
A co z sytuacjami, gdy samochody samojezdne i samojezdne ciężarówki są normą? Stawka będzie rosła
wraz z postępem technologicznym. IoT otwiera świat możliwości. Zwiększa to również dramatycznie
powierzchnię ataku, którą przestępcy mogą wykorzystać, i zwiększa stawkę, jeśli cyberbezpieczeństwo
nie jest odpowiednio utrzymywane.
Korzystanie z kryptowalut i Blockchain
Kryptowaluta to zasób cyfrowy (czasami uważany za cyfrowy waluty) zaprojektowany do pracy jako
środek wymiany, który wykorzystuje różne aspekty kryptografii do kontrolowania tworzenia jednostek,
weryfikacji dokładności transakcji i zabezpieczania transakcji finansowych. Nowoczesne kryptowaluty
pozwalają stronom, które nie ufają sobie nawzajem, na interakcję i prowadzenie interesów bez
konieczności korzystania z zaufanej strony trzeciej. Kryptowaluty wykorzystują technologię blockchain
- czyli ich transakcje są rekodowane w rozproszonej księdze, której integralność jest chroniona przy
użyciu wielu technik, które powinny zapewnić, że tylko dokładne transakcje będą respektowane przez
inne osoby przeglądające kopię księgi. Ponieważ kryptowaluty są śledzone za pomocą list transakcji w
księgach, technicznie nie ma portfeli kryptowalut. Waluta jest wirtualna i nie jest nigdzie
przechowywana, nawet elektronicznie. Właściciele kryptowalut to raczej strony, które kontrolują
różne adresy w księdze, które mają powiązaną z nimi kryptowalutę po wykonaniu wszystkich
dotychczasowych transakcji w księdze. Na przykład, jeśli adres 1 ma 10 jednostek kryptowaluty, a adres
2 ma 5 jednostek kryptowaluty, a transakcja jest rejestrowana, pokazując, że adres 1 wysłał 1 jednostkę
kryptowaluty na adres 2, wynik jest taki, że adres 1 ma 9 jednostek kryptowaluty a adres 2 ma 6
jednostek kryptowaluty. Aby mieć pewność, że tylko prawowici właściciele kryptowaluty mogą wysyłać
pieniądze ze swoich adresów, krioptowaluty zazwyczaj wykorzystują wyrafinowaną implementację PKI,
w której każdy adres ma własną parę kluczy publiczny-prywatny, a właściciel jest jedynym posiadaczem
klucza prywatnego. Wysłanie kryptowaluty z adresu wymaga podpisania transakcji wychodzącej
skojarzonym z nią kluczem prywatnym. Ponieważ każdy, kto zna klucz prywatny powiązany z
określonym adresem w księdze, może ukraść dowolną ilość kryptowaluty zarejestrowanej w księdze
jako należącą do tego adresu, oraz ponieważ kryptowaluty są zarówno płynne, jak i trudne do
wyśledzenia z powrotem do ich prawdziwych ludzi lub organizacji właściciele, przestępcy często
próbują ukraść kryptowaluty poprzez hakowanie. Jeśli oszust uzyska klucz prywatny do adresu
kryptowaluty z czyjegoś komputera, może szybko i łatwo przenieść kryptowalutę swojej ofiary na inny
adres kontrolowany przez przestępcę. W rzeczywistości, jeśli przestępca w jakikolwiek sposób
zdobędzie klucz, może ukraść kryptowalutę bez hakowania czegokolwiek. Wystarczy, że wystawi
transakcję wysyłając pieniądze na inny adres i podpisze transakcję kluczem prywatnym. Ponieważ
kryptowaluty nie są zarządzane centralnie, nawet w przypadku wykrycia takiej kradzieży prawowity
właściciel ma niewielkie szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Odwrócenie transakcji wymagałoby w
większości przypadków nieosiągalnego konsensusu większości operatorów w ekosystemie

kryptowaluty i jest bardzo mało prawdopodobne, chyba że skradziono wystarczającą ilość
kryptowaluty, aby podważyć integralność całej waluty. Nawet w takich przypadkach może być
konieczne rozwidlenie nowej kryptowaluty, aby osiągnąć takie odwrócenie, a wielu operatorów nadal
prawdopodobnie odrzuci cofnięcie transakcji jako jeszcze większe zagrożenie dla integralności
kryptowaluty niż poważna kradzież. Oprócz zapewnienia hakerom łatwego sposobu na kradzież
pieniędzy, kryptowaluty ułatwiły również inne formy cyberprzestępczości. Na przykład większość
okupów żądanych przez oprogramowanie ransomware musi zostać zapłacona w kryptowalucie. W
rzeczywistości kryptowaluta jest siłą napędową oprogramowania ransomware. W przeciwieństwie do
płatności dokonywanych przelewem bankowym lub kartą kredytową, sprytnie dokonywane płatności
kryptowalutowe są niezwykle trudne do prześledzenia z powrotem do prawdziwych ludzi i są
faktycznie nieodwracalne po rozliczeniu transakcji. Podobnie przestępcy mają możliwość
wydobywania kryptowaluty - to znaczy wykonywania różnych złożonych obliczeń potrzebnych
zarówno do rozliczania transakcji kryptowalutowych, jak i tworzenia nowych jednostek kryptowaluty poprzez kradzież mocy obliczeniowej od innych. Na przykład szkodliwe oprogramowanie
wydobywające kryptowaluty potajemnie przejmuje cykle procesora zainfekowanego komputerów w
celu wykonania takich obliczeń, a gdy generowane są nowe jednostki kryptowaluty, przekazuje
kontrolę nad nimi przestępcom obsługującym szkodliwe oprogramowanie. Kopanie kryptowalut
zapewnia przestępcom prosty sposób zarabiania na hakowaniu. W ten sposób zhakowane komputery
mogą być wykorzystywane do „drukowania pieniędzy” bez udziału ofiar, co jest zwykle potrzebne w
przypadku wielu innych form monetyzacji, takich jak oprogramowanie ransomware.
Przestępcy skorzystali również na dramatycznym wzroście wartości kryptowaluty. Na przykład ci,
którzy kilka lat temu zaakceptowali Bitcoin jako zapłatę za ransomware i którzy nie wypłacili do końca
swojej kryptowaluty, cieszyli się niesamowitymi zwrotami - czasami zwiększając swoje zasoby o
wartości w dolarach setki, a nawet tysiące. Niektórzy tacy przestępcy prawdopodobnie wypłacili część
swoich kryptowalut podczas szału rynkowego w 2017 roku i mogą mieć małe fortuny, które teraz
inwestują w tworzenie nowych technologii cyberprzestępczych. Technologia blockchain, która służy
jako podstawowy silnik napędzający kryptowaluty, ma również potencjalne zastosowania w środkach
zaradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozproszona baza danych może okazać się lepszym
sposobem przechowywania informacji o serwerach zapasowych i możliwościach redundantnych niż
istniejące struktury, ponieważ rozproszony charakter radykalnie zwiększa liczbę punktów awarii
koniecznych do wyłączenia całego systemu. Również, rozproszone zabezpieczenia przed atakami DDoS
(rozproszona odmowa usługi) mogą okazać się bardziej skuteczne i opłacalne niż obecny model
wykorzystania pojedynczej ogromnej infrastruktury do zwalczania takich ataków. Blockchain oferuje
również sposób na tworzenie przejrzystych zapisów transakcji lub działań - transakcji, które są
widoczne dla każdego, ale nie mogą być modyfikowane przez nikogo, i tylko upoważnione strony mogą
tworzyć odpowiednie nowe transakcje.
Optymalizacja sztucznej inteligencji
Sztuczna inteligencja, technicznie rzecz biorąc, odnosi się do zdolności systemu elektronicznego do
postrzegania otoczenia i podejmowania działań maksymalizujących prawdopodobieństwo osiągnięcia
celów, nawet bez wcześniejszej wiedzy o specyfice środowiska i sytuacji, w której się znajduje. Jeśli ta
definicja brzmi skomplikowanie, to tak. Definicja sztucznej inteligencji z praktycznego punktu widzenia
wydaje się być celem ruchomym. Koncepcje i systemy, które dekadę lub dwie lata temu uważano za
formy sztucznej inteligencji - na przykład technologie rozpoznawania twarzy - są dziś często traktowane
jako klasyczne systemy komputerowe. Obecnie większość ludzi używa terminu sztuczna inteligencja w
odniesieniu do systemów komputerowych, które się uczą - to znaczy naśladują sposób, w jaki ludzie
uczą się na podstawie przeszłych doświadczeń, aby podejmować określone działania, gdy napotykają

nowe doświadczenie. Zamiast być wstępnie zaprogramowanym do działania w oparciu o zbiór
określonych reguł, systemy sztucznie inteligentne analizują zbiory danych, aby tworzyć własne zestawy
uogólnionych reguł i odpowiednio podejmować decyzje. Następnie systemy optymalizują swoje
własne reguły, gdy napotykają więcej danych i widzą skutki zastosowania ich reguł do tych danych.
Sztuczna inteligencja prawdopodobnie zmieni ludzkie doświadczenie przynajmniej w takim samym
stopniu, jak rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa oczywiście zastąpiła ludzkie mięśnie
maszynami - te ostatnie okazały się szybsze, dokładniejsze, mniej podatne na zmęczenie lub choroby i
mniej kosztowne niż poprzednie. Sztuczna inteligencja zastępuje ludzkie mózgi z komputerowym
myśleniem - i ostatecznie się to również okaże być znacznie szybszym, dokładniejszym i mniej
podatnym na choroby lub senność niż jakikolwiek biologiczny umysł. Era sztucznej inteligencji ma kilka
głównych wpływów na cyberbezpieczeństwo:
* Zwiększona potrzeba cyberbezpieczeństwa
* Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia bezpieczeństwa
* Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia hakerskiego
Zwiększona potrzeba cyberbezpieczeństwa
Ponieważ sztucznie inteligentne systemy stają się coraz bardziej powszechne, dramatycznie rośnie
potrzeba silnego cyberbezpieczeństwa. Systemy komputerowe mogą podejmować coraz ważniejsze
decyzje bez udziału ludzi, co oznacza, że negatywne konsekwencje niewłaściwego zabezpieczenia
systemów komputerowych mogą dramatycznie wzrosnąć. Wyobraź sobie, że szpital wdrożył sztucznie
system do analizy obrazów medycznych i zgłaszania diagnoz. Jeśli taki system lub jego dane zostaną
zhakowane, mogą pojawić się nieprawidłowe raporty i spowodować cierpienie, a nawet śmierć ludzi.
Niestety taki problem nie jest już teoretyczny, ale takie badania to oczywiście tylko wierzchołek góry
lodowej. Przemysłowymi systemami sztucznej inteligencji można manipulować, aby zmieniać produkty
w sposób zwiększający zagrożenie, a sztucznie inteligentna technologia transportowa zaprojektowana
w celu optymalizacji tras i poprawy bezpieczeństwa może być zasilana danymi, które zwiększają
zagrożenie lub tworzą trasy i poprawiają bezpieczeństwo, mogą być zasilane danymi, które zwiększają
zagrożenie lub tworzą niepotrzebne opóźnienia. Ponadto, ponieważ złoczyńcy mogą podważyć
integralność sztucznie inteligentnych systemów bez hakowania systemów, ale raczej przez proste
wprowadzanie trudnych do znalezienia małych zmian w dużych zbiorach danych oraz ponieważ decyzje
podejmowane przez sztucznie inteligentne systemy nie są oparte na predefiniowanych regułach
znanych ludzie, którzy tworzą system, chronią wszystkie elementy takich systemów, stają się krytyczne.
Gdy problemy zostaną wprowadzone, ludzie i maszyny prawdopodobnie nie będą w stanie ich znaleźć
lub nawet wiedzieć, że coś jest nie tak. Najważniejsze jest to, że aby projekty sztucznej inteligencji
zakończyły się sukcesem, muszą obejmować zaawansowane cyberbezpieczeństwo.
Użyj jako narzędzia cyberbezpieczeństwa
Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed specjalistami ds. Cyberbezpieczeństwa jest to,
że praktycznie niemożliwe jest poświęcenie wystarczającej ilości czasu na analizę wszystkich alertów
generowanych przez technologie cyberbezpieczeństwa i podjęcie odpowiednich działań. Jednym z
pierwszych głównych zastosowań sztucznej inteligencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest agent,
który pomaga ustalać priorytety alertów. Agent ten najpierw dowiaduje się, w jaki sposób systemy są
zwykle używane i jakie typy działań są anomalne, a także które stare alerty faktycznie wskazywały na
poważne problemy, a nie łagodne działania lub drobne problemy. Przyszłe iteracje takich sztucznie

inteligentnych systemów prawdopodobnie będą obejmować samą sztuczną inteligencję, która
faktycznie będzie działać na podstawie alertów, zamiast kierować je do ludzi.
Użyj jako narzędzia hakerskiego
Sztuczna inteligencja to nie tylko narzędzie obronne; może być również potężną bronią w rękach
napastników. Z oczywistych powodów nie przedstawiam w tej książce szczegółów, jak używać sztucznej
inteligencji do przeprowadzania zaawansowanych ataków, ale omawiam kilka ogólnych przykładów.
Systemy sztucznej inteligencji można na przykład wykorzystać do skanowania i analizowania innych
systemów w celu znalezienia błędów programistycznych i błędów konfiguracji. Systemy sztucznej
inteligencji mogą być również wykorzystywane do analizowania schematów organizacyjnych, mediów
społecznościowych, witryn firmowych, informacji prasowych itp. W celu projektowania - a być może
nawet wdrażania - maksymalnie skutecznych ataków socjotechnicznych. Sztuczną inteligencję można
również wykorzystać do osłabienia systemów uwierzytelniania. Na przykład system, który otrzymuje
nagranie osoby mówiącej wiele różnych rzeczy, może być w stanie oszukać system uwierzytelniania
głosowego, naśladując odpowiedniego człowieka - nawet jeśli system uwierzytelniania prosi sztuczną
inteligencję o wypowiedzenie słów, dla których sztuczna inteligencja ma brak nagrania ludzkiego głosu.
Najważniejsze jest to, że jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia do
cyberbezpieczeństwa, jest to prawdopodobnie bitwa szpieg-szpieg między cyberatakami a
cyberobrońcami, w których każdy próbuje zbudować coraz lepsze sztuczną inteligencję, aby pokonać
siebie nawzajem.
Doświadczanie wirtualnej rzeczywistości
Rzeczywistość wirtualna odnosi się do doświadczenia, które ma miejsce w rzeczywistości generowanej
komputerowo, a nie w świecie rzeczywistym. Obecna technologia wirtualnej rzeczywistości zazwyczaj
wymaga od użytkowników noszenia pewnego rodzaju zestawu słuchawkowego, który wyświetla
użytkownikowi obrazy i blokuje wizję rzeczywistego świata. (W niektórych przypadkach zamiast
noszenia zestawu słuchawkowego użytkownik wchodzi do specjalnego pomieszczenia wyposażonego
w projektor lub kilka projektorów, co daje podobny efekt). Obrazy te w połączeniu z dźwiękami, aw
niektórych przypadkach z ruchami fizycznymi i innymi ludźmi wrażenia zmysłowe, powodują, że
użytkownik doświadcza wirtualnego środowiska tak, jakby był w nim fizycznie obecny. Osoba
korzystająca ze sprzętu do wirtualnej rzeczywistości może zwykle poruszać się, patrzeć i wchodzić w
interakcje z wirtualnym światem. Rzeczywistość wirtualna zazwyczaj obejmuje co najmniej elementy
wizualne i dźwiękowe, ale może również dostarczać wibracji i innych wrażeń zmysłowych. Nawet bez
dodatkowych informacji sensorycznych człowiek może doświadczać wrażeń, ponieważ ludzki mózg
często interpretuje to, co widzi i słyszy w wirtualnym środowisku, tak jakby było to rzeczywiste. Na
przykład ktoś jadący na kolejce górskiej w środowisku wirtualnym może poczuć, że jego żołądek spada,
gdy kolejka górska gwałtownie spada, mimo że w rzeczywistości się nie porusza. Wciągające
środowiska wirtualne mogą być podobne lub zupełnie inne od tego, czego dana osoba doświadczyłaby
w prawdziwym świecie. Popularne zastosowania rzeczywistości wirtualnej obejmują już turystykę (na
przykład chodzenie po muzeum sztuki bez przebywania w nim), rozrywkę (gry z widokiem z
perspektywy pierwszej osoby) i cele edukacyjne (wirtualne sekcje). Systemy rzeczywistości wirtualnej
są oczywiście oparte na komputerach iw rezultacie mają wiele takich samych problemów z
bezpieczeństwem, jak inne systemy komputerowe. Ale rzeczywistość wirtualna wprowadza również
wiele nowych zabezpieczeń i prywatności. Ale rzeczywistość wirtualna wprowadza również wiele
nowych problemów związanych z bezpieczeństwem i prywatnością:

* Czy ktoś może włamać się do ekosystemów VR i przeprowadzić wizualne ataki, które wywołują ataki
lub bóle głowy? (Mrugające światła stroboskopowe w różnych kreskówkach i innych wyświetlaczach
powodują drgawki).
* Czy inni mogą podejmować decyzje dotyczące twoich zdolności fizycznych na podstawie twoich
wyników w aplikacjach VR? Czy na przykład rządy mogą odmówić wydania praw jazdy osobom, które
słabo radzą sobie w grach VR? Czy firmy ubezpieczeniowe mogą potajemnie się zbierać dane o
zwyczajach kierowania pojazdami w świecie VR i wykorzystywać je do selektywnego podnoszenia
stawek?
* Czy hakerzy mogą cyfrowo zniszczyć wirtualne środowisko - zastępując sztukę treści nieprzyzwoite,
na przykład w muzeum oferującym wirtualne wycieczki?
* Czy hakerzy mogą podszywać się pod autorytet, na przykład nauczyciela w wirtualnej klasie, tworząc
awatara, który wygląda podobnie do tego używanego przez tę osobę i tym samym nakłaniać innych
użytkowników do podjęcia szkodliwych działań (na przykład prosząc ludzi o odpowiedzi na ich testy,
które następnie oszuści kradną i przekazują prawdziwemu nauczycielowi jako własne)?
* Podobnie, czy hakerzy mogą podszywać się pod współpracownika lub członka rodziny, aby w ten
sposób uzyskać i wykorzystać poufne informacje?
* Czy hakerzy mogą modyfikować wirtualne światy w taki sposób, aby zarabiać pieniądze w świecie
rzeczywistym - na przykład dodając opłaty za wjazd do różnych miejsc?
* Czy hakerzy mogą ukraść wirtualną walutę używaną w różnych wirtualnych światach?
* Czy hakerzy mogą przejąć kontrolę nad wrażeniami użytkownika, aby zobaczyć, co on lub ona
przeżywa, a nawet modyfikuje?
Teoretycznie, jeśli chodzi o nowe zagrożenia stwarzane przez wirtualną rzeczywistość, mogę sporządzić
listę, która zajęłaby całą książkę - a czas z pewnością pokaże, które zagrożenia pojawią się jako
problemy w świecie rzeczywistym.
Przekształcanie doświadczeń dzięki rzeczywistości rozszerzonej
Rzeczywistość rozszerzona to technologia, w której generowane komputerowo obrazy, dźwięki,
zapachy, ruchy i / lub inny materiał sensoryczny są nakładane na doświadczenie użytkownika w świecie
rzeczywistym, przekształcając doświadczenie użytkownika w połączenie elementów rzeczywistych i
sztucznych. Technologia rzeczywistości rozszerzonej może zarówno dodawać elementy do
doświadczenia użytkownika - na przykład pokazywać użytkownikowi imię osoby nad głową, gdy ta
osoba zbliża się do użytkownika - jak i usuwać lub maskować elementy, takie jak przekształcanie
nazistowskich flag w czarne prostokąty z napisem „Pokonaj nienawiść”. Google Glass to przykład
wczesnej próby skoncentrowanej na konsumentach rzeczywistości rozszerzonej, która była nieco za
wcześnie na rynek. Z drugiej strony Pokémon Go był przykładem gry wykorzystującej rzeczywistość
rozszerzoną, która odniosła ogromny sukces. Rzeczywistość rozszerzona prawdopodobnie stanie się
główną częścią współczesnego życia w ciągu następnej dekady. Wprowadzi wiele zagrożeń, które niesie
ze sobą rzeczywistość wirtualna a także ryzyko związane z łączeniem się świata rzeczywistego i
wirtualnego, takie jak konfigurowanie systemów w celu nieprawidłowego powiązania różnych
elementów w świecie rzeczywistym z danymi wirtualnymi. Jak w przypadku wszystkich nowych
technologii, czas pokaże. Jeśli jednak zdecydujesz się zainwestować w technologię AR lub VR, pamiętaj
o zrozumieniu wszelkich istotnych kwestii bezpieczeństwa.

Dziesięć sposobów na poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego bez wydawania fortuny
Nie wszystkie ulepszenia bezpieczeństwa wymagają dużych nakładów pieniężnych. W tym rozdziale
poznasz dziesięć sposobów na szybkie zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego bez wydawania
dużych pieniędzy.
Zrozum, że jesteś celem
Ludzie, którzy uważają, że hakerzy chcą włamać się do ich komputerów i telefonów, a przestępcy chcą
ukraść ich dane, zachowują się inaczej niż ludzie, którzy nie rozumieją prawdziwej natury zagrożenia.
Zinternalizowanie dzisiejszej rzeczywistości pomoże wprowadzić do ciebie zdrowy sceptycyzm, a także
wpłynie na twoje nastawienie i zachowanie na wiele innych sposobów - z których wiele możesz nawet
nie zdawać sobie sprawy, że to wpływa. Na przykład, jeśli uważasz, że jesteś celem cyberataków, jest
mniej prawdopodobne, że ślepo ufasz, że wiadomości e-mail, które otrzymujesz z banku, zostały
faktycznie wysłane przez bank, a zatem prawdopodobieństwo upadku jest mniejsze. są ofiarami
oszustw phishingowych niż ludzie, którzy uważają, że nie są celem. Ludzie, którzy uważają, że
przestępcy szukają haseł i numerów PIN, są również bardziej skłonni do lepszej ochrony tych
wrażliwych danych niż ludzie, którzy uważają, że oszuści „nie mają powodu, by chcieć” ich danych.
Użyj oprogramowania zabezpieczającego
Wszystkie urządzenia komputerowe (laptopy, telefony, tablety itp.) w domu mają informacje wrażliwe
lub które zostaną połączone z innymi sieciami urządzenia wymagają oprogramowania
zabezpieczającego. Kilka popularnych, niedrogich pakietów obejmuje program antywirusowy, zaporę
ogniową, antyspam i inne przydatne technologie. Urządzenia przenośne powinny mieć możliwość
zdalnego czyszczenia i oprogramowanie zoptymalizowane pod kątem systemów mobilnych; pamiętaj,
aby włączyć te funkcje, gdy tylko otrzymasz urządzenie. Wiele telefonów ma fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie zabezpieczające - upewnij się, że je włączyłeś i korzystasz z niego.
Szyfruj poufne informacje
Przechowuj wszystkie poufne dane w zaszyfrowanym formacie. Jeśli masz wątpliwości, czy coś jest
wystarczająco czułe, aby zaszyfrować, prawdopodobnie tak jest, więc zachowaj ostrożność i zaszyfruj.
Szyfrowanie jest wbudowane w wiele wersji systemu Windows, a także dostępnych jest wiele
bezpłatnych narzędzi do szyfrowania. To zdumiewające, jak wiele wrażliwych danych, które zostały
naruszone, mogłoby pozostać bezpiecznych, gdyby strony z którego został skradziony, użył bezpłatnych
narzędzi szyfrujących. Ponadto nigdy nie przesyłaj poufnych informacji, chyba że są one zaszyfrowane.
Nigdy nie wprowadzaj poufnych informacji do żadnej witryny internetowej, jeśli nie korzysta ona z SSL
/ TLS szyfrowanie, o czym świadczy ładowanie strony za pomocą HTTPS, a nie HTTP, różnicę łatwo
zauważyć, patrząc na wiersz adresu URL przeglądarki internetowej. Szyfrowanie obejmuje złożone
algorytmy matematyczne, ale nie musisz znać żadnych szczegółów, aby korzystać z szyfrowania i
czerpać z niego korzyści. Należy jednak pamiętać, że obecnie używane są dwie główne rodziny
algorytmów szyfrowania:
* Symetryczny: używasz tego samego tajnego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania.
* Asymetryczny: używasz jednego tajnego klucza do szyfrowania, a drugiego do odszyfrowania
Większość prostych narzędzi do szyfrowania wykorzystuje szyfrowanie symetryczne, a wszystko, co
musisz pamiętać, to hasło do odszyfrowania danych. Jednak w trakcie swojej kariery zawodowej
możesz napotkać różne asymetryczne systemy, które wymagają ustanowienia zarówno klucza

publicznego, jak i prywatnego. Klucz publiczny jest udostępniany światu, a klucz prywatny jest
utrzymywany w tajemnicy. Szyfrowanie asymetryczne pomaga w przesyłaniu danych:
* Jeśli chcesz wysłać informacje do Jana, aby tylko Jan mógł je odczytać, zaszyfruj dane kluczem
publicznym Jana, aby tylko Jan mógł je odczytać, ponieważ jest jedyną stroną, która ma prywatny klucz
Jana.
* Jeśli chcesz wysłać informacje do Jana i chcesz, aby John wiedział, że je wysłałeś, zaszyfruj dane
własnym kluczem prywatnym, a zatem Jan odszyfruje je za pomocą Twojego klucza publicznego i
będzie wiedział, że je wysłałeś, ponieważ tylko Ty masz prywatny klucz, który pasuje do Twojego klucza
publicznego.
* Jeśli chcesz wysłać informacje do Jana w formacie, który tylko Jan może odczytać, oraz w formacie,
który Jan będzie wiedział, że je wysłałeś, zaszyfruj zarówno swoim własnym kluczem prywatnym, jak i
publicznymi kluczami Jana.
W rzeczywistości, ponieważ asymetria wymaga dużej mocy obliczeniowej, rzadko jest używana do
szyfrowania całych rozmów, ale raczej jest wykorzystywana do szyfrowania specjalnych kluczy
sesyjnych, czyli do przekazywania stronom konwersacji kluczy potrzebnych do szyfrowania
symetrycznego. Dodatkowe dyskusje dotyczące szyfrowania asymetrycznego wykraczają poza zakres
tej książki.
Częsta kopia zapasowa
Twórz kopie zapasowe na tyle często, że jeśli coś pójdzie nie tak, nie będziesz panikować, ile danych
utraciłeś, ponieważ ostatnia kopia zapasowa została utworzona kilka dni temu. Oto ogólna zasada: jeśli
nie masz pewności, czy tworzysz kopie zapasowe wystarczająco często, prawdopodobnie tak nie jest.
Bez względu na to, jak wygodne może się to wydawać, nie trzymaj kopii zapasowych podłączonych do
komputera, a nawet do sieci komputerowej (patrz Rozdział 13). Jeśli zachowasz kopie zapasowe
dołączone w taki sposób, istnieje poważne ryzyko, że jeśli ransomware lub inne złośliwe
oprogramowanie w jakiś sposób zdoła zainfekować twoją sieć, może również uszkodzić kopie
zapasowe, co podważyłoby powód tworzenia kopii zapasowych w pierwszej kolejności! Idealnie
byłoby, gdyby obie kopie zapasowe były przechowywane zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią.
Przechowywanie w siedzibie umożliwia szybkie przywracanie. Przechowywanie poza siedzibą firmy
pomaga zapewnić, że kopie zapasowe są dostępne nawet wtedy, gdy witryna stanie się niedostępna
lub coś innego zniszczy cały sprzęt komputerowy i dane cyfrowe w określonej witrynie. Jeszcze jedno:
upewnij się, że regularnie sprawdzasz, czy Twoje kopie zapasowe faktycznie działają. Tworzenie kopii
zapasowych jest bezwartościowe, jeśli faktycznie nie możesz ich przywrócić.
Nie udostępniaj haseł ani innych danych logowania
Każda osoba uzyskująca dostęp do ważnego systemu powinna mieć własne dane logowania. Nie
udostępniaj swoim dzieciom ani innym bliskim haseł do bankowości internetowej, poczty e-mail,
mediów społecznościowych itp. - zapewnij każdemu własny login. Wdrożenie takiego schematu nie
tylko poprawia możliwość wyśledzenia źródła problemów w przypadku ich wystąpienia, ale, co może
ważniejsze w przypadku rodzin, stwarza dużo większe poczucie odpowiedzialności i zachęca ludzi do
lepszej ochrony swoich haseł.
Użyj właściwego uwierzytelniania
Prawdopodobnie słyszałeś konwencjonalną mądrość dotyczącą używania złożonych haseł do
wszystkich systemów, ale nie przesadzaj. Jeśli używanie zbyt wielu złożonych haseł powoduje ponowne

użycie haseł w wielu wrażliwych systemach lub zapisywanie haseł w niezabezpieczonych lokalizacjach,
rozważ inne strategie tworzenia haseł, takie jak łączenie słów, liczb i nazw własnych, takich jak
custard4tennis6Steinberg. Więcej szczegółów w rozdziale 7. W przypadku wyjątkowo wrażliwych
systemów, w przypadku silniejszych form uwierzytelnienia, np. jako uwierzytelnianie
wieloskładnikowe są dostępne, skorzystaj z ofert i korzystaj z nich. W przypadku systemów, dla których
hasła tak naprawdę nie mają znaczenia, rozważ użycie słabych, łatwych do zapamiętania haseł. Nie
marnuj siły roboczej tam, gdzie nie trzeba jej używać. Możesz też użyć menedżera haseł - ale nie w
przypadku najbardziej wrażliwych haseł, ponieważ nie chcesz umieszczać wszystkich swoich jajek w
jednym koszyku.
Mądrze korzystaj z mediów społecznościowych
Nadmierne udostępnianie postów w mediach społecznościowych powodowało i nadal powoduje wiele
problemów, takich jak wyciek poufnych informacji, naruszenie zasad zgodności i pomoc przestępcom
w przeprowadzaniu zarówno cyber, jak i fizycznych ataków. Upewnij się, że Twój telefon nie koryguje
automatycznie żadnych wrażliwych materiałów podczas publikowania i nie wycinaj i nie wklejaj
przypadkowo żadnych wrażliwych treści w oknie mediów społecznościowych.
Oddziel dostęp do Internetu
Prawie wszystkie nowoczesne routery Wi-Fi pozwalają na uruchomienie dwóch lub więcej sieci skorzystaj z tej funkcji. Jeśli pracujesz na przykład w domu, rozważ podłączenie laptopa do Internetu
za pośrednictwem innej sieci Wi-Fi niż ta, której dzieci używają do przeglądania Internetu i grania w
gry wideo. Jak omówiono w rozdziale 4, poszukaj funkcji gościa na stronach konfiguracji routera - to
tam zazwyczaj znajdziesz możliwość skonfigurowania drugiej sieci (często nazywanej siecią gościa).
Bezpiecznie korzystaj z publicznego Wi-Fi
Chociaż publiczne Wi-Fi to duże udogodnienie, z którego większość ludzi korzysta regularnie, stwarza
również poważne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Z powodu korzyści, jakie zapewnia publiczne
Wi-Fi, jednak praktycy cyberbezpieczeństwa, którzy głoszą, że ludzie powinni powstrzymywać się od
korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, są mniej więcej tak samo skuteczni w swoich wysiłkach, jak gdyby
poinstruowali ludzi, aby porzucili niezabezpieczone komputery i powrócili do używania maszyny do
pisania. W związku z tym ważne jest, aby nauczyć się bezpiecznie korzystać z publicznej sieci Wi-Fi i
zrozumieć wiele technik zwiększania szans na obronę przed psotami.
Zatrudnij profesjonalistę
Zwłaszcza jeśli zaczynasz lub prowadzisz małą firmę, zasięgnięcie porady eksperta może być mądrą
inwestycją. Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji może pomóc w zaprojektowaniu i wdrożeniu
podejścia do cyberbezpieczeństwa. Minimalny koszt niewielkiej ilości profesjonalnej pomocy może się
zwrócić wielokrotnie w postaci zaoszczędzonego czasu, pieniędzy i problemów. Osoby, które Cię
zaatakują - cyberprzestępcy i inni hakerzy - mają wiedzę techniczną i ją wykorzystują. Jeśli zatrudniasz
prawnika, jeśli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa, idź do lekarza, jeśli poczujesz, że
nadchodzi wirus, lub zatrudnij księgowego, jeśli byłeś audytowany przez IRS, zatrudnij
cyberprofesjonalistę
Dziesięć sposobów bezpiecznego korzystania z publicznej sieci Wi-Fi
Użyj swojego telefonu komórkowego jako mobilnego punktu dostępowego
Jeśli masz nieograniczony pakiet danych komórkowych, możesz uniknąć ryzyka związanego z
publicznym Wi-Fi, przekształcając swój telefon komórkowy w mobilny punkt dostępu i podłączając

laptopa i inne urządzenia, które nie mają komórkowej usługi transmisji danych, do telefonu
komórkowego zamiast do publicznej sieci Wi-Fi. Fi.
Wyłącz łączność Wi-Fi, gdy nie korzystasz z Wi-Fi
Wyłączenie łączności Wi-Fi uniemożliwi urządzeniu (bez powiadamiania) łączenie się z siecią o tej
samej nazwie, z którą łączyłeś się wcześniej. Przestępcy mogą i mają konfigurować punkty dostępu WiFi o nazwach podobnych do popularnych publicznych sieci Wi-Fi, aby skłonić ludzi do łączenia się z
zatrutymi sieciami, które kierują ich ofiary do fałszywych witryn lub rozpowszechniają złośliwe
oprogramowanie na podłączonych urządzeniach. Jako dodatkowy bonus, wyłączenie Wi-Fi oszczędza
również energię baterii.
Nie wykonuj wrażliwych zadań przez publiczne Wi-Fi
Nie korzystaj z bankowości internetowej, nie rób zakupów online ani nie uzyskuj dostępu do
dokumentacji medycznej online podczas korzystania z publicznego połączenia Wi-Fi.
Nie resetuj haseł podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi
Należy unikać resetowania haseł przez publiczne Wi-Fi. W rzeczywistości nie należy resetować żadnych
haseł w miejscu publicznym, niezależnie od tego, czy korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi.
Użyj usługi VPN
Jeśli nie możesz korzystać z połączenia komórkowego i musisz korzystać z publicznego połączenia WiFi do wrażliwych zadań pomimo zalecenia, aby tego nie robić, rozważ przynajmniej skorzystanie z usługi
VPN, która zapewnia wiele korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Obecnie dostępnych jest wiele
popularnych usług VPN. Korzystanie z usługi VPN wiąże się jednak z pewnym kompromisem. Możesz
zauważyć, że komunikacja jest nieco wolniejsza lub ma większe opóźnienia niż bez uruchomionej sieci
VPN.
Użyj Tora
Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek śledził Twoją historię przeglądania, rozważ przeglądanie za pomocą
Tora, który odbija Twoją komunikację przez wiele serwerów i sprawia, że śledzenie jest niezwykle
trudne. Istnieją nawet przeglądarki Tor dla smartfonów. Podobnie jak VPN, Tor może spowolnić Twoją
komunikację.
Użyj szyfrowania
Używaj protokołu HTTPS zamiast HTTP dla wszystkich stron internetowych, które go oferują, aby
uniemożliwić innym użytkownikom sieci zobaczenie treści Twojej komunikacji.
Wyłącz udostępnianie
Jeśli używasz komputera lub urządzenia, które udostępnia dowolne z jego zasobów, wyłącz wszelkie
udostępnienia przed połączeniem się z publiczną siecią Wi-Fi. Jeśli nie masz pewności, czy Twoje
urządzenie udostępnia zasoby, sprawdź to. Nie zakładaj, że tak nie jest.
Mieć oprogramowanie zabezpieczające informacje na wszystkich urządzeniach podłączonych do
publicznych sieci Wi-Fi
W przypadku komputerów pakiety bezpieczeństwa muszą zawierać co najmniej funkcje antywirusowe
i osobiste zapory ogniowe. W przypadku smartfonów i tabletów użyj aplikacji zaprojektowanej

specjalnie do zabezpieczania takich urządzeń. I oczywiście upewnij się, że oprogramowanie
zabezpieczające jest aktualne przed połączeniem się z publiczną siecią Wi-Fi.
Poznaj różnicę między True Public Wi-Fi a Shared Wi-Fi
Nie wszystkie publiczne Wi-Fi są równie ryzykowne. Zwykle istnieje znacznie mniejsze ryzyko
przekierowania do fałszywych witryn lub dostarczenia złośliwego oprogramowania do urządzenia, na
przykład w przypadku korzystania z chronionej hasłem sieci gościa w siedzibie klienta, niż w przypadku
korzystania z niezabezpieczonego bezpłatnego Wi-Fi oferowanego przez Biblioteka Publiczna. Nie
oznacza to, że powinieneś w pełni ufać sieci; inni goście na miejscu nadal stanowią zagrożenie.

