ABC Gaśnica: Urządzenie gaśnicze na bazie chemicznej używane do gaszenia zwykłych pożarów
łatwopalnych, łatwopalnych cieczy i elektrycznych.
Abnormal Situation Management [Zarządzanie nieprawidłową sytuacją (ASM)]: ASM został
opracowany w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności w zakładach przetwórczych. W ciągu
ostatnich 20 lat Konsorcjum ASM wypracowało wiedzę, narzędzia, oraz produkty zaprojektowane w
celu zapobiegania i zarządzania nietypowymi sytuacjami w przemyśle przetwórczym. Wiedza ta ma
bezpośrednie zastosowanie do reakcji na atak cyber-fizyczny.
abort gate [przerywana brama]: szybkobieżna przepustnica zaprojektowana do odprowadzania iskier,
płomieni, dymu, gazów spalinowych i płonącego materiału z układu pneumatycznego i odprowadzania
powietrza przez okap wylotowy. Przerwana bramka zawiera wspomagane sprężyną ostrze, które jest
zwykle utrzymywane na miejscu przez elektromagnes, który zwykle reaguje w ciągu 1/2 sekundy. Służy
do ochrony systemów odpylania i zapobiegania wybuchom pyłu. Jeśli napastnik włamie się do bramki
przerywającej system zbierania pyłu w zakładzie przemysłowym, aby uniemożliwić mu wykonanie
swojej pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu pyłu.
Absolutny Enkoder: zachowuje informacje o pozycji sprzętu w przypadku utraty zasilania ze środowiska
produkcyjnego. Po przywróceniu zasilania informacje o położeniu są natychmiast dostępne.
akceptowalny poziom ryzyka: Zazwyczaj odnosi się do punktu, w którym poziom ryzyka jest bardziej
akceptowalny niż koszt jego ograniczenia (w dolarach lub wpływ na budowanie funkcji misji).
access [dostęp:] (1) techniczna możliwość zrobienia czegoś z zasobem komputerowym. Zwykle odnosi
się to do możliwości czytania, tworzenia, modyfikowania lub usuwania pliku; wykonać program; lub
skorzystaj z połączenia zewnętrznego, wstępu lub wejście. (2) Zdolność lub możliwość uzyskania
informacji wrażliwych lub niejawnych.
access control [kontrola dostępu]: ograniczenie dostępu do zasobów systemu informatycznego
(informatycznego) tylko do uprawnionych użytkowników, programów, procesów lub innych systemów
informatycznych.
access control list [Lista kontroli dostępu (ACL)]: lista uprawnień określająca, którym użytkownikom
lub procesom systemowym przyznano dostęp do obiektów. Każdy wpis określa temat i operację (Jan:
pisz, czytaj, Samuel: tylko do odczytu).
Access Matrix [Macierz dostępu]: macierz dostępu używa wierszy do reprezentowania podmiotów i
kolumn do reprezentowania obiektów z uprawnieniami wymienionymi w każdej komórce.
access point [punkt dostępu]: urządzenie, które w sposób logiczny łączy ze sobą bezprzewodowe
urządzenia klienckie działające w infrastrukturze i zapewnia dostęp do systemu dystrybucji, jeśli jest
podłączony, którym jest zwykle organizacyjna sieć przewodowa
access profile [profil dostępu]: powiązanie użytkownika z listą chronionych obiektów, do których
użytkownik ma dostęp.
access type [typ dostępu]: uprawnienie do wykonywania akcji na obiekcie. Odczyt, zapis,
wykonywanie, dołączanie, modyfikowanie, usuwanie i tworzenie to przykłady typów dostępu.
atak polegający na zbieraniu kont: proces zbierania wszystkich nazw kont użytkowników w sieci
komputerowej. Często odnosi się do spamerów komputerowych, osób, które próbują sprzedawać lub
uwodzić innych poprzez reklamy e-mailowe lub namawianie. Gromadzenie kont polega na używaniu
programów komputerowych do przeszukiwania obszarów w Internecie w celu gromadzenia list

adresów e-mail z wielu źródeł, w tym pokojów rozmów, nazw domen, użytkowników komunikatorów
internetowych, forów dyskusyjnych, grup dyskusyjnych, katalogów online dla stron internetowych,
strony internetowe i inne miejsca docelowe online.
account management: [zarządzanie kontem]: obejmuje proces wnioskowania, ustanawiania,
wydawania i zamykania kont użytkowników; śledzenie użytkowników i ich odpowiednich uprawnień
dostępu; i zarządzanie tymi funkcjami.
accountability [odpowiedzialność]: Właściwość, która umożliwia śledzenie działań w systemie do osób,
które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania. Cel bezpieczeństwa, który
generuje wymóg, aby działania jednostki były unikalne dla tej jednostki. Wspiera to niezaprzeczalność,
odstraszanie, izolację błędów, wykrywanie włamań i zapobieganie im, a także odzyskiwanie po akcji i
postępowanie prawne.
ACK: W niektórych protokołach komunikacji cyfrowej powiadomienie o pomyślnym odebraniu sygnału.
Sygnał ACK jest wysyłany przez stację odbiorczą po odebraniu danych. Kiedy źródło otrzyma sygnał
ACK, przesyła następny blok danych.
Atak ACK piggybacking: jest aktywną formą podsłuchu, gdy haker wysyła ACK wewnątrz innego pakietu
do tego samego miejsca docelowego.
aktywny cyberatak: zamierzony cyberatak mający na celu próbę zmiany systemu SCADA (kontrola
nadzorcza i pozyskiwanie danych), jego zasobów, danych lub operacji.
atak aktywny: atak na protokół uwierzytelniania, w którym osoba atakująca przesyła dane do strony
wnoszącej roszczenie, dostawcy usług poświadczających, weryfikatora lub strony ufającej. Przykłady
aktywnych ataków obejmują man-in-the-middle, podszywanie się i przechwytywanie sesji.
active content [zawartość aktywna]: dokumenty elektroniczne, które mogą automatycznie wykonywać
lub uruchamiać akcje na platformie komputerowej bez interwencji użytkownika. Oprogramowanie w
różnych formach, które jest w stanie automatycznie przenosić i uruchamiać lub uruchamiać działania
na platformie komputerowej bez interwencji użytkownika.
aktywacja: kiedy całość lub część planu odzyskiwania po cyber-fizycznym ataku zostanie wdrożona.
aktywne testowanie bezpieczeństwa: testowanie bezpieczeństwa, które obejmuje bezpośrednią
interakcję z celem, na przykład wysyłanie pakietów do celu.
activities [czynności]: obiekt oceny obejmujący określone czynności związane z ochroną lub działania
wspierające system informatyczny z udziałem ludzi (np. wykonywanie operacji tworzenia kopii
zapasowych systemu, monitorowanie ruchu sieciowego).
aktywności monitor: służy do zapobiegania cyberatakom poprzez monitorowanie systemu i
blokowanie złośliwej aktywności. Monitor systemu dla systemu operacyjnego, który zawiera również
funkcję menedżera zadań. Niektóre funkcje obejmują zabijanie procesów komputera, przeglądanie
obciążenia procesora, sprawdzanie ilości używanej pamięci o dostępie swobodnym i inne funkcje.
actuator [siłownik]: urządzenie pneumatyczne, hydrauliczne lub elektryczne, które dostarcza siłę i ruch
w celu ustawienia elementu zamykającego zaworu w pozycji otwartej lub zamkniętej lub pomiędzy
pozycją otwartą lub zamkniętą. Używany w amortyzatorze elektronicznym siłownik, siłowniki
zaworów, przekaźniki i tak dalej.
ad hoc Sieć: sieć bezprzewodowa, która dynamicznie łączy ze sobą bezprzewodowe urządzenia
klienckie bez korzystania z urządzeń infrastruktury, takich jak punkt dostępu lub stacja bazowa.

add-on security [dodatkowe zabezpieczenia]: włączenie nowego sprzętu, oprogramowania lub
zabezpieczeń oprogramowania układowego do operacyjnego systemu informacyjnego.
adequate security [odpowiednie zabezpieczenia]: bezpieczeństwo współmierne do ryzyka i wielkości
szkody wynikającej z utraty, niewłaściwego użycia lub nieuprawnionego dostępu do informacji lub ich
modyfikacji. Obejmuje to zapewnienie, że systemy i aplikacje używane przez właściciela działają
efektywnie i zapewniają odpowiednią poufność, integralność i dostępność dzięki korzystnym kosztowo
kontrolom zarządzania, personelu, operacyjnym i technicznym.
atak z użyciem sondy adresowej: gdy haker szuka luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać
wykorzystane, najpierw spróbuje zmapować przestrzeń adresową IP.
adresowanie: Stateczniki i sterowniki lamp sufitowych są adresowane centralnie poprzez
oprogramowanie do centralnego sterowania oświetleniem. W trybie awaryjnym wszystkie oprawy
oświetleniowe natychmiast dostosowują światła do pełnej mocy świetlnej i pozostają w tym trybie do
momentu wyłączenia tego trybu.
administracyjne zabezpieczenia: działania administracyjne, zasady i procedury zarządzania wyborem,
opracowywaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem środków bezpieczeństwa w celu ochrony
elektronicznych informacji zdrowotnych oraz zarządzania postępowaniem pracowników podmiotu
objętego ochroną w związku z ochroną tych informacji.
Advanced Encryption Standard (AES): standard szyfrowania opracowany przez National Institute of
Standards and Technology (NIST) w 2001 r.
Advanced Metering Infrastructure [Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI)]: Odnosi się do
pełnego systemu pomiarów i gromadzenia danych, który obejmuje liczniki u klienta, sieci
komunikacyjne między klientem a dostawcą usług, takie jak zakład energetyczny, gazowy lub
wodociągowy, oraz systemy odbioru i zarządzania danymi które udostępniają informacje usługodawcy.
Systemy składają się z najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania elektronicznego / cyfrowego,
które łączy interwałowy pomiar danych z ciągle dostępnym zdalnym komunikacja. Systemy te
umożliwiają pomiar szczegółowych informacji czasowych oraz częste gromadzenie i przesyłanie takich
informacji.
Advanced Persistent Threats (APT): przeciwnik, który posiada wyrafinowany poziom wiedzy i znaczne
zasoby, które pozwalają mu tworzyć okazje do osiągnięcia swoich celów przy użyciu wielu wektorów
ataku (np. Cyber, fizyczny i oszustwa). Cele te zazwyczaj obejmują tworzenie i poszerzanie przyczółków
w infrastrukturze informatycznej organizacji docelowych w celu eksfiltracji informacji, podważania lub
utrudniania krytycznych aspektów misji, programu lub organizacji; lub przygotowuje się do realizacji
tych celów w przyszłości. Zaawansowane trwałe zagrożenie (1) wielokrotnie realizuje swoje cele przez
dłuższy okres; (2) dostosowuje się do wysiłków obrońców, aby mu się przeciwstawić; oraz (3) jest
zdeterminowany, aby utrzymać poziom interakcji niezbędny do realizacji swoich celów. Osoba
nieuprawniona uzyskuje niewykryty dostęp do systemu i pozostaje przez długi czas. Celem jest kradzież
danych. Trwała obecność jest czasami nazywana konsolidacją. APT mogą długo czekać, zanim staną się
aktywne. Przeprowadzając analizę luk w konfiguracji sieci, ukryte punkty APT mogą się ujawnić za
pomocą metod wykrywania lub sprawić, że staną się widoczne, ujawniając się poprzez ich
zaprojektowane zachowanie.
advisory [doradztwo]: Powiadomienie o istotnych nowych trendach lub wydarzeniach związanych z
zagrożeniem dla systemów informatycznych organizacji. Powiadomienie to może zawierać analityczny
wgląd w trendy, zamiary, technologie lub taktykę przeciwnika atakującego systemy informacyjne.

adware: to forma oprogramowania, która zawiera reklamy osadzone w aplikacji. Oprogramowanie
reklamowe jest podobne do złośliwego oprogramowania, ponieważ w przeszłości było znane z
infekowania komputerów wirusami.
airbrick [pustak]: specjalna cegła gliniana z perforacjami zaprojektowanymi w celu zapewnienia
wysokiego poziomu wentylacji zewnętrznych ścian szczelinowych budynku i pustek podpodłogowych.
air conditioning systems [systemy klimatyzacji]: Większość budynków ma jeden z dwóch typów
centralnej klimatyzacji: typ bezpośredniego odparowania (DX) i typ wody lodowej. System DX
przepuszcza powietrze używane do chłodzenia pomieszczenia bezpośrednio nad wężownicą
chłodzącą. W systemie wody lodowej system chłodniczy najpierw schładza wodę, która jest następnie
używana do schładzania powietrza.
Aircrack-Ng: zestaw narzędzi do audytu sieci bezprzewodowych. Aircrack-ng to program do łamania
kluczy WEP i WPA-PSK 802.11, który może odzyskać klucze po przechwyceniu wystarczającej liczby
pakietów danych. Aircrackg implementuje standardowy atak FMS, dzięki czemu atak jest znacznie
szybszy w porównaniu z innymi narzędziami do łamania zabezpieczeń WEP.
Airdrop-Ng: program służący do ukierunkowanego, opartego na regułach usuwania uwierzytelnienia
użytkowników. Może kierować reklamy na podstawie adresu MAC, typu sprzętu lub całkowicie cofnąć
uwierzytelnienie WSZYSTKICH użytkowników poprzez transmisję pakietów cofających
uwierzytelnienie.
airflow measuring station [Stacja pomiaru przepływu powietrza]: Składa się z pojedynczych lub wielu
elementów przepływu powietrza, zamontowanych fabrycznie i wstępnie orurowanych w kanale
powietrza HVAC. Elementy wykrywające przepływ powietrza podają rzeczywisty przepływ powietrza
w stopach na minutę.
air gap [szczelina powietrzna]: co najmniej jeden komputer jest fizycznie odizolowany od
niezabezpieczonych sieci komputerowych, takich jak publiczny Internet lub niezabezpieczona sieć
lokalna ze względów bezpieczeństwa. Komputery ze szczeliną powietrzną nie są połączone
przewodowo ani bezprzewodowo i (na ogół) nie mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą.
air handling unit [centrala wentylacyjna (AHU)]: urządzenie służące do regulacji i cyrkulacji powietrza
w ramach systemu HVAC. Centrala wentylacyjna to duży metalowy pojemnik zawierający dmuchawę,
elementy grzewcze lub chłodzące, stojaki lub komory filtrów, tłumiki dźwięku, tłumiki i światło UV do
zabijania bakterii. Centrale wentylacyjne zwykle łączą się z kanałowym systemem wentylacyjnym, który
rozprowadza klimatyzowane powietrze w całym budynku i zwraca je do centrali. Czasami centrale
wentylacyjne odprowadzają (nawiewają) i wpuszczają (powrotne) powietrze bezpośrednio do
pomieszczenia bez przewodów. Duża jednostka uzdatniania powietrza, która kondycjonuje 100%
powietrza zewnętrznego, bez recyrkulacji powietrza, to jednostka dopełniająca (MAU). Uchwyt
powietrzny przeznaczony do użytku na zewnątrz, zwykle na dachu, jest jednostką opakowaniową (PU)
lub jednostką dachową (RTU). Małe centrale wentylacyjne, zwane jednostkami końcowymi, mogą
zawierać tylko filtr powietrza, wężownicę i dmuchawę; proste jednostki końcowe są nazywane
klimakonwektorami

air traffic control [kontrola ruchu lotniczego (ATC)]: naziemni kontrolerzy, którzy kierują statkami
powietrznymi na ziemi iw przestrzeni kontrolowanej w celu zapobiegania kolizjom, organizują i
przyspieszają przepływ ruchu oraz zapewniają usługi doradcze statkom powietrznym w
niekontrolowanej przestrzeni powietrznej. W niektórych krajach są obsługiwane przez wojsko.

Alarmów Filtrowanie: Czasami awaria jednego elementu wyposażenia budynku może spowodować
awarię innego elementu wyposażenia. Funkcja filtrowania alarmów zgłasza pierwotną awarię z
większym priorytetem niż kolejne awarie, wskazując technikowi, który sprzęt należy naprawić jako
pierwszy.
Alarmowe zalanie: ogłoszenie większej liczby alarmów w danym okresie czasu, niż może zareagować
człowiek. Dziesięć alarmów na minutę to zazwyczaj najwyższa liczba, z jaką może obsłużyć technik.
alarm indication station [Stacja sygnalizacji alarmu (AIS)]: Urządzenie systemu sterowania budynkiem
z lampką sygnalizacyjną, syreną alarmową i wyłącznikiem wyciszenia syreny. W stanie alarmu zaświeci
się wskaźnik problemu i rozlegnie się dźwięk klaksonu. Sygnał dźwiękowy można wyciszyć za pomocą
przełącznika wyciszenia alarmu, podczas gdy sygnalizacja wizualna będzie trwać do czasu usunięcia
stanu. Przerwa w zasilaniu lub otwarty styk alarmowy zazwyczaj resetuje AIS.
alarmowe dane: W przypadku BCS wyświetlane i przechowywane są co najmniej następujące
informacje:
* Identyfikacja budynku objętego alarmem, w tym system (lub podsystem) sterowania budynkiem oraz
urządzenie.
* Data i godzina wystąpienia.
* Typ alarmu:
a. Zawodność: urządzenie uległo awarii z powodu złych danych lub urządzenie wykrywające lub
parametr alarmu były poza zakresem.
b. Alarm wysokiego poziomu.
c. Alarm niskiego poziomu.
* Aktualny stan punktu alarmowego.
* Limity alarmowe.
* Priorytet alarmu.
* Wiadomość alarmowa: wyjątkowa wiadomość. Przypisanie wiadomości do alarmu można edytować
podczas konfiguracji.
* Stan potwierdzenia zawierający godzinę, datę i nazwę użytkownika.
alarmy: Oprogramowanie do monitorowania i sterowania budynkiem może generować alarmy poprzez
porównywanie wartości dowolnego punktu z limitami konfigurowanymi przez użytkownika. Istnieją
dwa poziomy priorytetów alarmów:
* Alarmy krytyczne pozostają w stanie alarmu do momentu ustania stanu alarmowego. <br>
* Alarmy informacyjne pozostają w stanie alarmu do momentu potwierdzenia alarmu.
Alarmu odtwarzanie: funkcja sterowania alarmem pożarowym, która umożliwia personelowi
ratowniczemu określenie sekwencji w pożarze wielostrefowym w celu określenia źródła i postępu
pożaru.

alarm storage and reports [Przechowywanie alarmów i raporty:] Oprogramowanie do sterowania
budynkiem przechowuje dane każdego alarmu i alarmu na dysku twardym i zachowuje te informacje.
Przechowywane dane można sortować i przeszukiwać.
alert: Zwróć uwagę, że nastąpił cyberatak wymagający aktywacji planu odzyskiwania.
algorytm: zestaw instrukcji krok po kroku dotyczących procedury komputerowej.
alokacja: proces stosowany przez organizację w celu określenia, czy mechanizmy kontroli
bezpieczeństwa są zdefiniowane jako specyficzne dla systemu, hybrydowe czy wspólne. Proces
stosowany przez organizację w celu przypisania kontroli bezpieczeństwa do określonych
komponentów systemu informatycznego odpowiedzialnych za zapewnienie określonej zdolności
bezpieczeństwa (np. Router, serwer, czujnik zdalny).
all-source intelligence [wywiad ze wszystkich źródeł]: analiza informacji o zagrożeniach z wielu źródeł,
dyscyplin i agencji w całej społeczności wywiadowczej. Syntetyzowanie informacji wywiadowczych w
kontekście i rysowanie wniosków o możliwych konsekwencjach.
alternatywne miejsce pracy: lokalizacja (inna niż zwykły obiekt) wykorzystywana do przetwarzania
danych i prowadzenia działalności w przypadku cyberataku.
atak wzmacniający: Odbity atak DDoS, w którym pojedynczy pakiet UDP generuje dziesiątki lub setki
razy większą przepustowość, aby przytłoczyć system kontroli budynku ruchem odpowiedzi DNS.
Technika odmowy usługi, która wykorzystuje wiele hostów.
anomaly-based detection [wykrywanie na podstawie anomalii]: proces porównywania definicji tego,
jaka aktywność jest uważana za normalną, z obserwowanymi zdarzeniami w celu zidentyfikowania
znaczących odchyleń.
anonimizator: anonimowy serwer proxy, który próbuje uniemożliwić namierzenie aktywności w
Internecie. Jest to serwer proxy, który działa jako pośrednik i ochrona prywatności między
komputerem klienckim a resztą Internetu. Uzyskuje dostęp do Internetu w imieniu użytkownika,
chroniąc dane osobowe, ukrywając informacje umożliwiające identyfikację komputera klienckiego.
Serwery proxy można łączyć w łańcuchy. Łączenie anonimowych serwerów proxy może znacznie
bardziej skomplikować i kosztować analizę ruchu, ponieważ wymaga od podsłuchującego możliwości
monitorowania różnych części Internetu. Anonimowy re-mailer może wykorzystać tę koncepcję,
przekazując wiadomość do innego re-mailera, a ostatecznie do miejsca docelowego.
Anti-Jam: Środki zaradcze zapewniające, że przesyłane informacje mogą być odbierane pomimo
zamierzonych prób zagłuszania.
anti-router: urządzenie, które wykrywa urządzenia monitorujące Wi-Fi i blokuje im dostęp do sieci WiFi. Każde urządzenie bezprzewodowe posiada unikalny podpis sprzętowy przypisany mu przez
producenta. Podpisy te są rozgłaszane przez urządzenia bezprzewodowe, gdy sondują, łączą się i
używają sieci bezprzewodowych. Antyrouter „węszy” fale radiowe w poszukiwaniu tych sygnatur,
szukając urządzeń monitorujących, takich jak dron. Jeśli wykryte zostanie zablokowane urządzenie,
wyzwalany jest alarm i jeśli to urządzenie jest podłączone do sieci, której antyrouter jest przeszkolony,
aby bronić, strumień „pakietów de-uwierzytelniających” jest wysyłany automatycznie w celu
odłączenia fałszywego urządzenia.
anti-spoof: środki zaradcze podjęte w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu legalnych
danych identyfikacyjnych i uwierzytelniających (I&A), niezależnie od tego, jak zostały uzyskane, w celu
naśladowania podmiotu innego niż osoba atakująca.

antyszpiegowskie oprogramowanie: program specjalizujący się w wykrywaniu zarówno złośliwego
oprogramowania, jak i innych programów typu spyware.
antywirusowe oprogramowanie: program, który monitoruje komputer lub sieć w celu identyfikacji
wszystkich głównych typów złośliwego oprogramowania i zapobiegania incydentom złośliwego
oprogramowania lub ich powstrzymywania.
Atak apletowy: język programowania Java ogólnego przeznaczenia, który wykorzystuje przeglądarkę
internetową klienta do udostępniania interfejsu użytkownika i wyłączania bezpiecznej piaskownicy
Java.
appliance hacks [hacki dotyczące urządzeń]: wraz z rozwojem Internetu rzeczy nawet popularne
urządzenia, takie jak zmywarki, ekspresy do kawy, suszarki do ubrań i elektroniczne nianie, łączą się z
Internetem i mogą służyć do gromadzenia informacji. Producenci używają tej możliwości do
rozwiązywania problemów z wydajnością swojego sprzętu, monitorowania użytkowania i poprawiania
„doświadczenia” klienta. Niestety, wiedza o tym, kiedy korzystasz z urządzenia, może pomóc hakerom
w określeniu Twojej aktualnej pozycji oraz poznaniu Twoich nawyków i harmonogramu.
application [zastosowanie]: Wykorzystanie programu komputerowego przeznaczonego do pomocy
ludziom w wykonaniu określonego zestawu wymagań.
Application Generic Controller (AGC): Urządzenie wyposażone w (ograniczoną) wstępnie załadowaną
aplikację, którą można również przeprogramować. ProgramID i plik XIF AGC są naprawione.
Aplikacji program: program obsługiwany przez system informacyjny. Oprogramowanie, które
wykonuje określoną funkcję bezpośrednio dla użytkownika i może być wykonywane bez dostępu do
kontroli systemu, monitorowania lub uprawnień administracyjnych.
Application Specific Controller [Kontroler specyficzny dla aplikacji (ASC)]: inteligentne urządzenie
elektroniczne z wbudowaną aplikacją, którą można konfigurować, ale nie można jej ponownie
programować.
Aplikacji odzyskiwanie: przywracanie oprogramowania i danych systemu sterowania budynkiem po
przywróceniu lub wymianie komputera.
application whitelist [biała lista aplikacji]: lista lub rejestr podmiotów, którym przyznano określone
przywileje, usługi, mobilność, dostęp lub uznanie. Podmioty na liście zostaną zaakceptowane,
zatwierdzone i / lub uznane. Białe listy to odwrotność czarnych list, praktyki polegającej na
identyfikowaniu podmiotów, którym odmawia się dostępu, nie są rozpoznawane lub wykluczane.
Application Whitelisting [Biała lista aplikacji (AWL)]: AWL może wykrywać i zapobiegać próbom
wykonania złośliwego oprogramowania przesłanego przez adwersarzy. Statyczny charakter systemów
BCS i SCADA czyni je idealnymi kandydatami do AWL.
approved security function [zatwierdzona funkcja bezpieczeństwa]: funkcja bezpieczeństwa (np.
algorytm kryptograficzny, technika zarządzania kluczami kryptograficznymi lub technika
uwierzytelniania), która jest: określona w zatwierdzonej normie; lub przyjęty w zatwierdzonej normie
i wyszczególniony w dodatku do zatwierdzonej normy lub w dokumencie, do którego odnosi się
zatwierdzona norma; lub określone na liście zatwierdzonych funkcji bezpieczeństwa.
arc fault [zwarcie łukowe]: wyładowanie elektryczne dużej mocy między dwoma przewodami. Ciepło
może zniszczyć izolację przewodu i prawdopodobnie wywołać pożar elektryczny. Zwarcie łukowe może
wynosić od kilku amperów do tysięcy amperów i charakteryzuje się dużą zmiennością siły i czasu

trwania. Typowe przyczyny zwarć łukowych to wadliwe połączenia spowodowane korozją lub wadliwą
instalacją. Wyłączniki zwarciowe łuku szybko wykrywają wzrost poboru prądu.
arc fault circuit interrupter [przerywacz obwodu zwarciowego łuku (AFCI)]: Podwójne gniazdo lub
wyłącznik, który przerywa obwód, aby zapobiec pożarom elektrycznym, gdy wykryje niebezpieczny łuk
elektryczny. AFCI rozróżnia nieszkodliwy łuk, który pojawia się podczas normalnej pracy, od
niepożądanego łuku, który może wystąpić z powodu pęknięcia przewodnika.
area lighting controller [sterownik oświetlenia obszaru (ALC)]: zapewnia interfejs przełączania i
ściemniania o dużej mocy między grupą świateł a siecią BCS.
Atak ARP spoofing: technika, za pomocą której osoba atakująca wysyła (sfałszowane) komunikaty
protokołu ARP (Address Resolution Protocol) do sieci lokalnej. Generalnie celem jest powiązanie
adresu MAC atakującego z adresem IP innego hosta, takiego jak brama domyślna, co powoduje, że cały
ruch przeznaczony dla tego adresu IP jest zamiast tego wysyłany do atakującego. Fałszowanie ARP
może pozwolić atakującemu na przechwycenie ramek danych w sieci, zmodyfikowanie ruchu lub
zatrzymanie całego ruchu. Często atak jest używany jako otwarcie dla innych ataków, takich jak
odmowa usługi , man in the middle lub sesja przejmująca ataki.
ARPANET: Sieć Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych, wczesna sieć z komutacją pakietów
zbudowana na podstawie kontraktu z Advanced Research Project Agency (ARPA), agencję
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, która doprowadziła do opracowania protokołu kontroli
transmisji / protokołu internetowego lub Internetu.
array [macierz]: Układ dwóch lub więcej dysków twardych skonfigurowanych w nadmiarową macierz
niedrogich dysków (RAID) lub w układzie łańcuchowym.
arrival manager [Menedżer przylotów (AMAN)]: Pomoc systemowa dla ATC na lotniskach, która oblicza
planowane przyloty w celu utrzymania optymalnej przepustowości na pasie startowym, ograniczenia
kolejek przylotów i dystrybucji informacji o przylotach.
artefakt: cyfrowe pozostałości po cyberataku lub incydencie. Może to być oprogramowanie użyte przez
hakera, zbiór narzędzi, złośliwy kod, dzienniki, pliki, dane wyjściowe z narzędzi lub stan systemu
kontroli budynku po cyberataku. Przykłady obejmują programy typu konie trojańskie i wirusy
komputerowe, a także programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach lub obiekty nieznanego typu
i przeznaczenia znalezione na zaatakowanym komputerze.
assessment findings [ustalenia oceny]: wyniki oceny uzyskane w wyniku zastosowania procedury oceny
do kontroli w zakresie ochrony lub wzmocnienia kontroli w celu osiągnięcia celu oceny; wykonanie
stwierdzenia w ramach procedury oceny przez osobę oceniającą, które skutkuje spełnieniem lub innym
niż spełniony warunek.
asset: (1) Wartość przypisywana towarom. (2) Główne zastosowanie, ogólny system wsparcia, program
o dużym wpływie, fizyczny zakład, system o znaczeniu krytycznym, personel, sprzęt lub logicznie
powiązana grupa systemów.
assumptions [założenia]: Coś, co przypuszczalnie ma miejsce w przypadku nieznanych sytuacji
katastrof, na których opiera się plan odzyskiwania cyber-fizycznego ataku.
str. 10
assurance [pewność]: podstawy do przekonania, że pozostałe cztery cele bezpieczeństwa
(integralność, dostępność, poufność i odpowiedzialność) zostały odpowiednio spełnione przez

konkretną implementację. „Odpowiednio spełnione” obejmuje (1) funkcjonalność, która działa
poprawnie, (2) wystarczającą ochronę przed niezamierzonymi błędami (ze strony użytkowników lub
oprogramowania) oraz (3) wystarczającą odporność na celową penetrację lub obejście.
argument uzasadniający: ustrukturyzowany zestaw argumentów i zbiór dowodów wskazujących, że
system informacyjny spełnia określone wymagania w odniesieniu do danego atrybutu jakości.
assured information sharing [gwarantowana wymiana informacji]: możliwość bezpiecznego
udostępniania informacji tym, którzy ich potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, zgodnie z potrzebami
operacyjnymi i akceptowalnym poziomem ryzyka bezpieczeństwa.
assured software [gwarantowane oprogramowanie]: aplikacja komputerowa, która została
zaprojektowana, opracowana, przeanalizowana i przetestowana przy użyciu procesów, narzędzi i
technik, które zapewniają jej poziom zaufania.
Asymetryczne klucze: dwa powiązane klucze, klucz publiczny i klucz prywatny, które są używane do
wykonywania operacji uzupełniających, takich jak szyfrowanie i odszyfrowywanie lub generowanie
podpisu i weryfikacja podpisu.
Asynchronous Transfer Mode [Tryb transferu asynchronicznego (ATM)]: architektura sieci, która
ustanawia połączenie między stacją początkową i odbiorczą, umożliwiając transmisję danych (wideo,
audio itp.) Przez jedną linię. ATM został opracowany na potrzeby szerokopasmowej sieci cyfrowej z
integracją usług.
atak: próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, zasobów lub informacji systemu
sterowania budynkiem albo próba naruszenia integralności i dostępności systemu sterowania
budynkiem.
ataku wzór: podobne zdarzenia lub zachowania cybernetyczne, które mogą wskazywać na wystąpienie
lub wystąpienie cyberataku.
attack sensing and warning [wykrywanie ataku i ostrzeżenie (AS&W)]: Wykrywanie, korelacja,
identyfikacja i charakterystyka zamierzonej nieautoryzowanej aktywności z powiadomieniem
decydentów, aby można było opracować odpowiednią reakcję.
ataku sygnatura: określona sekwencja zdarzeń wskazująca na próbę nieautoryzowanego dostępu.
Charakterystyczny wzorzec bajtów używany w złośliwym kodzie lub wskaźnik lub zestaw wskaźników,
który umożliwia identyfikację złośliwej aktywności sieciowej.
ataku powierzchnia: suma wszystkich wektorów ataku, w których haker może próbować wprowadzić
lub wyodrębnić dane z systemu kontroli budynku.
attack tools [ narzędzia do ataków]: hakerzy używają narzędzi atakujących, które wykorzystują Google,
Bing i inne wyszukiwarki do znajdowania informacji i ujawniania luk w zabezpieczeniach budowania
systemów kontroli.
ataków drzewo: schemat koncepcyjny pokazujący, w jaki sposób system komputerowy może zostać
zaatakowany, opisujący zagrożenia i możliwe cyberataki w celu zrealizowania tych zagrożeń. Drzewa
cyberataków nadają się do określenia strategii zapewniania informacji i są coraz częściej stosowane w
przemysłowych systemach sterowania i sieciach elektroenergetycznych. Wykonanie strategii zmienia
drzewo ataków.

ataku wektory: jest to ścieżka lub sposób, za pomocą którego haker lub cracker może uzyskać dostęp
do komputera lub serwera sieciowego w celu dostarczenia ładunku lub złośliwego wyniku. Sposoby
ataku na BCS lub CMMS:
* Dostęp do Internetu: jeśli podłączony jest BCS, Twoja sieć została już przeskanowana i zmapowana.
* sieć bezprzewodowa: Jeśli korzystasz z urządzeń bezprzewodowych w swoim BCS, zostało ono już
zeskanowane i zmapowane.
* zagrożenie wewnętrzne: celowe lub nieumyślne działanie.
* atak bezpośredniego dostępu: uzyskanie fizycznego dostępu do urządzenia sieciowego BCS.
* nośniki wymienne: USB, dyskietka, CD, laptop, wszystko, co można podłączyć bezpośrednio do
urządzenia sieciowego BCS.
* e-mail: złośliwe oprogramowanie dostarczane przez wiadomości phishingowe, takie jak wirus, koń
trojański, robak.
* inne sieci: Połączenie z siecią firmową może być jednym ze sposobów uzyskania dostępu do BCS.
* łańcuch dostaw: jeśli jest produkowany za granicą, prawdopodobnie zawiera jakiś ukryty program,
którego nigdy nie znajdziesz.
* niewłaściwa instalacja lub użytkowanie: celowe lub nieumyślne działanie.
* kradzież wyposażenia: jeśli utracisz ważny element wyposażenia, system może pozostać bezbronny.
* cyberdron: dron może monitorować obiekt w poszukiwaniu sygnałów bezprzewodowych, na
przykład z drukarek sieciowych.
* inne: Cokolwiek pominąłem.
attorney-induced symptomology [symptomologia wywołana przez prawników]: Objawy, które
pojawiają się, gdy może być zaangażowany w sprawę sądową.
atrybutów organ: podmiot uznany przez Federalny Urząd ds. Polityki Infrastruktury Klucza Publicznego
(PKI) lub porównywalny organ agencji jako mający uprawnienia do weryfikowania powiązań atrybutów
z tożsamością.
attribute-based access control [Kontrola dostępu oparta na atrybutach]: Kontrola dostępu oparta na
atrybutach powiązanych z podmiotami, obiektami, celami, inicjatorami, zasobami lub środowiskiem i
o nich. Zestaw reguł kontroli dostępu definiuje kombinację atrybutów, na podstawie których może
mieć miejsce dostęp.
Autoryzacja oparta na atrybutach: ustrukturyzowany proces, który określa, kiedy użytkownik jest
upoważniony do dostępu do informacji, systemów lub usług, na podstawie atrybutów użytkownika i
informacji, systemu lub usługi.
ATFP Wyłącznik awaryjny: funkcja Anti-Terrorism Force Protection służy do szybkiego wyłączania
systemu HVAC w budynku po wykryciu potencjalnego zagrożenia chemicznego, biologicznego lub
radiologicznego.
audyt: niezależny przegląd i badanie zapisów i działań w celu oceny adekwatności kontroli
systemowych, zapewnienia zgodności z ustalonymi zasadami i procedurami operacyjnymi oraz
zalecania niezbędnych zmian w kontrolach, zasadach lub procedurach. Niezależny przegląd i badanie

zapisów i działań w celu oceny adekwatności kontroli systemu, w celu zapewnienia zgodności z
ustalonymi zasadami i procedurami operacyjnymi.
audytowe dane: chronologiczny zapis działań systemowych, umożliwiający odtworzenie i zbadanie
sekwencji zdarzeń i zmian w zdarzeniu.
audytu dziennik: chronologiczny zapis działań systemowych. Zawiera zapisy dostępu do systemu i
operacji wykonanych w danym okresie.
audit reduction tools [narzędzia redukcji audytów]: preprocesory zaprojektowane w celu zmniejszenia
ilości rekordów audytu w celu ułatwienia ręcznego przeglądu. Przed przeglądem bezpieczeństwa
narzędzia te mogą usunąć wiele rekordów kontroli, o których wiadomo, że mają niewielkie znaczenie
dla bezpieczeństwa. Te narzędzia generalnie usuwają rekordy generowane przez określone klasy
zdarzeń, takie jak rekordy generowane przez nocne kopie zapasowe.
audytu przegląd: ocena systemu informatycznego w celu oceny adekwatności wdrożonych środków
kontroli bezpieczeństwa, zapewnienia, że działają one prawidłowo, zidentyfikowania słabych punktów
oraz pomocy we wdrożeniu nowych środków kontroli bezpieczeństwa, jeśli jest to wymagane. Ocena
ta jest przeprowadzana corocznie lub za każdym razem, gdy zaszła istotna zmiana i może prowadzić do
ponownej certyfikacji systemu informatycznego.
audytów system: niezależny przegląd, badanie zapisów i działań w celu uzyskania dostępu do
adekwatności kontroli budynku w celu zapewnienia zgodności z politykami i procedurami.
audytu ścieżka: seria zapisów zdarzeń komputerowych dotyczących systemu kontroli budynku,
systemu operacyjnego, aplikacji lub czynności użytkownika w danym okresie.
audytowanie: zbieranie, przegląd i analiza informacji dotyczących zarządzania, operacji i mechanizmów
kontrolnych w celu zapewnienia zgodności z polityką i zabezpieczenia przed lukami.
Aurora vulnerability hack [Włamanie do luki Aurora]: W 2007 r. Idaho National Laboratory (INL)
przeprowadziło test, aby zademonstrować, w jaki sposób atak cyber-fizyczny może zniszczyć fizyczne
elementy sieci elektrycznej. Firma INL wykorzystała program komputerowy do szybkiego otwierania i
zamykania wyłączników automatycznych generatora diesla poza fazą względem reszty sieci. Za każdym
razem, gdy wyłączniki były zamknięte, moment obrotowy z synchronizacji powodował, że generator
podskakiwał i trząsł się, ostatecznie powodując rozerwanie części generatora i wysłanie go w powietrze
na wysokość 80 stóp. Tę lukę można złagodzić, zapobiegając otwieraniu i zamykaniu wyłączników poza
fazą. Atak cyber-fizyczny, który zlikwiduje komercyjną sieć energetyczną, spowoduje wzrost
śmiertelności w wyniku awarii systemów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, spadek handlu w związku
z zamykaniem portów oraz zakłócenia w transporcie i infrastrukturze. uwierzytelnij: aby potwierdzić
tożsamość podmiotu, gdy ta tożsamość jest prezentowana. Aby zweryfikować tożsamość użytkownika,
urządzenia użytkownika lub innego podmiotu.
authentication [uwierzytelnianie]: weryfikacja tożsamości użytkownika, procesu lub urządzenia, często
jako warunek wstępny zezwolenia na dostęp do zasobów w systemie informatycznym.
authentication mechanism [mechanizm uwierzytelniania]: mechanizmy sprzętowe lub programowe,
które zmuszają użytkowników do udowodnienia swojej tożsamości przed uzyskaniem dostępu do
danych na urządzeniu.
authentication period [okres uwierzytelniania]: maksymalny dopuszczalny okres między jakimkolwiek
początkowym procesem uwierzytelniania a kolejnymi procesami ponownego uwierzytelniania podczas
pojedynczej sesji terminala lub w czasie, gdy dane są uzyskiwane.

authentication protocol [protokół uwierzytelniania]: zdefiniowana sekwencja wiadomości między
wnioskodawcą a weryfikatorem, która pokazuje, że wnioskodawca posiada i kontroluje ważny token w
celu ustalenia swojej tożsamości, i opcjonalnie demonstruje wnioskodawcy, że komunikuje się z
zamierzonym weryfikatorem.
authentication token [token uwierzytelniania]: informacje uwierzytelniające przekazywane podczas
wymiany uwierzytelniania.
authorization [upoważnienie]: oficjalna decyzja kierownictwa wydana przez wyższego urzędnika
organizacyjnego w celu upoważnienia do obsługi systemu informatycznego i wyraźnego
zaakceptowania ryzyka dla operacji organizacyjnych (w tym misji, funkcji, wizerunku lub reputacji),
aktywów organizacyjnych, osób fizycznych, innych organizacji oraz Państwo w oparciu o wdrożenie
uzgodnionego zestawu środków kontroli bezpieczeństwa.
automatyczna odpowiedź: funkcja umożliwiająca faksowi lub modemowi automatyczne odbieranie
połączeń telefonicznych.
Atak automatycznego hakowania: łatwe w użyciu urządzenie z funkcją automatycznego hakowania
włamuje się do sieci Wi-Fi bez komputera. Po prostu włącz urządzenie, wybierz sieć, a urządzenie
automatycznie je zhakuje. Jest to samodzielna maszyna i nie wymaga uruchamiania z dysku ani
komputera.
automated: reklozer lub autorecloser to wyłącznik, który może automatycznie zamknąć się po otwarciu
z powodu usterki elektrycznej. Są stosowane w napowietrznych systemach dystrybucji energii
elektrycznej do wykrywania i przerywania chwilowych usterek. Wiele zwarć na kablach
napowietrznych ustępuje samoistnie, a reklozer automatycznie przywraca zasilanie linii po chwilowej
awarii. Przerwy w działaniu mogą spowodować utratę ustawień czasu przez elementy sterujące
budynku, utratę danych w pamięci ulotnej, zatrzymanie, ponowne uruchomienie lub uszkodzenie.
automated [zautomatyzowany]: Synonim: skomputeryzowany. Używanie maszyn lub elektroniki do
wykonywania większości zadań.
automatyczny generator haseł: algorytm, który tworzy losowe hasła, które nie są powiązane z
określonym użytkownikiem.
automatyczne zawory sterujące: Zawory sterujące przepływem reagują na sygnały generowane przez
inteligentne urządzenia elektroniczne, takie jak przepływomierze lub mierniki temperatury, i
automatycznie regulują przepływ lub ciśnienie cieczy. Haker może odciąć lub spowolnić przepływ płynu
za pomocą BCS.
autonomiczny system sterowania budynkiem: sieć komputerowa lub szereg sieci, które znajdują się
pod jedną kontrolą administracyjną. Czasami nazywana domeną routingu. Systemowi
autonomicznemu przypisywany jest globalnie unikalny numer nazywany numerem systemu
autonomicznego (ASN).
autonomiczne systemy uzbrojenia (AWS): „Zabójcze roboty”. Maszyna obsługiwana przez komputer
wykorzystujący oprogramowanie sztucznej inteligencji. Maszyna składa się z różnych czujników,
silników, akumulatorów, urządzeń pamięciowych, urządzeń obliczeniowych i okablowania. Jedyną
wspólną cechą tych elementów jest to, że wszystkie polegają na energii elektrycznej do
komunikowania się i kontrolowania działań AWS. Ze względu na złożoność wymaganą przez AWS,
urządzenia maszyny działają jak węzły w sieci komputerowej, a każdy komponent ma „adres”.
Polecenia generowane przez sztuczną inteligencję są przekazywane przez sieć do urządzenia

potrzebnego do wykonania określonej funkcji. Na przykład, jeśli AWS zdecyduje się biec na południe,
aby zaatakować cel, potrzebne są działania „Run” są wstępnie zaprogramowane, więc AWS porusza się
zgodnie z zaleceniami. Zmienne, takie jak kierunek, prędkość i unikanie przeszkód, są starannie
opracowywane, aby uzyskać pożądany efekt. Gdy AWS dotrze do celu, sztuczna inteligencja szuka
ważnych celów i wybiera odpowiednią broń dla poziomu śmiertelności podyktowanego sytuacją. Siły
oporu są szybko wysyłane, a poddający się żołnierze są „pozbawiani broni” i „pojmani”. Zakładając, że
AWS opiera się na systemie dowodzenia i kontroli do przyjmowania rozkazów i raportowania statusu,
medium komunikacyjne jest jedną z możliwych ścieżek dostępu do cyberataku. Na przykład cyberatak
typu man-in-the-middle może przechwycić prawidłowe polecenie, przeanalizować polecenie i wysłać
inne polecenie do AWS. Na przykład, jeśli host chce, aby AWS działał na południe, sfałszowane
polecenie może wysłać AWS na północ. Inne sfałszowane wiadomości mogą powiedzieć AWS, aby sam
się uszkodził (zeskoczył z klifu), opróżnił broń, strzelił do siebie lub po prostu zamknął się, gdziekolwiek
się znajduje. Możliwe jest użycie „socjotechniki” przeciwko AWS (oszukać sztuczną inteligencję w
sposób podobny do oszukania człowieka).
availability [dostępność]: zapewnienie terminowego i niezawodnego dostępu do informacji i
korzystania z nich.
<b>Ayala Skala (poziomy nasilenia ataków cyberfizycznych)</b>: Teoretyczne narzędzie, dla
porównania nasilenia cyber-fizycznego ataku w prawdziwym świecie, podobnie jak w skali Richtera
(trzęsienia ziemi) i skali Fujita (tornada). Poniżej znajduje się opis różnych poziomów.
Poziom 1: Sondowanie sieciowe
Denial-of-service, niszczenie witryn internetowych, kradzież własności intelektualnej. Ograniczona
złośliwa aktywność. Brak kompromisów w zakresie usług z mediów, komunikacji lub systemu
transportowego. Brak trwałego uszkodzenia wyposażenia infrastruktury lub uwolnienia materiałów
toksycznych. Żadnych obrażeń, żadnych ofiar śmiertelnych. Niewielki wpływ ekonomiczny na osobę
fizyczną lub firmę.
Poziom 2: Niewielkie wykorzystanie, brak urazów
Kradzież pieniędzy, danych lub własności intelektualnej. Wirus niskiego ryzyka. Tymczasowe zakłócenia
w dostawach mediów lub komunikacji w budynku lub w lokalnym systemie transportowym. Brak
trwałego uszkodzenia wyposażenia infrastruktury lub uwolnienia materiałów toksycznych. Żadnych
obrażeń, żadnych ofiar śmiertelnych. Niewielki wpływ ekonomiczny na grupę osób, firm lub
społeczności.
Poziom 3: Lekkie obrażenia, niektóre obrażenia
Krótki zlokalizowany atak. Zakłócenia w dostawach mediów lub komunikacji dla pojedynczego
budynku, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub system transportu obejmujący całe miasto,
który można naprawić. Zmierzone uwalnianie materiałów innych niż niebezpieczne, które można
szybko ograniczyć. Powierzchowne obrażenia, brak ofiar śmiertelnych. Niewielki wpływ ekonomiczny
na grupę osób, firm lub społeczności.
Poziom 4: Umiarkowane obrażenia, poważne obrażenia
Znaczne zakłócenia w dostawach mediów lub komunikacji w wielu budynkach lub w miejskim systemie
transportowym. Trwałe uszkodzenie wyposażenia infrastruktury regionalnego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej, które będzie wymagało rozległych i kosztownych napraw. Główny sprzęt
należy wymienić dużym kosztem i przez długi czas. Mierzalne uwolnienie materiałów niebezpiecznych

powodujące poważne zagrożenie dla środowiska i szkody uboczne. Ludność doznaje obrażeń, nie ma
ofiar śmiertelnych. Umiarkowany wpływ ekonomiczny na niewielką część populacji, przemysł,
transport i społeczności.
Poziom 5: Spore obrażenia, mniej niż 10 ofiar śmiertelnych
Przedłużające się zakłócenia w dostawach mediów lub komunikacji w wielu budynkach lub w miejskim
systemie transportowym. Trwałe uszkodzenie wyposażenia infrastruktury dla regionalnego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które powoduje, że sprzęt nie nadaje się do użytku i nie
nadaje się do naprawy. Wymagana poważna wymiana sprzętu przy dużych kosztach i przez długi okres
czasu. Mierzalne uwolnienie materiałów niebezpiecznych powodujące znaczne szkody środowiskowe
i uboczne. Ludność doznaje poważnych obrażeń i mniej niż 10 bezpośrednich ofiar śmiertelnych.
Znaczący wpływ ekonomiczny na dużą część populacji, przemysł, transport i społeczności.
Poziom 6: Poważne obrażenia, wiele ofiar śmiertelnych
Zakłócenia na dużą skalę w regionalnych usługach użyteczności publicznej lub komunikacji w wielu
budynkach lub w miejskim systemie transportowym. Rozległe trwałe uszkodzenie wyposażenia
infrastruktury dla regionalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które powoduje, że sprzęt
nie nadaje się do użytku i nie nadaje się do naprawy w wielu lokalizacjach. Wymagana poważna
wymiana sprzętu przy dużych kosztach i przez długi okres czasu. Znaczące uwolnienie materiałów
niebezpiecznych, mające na celu spowodowanie dużej liczby ofiar i wynikające z tego w znacznych
szkodach środowiskowych i ubocznych. Ludność odnosi tysiące obrażeń i setki bezpośrednich ofiar
śmiertelnych. Znaczący wpływ ekonomiczny na bardzo dużą część populacji, przemysł, transport i
naród.
Poziom 7: Niszczycielskie obrażenia
Nieograniczone i ciągłe ataki cyber-fizyczne mające na celu spowodowanie ofiar i / lub utrudnień
ekonomicznych w państwie narodowym. Nieograniczone zakłócenia w dostawach mediów lub
komunikacji dla wielu miast lub krajowego systemu transportowego. Powszechne trwałe i
nieodwracalne uszkodzenia wyposażenia infrastruktury całych miast. Wymagana poważna wymiana
sprzętu przy dużych kosztach i przez długi okres czasu. Znaczące uwolnienie materiałów
niebezpiecznych w celu spowodowania dużej liczby ofiar i skutkujące znacznymi szkodami
środowiskowymi i ubocznymi. Ludność cierpi z powodu dziesiątek tysięcy urazów i tysięcy ofiar
śmiertelnych. Upadek gospodarki regionalnej, który wpływa na całą ludność regionu, przemysł, media,
sektor finansowy, transport i rząd.
Poziom 8: Niesamowite obrażenia
Długotrwałe i ciągłe ataki cyber-fizyczne mające na celu spowodowanie ofiar i / lub utrudnień
ekonomicznych w państwie narodowym. Ciągłe zakłócenia w dostawach mediów lub komunikacji w
wielu miastach lub regionalnych systemach transportowych. Powszechne trwałe i nieodwracalne
uszkodzenia wyposażenia infrastruktury całych miast i krajowej infrastruktury użytkowej. Wymagana
poważna wymiana sprzętu przy dużych kosztach i przez długi okres czasu. Obszerne wydanie
materiałów niebezpiecznych, których celem jest spowodowanie dużej liczby ofiar i spowodowanie
znacznych szkód środowiskowych i ubocznych. Ludność cierpi z powodu setek tysięcy urazów i
dziesiątek tysięcy ofiar śmiertelnych. Upadek gospodarki narodowej, który wpływa na całą populację,
przemysł, komunikację, media, sektor finansowy, transport i rząd
baby monitor hacks [hacki do elektronicznej niani]: elektroniczne nianie umożliwiają rodzicom
monitorowanie łóżeczka dziecka. Rzadko szyfrują strumień wideo i można je łatwo zhackować ze

względu na nieodpowiednie funkcje bezpieczeństwa. Elektroniczna niania może również służyć jako
wektor ataku do penetracji domowej sieci bezprzewodowej i monitorowania innych działań. To dość
prosty hack, który jest możliwy dzięki znalezieniu urządzenia na tej samej częstotliwości, co urządzenie
docelowe. Wysokiej klasy elektroniczne nianie mają regulowane częstotliwości, a ludzie zwykle
używają domyślnych lub prostych haseł.
backdoor: zazwyczaj nieautoryzowane ukryte oprogramowanie lub mechanizm sprzętowy używany do
obejścia kontroli bezpieczeństwa.
Backdoor Atak: Backdoor to sposób na uzyskanie dostępu do programu komputerowego, który omija
mechanizmy bezpieczeństwa. Programista może czasami zainstalować backdoora, aby umożliwić
dostęp do programu w celu rozwiązywania problemów lub w innych celach. Może to być również
ukryta metoda omijania uwierzytelniania systemu sterowania budynkiem. Są dwa typy:
• backdoory przyczółkowe: używane do pobierania plików, zbierania informacji z systemu sterowania
budynkiem i uruchamiania innych funkcji.
• standardowe backdoory: komunikuj się za pomocą protokołu HTTP, aby wtopić się w legalny ruch
sieciowy lub protokół niestandardowy i umożliwić hakerowi przesyłanie / pobieranie, modyfikowanie
/ usuwanie / wykonywanie programów, modyfikowanie rejestru, przechwytywanie naciśnięć klawiszy,
zbieranie haseł i robienie zrzutów ekranu. <br > <br>
back office location [lokalizacja zaplecza]: biuro lub budynek służący do prowadzenia działalności
pomocniczej poza siedzibą główną.
backblast damper [klapa zwrotna]: pasywne urządzenie izolujące zainstalowane przed kolektorem
pyłu, stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się spalania z powrotem w przewodach w
przypadku wybuchu kolektora pyłu. Urządzenie zawiera klapkę utrzymywaną w pozycji otwartej przez
normalny przepływ powietrza. W przypadku, gdy fala ciśnienia z eksplozji w kolektorze rozprzestrzeni
się przez kanał w kierunku odwrotnym do normalnego przepływu powietrza, tłumik wsteczny zmusi
klapę do dołu i zapobiegnie dalszemu przechodzeniu spalania w górę strumienia. Nazywany również
klapą izolacyjną.
backbone [szkielet[: podstawowy przewód lub linia komunikacyjna sieci, za pomocą której połączone
są serwery i urządzenia systemu sterowania budynkiem; Urządzenia szkieletowe to zazwyczaj serwery,
routery, koncentratory i mosty. Stacje robocze klientów nie są podłączone bezpośrednio do sieci
szkieletowej.
backup [kopia zapasowa]: sprzęt będący w stanie gotowości do użytku w przypadku awarii sprzętu,
który jest normalnie używany, lub kopia danych w przypadku uszkodzenia oryginału. Kopia plików i
programów utworzonych w celu ułatwienia odzyskiwania, jeśli to konieczne.
backup agreement [umowa o wykonanie kopii zapasowej]: umowa o świadczenie usługi jako kopii
zapasowej, która obejmuje sposób wykonania, opłaty, czas trwania, świadczone usługi oraz zakres
zachowanego bezpieczeństwa i poufności.
backup position listing [lista stanowisk zapasowych]: lista alternatywnych pracowników, którzy mogą
obsadzić stanowisko zespołu zajmującego się odzyskiwaniem cyber-fizycznego ataku, gdy główna
osoba jest niedostępna.
backup strategy (recovery strategy) [strategia tworzenia kopii zapasowych (strategia odzyskiwania)]:
alternatywna metoda operacyjna (tj. sprzęt, lokalizacja itp.) służąca do tworzenia operacji systemu
sterowania na wypadek cyberataku.

backtracking resistance [odporność na cofanie się]: odporność na cofanie jest zapewniana w
odniesieniu do czasu T, jeśli istnieje pewność, że przeciwnik, który ma wiedzę o stanie wewnętrznym
deterministycznego generatora bitów losowych (DRBG) w pewnym czasie po czasie T, nie byłby w
stanie rozróżnić obserwacji ideału losowe ciągi bitów i (wcześniej niewidziane) ciągi bitów, które
zostały wyprowadzone przez DRBG przed czasem T. Zapewnienie uzupełniające nazywa się
odpornością na przewidywanie.
BACnet: Standard protokołu BACnet zdefiniowany przez protokół American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 135.
Bloki konstrukcyjne interoperacyjności BACnet (BIBB): BIBB to zbiór jednej lub więcej usług BACnet,
których celem jest zdefiniowanie wyższego poziomu interoperacyjności. BIBB są łączone w celu
zbudowania wymagań funkcjonalnych BACnet dla urządzenia w specyfikacji. Niektóre BIBB definiują
dodatkowe wymagania (poza wymaganiem wsparcia dla określonych usług) w celu osiągnięcia
poziomu interoperacyjności. Na przykład BIBB DS-VA (Data Sharing-View-A), który jest zwykle używany
przez klienta monitorującego i sterującego, nie tylko wymaga od klienta obsługi usługi ReadProperty,
ale także udostępnia listę typów danych (Object / Properties), które klient musi mieć możliwość
interpretowania i wyświetlania.
BACnet network browser [Przeglądarka sieci BACnet]: Przeglądarka sieci BACnet jest w stanie
przeprowadzić pełne wykrywanie systemu sterowania budynkiem ASHRAE 135, w tym między innymi
wykrywanie wszystkich urządzeń ASHRAE 135, obiektów ASHRAE 135 i właściwości każdego urządzenia
oraz standardowego ASHRAE 135 usługi obsługiwane przez każde urządzenie. Przeglądarka sieciowa
BACnet jest w stanie odczytać dowolną właściwość ASHRAE 135 dowolnego obiektu na dowolnym
urządzeniu. Zastrzeżone właściwości mogą być prezentowane jako odczytane bez dalszej interpretacji.
Przeglądarka sieciowa BACnet jest w stanie zapisać dowolną właściwość standardu ASHRAE 135
dowolnego obiektu na dowolnym urządzeniu. Przeglądarka sieci BACnet obsługuje również
segmentację.
bandwidth [przepustowość] ilość danych, które można przesłać przez dany kanał komunikacyjny (np.
między dyskiem twardym a komputerem głównym) w określonej jednostce czasu.
banner: Informacje wyświetlane zdalnemu użytkownikowi próbującemu połączyć się z usługą. Może to
obejmować informacje o wersji, informacje o systemie sterowania budynkiem lub ostrzeżenie o
nieautoryzowanym użyciu. Wyświetl w systemie informacyjnym, który ustawia parametry
wykorzystania systemu lub danych.
banner grabbing attack [atak polegający na przechwytywaniu banerów]: przechwytywanie informacji
banera przesyłanych po zainicjowaniu połączenia.
Beacon kanał: ukryta metoda przesyłania dużej ilości informacji do lub z sieci docelowej bez wykrycia,
ponieważ małe pakiety są przeoczane przez większość oprogramowania IDS. Małe pakiety są następnie
składane ponownie w plik, który może mieć rozmiar wielu megabajtów. Tylko głęboka inspekcja
pakietów może je wykryć na zewnątrz.
Bazowa linia: minimalny punkt początkowy używany do porównań. Sprzęt, oprogramowanie, bazy
danych i odpowiednia dokumentacja systemu informatycznego w danym momencie.
baseline configuration [konfiguracja podstawowa]: zestaw specyfikacji dla systemu lub elementu
konfiguracji (CI) w systemie, który został formalnie przejrzany i uzgodniony w danym momencie i który
można zmienić tylko poprzez procedury kontroli zmian. Podstawowa konfiguracja jest używana jako
podstawa dla przyszłych kompilacji, wydań i / lub zmiany.

baselining: monitorowanie systemu sterowania budynkiem w celu określenia typowych wzorców
użytkowania, aby można było wykryć odchylenia.
baseline topology [topologia podstawowa]: schemat sieci i urządzeń sieciowych, jaki powinien być.
Porównuje się to ze stanem sieci, aby zidentyfikować wszelkie wprowadzone zmiany.
basin heater hack [hack podgrzewacza basenu]: elektryczna grzałka zanurzeniowa zainstalowana w
wieży chłodniczej, aby zapobiec całkowitemu zamarznięciu wanny z zimną wodą podczas wyłączenia
lub czuwania. Nie jest przeznaczony do zapobiegania oblodzeniu podczas operacji. Haker może
spowodować zamarznięcie wieży chłodniczej, wyłączając urządzenie i odcinając zasilanie grzejnika
basenu. Haker może również włączyć grzałkę basenu latem, aby zmniejszyć wydajność urządzenia i
podnieść koszty energii.
bastion host: komputer specjalnego przeznaczenia w sieci specjalnie zaprojektowany i skonfigurowany
do wytrzymania ataków.
beer pipeline [rurociąg piwny]: Bary w Veltins-Arena, głównej wielofunkcyjnej arenie w Gelsenkirchen
w Niemczech, są połączone rurociągiem piwnym o długości 5 km. Zaproponowano rurociąg piwny w
Brugii w Belgii w celu ograniczenia ruchu ciężarówek na ulicach miasta.
behavior monitoring hack [monitorowanie zachowania]: obserwowanie działań użytkowników,
budowanie systemów kontroli i procesów oraz mierzenie działań w odniesieniu do polityk i reguł
organizacji, linii bazowych normalnej aktywności, progów i trendów.
big red button [duży czerwony przycisk]: wyłącznik awaryjny, znany również jako zatrzymanie awaryjne
lub zatrzymanie awaryjne, to mechanizm bezpieczeństwa używany do wyłączania urządzenia w
sytuacji awaryjnej, w której nie można go wyłączyć w zwykły sposób. W przeciwieństwie do
normalnego przełącznika / procedury wyłączania, która zamyka wszystkie systemy sterowania
budynkiem w uporządkowany sposób i wyłącza maszynę bez jej uszkodzenia, wyłącznik awaryjny jest
zaprojektowany i skonfigurowany tak, aby (1) całkowicie i tak szybko jak to możliwe przerwać operację,
nawet jeśli to uszkodzi sprzęt; (2) być obsługiwane w sposób, który jest szybki, prosty (tak, że nawet
panikujący operator może ją aktywować); i zazwyczaj (3) są oczywiste nawet dla nieprzeszkolonego
operatora lub osoby postronnej.
binarny: system dwustanowy, w którym stan włączenia jest reprezentowany przez wysoki poziom
sygnału, a stan wyłączenia jest reprezentowany przez niski poziom sygnału. Może również oznaczać
wartość 1 lub 0 dla cyfrowego kodowania systemów komputerowych.
Binary Large Object [Duży obiekt binarny (BLOB)]: Zbiór danych binarnych przechowywanych jako
pojedyncza jednostka w systemie zarządzania bazą danych. Obiekty BLOB to zazwyczaj obrazy, audio
lub inne obiekty multimedialne, chociaż czasami binarny kod wykonywalny jest przechowywany jako
obiekt BLOB. Obsługa baz danych dla obiektów blob nie jest uniwersalna. Może być również określany
jako akronim BLOB lub obiekt blob danych.
BIND: Akronim oznacza Berkeley Internet Name Domain, która jest implementacją DNS (Domain Name
System). DNS jest używany do rozwiązywania nazw domen na adresy IP.
binding [powiązanie]: Nawiązanie komunikacji między urządzeniami CEA-709.1-C poprzez powiązanie
wyjścia urządzenia z wejściem innego urządzenia, dzięki czemu informacje są przesyłane
automatycznie. Proces kojarzenia dwóch powiązanych elementów informacji.
BingDiggity: odpowiednik Bing narzędzia hakerskiego Google.

biohacker: hobbyści komputerowi, którzy eksperymentują z elektronicznymi modyfikacjami ludzkiego
ciała. Zwany także młynkiem. Jednym z przykładów jest włożenie szklanego chipa RFID / NFC pod skórę
dłoni osoby, który przechowuje w niej informacje, które można odczytać zamiast kodu PIN lub wzoru
do odblokowania telefonu. Jeśli piętro w biurze wymaga kluczyków, biohaker może zarejestrować
informacje identyfikacyjne w chipie u pracowników budynku i po prostu machnąć ręką w windzie,
oszczędzając kłopotu z wyciągnięciem breloka. Innym przykładem są wbudowane magnesy na palce.
biometryczny: mierzalna cecha fizyczna lub osobista cecha behawioralna używana do rozpoznawania
tożsamości lub weryfikacji deklarowanej tożsamości wnioskodawcy. Obrazy twarzy, odciski palców i
próbki skanów tęczówki to przykłady danych biometrycznych.
BIOS: podstawowy system wejścia / wyjścia lub podstawowy zintegrowany system operacyjny. BIOS
jest instalowany w układzie scalonym na płycie głównej komputera i zawiera podstawowe instrukcje
dotyczące systemu operacyjnego dla takich urządzeń, jak karta wideo, mysz z klawiaturą i / lub dysk
twardy.
bird fancier’s lung [Płuco hodowcy ptaków (BFL)] : choroba spowodowana ekspozycją na białka ptasie
obecne w suchym pyle odchodów, a czasem w piórach różnych ptaków. Płuca hodowcy ptaków to
rodzaj nadwrażliwego zapalenia płuc wywołanego odchodami ptaków. W płucach dochodzi do
zapalenia z ziarniniakiem. Nazywany również płucem hodowcy ptaków i płucem hodowcy gołębi. Ktoś,
kto był narażony na działanie białek ptasich, będzie widział objawy BFL w ciągu 4 do 6 godzin. Ten stan
jest czasami śmiertelny. Haker budowlany mógłby zebrać ten materiał.

birthday attack [atak urodzinowy]: rodzaj ataku kryptograficznego, który wykorzystuje matematykę
stojącą za problemem urodzinowym w teorii prawdopodobieństwa. Ten atak można wykorzystać do
nadużycia komunikacji między dwiema lub więcej stronami, ponieważ podpisy cyfrowe mogą być
podatne na atak urodzinowy. Atak zależy od wyższego prawdopodobieństwa kolizji między
przypadkowymi próbami ataku a ustalonym stopniem permutacji. Mając funkcję f, celem ataku jest
znalezienie dwóch różnych danych wejściowych - x1, x2 - takich, że f (x1) = f (x2). Taka para x1, x2 jest
nazywany kolizją. Jako przykład rozważmy scenariusz, w którym nauczyciel z klasą złożoną z 30 uczniów
prosi o datę urodzin wszystkich uczniów, aby ustalić, czy dwoje uczniów ma te same urodziny (co
odpowiada kolizji hash). Intuicyjnie ta szansa może wydawać się niewielka. Jeśli nauczyciel wybrał
konkretny dzień (powiedzmy 16 września), to szansa, że przynajmniej jeden uczeń urodził się tego
konkretnego dnia, wynosi około 7,9%. Jednak prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden uczeń
obchodzi urodziny tego samego co pozostali, wynosi około 70%.
bit-flipping attack [atak z przerzucaniem bitów]: atak na szyfr kryptograficzny, w którym atakujący
może zmienić zaszyfrowany tekst w taki sposób, aby spowodować przewidywalną zmianę tekstu
jawnego, mimo że atakujący nie jest w stanie nauczyć się samego tekstu jawnego. Należy zauważyć, że
ten typ ataku nie jest skierowany bezpośrednio przeciwko samemu szyfrowi (jak byłaby to analiza
kryptograficzna), ale przeciwko konkretnej wiadomości lub serii wiadomości. Atak jest szczególnie
niebezpieczny, gdy atakujący zna format wiadomości. W takiej sytuacji atakujący może zamienić go w
podobną wiadomość, ale taką, w której niektóre ważne informacje zostaną zmienione. Na przykład
zmiana adresu docelowego może zmienić trasę wiadomości w sposób, który wymusi ponowne
szyfrowanie słabszym szyfrem, a zatem prawdopodobnie ułatwienie osobie atakującej odszyfrowania
wiadomości.
black [czarny]: Oznaczenie stosowane do zaszyfrowanych informacji i systemów informatycznych,
powiązanych obszarów, obwodów, komponentów i sprzętu przetwarzającego te informacje.

black-box attack [atak na czarną skrzynkę]: atakujący odłącza bankomat i podłącza komputer, aby
wydać bankomatowi polecenie wydania gotówki.
black core [czarny rdzeń]: architektura sieci komunikacyjnej, w której dane użytkownika przechodzące
przez globalną sieć protokołu internetowego (IP) są szyfrowane od końca do końca w warstwie IP.
Związane z rdzeniem w paski.
black hole attack [atak typu czarna dziura]: rodzaj ataku typu „odmowa usługi”, w którym router, który
ma przekazywać pakiety zamiast tego odrzuca je. Zwykle dzieje się tak, gdy router zostaje uszkodzony
z wielu różnych przyczyn. Nazywany również atakiem porzucenia pakietów. Jedną z przyczyn
wymienionych w badaniach jest atak typu „odmowa usługi” na router przy użyciu znanego narzędzia
DDoS. Ponieważ pakiety są rutynowo odrzucane ze stratnej sieci, bardzo trudno jest wykryć i zapobiec
atakowi porzucenia pakietów. Złośliwy router może również przeprowadzić ten atak selektywnie; na
przykład, porzucając pakiety dla określonego miejsca docelowego w sieci, o określonej porze dnia,
pakiet co n pakietów lub co t sekund, lub losowo wybraną część pakietów. Nazywa się to raczej atakiem
szarej dziury.
black hole e-mail address [adres e-mail czarnej dziury]: adres e-mail, który jest prawidłowy
(wiadomości wysyłane do niego nie będą generować błędów), ale wszystkie wysłane wiadomości są
automatycznie usuwane i nigdy nie są przechowywane ani widoczne dla ludzi. Te adresy są często
używane jako adresy zwrotne w automatycznych wiadomościach e-mail. Haker może być w stanie
przekonwertować prawdziwy adres na ten.
black hole filtering [Filtrowanie czarnych dziur] : Filtrowanie czarnych dziur odnosi się konkretnie do
porzucania pakietów na poziomie routingu, zwykle przy użyciu protokołu routingu do implementacji
filtrowania na kilku routerach jednocześnie, często dynamicznie, aby szybko reagować na rozproszone
ataki typu odmowa usługi. <br> < br>
black holes (networking) [czarne dziury (sieci)]: miejsca w sieci, w których ruch przychodzący lub
wychodzący jest dyskretnie odrzucany (lub „upuszczany”), bez informowania źródła, że dane nie
dotarły do zamierzonego odbiorcy. Podczas badania topologii sieci same czarne dziury są niewidoczne
i można je wykryć jedynie poprzez monitorowanie utraconego ruchu; stąd nazwa. Najpowszechniejszą
formą czarnej dziury jest po prostu adres IP określający niedziałający komputer hosta lub adres, do
którego nie został przypisany żaden host. Mimo że protokół TCP / IP umożliwia przekazanie informacji
o niepowodzeniu dostarczenia z powrotem do nadawcy za pośrednictwem protokołu ICMP, ruch
przeznaczony dla takich adresów jest często po prostu odrzucany. Należy zauważyć, że martwy adres
będzie niewykrywalny tylko dla protokołów, które są zarówno bezpołączeniowe, jak i zawodne (np.
UDP). Zorientowane na połączenie lub niezawodne protokoły (TCP, RUDP) nie połączą się z martwym
adresem lub nie otrzymają oczekiwanych potwierdzeń.
blackers: żargon na określenie urządzeń szyfrujących, które konwertują sygnały czerwone na czarne.
blackhole exploit kit [zestaw exploitów blackhole]: oprogramowanie przestępcze sprzedawane
hakerom, które wykorzystują luki w przeglądarkach internetowych.

blacklist [czarna lista]: lista nadawców wiadomości e-mail, którzy wcześniej wysłali spam do
użytkownika. Lista odrębnych jednostek, takich jak hosty lub aplikacje, które zostały wcześniej
określone jako powiązane ze złośliwą aktywnością.

blacklisting: proces systemowy unieważniający identyfikator użytkownika na podstawie jego
nieodpowiednich działań. Identyfikator użytkownika znajdujący się na czarnej liście nie może być
używany do logowania się do systemu, nawet z poprawnym uwierzytelniaczem. Czarna lista i zniesienie
czarnej listy to zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Czarna lista dotyczy również blokad
umieszczanych na adresach IP, aby zapobiec niewłaściwemu lub nieautoryzowanemu korzystaniu z
zasobów internetowych.
black start hack: Czarny start to proces przywracania energii elektrycznej do budynku bez polegania na
komercyjnej sieci energetycznej. Niektóre elektrownie mają małe generatory diesla, zwykle nazywane
generatorami diesla z czarnym rozruchem (BSDG), które mogą być używane do uruchamiania
większych generatorów (o mocy kilku megawatów), które z kolei mogą być używane do uruchamiania
generatorów głównej elektrowni. Zhakowanie czarnego generatora startowego uniemożliwi ponowne
uruchomienie dużych generatorów.
black swan event [zdarzenie z czarnym łabędziem]: metafora opisująca zdarzenie, które jest
niespodzianką, ma duży wpływ i często jest niewłaściwie racjonalizowane po fakcie, z perspektywy
czasu. Nieproporcjonalna rola głośnych, trudnych do przewidzenia i rzadkich wydarzeń, które
wykraczają poza sferę normalnych oczekiwań w historii, nauce, finansach i technologii. Psychologiczne
uprzedzenia, które zaślepiają ludzi, indywidualnie i zbiorowo, na niepewność i ogromną rolę rzadkich
wydarzeń w sprawach historycznych.
test zaniku zasilania: Odłącz zasilanie w budynku, aby zapewnić prawidłowe działanie generatora.
BladeRF: radio zdefiniowane programowo. Podobny do HackRF i USDR. Zobacz Universal Software
Radio Peripheral (USRP).
Blamestorming [obwinianie]: ustalanie, kogo należy winić, gdy coś pójdzie nie tak.
blended threat attack [Atak z zagrożeniem mieszanym]: wrogie działanie polegające na
rozprzestrzenianiu złośliwego kodu różnymi metodami. Na przykład wysłanie złośliwego adresu URL
pocztą e-mail z tekstem zachęcającym odbiorcę do kliknięcia odsyłacza jest atak zagrożenia.
blinding [oślepiający]: generowanie ruchu sieciowego, który prawdopodobnie wyzwoli wiele alertów
w krótkim czasie, aby ukryć alerty wywołane „prawdziwym” atakiem wykonanym jednocześnie.
Blippar: wyszukiwarka wizualna wykorzystująca technologię rozpoznawania obrazu i rozszerzoną
rzeczywistość. Dostępna jako bezpłatna aplikacja na urządzenia Apple i Android. Blippar umożliwia
użytkownikowi wykorzystanie zdjęcia wykonanego smartfonem, aby uzyskać istotne informacje
związane z zawartością przechwyconego obrazu. Na przykład cyfrowe zdjęcie banana zwróci
informacje znalezione w Internecie, takie jak jakie witaminy i ile fosforu znajduje się w typowym
bananie. Gdy użytkownik chce wiedzieć więcej o obiektach, „blipuje” je. Blippar wykorzystuje Deep
Learning (technologię sztucznej inteligencji, która próbuje symulować sposób działania ludzkiego
mózgu).
blok: Sekwencja bitów binarnych, które obejmują wejście, wyjście, stan i klucz okrągły. Długość
sekwencji to liczba bitów, które zawiera. Bloki są również interpretowane jako tablice bajtów.
blokowy szyfr: algorytm kryptograficzny z kluczem symetrycznym, który przekształca jeden blok
informacji na raz przy użyciu klucza kryptograficznego. W przypadku algorytmu szyfrowania blokowego
długość bloku wejściowego jest taka sama, jak długość bloku wyjściowego.
blokowa sygnalizacja: Sygnalizacja kolejowa to system służący do bezpiecznego kierowania ruchem
kolejowym w celu zapobiegania kolizji pociągów. Pociągi nie mogą się ze sobą zderzać, jeśli nie wolno

im zajmować tego samego odcinka torów w tym samym czasie, więc linie kolejowe są podzielone na
odcinki zwane blokami. Zwykle tylko jeden pociąg jest dozwolony w każdym bloku jednocześnie.
Większość bloków jest naprawiona; to znaczy obejmują odcinek toru między dwoma stałymi punktami.
W systemie ruchomych bloków komputery obliczają „bezpieczną strefę” wokół każdego jadącego
pociągu, do której żaden inny pociąg nie może wjechać. System opiera się na znajomości dokładnej
lokalizacji, prędkości i kierunku każdego pociągu, co jest określane przez kombinację czujników:
aktywnych i pasywnych znaczników wzdłuż toru oraz tachometrów i prędkościomierzy pokładowych.
Hakowanie czujników i znaczników może spowodować zderzenie pociągów lub wypadnięcie z torów.
blowdown stack hack [hack do przedmuchiwania kominów]: komin lub pionowy stos używany w
sytuacjach awaryjnych do obniżenia ciśnienia składników chemicznej, rafinerii lub innego procesu. Ma
to na celu zapobieganie utracie zabezpieczenia przed lotnymi cieczami i gazami. Zhakowanie
elementów sterujących stosu przedmuchu może spowodować wzrost ciśnienia. Awaria komina
przedmuchowego zawierająca uwolnione węglowodory doprowadziła do katastrofalnej eksplozji w
rafinerii BP w Texas City w 2005 roku.
blue box [niebieskie pudełko]: niebieskie pudełko to narzędzie, które pojawiło się w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku; pozwalał użytkownikom na przekierowywanie własnych
połączeń w celu wykonywania bezpłatnych połączeń telefonicznych. Powiązane urządzenie, czarna
skrzynka, umożliwia odbieranie bezpłatnych połączeń dla dzwoniącego. Niebieska skrzynka już nie
działa, ponieważ nowoczesne systemy przełączające są teraz cyfrowe i nie używają sygnalizacji w
paśmie.
Blue Screen of Death (BSoD): ekran błędu wyświetlany na komputerze z systemem Windows
(utworzony przez firmę Microsoft) po krytycznej awarii systemu sterowania budynkiem, gdy system
operacyjny osiągnie stan, w którym nie może już działać bezpiecznie. Jest to również znane jako błąd
zatrzymania, niebieski ekran lub niebieski ekran zagłady. Domyślnie system Windows utworzy plik
zrzutu pamięci, gdy wystąpi błąd zatrzymania.
Blue Team: grupa odpowiedzialna za ochronę korzystania przez przedsiębiorstwo z systemów
informatycznych poprzez utrzymywanie stanu bezpieczeństwa przed grupą pozorowanych
napastników (np. Red Team). Zazwyczaj Blue Team i jego zwolennicy muszą bronić się przed
rzeczywistymi lub symulowanymi atakami (1) przez znaczny okres czasu, (2) w reprezentatywnym
kontekście operacyjnym (np. W ramach ćwiczeń operacyjnych) oraz (3) zgodnie z zasady ustalone i
monitorowane z pomocą neutralnej grupy sędziującej symulację lub ćwiczenie (np. Biała Drużyna).
Bluetooth: standard technologii bezprzewodowej służący do wymiany danych na krótkie odległości
(typowy zasięg od 3 do 300 stóp) z urządzeń stacjonarnych i mobilnych oraz tworzenia sieci osobistych
(PAN). Bluetooth zastępuje okablowanie w różnych aplikacjach przenoszonych osobiście w dowolnym
miejscu, a także sprawdza się w aplikacjach stacjonarnych, takich jak inteligentne funkcje energetyczne
w domu (termostaty itp.). Może łączyć kilka urządzeń, pokonując problemy z synchronizacją. Bluetooth
jest protokołem pakietowym o strukturze master-slave. Jeden master może komunikować się z
maksymalnie siedmioma niewolnikami w sieci piconet. Wszystkie urządzenia współdzielą zegar
główny.
Bluesnarfing Atak: hakerzy uzyskują nieautoryzowany dostęp do danych w telefonie z obsługą
Bluetooth przy użyciu technologii bezprzewodowej bez powiadamiania użytkownika.
Body of Evidence (BoE): zbiór danych dokumentujących przestrzeganie przez system informatyczny
zastosowanych środków kontroli bezpieczeństwa. BoE będzie zawierać macierz identyfikowalności
weryfikacji wymagań (RVTM) określającą, gdzie są spełnione wybrane środki kontroli bezpieczeństwa

i można znaleźć dowody na ten fakt. Treść BoE wymagana przez urzędnika zatwierdzającego zostanie
dostosowana zgodnie z wybranymi poziomami wpływu.
boot sector virus [wirus sektora rozruchowego]: wirus, który samoczynnie umieszcza się w sektorze
rozruchowym systemu i infekuje główny rekord rozruchowy.
boiler hack: kocioł to zamknięte naczynie, w którym woda lub inny płyn (hydrauliczny) jest używany
do ogrzewania budynku, podczas gdy piec wykorzystuje ciepłe powietrze. Ciepło jest inne, a sposób
jego cyrkulacji w budynku jest inny. Kocioł, który traci wodę zasilającą i może gotować się na sucho,
może być wyjątkowo niebezpieczny. Jeśli woda zasilająca zostanie następnie przesłana do pustego
kotła, mała kaskada dopływającej wody natychmiast wrze w kontakcie z przegrzaną metalową
obudową kotła i prowadzi do gwałtownej eksplozji, której nie można kontrolować nawet za pomocą
zaworów bezpieczeństwa parowego.
blokada kotła: Istnieją dwa rodzaje blokad, których może doświadczyć kocioł w przypadku zadziałania
urządzenia krańcowego z ręcznym resetowaniem (na przykład w przypadku problemu, takiego jak niski
poziom wody, wysokie lub niskie ciśnienie, awaria płomienia, zatkany przewód spalin lub niski poziom
powietrza). Ręczne blokady resetowania wymagają od operatora naciśnięcia przycisku resetowania.
Automatyczne resetowanie blokuje samoczynne resetowanie się po usunięciu błędu.
boiler sequence controller hack [hack kontrolera sekwencji kotłów]: Sterownik kotła, programator
palnika, sterownik palnika, regulator sekwencyjny i programowalne sterowniki sekwencyjne, mierzą
temperaturę łącznego przepływu wody w instalacji wielokotłowej. Są one wstępnie zaprogramowane
do automatycznej pracy palników gazowych / olejowych i regulują liczbę pracujących kotłów w celu
dostosowania do wymaganego zapotrzebowania. Stale monitorują płomień i może kontrolować, ile
kotłów rozpala się jednocześnie, aby zapewnić bezpieczny rozruch. Zapewniają wyjście dla dmuchaw,
zapłonu i zaworów elektromagnetycznych z wstępnie ustalonym czasem do ciągłego nadzoru
płomienia. Zhakuj to, a wszystkie kotły można włączyć na pełną moc.
boot record infector attack [atak infektora rekordów rozruchowych]: złośliwe oprogramowanie, które
wstawia złośliwy kod do sektora rozruchowego dysku.
booting: inicjalizacja skomputeryzowanego systemu sterowania budynkiem. Proces uruchamiania
może być „trudny” po wyłączeniu zasilania elektrycznego. „Miękkie” uruchamianie, pozwalające
uniknąć autotestów po włączeniu zasilania, może być zainicjowane sprzętowo, na przykład
naciśnięciem przycisku, lub poleceniem programowym. Uruchamianie jest zakończone po osiągnięciu
normalnego działania.
Border Gateway Protocol (BGP): Międzyautonomiczny protokół routingu systemu kontroli budynku.
Protokół BGP jest używany do wymiany informacji o routingu w Internecie między dostawcami usług
internetowych (ISP).
bota atak: aplikacja, która przeprowadza automatyczne cyberataki w Internecie. Boty wykonują proste
i powtarzalne zadania szybciej niż ludzie.
botnetu administrator: kontroler botnetu, który kieruje ze zdalnej lokalizacji zainfekowane komputery
w botnecie.
botnetu atak: grupa komputerów przejętych przez złośliwe oprogramowanie i kontrolowanych przez
sieć. Zainfekowane komputery są powszechnie znane jako zombie. Te komputery, które zostały
zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, pozwalają atakującemu na ich kontrolę.

boundary protection [ochrona granic]: monitorowanie i kontrola komunikacji na zewnętrznych
granicach systemu informatycznego w celu zapobiegania i wykrywania złośliwej i innej
nieautoryzowanej komunikacji, poprzez wykorzystanie urządzeń ochrony granic (np. proxy, bramy,
routery, zapory ogniowe, osłony, zaszyfrowane tunele).
boundary protection device [urządzenie ochrony granic]: urządzenie z odpowiednimi mechanizmami,
które (1) ułatwiają orzekanie o różnych politykach bezpieczeństwa systemów połączonych (np.
kontrolowanie przepływu informacji do lub z systemu połączonego); i / lub (2) zapewnia ochronę granic
systemu informatycznego. Urządzenie z odpowiednimi mechanizmami, które ułatwiają orzekanie w
różnych politykach bezpieczeństwa dla połączonych systemów.
brittle system [kruchy system]: system sterowania budynkiem charakteryzujący się nagłym i
gwałtownym spadkiem wydajności z powodu parametrów wejściowych, które przekraczają określoną
wartość wejściową, lub warunków środowiskowych, które przekraczają określone granice działania.
Przeciwieństwo łagodnie degradującego systemu sterowania budynkiem.
bridge: produkt, który łączy jedną sieć lokalną z inną korzystającą z tego samego protokołu (na przykład
Token Ring lub Ethernet).
bricked: gdy inteligentne urządzenie elektroniczne, takie jak router lub komputer, nie może już działać
z powodu poważnej błędnej konfiguracji, uszkodzonego oprogramowania układowego lub problemu
sprzętowego. Urządzenie jest równie przydatne technologicznie jak cegła. Bricking sugeruje, że
uszkodzenie jest tak poważne, że sprawiło, że inteligentne urządzenie elektroniczne jest trwale
bezużyteczne. Urządzenia mogą zostać zepsute przez złośliwe oprogramowanie, a czasem przez
uruchomienie oprogramowania, które nie jest celowo szkodliwe, ale zawiera błędy, które powodują
uszkodzenia. Niektóre urządzenia zawierają dwie kopie oprogramowania układowego, jedno aktywne,
a drugie przechowywane w stałej pamięci ROM lub zapisywalnej pamięci nieulotnej i normalnie
niedostępne dla procesów, które mogą je uszkodzić, a także sposób na skopiowanie przechowywanego
oprogramowania układowego na aktywną wersję, nawet jeśli jest uszkodzona, tak że jeśli aktywne
oprogramowanie jest uszkodzone, można je wymienić przez kopię i urządzenie nie zostanie
zamurowane. Cegły dzielą się na dwa rodzaje - miękką cegłę i twardą cegłę, w zależności od zdolności
urządzenia do działania.
* Urządzenia z miękkiej cegły zazwyczaj wykazują oznaki życia. Urządzenie z miękkiej cegły zwykle
uruchamia się bezskutecznie i zazwyczaj blokuje się na logo startowym, uruchamia się ponownie w
nieskończoność lub nagle wyświetla „ekran śmierci”. Niektóre urządzenia można odzyskać ze stanu
miękkiej cegły, po prostu czyszcząc całą pamięć wewnętrzną i flashując oprogramowanie układowe.
* Urządzenia z twardej cegły wykazują niewielkie lub żadne oznaki życia. Urządzenie z twardą cegłą
nie włącza się ani nie wyświetla logo dostawcy, w zasadzie ekran pozostaje wyłączony. Odzyskiwanie z
twardej cegły jest trudne i wymaga zastosowania bezpośredniego interfejsu programowania do
sterownika. Czasami określany jako odbojnik.
broadcast [rozgłaszanie]: W przeciwieństwie do większości wiadomości, które są przeznaczone dla
określonego urządzenia odbiorcy, wiadomość rozgłoszeniowa jest przeznaczona dla wszystkich
urządzeń w sieci bez potwierdzenia przez odbiorców.
browsing [przeglądanie]: działanie polegające na przeszukiwaniu pamięci systemu informatycznego
lub zawartości aktywnej w celu zlokalizowania lub uzyskania informacji, niekoniecznie wiedząc o
istnieniu lub formacie poszukiwanych informacji.

brute-force attack [atak siłowy]: metoda uzyskiwania dostępu do zablokowanego urządzenia poprzez
próbę wielu kombinacji haseł numerycznych i / lub alfanumerycznych. Atakujący próbuje użyć
wszystkich możliwych kombinacji liter, cyfr i symboli, aby wprowadzić prawidłowe hasło. Istnieją
programy, które to robią, takie jak Zip Password Cracker Pro . Każde hasło można złamać za pomocą
metody brutalnej siły, ale może to zająć bardzo dużo czasu, więc jest to najbardziej popularne w
filmach, a mniej w prawdziwym życiu. Im dłuższe i bardziej skomplikowane jest hasło, tym dłużej
komputer będzie potrzebował wypróbowania wszystkich możliwych kombinacji.
BTU Licznik: Licznik BTU zapewnia bardzo dokładny pomiar energii cieplnej w systemach wody lodowej,
ciepłej wody i skraplacza w oparciu o sygnały wejściowe z czujników temperatury i dowolnych
przepływomierzy wbudowanych lub wbudowanych. Model LonWorks dostarcza dane dotyczące
energii, przepływu i temperatury do sieci LonTalk przy użyciu standardowych typów zmiennych
sieciowych (SNVT). Lokalne wskazanie danych dotyczących energii, przepływu i temperatury jest
również dostępne na wyświetlaczu alfanumerycznym umieszczonym na liczniku BTU. Dostępne jest
również opcjonalne wejście pomocnicze do sumowania impulsów z innego urządzenia i przesyłania
sumy bezpośrednio do sieci. Jeśli haker może uzyskać dostęp do licznika BTU, może wysłać błędne
sygnały do BCS i sfałszować elementy sterujące, aby personel konserwacyjny nie był świadomy
problemu.
bufora przepełnienie: stan w interfejsie, w którym w buforze lub obszarze przechowywania danych
można umieścić więcej danych wejściowych niż przydzielona pojemność, nadpisując inne informacje.
Atakujący wykorzystują taki warunek do awarii systemu lub wstawienia specjalnie spreparowanego
kodu, który pozwala im przejąć kontrolę nad systemem.
buffer overflow attack [atak polegający na przepełnieniu buforu]: metoda przeciążania wstępnie
zdefiniowanej ilości miejsca w buforze, która może potencjalnie nadpisać i uszkodzić dane w pamięci.
Hakerzy wykorzystują taki stan do awarii systemu kontroli budynku lub do wstawienia specjalnie
spreparowanego kodu, który pozwala im przejąć kontrolę nad systemem kontroli budynku.
bugcrowd: pozyskiwani w tłumie pośrednicy do poszukiwania błędów dla przyjaznych hakerów, którzy
znajdują luki w zabezpieczeniach i ujawniają je firmie w zamian za nagrodę, aby można było je
naprawić. Inne firmy bugcrowd obejmują Crowdcurity, Synack i HackerOne. HackerOne zajmuje się
szczegółami prawnymi i logistycznymi, zajmując się fakturowaniem i płatnościami w zamian za 20%
prowizji od każdego zlecenia.
Bugtraq: lista mailingowa do dyskusji na temat problemów bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach.
Od czasu do czasu za pośrednictwem tej listy rozprowadzane są pełne raporty ujawniające nowe luki i
narzędzia do wykorzystywania luk.
buildering hack: czynność wspinania się na zewnątrz budynków i innych konstrukcji, wykonywana
głównie w nocy przez studentów. Słowo to jest portmanteau, łączącym słowo budowanie z terminem
wspinaczkowym bouldering (znanym również jako budowanie, wspinaczka miejska, strukturyzacja lub
stegofilia).
building automation system [system automatyki budynku (BAS)]: komputerowy system sterowania
zainstalowany w budynkach, który steruje i monitoruje mechaniczne i elektryczne wyposażenie
budynku, takie jak wentylacja, oświetlenie, systemy zasilania, systemy przeciwpożarowe i systemy
bezpieczeństwa. BAS składa się z oprogramowania i sprzętu; program, zwykle skonfigurowany w
sposób hierarchiczny, może być prawnie zastrzeżony, wykorzystując takie protokoły jak C-bus, Profibus
i tak dalej. Sprzedawcy produkują również BAS, które integrują się przy użyciu protokołów
internetowych i otwartych standardów, takich jak DeviceNet, SOAP, XML, BACnet, LonWorks i Modbus.

building control network [sieć sterowania budynkiem (BCN)]: Sieć łącząca urządzenia używane przez
system sterowania budynkiem. Zazwyczaj BCN to sieć BACnet ASHRAE 135 lub LonWorks CEA-709.1-D
zainstalowana przez podwykonawcę systemu sterowania budynkiem.
building control system [system sterowania budynkiem (BCS)]: System sterowania do budowy
systemów elektrycznych i mechanicznych, HVAC (w tym centralnych instalacji mechanicznych) i
oświetlenia. Usługa BCS na ogół używa sprzętu DDC i generalnie nie zawiera własnego lokalnego
interfejsu użytkownika. ŹRÓDŁO: UFGS-25 10 10
budynku hackowanie: włamanie do budynku może być czymś tak prostym, jak odblokowanie przez
pracownika pokrywy termostatu w celu zmiany temperatury w biurze na hakera włamującego się do
systemu sterowania budynku i używania programu komputerowego do szybkiego otwierania i
zamykania wyłączników automatycznych generatora diesla poza fazą od reszty siatki, powodując jej
eksplozję. Ta luka jest nazywana luką Aurora.
budynek strefy HVAC: Powierzchnie kondygnacji budynku obsługiwanego przez system HVAC są
podzielone na strefy. W każdej strefie można ustawić unikalną kontrolę temperatury, na przykład strefy
na obwodzie budynku i otwarte przestrzenie biurowe w centrum budynku. Haker mający dostęp do
BCS może zimą chłodzić strefy na obwodzie budynku, a latem ogrzewać obwód budynku (w
przeciwieństwie do prawidłowego działania).
building impact analysis [analiza wpływu budynku (BIA)]: proces analizy wszystkich funkcji budynku i
wpływu, jaki może mieć na nie konkretna katastrofa lub cyberatak.
building interruption hacks [hacki związane z przerwaniem budowy]: zdarzenie, które zakłóca
normalne działanie budynku w określonym obiekcie.
building interruption costs [koszty związane z przerwami w eksploatacji budynku] : koszt związany z
przerwą w normalnej eksploatacji budynku.

building information modeling [modelowanie informacji o budynku (BIM)]: proces polegający na
generowaniu i zarządzaniu cyfrowymi reprezentacjami fizycznych i funkcjonalnych cech miejsc. BIM to
pliki (często, ale nie zawsze w zastrzeżonych formatach i zawierające zastrzeżone dane), które można
wymieniać lub łączyć w sieć w celu wspierania podejmowania decyzji dotyczących obiektu. Obecne
oprogramowanie BIM jest wykorzystywane przez osoby fizyczne, firmy i agencje rządowe, które
planują, projektują, konstruują, obsługują i utrzymują różnorodną infrastrukturę fizyczną, taką jak
woda, ścieki, elektryczność, gaz, odpady i media komunikacyjne, drogi, mosty i porty, domy,
mieszkania , szkoły i sklepy, biura, fabryki, magazyny i więzienia. Mycie BIM to termin opisujący
zawyżone i / lub zwodnicze oświadczenie dotyczące korzystania lub dostarczania usług lub produktów
modelowania informacji o budynku.
Building Internet of Things (BIoT) hacks [Tworzenie hacków Internetu rzeczy (BIoT)]: gdy budynki stają
się coraz bardziej połączone, powierzchnia ataku rozszerza się wykładniczo. Ponieważ coraz więcej
urządzeń jest podłączonych do Internetu, społeczeństwo staje się coraz bardziej podatne na ataki
hakerów. Wszystko, od elektronicznych monitorów po bramy garażowe, może zostać zhakowane z
niezamierzonymi konsekwencjami. Hakerzy zademonstrowali nawet możliwość odblokowania drzwi
do cel więziennych w więzieniu o zaostrzonym rygorze. BIoT może stać się tanim narzędziem do
zdalnego nadzoru i rozpoznania, a wielu informacji można nauczyć się z zachowań związanych z
używaniem urządzeń. Agregując te informacje z nadzoru o Twoim budynku w czasie, osoba atakująca
może uzyskać bardzo dokładne informacje o Twoich działaniach budowlanych. Narzędzia internetowe,

takie jak Wink, pozwalają osobie kontrolować z jednego ekranu urządzenia domowe podłączone do
Internetu, takie jak zamki do drzwi, rolety okienne i oświetlenie LED. Każdy, kto potrafi włamać się na
Twoje konto Wink, może zidentyfikować Twoje konta w mediach społecznościowych, nazwy Twoich
urządzeń (np. IPad Lou) i informacje o sieci. Aplikacja, która monitoruje zbiornik propanu w Twoim
grillu, może rejestrować szerokość i długość geograficzną zbiornika, ujawniając w ten sposób dokładną
lokalizację Twojego domu. Włamanie się do termostatu Nest na to pozwoliłoby kogoś, kto będzie
wiedział, kiedy Twój dom był zajęty, a kiedy nie. Producenci urządzeń obsługujących protokół IP
twierdzą, że można zrezygnować z udostępniania informacji dostawcom, twórcom oprogramowania i
stronom trzecim, ale możesz nie wiedzieć, ile informacji zbiera ich urządzenie.
building management system [system zarządzania budynkiem (BMS)]: taki sam jak system automatyki
budynku.
building operations recovery [odtwarzanie operacji budynku]: składnik odzyskiwania po ataku cyberfizycznym, który dotyczy w szczególności relokacji kluczowego personelu, dostarczania sprzętu,
materiałów eksploatacyjnych, przestrzeni roboczej, urządzeń komunikacyjnych, możliwości
przetwarzania komputerowego, rekordów itp. <br> <br >
building point of connection [punkt przyłączenia do budynku (BPOC)]: (1) Miejsce, w którym
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej łączy się z budynkiem, co określa, kto jest odpowiedzialny za
instalację i konserwację urządzeń: właściciel budynku czy przedsiębiorca. Punkt rozgraniczający różni
się w zależności od rodzaju zakładu użyteczności publicznej, a także różni się w zależności od kraju. (2)
Punkt sprzętowego połączenia między szkieletem sieci UMCS a siecią sterowania budynkiem.
Budynku cofnięcie: odległość od zewnętrznego obwodu instalacji rządowej do budynku. budowanie
procesu przywracania: krytyczna ścieżka zdarzeń, które muszą nastąpić po cyber-fizycznym ataku.
budowa zespołu naprawczego: Osoby odpowiedzialne za proces naprawy budynku.
building resumption planning [planowanie wznowienia budynku (BRP)]: Część operacyjna planowania
naprawy budynku.
bump test [test funkcjonalności]: sprawdzenie podstawowej funkcjonalności detektora gazu lub
monitora poprzez wystawienie na działanie gazu testowego, skutkujące wskazaniem gazu lub stanem
alarmowym.
burner management system [system zarządzania palnikiem]: kontroluje i obsługuje różne aplikacje na
polu naftowym. Zarządzanie krytycznymi informacjami, w tym temperaturą, ciśnieniem i wykrywaniem
płomienia, umożliwia stworzenie bezpiecznego środowiska spalania.
burp pakiet: skaner z ograniczonym narzędziem „intruza” do cyberataków. Wielu specjalistów od
testów bezpieczeństwa przysięga, że testowanie za pomocą pióra bez tego narzędzia jest
niewyobrażalne. Bardzo skuteczny.
burst mode [tryb zdjęć seryjnych]: szybki transfer danych z dużą prędkością przy znacznie wyższych
szybkościach niż normalnie zostałby osiągnięty i przy maksymalnej przepustowości, jaką urządzenie
jest w stanie osiągnąć.
bus [magistrala]: główna elektryczna ścieżka komunikacyjna, w której sygnały są przesyłane z jednej
części komputera do drugiej.
business continuity planning [planowanie ciągłości działania (BCP)]: termin ogólny obejmujący
zarówno planowanie odtwarzania po awarii, jak i planowanie wznowienia budowy.

butterfly effect [efekt motyla]: w teorii chaosu jest to wrażliwa zależność od warunków początkowych,
w których niewielka zmiana jednego stanu deterministycznego systemu nieliniowego może skutkować
dużymi różnicami w późniejszym stanie. Gdyby teoria była słuszna, wystarczyłoby jedno trzepotanie
skrzydeł mewy, by zmienić przebieg pogody.
bajt: podstawowa jednostka danych dla komputerów osobistych, 8 ciągłych bitów.
błąd bizantyjski: błąd przedstawiający różne objawy dla różnych obserwatorów.
Byzantine fault tolerance (BFT): Celem BFT jest zapewnienie usługi systemu sterowania budynkiem
przy założeniu, że nie ma zbyt wielu wadliwych komponentów. Niektóre systemy samolotu, takie jak
Boeing 777 Aircraft Information Management System i Boeing 787, wykorzystują bizantyjską
odporność na uszkodzenia.
bizantyjska awaria systemu: utrata usługi systemu sterowania budynkiem z powodu bizantyjskiej
usterki w systemach wymagających konsensusu. Awaria występuje, gdy elementy systemu sterowania
budynkiem ulegną awarii z objawami, które uniemożliwiają niektórym elementom systemu sterowania
budynkiem osiągnięcie porozumienia między sobą, gdy takie porozumienie jest potrzebne do
prawidłowego działania systemu sterowania budynkiem.
cache [pamięć podręczna]: składnik pamięci o dostępie swobodnym używany do tymczasowego
przechowywania informacji, dzięki czemu przyszłe żądania tych informacji mogą być pobierane
szybciej.
cache cramming attack: technika oszukiwania przeglądarki komputera w celu uruchomienia
buforowanego kodu Java z dysku lokalnego zamiast ze strefy internetowej, dzięki czemu działa z mniej
restrykcyjnymi uprawnieniami.
cache poisoning attack [atak zatruwania cache]: złe dane ze zdalnego serwera nazw są buforowane
przez inny serwer nazw. Zwykle używane w cyberatakach DNS.
cache stampede attack [atak z paniką pamięci podręcznej]: typ kaskadowej awarii, która może
wystąpić, gdy budowanie systemów sterowania z mechanizmami buforowania jest bardzo obciążone.
Czasami nazywane również palowaniem.
Cain & Abel: narzędzie do łamania zaszyfrowanych haseł lub kluczy sieciowych. Wykorzystuje
podsłuchiwanie sieci, ataki słownikowe, brute-force i kryptoanalizę, wykrywanie pamięci podręcznej i
metody analizy protokołów routingu. Call Admission Control (CAC): Inspekcja przychodzącej i
wychodzącej aktywności sieci głosowej przez zaporę głosową na podstawie zasad zdefiniowanych
przez użytkownika.
call back: procedura identyfikacji zdalnego terminala. Podczas oddzwaniania system sterowania
budynku głównego rozłącza dzwoniącego, a następnie wybiera autoryzowany numer telefonu
zdalnego terminala w celu ponownego ustanowienia połączenia. Synonim oddzwaniania.
call back attack [atak oddzwaniania]: Jedną z pierwszych rzeczy, które haker robi, gdy dostaje się do
BCS, jest zainstalowanie procedury z automatycznym oddzwanianiem w przypadku rozłączenia
systemu, aby mógł ponownie nawiązać połączenie po ponownym uruchomieniu systemu.
canary[kanarek]: wszystko, co może wysłać zauważalny alert, jeśli coś się stanie. Na przykład możesz
skonfigurować komputer w podsieci tak, aby żaden inny komputer nigdy nie miał do niej dostępu. Jeśli
coś go dotyka, wiesz, że to spoza normalnego zachowania. Nazywany także tripwire.

cantenna: Portmanteau łączące słowa can i antenę to domowej roboty kierunkowa antena falowodu,
wykonana z otwartej metalowej puszki. Kanteny są zwykle używane do zwiększania zasięgu (lub
wykrywania) sieci Wi-Fi. Chociaż niektóre projekty są oparte na puszce chipsów ziemniaczanych
Pringles, ta rura jest zbyt wąska, aby zwiększyć sygnał 2,4 GHz o użyteczną wielkość, chociaż przy 5 GHz
byłaby mniej więcej odpowiedniej wielkości.
cascading [kaskadowy]: przepływ informacji w dół przez zakres poziomów bezpieczeństwa większy niż
zakres akredytacji systemu, sieci lub komponentu.
cascading failure hack [kaskadowe awarie]: awaria w systemie sterowania budynkiem połączonych ze
sobą części, w której awaria jednej części może spowodować awarię kolejnych części. Gdy jedna część
systemu sterowania budynkiem ulegnie awarii, pobliskie węzły muszą zająć zapas dla uszkodzonego
komponentu. To przeciąża te węzły, powodując ich awarie, co powoduje, że kolejne węzły ulegają
awarii jeden po drugim. Awarie elektryczne często wynikają z kaskady awarii między współzależnymi
sieciami.<br><br>

cascading rollback [kaskadowe wycofywanie zmian]: występuje w systemach baz danych, gdy
transakcja (T1) powoduje niepowodzenie i należy wykonać wycofanie. Inne transakcje zależne od
działań T1 również muszą zostać wycofane z powodu awarii T1, co powoduje efekt kaskadowy.
catfish: osoba, która udaje kogoś innego, używając mediów społecznościowych do tworzenia fałszywej
tożsamości, zwykle w celu prowadzenia romansów online.
cell [komórka]: komórka to jednostka danych przesyłana przez sieć ATM. Komórka ATM składa się z 5bajtowego nagłówka i 48-bajtowego ładunku.
centrala: bezpieczny, samodzielny budynek sprzętu telekomunikacyjnego, w którym znajdują się
serwery, systemy pamięci masowej, sprzęt przełączający, systemy zasilania awaryjnego i powiązane
urządzenia używane do obsługi systemów telefonicznych.
centralny zakład mechaniczny (CMP): Budynek (lub duże pomieszczenie) przeznaczone na sprzęt
mechaniczny i sprzęt elektryczny niezbędny w dużym budynku lub kampusie. CMP zazwyczaj obejmuje
centrale wentylacyjne, kotły, chillery, wymienniki ciepła, podgrzewacze wody, pompy wodne (do wody
użytkowej, grzewczej / chłodniczej i przeciwpożarowej), główne rurociągi i zawory dystrybucyjne,
rurociągi i pompy rozprowadzające tryskacze, zapasowe generatory elektryczne, maszyny do wind i
inne urządzenia HVAC.
centralny węzeł usług (CSN): główny węzeł infrastruktury zarządzania kluczami, który zapewnia
centralne zarządzanie bezpieczeństwem i usługi zarządzania danymi.
centralny zakład użyteczności publicznej (CUP): taki sam jak centralny zakład mechaniczny.
certyfikat: cyfrowe przedstawienie informacji, które co najmniej <br>
* identyfikuje urząd certyfikacji, który ją wystawił,
* podaje nazwę lub identyfikuje abonenta,
* zawiera klucz publiczny subskrybenta,
* określa okres eksploatacji, a
* jest podpisany cyfrowo przez wydający go urząd certyfikacji.

certyfikatów polityka (CP): wyspecjalizowana forma polityki administracyjnej dostosowana do
transakcji elektronicznych wykonywanych podczas zarządzania certyfikatami. Polityka certyfikatów
obejmuje wszystkie aspekty związane z generowaniem, produkcją, dystrybucją, rozliczaniem,
odzyskiwaniem naruszenia bezpieczeństwa i administrowaniem certyfikatami cyfrowymi. Pośrednio
polityka certyfikatów może również regulować transakcje przeprowadzane przy użyciu systemu
komunikacji chroniony przez system bezpieczeństwa oparty na certyfikatach. Kontrolując krytyczne
rozszerzenia certyfikatów, takie zasady i związana z nimi technologia egzekwowania mogą wspierać
świadczenie usług bezpieczeństwa wymaganych przez określone aplikacje.
Certificate Revocation List [Lista odwołanych certyfikatów (CRL)]: lista unieważnionych certyfikatów
kluczy publicznych utworzonych i podpisanych cyfrowo przez urząd certyfikacji.
certyfikacja: kompleksowa ocena zarządzania, operacyjnej i technicznej kontroli bezpieczeństwa w
systemie sterowania budynkiem, dokonana na potrzeby akredytacji bezpieczeństwa, w celu określenia
zakresu, w jakim kontrole są wdrażane prawidłowo, działają zgodnie z zamierzeniem i dają pożądane
rezultaty respektowanie wymagań bezpieczeństwa dla systemu sterowania budynkiem.
certification analyst [analityk ds. certyfikacji]: niezależny łącznik techniczny dla wszystkich
interesariuszy zaangażowanych w proces certyfikacji i akredytacji, odpowiedzialny za obiektywną i
niezależną ocenę systemu w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Na podstawie wymagań
bezpieczeństwa udokumentowanych w planie bezpieczeństwa przeprowadza techniczny i
nietechniczny przegląd potencjalnych luk w systemie oraz określa, czy mechanizmy zabezpieczeń
(zarządcze, operacyjne i techniczne) są prawidłowo wdrożone i skuteczne <br> <br >
Certified Disaster Recovery Planner (CDRP): Indywidualne certyfikowane przez Disaster Recovery
Institute.
certyfikująca jednostka: osoba odpowiedzialna za dokonanie oceny technicznej zgodności systemu z
określonymi wymaganiami, identyfikację i ocenę ryzyka związanego z obsługą systemu, koordynację
działań certyfikacyjnych oraz konsolidację końcowych pakietów certyfikacji i akredytacji.
chemical feed pump [pompa zasilająca chemikalia]: pompa sterowana przekaźnikowo lub
proporcjonalnie, która podaje chemikalia. atak typu łańcuch / pętla: łańcuch połączeń przez wiele
węzłów, gdy atakujący przemieszcza się przez wiele węzłów, aby ukryć swoje pochodzenie i tożsamość.
W przypadku ataku pętlowego łańcuch połączeń jest zapętlony, co utrudnia śledzenie jego
pochodzenia.
chain of custody [kontrola pochodzenia dowodowego]: proces, który śledzi przepływ dowodów przez
cały cykl ich gromadzenia, zabezpieczania i analizy poprzez dokumentowanie każdej osoby, która miała
do czynienia z dowodami, datę / godzinę ich zebrania lub przekazania oraz cel przekazania.
chain of evidence [łańcuch dowodów]: proces i zapis wskazujący, kto uzyskał dowody; gdzie i kiedy
uzyskano dowody; kto zabezpieczył dowody; i który miał kontrolę lub posiadał dowody.
„Sekwencjonowanie” łańcucha dowodów przebiega w następującej kolejności: gromadzenie i
identyfikacja; analiza; przechowywanie; ochrona; prezentacja w sądzie; powrót do właściciela.
challenge and reply authentication [uwierzytelnianie wezwania i odpowiedzi]: Z góry ustalona
procedura, w której podmiot żąda uwierzytelnienia innego, a ten ostatni ustala ważność z poprawną
odpowiedzią.
Challenge-Handshake Authentication Protocol [Protokół uwierzytelniania typu Challenge-Handshake]:
Protokół uwierzytelniania, w którym weryfikator wysyła żądającemu wezwanie (zwykle jest to wartość

losowa lub jednorazowa), które wnoszący roszczenie łączy ze wspólnym sekretem (często przez
mieszanie wyzwania i sekretu) w celu wygenerowania odpowiedzi, która jest wysłane do weryfikatora.
Weryfikator zna wspólny sekret i może niezależnie obliczyć odpowiedź i porównać ją z odpowiedzią
wygenerowaną przez wnoszącego roszczenie. Jeśli oba są takie same, uważa się, że wnioskodawca
pomyślnie uwierzytelnił się. Gdy wspólny sekret jest kluczem kryptograficznym, takie protokoły są na
ogół zabezpieczone przed podsłuchem. Gdy wspólny sekret jest hasłem, podsłuchiwacz nie
przechwytuje bezpośrednio samego hasła, ale może być w stanie znaleźć hasło, odgadując hasło offline
atak.
channel [kanał]: część sieci sterującej składająca się z jednego lub większej liczby segmentów
połączonych wzmacniaczami.
Character Generator Protocol [Protokół generatora znaków (CHARGEN)]: usługa pakietu protokołów
internetowych przeznaczona do testowania, debugowania i celów pomiarowych, która jest rzadko
używana, ponieważ jej wady projektowe pozwalają na niewłaściwe użycie. UDP CHARGEN jest
powszechnie używany w atakach typu „odmowa usługi”. Korzystając z fałszywego adresu źródłowego,
osoba atakująca może wysłać do ofiary ruch odbijający z aplikacji UDP CHARGEN. UDP CHARGEN
wysyła 200 do 1000 razy więcej danych niż odbiera, w zależności od implementacji. To
„zwielokrotnienie ruchu” jest atrakcyjne dla atakującego. Atrakcyjne jest również ukrywanie adresu IP
atakującego przed ofiarą. CHARGEN został szeroko wdrożony na drukarkach podłączonych do sieci.
Ponieważ oprogramowanie układowe drukarki było rzadko aktualizowane w starszych modelach przed
pojawieniem się CHARGEN i innych problemów związanych z bezpieczeństwem, nadal może istnieć
wiele drukarek podłączonych do sieci, które implementują protokół. Tam, gdzie są one widoczne w
Internecie, są niezmiennie niewłaściwie wykorzystywane jako wektory odmowy usługi. Potencjalni
napastnicy często skanują sieci w poszukiwaniu źródeł CHARGEN na porcie UDP 19. Dostępność
CHARGEN w drukarkach jest tak znana, że niektóre rozproszone trojany typu „odmowa usługi” używają
obecnie portu UDP 19 do wykonywania ataków. Celem jest wyrzucenie śledczych z toru; żeby szukali
starych drukarek, a nie uszkodzonych komputerów.
checklist test [test listy kontrolnej]: metoda stosowana w celu zapewnienia dokładności informacji w
planie odtwarzania po awarii i ich aktualności.
checksum [suma kontrolna]: wartość obliczona na podstawie danych w celu wykrycia błędu lub
manipulacji.
check word [słowo kontrolne]: zaszyfruj tekst wygenerowany przez logikę kryptograficzną w celu
wykrycia błędów w kryptografii.
chłodząca belka: belka chłodząca to rodzaj konwekcyjnego systemu HVAC przeznaczonego do
ogrzewania lub chłodzenia dużych budynków. Woda przepływa przez belkę (wymiennik ciepła)
zintegrowaną z systemem sufitu podwieszanego lub zawieszoną w niewielkiej odległości od sufitu. Nie
jest elementem konstrukcyjnym.
chilled water loop [obieg wody lodowej]: Systemy wody lodowej są podstawowym sposobem
chłodzenia obiektów handlowych i przemysłowych. Systemy wody lodowej przenoszą ciepło z wody
pompowanej przez sieć rurociągów do płynu chłodniczego. System z obiegiem zamkniętym
wykorzystuje wodę jako czynnik chłodzący, który nie wypływa ani nie dostaje się do systemu po
uruchomieniu. Gdy agregat chłodniczy jest podłączony rurociągiem do obciążenia, schłodzona woda
może być pompowana przez sieć, aby zarządzać obciążeniami w pętli pierwotnej i wtórnej.

chiller hack: Cztery rodzaje schładzaczy wody są używane w budynkach i do zastosowań
przemysłowych. Najczęściej używane: odśrodkowe: znajdują się w dużych budynkach przemysłowych
i handlowych. Inne typy (chillery tłokowe, ślimakowe i absorpcyjne) występują w małych i średnich
obiektach. Agregaty chłodnicze są kontrolowane przez BCS, więc jeśli BCS zostanie zhakowany, osoba
atakująca może je złamać, na przykład powodując ich wzrost poprzez zmianę nastaw CHW / CW.
Chillery absorpcyjne opalane gazem są potencjalnie bardziej niebezpieczne, ale wszystkie chillery mają
wewnętrzne zabezpieczenia umożliwiające ich wyłączenie z różnych powodów. Wyłączenie instalacji
agregatów chłodniczych jest prawdopodobnie największym zagrożeniem.
chiller usage report [Raport z użytkowania agregatu chłodniczego]: Raport z działania każdego
agregatu chłodniczego, pokazany w ujęciu dziennym i miesięcznym, dla każdego z co najmniej 10
dyskretnych poziomów obciążenia. Raport zawiera: <br>
* Średnia moc w miesiącu na każdym poziomie w kW. <br>
* Całkowite miesięczne zużycie energii w kWh na każdym poziomie. <br>
* Całkowite miesięczne zużycie energii w kWh dla agregatu chłodniczego (wszystkie poziomy). <br>
* Całkowity dzienny czas pracy na każdym poziomie. <br>
* Łączna liczba godzin pracy w miesiącu na każdym poziomie.
churn test [test rezygnacji]: cotygodniowy test, który weryfikuje stan operacyjny pompy pożarowej
budynku i identyfikuje usterki, które mogą nie być oczywiste podczas oględzin.
Cinderella attack [Atak Kopciuszka]: Atak cybernetyczny, który wyłącza oprogramowanie
zabezpieczające poprzez manipulowanie czasem wewnętrznego zegara sieci, tak aby licencja
oprogramowania zabezpieczającego wygasła przedwcześnie, przez co sieć docelowa jest podatna na
cyber atak.
ciphony: proces szyfrowania informacji dźwiękowych, którego wynikiem jest zaszyfrowana mowa.
circuit breaker [wyłącznik automatyczny]: automatycznie uruchamiany wyłącznik elektryczny
zaprojektowany w celu ochrony obwodu elektrycznego przed uszkodzeniem spowodowanym
przeciążeniem lub zwarciem. Jego podstawową funkcją jest wykrycie stanu zwarcia i przerwanie
przepływu prądu. W przeciwieństwie do bezpiecznika, który zadziała raz, a następnie należy go
wymienić, wyłącznik automatyczny można zresetować (ręcznie lub automatycznie), aby wznowić
normalną pracę. Poniżej przedstawiono różne typy wyłączników automatycznych: <br>
* wyłącznik powietrzny <br>
* przerywacz obwodu oleju (zbiornik oleju luzem) <br>
* minimalny wyłącznik oleju <br>
* wyłącznik nadmuchu powietrza <br>
* wyłącznik próżniowy <br>
* wyłącznik sześciofluorku siarki
circuit switched network [Sieć z komutacją łączy]: komutacja obwodów jest metodologią wdrażania
sieci telekomunikacyjnej, w której dwa węzły sieci ustanawiają dedykowany kanał komunikacyjny
(obwód) w sieci, zanim węzły będą mogły się komunikować. Obwód gwarantuje pełną przepustowość

kanału i pozostaje połączony przez cały czas trwania sesji komunikacyjnej. Obwód funkcjonuje tak,
jakby węzły były fizycznie połączone, jak w obwodzie elektrycznym.
City Tie Module (CTM): Połączenie z lokalną strażą pożarną lub centralną agencją monitorującą w celu
przyspieszenia czasu reakcji. Znany również jako przekaźnik straży pożarnej.
clear: Aby użyć oprogramowania lub sprzętu do nadpisania miejsca na nośniku danymi, które nie są
wrażliwe. Proces ten może obejmować nadpisywanie nie tylko logicznej lokalizacji przechowywania
pliku (plików) (np. Tabeli alokacji plików), ale może również obejmować wszystkie adresowalne
lokalizacje.
czysty tekst: informacje, które nie są zaszyfrowane.
cleared employee [zwolniony pracownik]: wszyscy pracownicy otrzymali PCL i wszyscy pracownicy
przetwarzani na PCL.
clearing [kasowanie]: usuwanie danych z systemu informatycznego, jego urządzeń magazynujących i
innych urządzeń peryferyjnych posiadających pojemność pamięci, w taki sposób, że dane nie mogą być
odtworzone przy użyciu zwykłych możliwości systemu (tj. za pomocą klawiatury); jednak dane mogą
zostać odtworzone przy użyciu metod laboratoryjnych.
clickbait: pejoratywny termin opisujący treści internetowe, których celem jest generowanie
przychodów z reklam online, zwłaszcza kosztem jakości lub dokładności, polegający na sensacyjnych
nagłówkach, aby przyciągnąć kliknięcia i zachęcić do przekazywania materiałów za pośrednictwem
internetowych sieci społecznościowych. Nagłówki Clickbait zazwyczaj mają na celu wykorzystanie luki
w ciekawości, dostarczając tylko tyle informacji, aby zaciekawić czytelnika, ale nie na tyle, aby
zaspokoić jego ciekawość bez klikania na linkowaną zawartość.
click farm [farma kliknięć]: forma oszustwa polegająca na zatrudnianiu dużej grupy nisko opłacanych
pracowników do klikania w płatne linki reklamowe oszusta kliknięć (mistrz farmy kliknięć lub hodowca
kliknięć). Pracownicy klikają łącza, przeglądają docelową witrynę internetową przez pewien czas i
prawdopodobnie rejestrują się w celu otrzymywania biuletynów przed kliknięciem innego łącza. Dla
wielu z tych pracowników klikanie wystarczającej liczby reklam dziennie może znacznie zwiększyć ich
przychody i może być również alternatywą dla innych rodzajów pracy. Zautomatyzowanemu filtrowi
niezwykle trudno jest wykryć ten symulowany ruch jako fałszywy, ponieważ zachowanie
odwiedzających wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku prawdziwego, legalnego gościa. Chociaż
usługi farm kliknięć naruszają zasady dotyczące użytkowników mediów społecznościowych, nie ma
żadnych przepisów rządowych które czynią je nielegalnymi.
click-jacking [przechwytywanie kliknięć]: ukrywanie hiperłączy pod legalną, klikalną treścią, które po
kliknięciu powoduje, że użytkownik nieświadomie wykonuje działania, takie jak pobieranie złośliwego
oprogramowania lub wysyłanie identyfikatora do witryny. W witrynach sieci społecznościowych
przyciski „Lubię to” i „Udostępnij” są wykorzystywane w wielu oszustwach polegających na porywaniu
kliknięć. Wyłącz skrypty i ramki iframe w dowolnej przeglądarce internetowej, której używasz.
client [klient] : komputer systemu sterowania budynkiem, który żąda i korzysta z usługi dostarczanej
przez komputer „serwer”. Czasami serwer może być klientem innego serwera.
cloud computing [przetwarzanie w chmurze]: model umożliwiający dostęp sieciowy na żądanie do
współużytkowanej puli konfigurowalnych możliwości / zasobów IT (np. sieci, serwerów, pamięci
masowej, aplikacji i usług), które można szybko udostępnić i zwolnić przy minimalnym wysiłku lub
usłudze zarządzania interakcja z dostawcą. Pozwala użytkownikom na dostęp do usług opartych na

technologii z chmury sieciowej bez wiedzy, doświadczenia lub kontroli nad infrastrukturą
technologiczną, która ich obsługuje. Ten model chmury składa się z pięciu podstawowych cech
(samoobsługa na żądanie, wszechobecny dostęp do sieci, niezależne od lokalizacji łączenie zasobów,
szybka elastyczność i mierzona usługa); trzy modele świadczenia usług (oprogramowanie w chmurze
jako usługa [SaaS], platforma chmurowa jako usługa [PaaS] i infrastruktura chmurowa jako usługa
[IaaS]); oraz cztery modele dostępu dla przedsiębiorstw (chmura prywatna, chmura społecznościowa,
chmura publiczna i chmura hybrydowa)
cloud video recording [nagrywanie wideo w chmurze (CVR)]: instalacja cyfrowej kamery podłączonej
do Internetu, która przechowuje nagrane wideo, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego
miejsca.
clustered servers [serwery w klastrze]: łączenie ze sobą wielu komputerów za pośrednictwem sieci
szkieletowej Ethernet w celu utworzenia pierścienia komputerów-hostów, które działają jako
pojedyncza jednostka, rozkładając obciążenie na wszystkich członków pierścienia w celu wykonywania
złożonych operacji.
clustered storage [magazyn klastrowy]: łączenie wielu komputerów do przechowywania danych w
celu utworzenia nadmiarowego pierścienia urządzeń do przechowywania danych, które mogą
wykonywać wiele żądań odczytu i zapisu do komputera wysyłającego żądanie.
clutron: Cracker-speak dla niepodzielnej cząstki jasności. Nazywany również cluonem.
cogeneration plant [elektrociepłownia]: Kogeneracja, czyli skojarzona produkcja ciepła i energii (CHP),
to wykorzystanie elektrowni do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i wychwytywania
ciepła odpadowego.
Cognizant Security Agency (CSA): agencje władzy wykonawczej, które zostały upoważnione do
ustanowienia programu bezpieczeństwa przemysłowego w celu ochrony informacji niejawnych
podlegających jurysdykcji tych agencji po ujawnieniu lub ujawnieniu przemysłowi amerykańskiemu.
Agencje te to Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, Departament Energii Stanów
Zjednoczonych, Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) i Komisja Regulacji Jądrowych (NRC).
Cognizant Security Office (CSO): Jednostka organizacyjna oddelegowana przez kierownika CSA do
administrowania bezpieczeństwem przemysłowym w imieniu CSA.
cold site: Lokalizacja kopii zapasowych, która może być gotowa i działać w stosunkowo krótkim czasie,
np. dzień lub dwa. Zapewnienie usług, takich jak linie telefoniczne i zasilanie, jest zapewnione, a
podstawowe meble biurowe mogą być na miejscu, ale jest mało prawdopodobne, że będzie jakikolwiek
sprzęt komputerowy, mimo że budynek może mieć infrastrukturę sieciową i gotowe pomieszczenie
pełnić rolę serwerowni. W większości przypadków zimne witryny zapewniają fizyczną lokalizację i
podstawowe usługi.
<b<collateral effect [efekt uboczny]: niezamierzone lub przypadkowe skutki, w tym między innymi
obrażenia ciała lub szkody wyrządzone osobom lub przedmiotom, które nie byłyby legalnymi celami
wojskowymi w okolicznościach panujących w tamtym czasie. Obejmuje skutki dla komputerów, sieci,
informacji lub infrastruktury cywilnych lub komputerów podwójnego zastosowania. Takie skutki nie są
niezgodne z prawem, o ile nie są nadmierne w świetle ogólnej przewagi militarnej przewidywanej z
działalności. W operacjach w cyberprzestrzeni skutki uboczne dzieli się na:
* Wysokie: znaczące niekorzystne skutki dla osób lub mienia, które nie są celami zgodnymi z prawem,
co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo utraty życia, poważnych obrażeń lub

poważnych niekorzystnych skutków dla bezpieczeństwa narodu, bezpieczeństwa ekonomicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub dowolnej kombinacji takie efekty. <br>
* Średni: znaczące niekorzystne skutki dla osób lub mienia, które nie są celami zgodnymi z prawem.
<br>
* Niski: tymczasowy, minimalny lub przerywany wpływ na osoby lub mienie, które nie są celami
zgodnymi z prawem. <br>
* Brak: Dotyczy to tylko osób przeciwnych i komputerów, sieci kontrolowanych przez komputer i / lub
systemów informacyjno-informacyjnych.
collision [kolizja]: dwa lub więcej różnych wejść generuje ten sam wynik.
collision attack [atak kolizyjny]: w kryptografii atak kolizyjny na kryptograficzny skrót próbuje znaleźć
dwa wejścia dające tę samą wartość skrótu, na przykład kolizję z hashem.
commercial and government entity code [kod podmiotu komercyjnego i rządowego (CAGE)]: DSS
używa kodów CAGE do śledzenia podstawowych informacji o obiekcie.
centrum dowodzenia i / lub kontroli (CAC / CNC / CCC): centralny obiekt z odpowiednią zdolnością
telefoniczną do koordynowania procesu przywracania do czasu, gdy strona obezwładniona
cyberatakiem będzie funkcjonować.
Commandable: Punkt (obiekt) jest sterowany, jeśli jego właściwość Present_Value jest zapisywalna i
obsługuje opcjonalną właściwość Priority_Array. Ta funkcja jest przydatna w przypadku zastąpień.
comment ghosting [ghosting komentarza]: w społeczności internetowej, gdzie pojedynczy komentarz
jest niewidoczny dla wszystkich oprócz postującego, aby wyeliminować zakłócenia, które w innym
przypadku mogłyby spowodować. Nazywany również zakazem ukrywania się lub wysyłaniem widm.
Commerce Service Provider [Dostawca Usług Handlowych (CSP)]: firma, która dostarcza rozwiązania ecommerce.
commercial off-the-shelf [komercyjne gotowe produkty (COTS)]: dostępne w handlu produkty, które
można kupić i zintegrować z niewielkim dostosowaniem, co ułatwia instalację klienta i zmniejsza
koszty.
commissioning [uruchomienie]: proces zapewniania, że wszystkie systemy i komponenty budynku lub
zakładu przemysłowego są odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane, przetestowane, obsługiwane
i konserwowane w celu uzyskania optymalnej wydajności. Proces rozruchu jest zwykle wykonywany
przez podwykonawcę będącego stroną trzecią i może być stosowany do nowych projektów
budowlanych lub remontowych. Pisemne raporty są przedstawiane jako zapis prawidłowego działania
i można się do nich odwołać później, gdy sprzęt wydaje się nie działać prawidłowo.
commodity service [usługa towarowa]: usługa systemu informatycznego (np. usługa
telekomunikacyjna) świadczona przez komercyjnego dostawcę usług zazwyczaj dla dużej i
zróżnicowanej grupy konsumentów. Organizacja nabywająca i / lub otrzymująca usługę towarową ma
ograniczony wgląd w strukturę zarządzania i działania dostawcy i chociaż organizacja może być w stanie
negocjować umowy dotyczące poziomu usług, organizacja zazwyczaj nie jest w stanie wymagać od
dostawcy wdrożyć określone środki kontroli bezpieczeństwa.

common access card [karta wspólnego dostępu (CAC)]: standardowa karta identyfikacyjna /
inteligentna wydana przez Departament Obrony, która ma wbudowany zintegrowany chip
przechowujący certyfikaty infrastruktury klucza publicznego (PKI).
Common Gateway Interface (CGI): używany przez serwery WWW do przekazywania parametrów do
wykonywalnych skryptów w celu dynamicznego generowania odpowiedzi.
Common Industrial Protocol (CIP): Protokół przemysłowy do zastosowań automatyki przemysłowej.
CIP obejmuje kompleksowy zestaw komunikatów i usług do gromadzenia aplikacji automatyzacji
produkcji: sterowanie, bezpieczeństwo, synchronizacja, ruch, konfiguracja i informacje. CIP umożliwia
użytkownikom integrację tych aplikacji produkcyjnych z sieciami Ethernet na poziomie
przedsiębiorstwa i Internetem. CIP jest niezależny od mediów i zapewnia ujednoliconą architekturę
komunikacji w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Obejmują one rozszerzenia aplikacji do CIP: CIP
Safety, CIP Motion i CIP Sync.
Common Misuse Scoring System (CMSS): zestaw miar wagi luk w zabezpieczeniach związanych z
niewłaściwym wykorzystaniem funkcji oprogramowania. Funkcja oprogramowania to funkcjonalność
zapewniana przez oprogramowanie. Luka w zabezpieczeniach związana z niewłaściwym użyciem
funkcji oprogramowania to luka, w której funkcja zapewnia również możliwość naruszenia
bezpieczeństwa systemu sterowania budynkiem.
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE): słownik nazw pospolitych znanych publicznie luk w
zabezpieczeniach systemu informatycznego.
Common Vulnerability Scoring System (CVSS): specyfikacja SCAP do komunikowania charakterystyk luk
w zabezpieczeniach i pomiaru ich względnej wagi.
communications cover [osłona komunikacyjna]: ukrywanie lub zmienianie charakterystycznych
wzorców komunikacji w celu ukrycia informacji, które mogą być wartościowe dla przeciwnika.
communications deception [oszustwo komunikacyjne]: celowa transmisja, retransmisja lub zmiana
komunikacji w celu wprowadzenia w błąd interpretacji wiadomości przez przeciwnika.
communications profile [profil komunikacji]: analityczny model komunikacji związany z organizacją lub
działalnością. Model jest tworzony na podstawie systematycznego badania treści i wzorców
komunikacji, funkcji, które odzwierciedlają oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa komunikacji.
communications failure [awaria komunikacji]: nieplanowana przerwa w komunikacji elektronicznej w
wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania.
communications recovery [odzyskiwanie łączności]: przywracanie lub zmiana trasy sieci
komunikacyjnej lub jej komponentów po ataku cyber-fizycznym.
compartmented mode [tryb przedziałowy] : tryb działania, w którym każdy użytkownik mający
bezpośredni lub pośredni dostęp do systemu, jego urządzeń peryferyjnych, zdalnych terminali lub
zdalnych hostów posiada wszystkie z poniższych: (1) ważne poświadczenie bezpieczeństwa dla
najbardziej zastrzeżonych informacji przetwarzanych w systemie; (2) formalne zezwolenie na dostęp i
podpisane umowy o nieujawnianiu informacji, do których użytkownik ma mieć dostęp; oraz (3) ważne
zasady niezbędne do uzyskania informacji, do których użytkownik ma mieć dostęp.
competitive intelligence [wywiad konkurencyjny]: szpiegostwo legalne lub przynajmniej nie w
oczywisty sposób nielegalne.

Competitive Local Exchange Carrier : firma telekomunikacyjna (czasami nazywana operatorem)
konkurująca z innymi, już istniejącymi operatorami (zwykle zasiedziałym lokalnym operatorem
wymiany danych (ILEC)). Większość CLEC oferuje również usługi internetowe.
comprehensive testing [kompleksowe testowanie]: metodologia testów, która zakłada wyraźną i
merytoryczną wiedzę o wewnętrznej strukturze i szczegółach implementacji przedmiotu oceny. Znany
również jako testowanie białoskrzynkowe.
compromise [włamanie]: ujawnienie informacji osobom nieupoważnionym lub naruszenie polityki
bezpieczeństwa systemu, w którym mogło nastąpić nieuprawnione celowe lub niezamierzone
ujawnienie, modyfikacja, zniszczenie lub utrata obiektu.
compromising emanations [emanacje ujawniające]: niezamierzone sygnały, które w przypadku
przechwycenia i przeanalizowania ujawniłyby informacje przesyłane, odbierane, obsługiwane lub w
inny sposób przetwarzane przez sprzęt systemów informatycznych.
computer-aided design
[projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)]: wykorzystanie
komputera w zastosowaniach projektowych, takich jak architektura, inżynieria i produkcja.
computer-aided facility management [wspomagane komputerowo zarządzanie obiektami (CAFM)]:
oprogramowanie i systemy, które umożliwiają kierownikom obiektów zwiększenie wykorzystania
przestrzeni i obiektów, ograniczenie ruchów biurowych i realokacji, planowanie konserwacji
zapobiegawczej, efektywne przeprowadzanie konserwacji reaktywnej, standaryzację usług i
usprawnienie procesów. Ostatecznie informacje z oprogramowania CAFM pozwalają menedżerom
usprawnić długoterminowe planowanie wymagań dotyczących nieruchomości, przestrzeni, obiektów,
konserwacji i usług w stosunku do budżetów, aby zapewnić zgodność z podstawowymi potrzebami
biznesowymi.
computer forensics [informatyka śledcza]: praktyka gromadzenia, przechowywania i analizowania
danych komputerowych do celów dochodzeniowych w sposób zapewniający integralność danych.
Computer Incident Response Team [Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CIRT)]: Grupa
osób zwykle składająca się z analityków ds. Bezpieczeństwa zorganizowanych w celu opracowywania,
rekomendowania i koordynowania natychmiastowych działań łagodzących w celu powstrzymania,
wykorzenienia i przywrócenia po incydentach związanych z bezpieczeństwem komputerowym.
computer network attack [atak sieci komputerowej (CNA)]: działania podejmowane za pośrednictwem
sieci komputerowych w celu zakłócenia, zaprzeczenia, degradacji lub zniszczenia informacji
znajdujących się w komputerach i sieciach komputerowych lub w samych komputerach i sieciach.
Kategoria pożarów wykorzystywanych do celów ofensywnych, w których za pomocą sieci
komputerowych podejmowane są działania mające na celu zakłócanie, zaprzeczanie, degradowanie,
manipulowanie lub niszczenie informacji znajdujących się w docelowym systemie informacyjnym lub
sieciach komputerowych lub w samych systemach / sieciach. Ostateczny zamierzony skutek
niekoniecznie dotyczy samego systemu docelowego, ale może wspierać większe wysiłki, takie jak
operacje informacyjne lub przeciwdziałanie terroryzmowi; na przykład zmienianie lub podszywanie się
pod określone komunikaty lub uzyskiwanie lub odmawianie dostępu do komunikacji przeciwnika lub
kanałów logistycznych. Termin pożary oznacza użycie systemów broni w celu wywołania określonych
śmiercionośnych lub nieśmiercionośnych skutków na celu.
Computer Network Defense [Ochrona sieci komputerowej (CND)]: działania podjęte w celu ochrony
przed nieautoryzowaną aktywnością w sieciach komputerowych. CND obejmuje monitorowanie,

wykrywanie, analizę (taką jak analiza trendów i wzorców) oraz działania w zakresie reagowania i
przywracania.
Computer Network Exploitation [Eksploatacja sieci komputerowych (CNE)]: umożliwianie operacji i
gromadzenia danych wywiadowczych za pośrednictwem sieci komputerowych w celu gromadzenia
danych z systemów lub sieci informacji o celu lub przeciwniku.
Computer Network Defense Analysis [Analiza ochrony sieci komputerowej]: w pracy związanej z
cyberbezpieczeństwem osoba, która stosuje środki obronne i informacje zebrane z różnych źródeł w
celu identyfikacji, analizy i zgłaszania zdarzeń, które występują lub mogą wystąpić w sieci w celu
ochrony informacji, budowania systemów kontroli i sieci przed zagrożeniami.
Computer Network Defense Infrastructure Support [Obsługa infrastruktury ochrony sieci
komputerowej]: osoba, która testuje, wdraża, wdraża, konserwuje, przegląda i administruje sprzętem
i oprogramowaniem infrastruktury wymaganym do skutecznego zarządzania siecią i zasobami
dostawcy usług w zakresie obrony sieci komputerowej w pracy związanej z cyberbezpieczeństwem;
monitoruje sieć, aby aktywnie przeciwdziałać nieautoryzowanym działaniom.
Operacje sieci komputerowej (CNO): Obejmuje atak sieci komputerowej, obronę sieci komputerowej i
powiązane operacje umożliwiające eksploatację sieci komputerowej.
Computer Numerical Control [Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC)]: obrabiarka, której
funkcja i ruchy są kontrolowane przez oprogramowanie. CNC może kontrolować posuw, głębokość
skrawania, prędkość i funkcje, takie jak włączanie / wyłączanie wrzeciona, włączanie / wyłączanie
chłodziwa.
Computer Recovery Team (CRT): Pracownicy odpowiedzialni za ocenę uszkodzeń systemu sterowania
budynkiem, przywrócenie działania wyposażenia budynku oraz ustawienie nowego systemu
sterowania budynkiem.
Computer Room Air Conditioner [Klimatyzator pomieszczenia komputerowego (CRAC)]: dedykowany
klimatyzator, który monitoruje i utrzymuje temperaturę, dystrybucję powietrza i wilgotność w
pomieszczeniu sieciowym lub centrum danych.
Computer Security Incident Response Team [Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa
komputerowego (CSIRT)]: zdolność utworzona w celu udzielania pomocy w reagowaniu na incydenty
związane z bezpieczeństwem komputerowym; zwany również zespołem reagowania na incydenty
komputerowe (CIRT) lub CIRC (Centrum reagowania na incydenty komputerowe, zdolność reagowania
na incydenty komputerowe). To zespół świadczący usługi dla określonego okręgu wyborczego. Istnieje
kilka akronimów używanych do opisania zespołów świadczących podobne rodzaje usług (np. CSIRC,
CSRC, CIRC, CIRT, IHT, IRC, IRT, SERT i SIRT). Ogólny termin „CSIRT” jest szeroko stosowany w
społeczności zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym.
Computer Telephony Integration [Integracja telefonii komputerowej (CTI)]: Łącze między systemami
telefonicznymi a komputerami w celu ułatwienia połączeń przychodzących i wychodzących; fizyczne
łącze między telefonem a serwerem.
computer virus attack [atak wirusa komputerowego]: program „infekuje” systemy sterowania
budynkiem w taki sam sposób, jak wirus biologiczny infekuje ludzi. Typowy wirus tworzy swoje kopie i
wstawia je do kodu innych programów.
computer vision [widzenie komputerowe]: Poddziedzina sztucznej inteligencji (AI) skupiona na
przetwarzaniu obrazu. Celem jest zrozumienie obrazu na poziomie ludzkim.

Computerized Maintenance Management System [Komputerowy system zarządzania konserwacją
(CMMS)]: skomputeryzowana baza danych zawierająca informacje o działaniach związanych z
utrzymaniem budynku i obejmuje projektowanie, budowę, uruchomienie, eksploatację, konserwację i
wymianę wyposażenia. CMMS zawiera aktualne i historyczne informacje dotyczące napraw każdego
elementu wyposażenia w budynku. Informacje te mają pomóc pracownikom utrzymania ruchu w
bardziej efektywnym wykonywaniu ich pracy (na przykład określić, które maszyny wymagają
konserwacji i które magazyny zawierają potrzebne im części zamienne) oraz pomóc kierownictwu w
podejmowaniu świadomych decyzji (na przykład obliczanie kosztów naprawy awarii maszyny) w
porównaniu z konserwacją zapobiegawczą dla każdej maszyny, która może prowadzić do lepszej
alokacji zasobów). Poniżej znajduje się lista typów informacji przechowywanych w systemie CMMS, do
których haker chciałby uzyskać dostęp:
* Wyposażenie: tabliczka znamionowa, producent, numer modelu, pojemność, stan, optymalne
zakresy działania, alarmy dotyczące warunków poza zasięgiem, krytyczność, dostępne części zamienne
i informacje o kopii zapasowej.
* Personel: nazwiska, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, certyfikaty i licencje, poświadczenie
bezpieczeństwa, pozwolenia, hasła, stawki za pracę, harmonogram pracy i harmonogram urlopów.
* Czynności konserwacyjne: planowane przestoje, awarie sprzętu, planowane naprawy, plany
rozbudowy, godziny pracy i zużycie mediów.
* Najemcy budynków: skargi, w tym nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu.
Cyberatak CMMS: Niestety, CMMS zależy w dużym stopniu od łączności z Internetem, a także
komunikacji bezprzewodowej, aby działać wydajnie. CMMS powiadamia personel konserwacyjny
budynku, gdy sprzęt wymaga uwagi, na przykład gdy pompa lub zawór działa nieprawidłowo, generując
i wysyłając zlecenie pracy do urządzenia mobilnego. Personel może uzyskać bezprzewodowy dostęp
do informacji, takich jak historia przeszłych konserwacji, przeprowadzona konserwacja zapobiegawcza,
wszystkie specyfikacje urządzenia, w tym pojemność, normalne parametry pracy, a nawet to, czy części
zamienne są pod ręką i gdzie znajdują się w magazynie. Niektóre bazy danych CMMS zawierają
informacje o najemcy, na przykład o tym, kto zażądał konserwacji, o pokoju numer i numer telefonu.
Niektóre bazy danych zawierają informacje, takie jak poświadczenie bezpieczeństwa pracowników,
stawki za pracę, harmonogram wakacji i dane kontaktowe. CMMS byłby doskonałym narzędziem do
kierowania personel obsługujący ataki typu spear phishing. Kiedy haker włamuje się do CMMS, może
zobaczyć wiele informacji o budynku i sposobie jego obsługi. Haker może zobaczyć, które elementy
wyposażenia są aktywami o wysokim priorytecie, które można uznać za zagrożenia bezpieczeństwa i
punkty wyzwalające alarmy awarii i automatyczne wyłączanie. Haker może sprawdzić, czy dostępne są
części zamienne, więc może wybrać sprzęt, którego naprawa zajmie więcej czasu. Inną rzeczą do
rozważenia jest to, że CMMS jest zwykle powiązany bezpośrednio z siecią BCS, co czyni go możliwym
wektorem ataku hakerów.
confidentiality [poufność]: Zachowanie autoryzowanych ograniczeń dostępu do informacji i ich
ujawniania, w tym środków ochrony prywatności i informacji zastrzeżonych.
configuration control [kontrola konfiguracji]: Proces kontroli modyfikacji sprzętu, oprogramowania
sprzętowego, oprogramowania i dokumentacji w celu ochrony systemu informatycznego przed
niewłaściwą modyfikacją przed, w trakcie i po wdrożeniu systemu.
configuration management [zarządzanie konfiguracją (CM)]>: zarządzanie zmianami wprowadzanymi
w sprzęcie, oprogramowaniu, oprogramowaniu układowym, dokumentacji, testach, osprzęcie

testowym i dokumentacji testowej systemu sterowania budynkiem przez cały okres eksploatacji
budynku.
configuration property [właściwość konfiguracji[: parametr kontrolera używany przez aplikację, który
jest zwykle ustawiany podczas instalacji i rzadko zmieniany.
congestion collapse attack [atak typu „congestion collapse”]: stan, do którego może dotrzeć sieć
komputerowa z komutacją pakietów, gdy z powodu przeciążenia występuje niewielka lub żadna
użyteczna komunikacja. Zwykle występuje w „wąskich punktach” sieci, gdzie całkowity ruch
przychodzący do węzła przekracza przepustowość wychodzącą.
consortium agreement: [umowa konsorcjum]: umowa zawarta przez organizacje o współużytkowaniu
infrastruktury przetwarzania i / lub biura, jeśli jeden z członków grupy zostanie poddany cyberatakowi.
contamination [zanieczyszczenie]: rodzaj incydentu polegającego na wprowadzeniu danych o jednej
klauzuli tajności lub kategorii ochrony do danych o niższej klauzuli lub innej kategorii ochrony.
content filtering [Filtrowanie treści[: proces monitorowania komunikacji, takiej jak poczta e-mail i
strony internetowe, analizowania ich pod kątem podejrzanych treści i zapobiegania dostarczaniu
podejrzanej zawartości użytkownikom.
contingency plan [plan awaryjny]: plan reagowania kryzysowego, operacji tworzenia kopii zapasowych
i odtwarzania po cyberataku dla systemów i instalacji sterowania budynkiem. Plan awaryjny zapewnia
minimalny wpływ na eksploatację budynku w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia systemu
sterowania budynkiem lub obiektu.
contingency planning [planowanie awaryjne]: plan, który dotyczy sposobu utrzymania funkcji budynku
w organizacji w przypadku ataku cyber-fizycznego.
control logic diagram [diagram logiki sterowania]: Graficzna reprezentacja logiki sterowania dla
procesów tworzących system sterowania budynkiem.
control loop [pętla sterująca]: kombinacja urządzeń obiektowych i funkcji sterujących ułożonych w taki
sposób, że zmienna sterująca jest porównywana z wartością zadaną i powraca do procesu w postaci
zmiennej manipulowanej.
control network [sieć kontrolna]: sieci podłączone do urządzeń budowlanych, które kontrolują procesy
fizyczne. Sieć sterowania jest podzielona na strefy, aw jednym budynku może znajdować się wiele
oddzielnych sieci sterowania.
control server [serwer sterujący]: serwer komputerowy, na którym znajduje się nadrzędny system
sterowania, zazwyczaj dostępna na rynku aplikacja BCS lub SCADA.
controlled interface [kontrolowany interfejs]: granica z zestawem mechanizmów, które wymuszają
zasady bezpieczeństwa i kontrolują przepływ informacji między połączonymi ze sobą systemami
informacyjnymi.
controlled variable [zmienna kontrolowana]: wartość zadana, którą system sterowania budynkiem
próbuje utrzymać na z góry określonej wartości. Wartość zadana może być stała lub zmienna.
controller [kontroler]: urządzenie, które monitoruje i steruje działaniem systemu sterowania
budynkiem. Warunki operacyjne są zmiennymi wyjściowymi systemu sterowania budynkiem, na które
wpływa regulacja zmiennych wejściowych. Jednostka zarządzająca przepływem informacji między
dyskami do przechowywania danych a komputerem.

Controller Area Network (CAN bus): standard samochodowy umożliwiający komunikację
mikrokontrolerów i urządzeń.
controller module [moduł kontrolera]: komunikuje się z różnymi urządzeniami, w tym z modułami
wejść / wyjść Panel Bus i / lub urządzeniami LonWorks (np. regulatorami pokojowymi). Dozwolone są
punkty danych (wszystkich typów, np. Wewnętrzne wirtualne punkty danych i sprzętowe punkty
danych). Zazwyczaj aplikacje HVAC wymagają takiej samej liczby wewnętrznych wirtualnych punktów
danych i sprzętowych punktów danych. Moduły sterownika i moduły we / wy magistrali centrali można
zwykle oddzielić maksymalnie o 40 metrów i mogą być zasilane przez jeden lub więcej zewnętrznych
transformatorów. W przypadku awarii zasilania kondensator zwykle oszczędza zawartość pamięci RAM
i zegar czasu rzeczywistego do 72 godzin.
Controlnet: Otwarty protokół sieciowy dla aplikacji automatyki przemysłowej.
cooling tower [wieża chłodnicza]: wieża chłodnicza to urządzenie oddające ciepło budynku, które
odrzuca ciepło odpadowe do atmosfery poprzez chłodzenie strumienia wody do niższej temperatury.
Wieże chłodnicze wykorzystują parowanie wody do usuwania ciepła procesowego i schładzania płynu
roboczego do temperatury zbliżonej do termometru mokrego lub, w przypadku suchych wież
chłodniczych z obiegiem zamkniętym, polegają wyłącznie na powietrzu do chłodzenia płynu roboczego
do poziomu zbliżonego do powietrza suchego termometru temperatura. Grzejnik basenu w wieży
chłodniczej zapobiega zamarzaniu wody w zimie, więc odcięcie zasilania grzejnika wieży chłodniczej
może spowodować zamarznięcie wody. Uniemożliwiłoby to działanie urządzenia i mogłoby
spowodować trwałe uszkodzenie.<br><br>
cooling tower profile report [raport o profilu wieży chłodniczej]: Profil wieży chłodniczej dla każdej
wieży chłodniczej, w tym:
* Całkowity dzienny i miesięczny czas realizacji (każdy wentylator).
* Liczba przejść włączania i wyłączania (każdy wentylator).
* Maksymalna i minimalna dobowa temperatura wody w skraplaczu oraz czas wystąpienia dla
bieżącego i poprzednich miesięcy.
* Całkowite dzienne i miesięczne zużycie wody uzupełniającej.
cookie plik: dane wymieniane między serwerem HTTP a przeglądarką (klientem serwera) w celu
przechowywania informacji o stanie po stronie klienta i późniejszego pobrania ich do użytku przez
serwer.
ciągłość działania (COOP): z góry określony zestaw instrukcji lub procedur, które opisują, w jaki sposób
podstawowe funkcje organizacji zostaną utrzymane w ciągu 12 godzin i do 30 dni w wyniku katastrofy
przed powrotem do normalnej działalności.
cooperative hot sites [wspólne witryny internetowe]: witryna należąca do grupy organizacji, dostępna
dla członka grupy w przypadku wystąpienia cyberataku.
corruption [zagrożenie]: działanie zagrażające, które w niepożądany sposób zmienia działanie systemu
sterowania budynkiem poprzez niekorzystną modyfikację funkcji lub danych systemu sterowania
budynkiem.
cost benefit analysis [analiza kosztów i korzyści]: ocena kosztów zapewnienia ochrony danych w
systemie sterowania budynkiem w porównaniu z kosztem naruszenia bezpieczeństwa budynku.

cost of ownership [koszt posiadania]: Koszt instalacji sprzętu plus koszt eksploatacji sprzętu w
przewidywanym okresie użytkowania.
Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project (CHAMP): pocisk, który może
wyłączyć z nieba systemy komputerowe i inne pobliskie systemy elektroniczne poprzez ukierunkowaną
emisję mikrofal.
countermeasure [środek zaradczy]: każde działanie, urządzenie, procedura, technika lub inny środek,
który zmniejsza podatność lub zagrożenie systemu sterowania budynkiem. Metody reaktywne
stosowane w celu zapobieżenia pomyślnemu wystąpieniu exploita po wykryciu zagrożenia. Systemy
zapobiegania włamaniom (IPS) często stosują środki zaradcze, aby uniemożliwić intruzom uzyskanie
dalszego dostępu do sieci komputerowej. Inne środki zaradcze to łatki, listy kontroli dostępu i filtry
złośliwego oprogramowania. ŹRÓDŁO:
countermeasures [środki zaradcze]: ta forma nauki wojskowej, która poprzez zastosowanie urządzeń
i / lub technik ma na celu osłabienie skuteczności operacyjnej działań niepożądanych lub
kontradyktoryjnych lub zapobieganie szpiegostwu, sabotażowi, kradzieży lub nieuprawnionemu
dostępowi do lub wykorzystanie wrażliwych lub niejawnych informacji lub systemów informatycznych.
* Środki obronne obejmują działania mające na celu identyfikację źródła wrogich działań
cybernetycznych, ochronę / łagodzenie na granicy (np. Systemy ochrony przed włamaniami, blokady
zapobiegawcze, czarna lista); polowanie w sieciach (aktywne poszukiwanie insiderów i innych
adwersarzy lub złośliwego oprogramowania); pasywna i aktywna inteligencja (w tym organy ścigania)
wykorzystywana do wykrywania zagrożeń cybernetycznych; i / lub działania do tymczasowo odizoluj
system zaangażowany w wrogie działania cybernetyczne.
* Ofensywne środki zaradcze mogą obejmować elektroniczne zagłuszanie lub inne środki mające na
celu zakłócenie cyberprzestępczości przeciwnika podczas zatrudnienia.
cover-coding [kodowanie przykrywkowe]: technika zmniejszania ryzyka podsłuchiwania poprzez
zasłanianie przesyłanych informacji.
covert channel analysis [ukryta analiza kanałów]: określenie zakresu, w jakim model polityki
bezpieczeństwa i późniejsze opisy programów niższego poziomu mogą umożliwić nieautoryzowany
dostęp do informacji.
covert channel attack [atak na ukryty kanał]: nieautoryzowana ścieżka komunikacyjna, która
manipuluje medium komunikacyjnym w nieoczekiwany, niekonwencjonalny lub nieprzewidziany
sposób w celu przesłania informacji bez wykrycia przez kogokolwiek innego niż podmioty obsługujące
tajny kanał.
covert testing [tajne testowanie]: Testowanie przeprowadzone przy użyciu ukrytych metod i bez
wiedzy personelu IT organizacji, ale za pełną wiedzą i zgodą wyższego kierownictwa.
covert timing channel [ukryty kanał czasowy]: Ukryty kanał, w którym jeden proces sygnalizuje
informacje innemu procesowi poprzez modulowanie własnego wykorzystania zasobów systemowych
(np. czasu jednostki centralnej) w taki sposób, że ta manipulacja wpływa na rzeczywisty czas
odpowiedzi obserwowany przez drugi proces.
cracker: haker, który włamuje się do komputerów w celu uzyskania przestępczych korzyści. Ponadto
osoba, która włamuje się do systemu komputerowego innej osoby, omija hasła lub licencje w
programach komputerowych; lub w inny sposób celowo narusza bezpieczeństwo komputera. Cracker

odnosi się również do tych, które dokonują inżynierii wstecznej oprogramowania i modyfikują je pod
kątem uśmiechów i chichotów.
cracking: nielegalne włamanie do systemu komputerowego.
crate & ship: zapewnienie alternatywnych możliwości przetwarzania podczas ataku cybernetycznego,
poprzez ustalenia umowne z dostawcą sprzętu w celu wysłania sprzętu zastępczego w określonym
czasie
credit card skimming attack [atak skimmingu kart kredytowych]: hakerzy mogą używać urządzenia do
kradzieży informacji o karcie kredytowej w ramach legalnej transakcji kartą kredytową. Urządzenia do
pobierania danych z kart kredytowych są czasami umieszczane w bankomatach lub trzymane w rękach
kelnerów lub pracowników sklepów. Kiedy karta kredytowa jest uruchamiana przez skimmer,
urządzenie przechwytuje informacje o karcie kredytowej.
crimeware: złośliwe oprogramowanie zaprojektowane do wykonywania nielegalnych działań w
Internecie. Klasa złośliwego oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji cyberprzestępczości.
crisis [kryzys]: cyberatak, który dramatycznie wpływa na zdolność systemu kontroli budynku do
prawidłowego działania.
crisis management [zarządzanie kryzysowe]: koordynacja reakcji organizacji na cyberatak, w skuteczny
i terminowy sposób, w celu unieważnienie lub zminimalizowanie uszkodzeń zdolności systemu
sterowania budynkiem do działania.
crisis simulation [symulacja kryzysu]: proces testowania zdolności organizacji do reagowania na cyberfizyczny atak w skoordynowany, terminowy i skuteczny sposób poprzez symulację wystąpienia
konkretnego cyberataku.
critical functions [funkcje krytyczne]: czynności lub operacje budowlane, których nie można przerwać
ani uniemożliwić przez dłuższy czas bez istotnego zagrożenia dla misji organizacji.
critical infrastructure [infrastruktura krytyczna]: system i aktywa, fizyczne lub wirtualne, tak istotne dla
Stanów Zjednoczonych, że niezdolność lub zniszczenie takich systemów i aktywów miałoby osłabiający
wpływ na bezpieczeństwo, narodowe bezpieczeństwo gospodarcze, krajowe zdrowie lub
bezpieczeństwo publiczne lub dowolną kombinację te sprawy.
critical record [zapisy krytyczne]: zapisy lub dane, które w przypadku zniszczenia spowodowałyby
znaczne niedogodności i wymagałyby wymiany po znacznych kosztach.
criticality level [poziom krytyczności] : odnosi się do (konsekwencji) nieprawidłowego zachowania
systemu. Im poważniejsze są oczekiwane bezpośrednie i pośrednie skutki nieprawidłowego
zachowania, tym wyższy poziom krytyczności.
cron: aplikacja uniksowa, która uruchamia zadania o zaplanowanych porach dnia.
cross-domain capabilities [możliwości międzydomenowe]: zestaw funkcji, które umożliwiają
przesyłanie informacji między domenami zabezpieczeń zgodnie z politykami tych domen.
cross-domain solution [rozwiązanie międzydomenowe (CDS)]: Forma kontrolowanego interfejsu, która
zapewnia możliwość ręcznego i / lub automatycznego uzyskiwania dostępu i / lub przesyłania
informacji między różnymi domenami bezpieczeństwa.
crossover cable [kabel z przeplotem]: kabel, który zamienia pary kabli na drugim końcu i może być
używany do bezpośredniego łączenia urządzeń.

cross-site scripting (XSS) attack [atak typu cross-site scripting (XSS)]: rodzaj luki w zabezpieczeniach
komputera, zwykle występującej w aplikacjach internetowych. Luki w zabezpieczeniach XSS
umożliwiają atakującym wstrzyknięcie skryptu po stronie klienta (zazwyczaj Java) do stron
internetowych przeglądanych przez innych użytkowników. Osoby atakujące mogą wykorzystać lukę w
zabezpieczeniach skryptów między lokacjami w celu ominięcia kontroli dostępu, takich jak zasady tego
samego pochodzenia. Skutek może wahać się od drobnej uciążliwości do znacznego zagrożenia
bezpieczeństwa, w zależności od wrażliwości danych obsługiwanych przez podatną witrynę i
charakteru wszelkich środków ograniczających bezpieczeństwo wdrożonych przez właściciela witryny.
cross-site request forgery (CSRF) [fałszerstwo żądań między lokacjami]: rodzaj złośliwego
wykorzystania witryny internetowej, w którym nieautoryzowane polecenia są przesyłane od
użytkownika, któremu ta witryna internetowa ufa. W przeciwieństwie do cross-site scripting (XSS),
które wykorzystują zaufanie użytkownika do określonej witryny, CSRF wykorzystuje zaufanie, jakie
witryna ma do przeglądarki użytkownika. Znany również jako atak jednym kliknięciem lub jazda
sesyjna. Na przykład klienci banku w Meksyku zostali zaatakowani na początku 2008 roku za pomocą
plakietki ze zdjęciem w wiadomości e-mail. Łącze w tagu obrazu zmieniło wpis DNS banku w routerze
ADSL, tak aby wskazywał złośliwą witrynę internetową podszywającą się pod bank.
crowbar circuit [obwód łomu]: obwód elektryczny stosowany w celu zapobieżenia uszkodzeniu
obwodów podłączonych do zasilacza w przypadku przepięcia zasilacza. Działa poprzez umieszczenie
zwarcia lub ścieżki o niskiej rezystancji na wyjściu napięcia, tak jakby ktoś upuścił narzędzie o tej samej
nazwie na zaciski wyjściowe zasilacza. Aktywny obwód łomu może usunąć zwarcie po ustąpieniu stanu
przejściowego, umożliwiając wznowienie normalnej pracy urządzenia.
CryptoDefense malware attack [Atak złośliwego oprogramowania CryptoDefense]: jeden rodzaj
oprogramowania ransomware. Zapłacenie okupu nie gwarantuje, że ofiara będzie mogła ponownie
uzyskać dostęp do danych, a w wielu przypadkach tak się nie dzieje.
CryptoLocker Trojan attack [Atak trojana CryptoLocker]: program ransomware dystrybuowany za
pomocą załączników do wiadomości e-mail.
current sensing relay command switch [przełącznik poleceń przekaźnika wykrywającego prąd]:
nieinwazyjne urządzenie wykrywające prąd przepływający przez kabel lub przewód. Służy do
monitorowania stanu włączenia i wyłączenia lub potwierdzenia działania silników napędzających
wentylatory i dmuchawy, pompy, wężownice grzewcze i oświetlenie.
current switch hack [aktualny przełącznik]: przełączniki prądu stałego z dzielonym rdzeniem i stałym
rdzeniem są używane do monitorowania stanu krytycznych silników i obciążeń elektrycznych, takich
jak jednostki z napędem bezpośrednim, wentylatory wyciągowe i inne stałe obciążenia oraz do
sprawdzania czasów pracy oświetlenia . Te urządzenia mogą zostać zhakowane, jeśli osoba atakująca
uzyska dostęp do BCS.
cryptographic algorithm or hash [algorytm kryptograficzny lub skrót]: dobrze zdefiniowana procedura
obliczeniowa, która pobiera zmienne dane wejściowe, w tym klucz kryptograficzny, i generuje dane
wyjściowe.
cryptography [kryptografia]: dyscyplina, która obejmuje zasady, środki i metody transformacji danych
w celu ukrycia ich treści semantycznej, zapobiegania ich nieuprawnionemu użyciu lub zapobiegania ich
niewykrywaniu modyfikacji.
cut-through: przełączanie, w którym tylko nagłówek pakietu jest odczytywany przed przesłaniem.

cyberaktywizm: wykorzystywanie Internetu do tworzenia, obsługi i zarządzania aktywizmem
społecznym. Nazywany także haktywizmem, aktywizmem internetowym, cyber-dysydencją,
aktywizmem cyfrowym, aktywizmem internetowym, organizowaniem się online, popieraniem
elektronicznym i e-aktywizmem.
cyberatak: atak za pośrednictwem cyberprzestrzeni, którego celem jest wykorzystanie
cyberprzestrzeni przez przedsiębiorstwo w celu zakłócenia, wyłączenia, zniszczenia lub złośliwego
kontrolowania środowiska / infrastruktury komputerowej; lub niszczenie integralności danych lub
kradzież kontrolowanych informacji. Aktywny cyberatak zainicjowany z komputera na system BCS, ICS
lub SCADA lub pojedynczy komputer, który narusza integralność lub dostępność systemu sterowania
budynkiem, przechowywanych w nim informacji lub kontrolowanego przez niego sprzętu. Cyberataki
pasywne to przede wszystkim rozpoznanie mające na celu zmapowanie systemu BAS, ICS lub SCADA,
poszukiwanie luk w zabezpieczeniach lub opadanie okapów. Atak mający na celu popełnienie
cyberprzestępczości jest uważany za cyberatak. Cyberataki dzielą się na dwie kategorie:
* Ataki składniowe są proste; jest uważane za złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy, robaki i konie
trojańskie.
* Atak semantyczny to modyfikacja i rozpowszechnianie prawidłowych i niepoprawnych informacji.
Zmodyfikowanych informacji można było dokonać bez użycia komputerów, mimo że dzięki ich
wykorzystaniu można znaleźć nowe możliwości. Aby skierować kogoś w złym kierunku lub zatrzeć ślady
poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
cyberatak (nieukierunkowany i ukierunkowany): w nieukierunkowanych cyberatakach hakerzy atakują
bezkrytycznie jak najwięcej urządzeń, usług lub użytkowników. Nie dbają o to, kim jest ofiara, ponieważ
będzie wiele maszyn lub usług z lukami w zabezpieczeniach. W ukierunkowanym cyberataku Twoja
organizacja jest wyodrębniona, ponieważ osoba atakująca jest szczególnie zainteresowana Twoją firmą
lub otrzymała zapłatę za atakowanie systemu kontroli budynku. Przygotowanie do cyberataku może
zająć miesiące, aby haker mógł znaleźć najlepszą drogę do dostarczenia exploita bezpośrednio do
systemów sterowania budynkiem (lub użytkowników). Ukierunkowany cyber-fizyczny atak jest często
bardziej szkodliwy niż niecelowy, ponieważ został specjalnie dostosowany do ataku systemów
sterowania, procesów lub personelu w biurze, a czasem w domu.
cybernetycznych ataków drzewo: schemat koncepcyjny pokazujący, w jaki sposób system
komputerowy może zostać zaatakowany, opisujący zagrożenia i możliwe ataki cybernetyczne w celu
zrealizowania tych zagrożeń. Drzewa cyberataków nadają się do określenia strategii zapewniania
informacji i są coraz częściej stosowane w przemysłowych systemach sterowania i sieci
elektroenergetycznej. Wykonanie strategii zmienia drzewo cyberataków. Istnieje co najmniej 150
sposobów na zaatakowanie BCS.
cyber-pułapka: gdy haker osadza złośliwe oprogramowanie, które jest uruchamiane przez personel
konserwacyjny budynku. Na przykład początkową oznaką cyber-fizycznego ataku może być to, że haker
wyłączył dopływ wody do bojlera. Personel konserwacyjny w sterowni nie zdaje sobie sprawy, że
złośliwe oprogramowanie wypompowało całą wodę z kotła i podkręciło ogrzewanie. Po przegrzaniu
kotła, włączenie wody wywołuje eksplozję. Haker potrzebował działania wyzwalającego, budując
personel konserwacyjny, aby zmaksymalizować szkody. Przed ponownym włączeniem wody personel
konserwacyjny powinien upewnić się, że zasilanie kotła nie jest włączone, ręcznie sprawdzając kocioł i
nie polegając na BCS, który ma prawdopodobnie zostały uznane za zawodne przez hakera.

cybercasting: proces, za pomocą którego przestępca może anonimowo monitorować potencjalną
ofiarę, obserwując, jak sekwencyjnie przesyłają cenne dane o swoim dobytku i aktualnym położeniu
geograficznym (geotag).
cybernetyczna kampania: oznacza czas, w którym dana siła cybernetyczna przeprowadza serię
zaplanowanych i skoordynowanych cyberataków lub innych operacji cybernetycznych w danym
środowisku sieciowym (czasami nazywanym NEO lub sieciowym środowiskiem działania).
Cyberkampania może być przeprowadzona przez jednego aktora lub jako połączony wysiłek wielu
podmiotów. Kampania cybernetyczna to seria powiązanych operacji cybernetycznych
ukierunkowanych na pojedynczy, konkretny, strategiczny cel lub wynik. Cyber-kampania może trwać
tylko kilka dni lub tygodni albo może trwać kilka miesięcy, a nawet lat.
cyber-gromadzenie: odnosi się do wykorzystania technik cyberwojny w celu prowadzenia szpiegostwa.
Działania związane z cyber-gromadzeniem zwykle polegają na umieszczeniu złośliwego
oprogramowania w docelowej sieci lub komputerze w celu skanowania, gromadzenia i infiltracji
poufnych informacji. Zbieranie danych w sieci rozpoczęło się już w 1996 r., Kiedy powszechne
wdrażanie łączności internetowej w systemach rządowych i korporacyjnych nabrało rozpędu. Od tego
czasu było wiele przypadków takiej aktywności. Oprócz przykładów sponsorowanych przez państwo,
cyberprzestępczość była również wykorzystywana przez przestępczość zorganizowaną do kradzieży
tożsamości i bankowości elektronicznej oraz przez szpiegów korporacyjnych.

Wspólna funkcjonalność systemów zbierania danych obejmuje: <br><br>
* Skanowanie danych: lokalna i sieciowa pamięć masowa jest skanowana w celu znalezienia i
skopiowania interesujących plików, często są to dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki projektowe,
takie jak pliki AutoCAD i pliki systemowe, takie jak plik haseł.
* Przechwytywanie lokalizacji: GPS, Wi-Fi, informacje o sieci i inne podłączone czujniki służą do
określenia lokalizacji i ruchu infiltrowanego urządzenia.
* Błąd: mikrofon urządzenia można aktywować w celu nagrywania dźwięku. Podobnie strumienie
audio przeznaczone dla lokalnych głośników mogą być przechwytywane na poziomie urządzenia i
nagrywane.
* Ukryte sieci prywatne, które omijają zabezpieczenia sieci firmowej. Komputer, który jest
szpiegowany, można podłączyć do legalnej sieci firmowej, która jest intensywnie monitorowana pod
kątem aktywności złośliwego oprogramowania i jednocześnie należy do prywatnej sieci Wi-Fi poza
siecią firmową, z której wyciekają poufne informacje z komputera pracownika. Komputer taki jak ten
można łatwo skonfigurować przez podwójnego agenta pracującego w dziale IT, instalując drugą kartę
bezprzewodową w komputerze i specjalne oprogramowanie do zdalnego monitorowania komputera
pracownika za pośrednictwem tej drugiej karty interfejsu, bez świadomości pasma bocznego kanał
komunikacyjny wyciągający informacje z jego komputera.
* Aparat: kamery urządzenia można aktywować, aby potajemnie przechwytywać obrazy lub wideo.
* Keylogger i rejestrator myszy: agent złośliwego oprogramowania może przechwycić każde naciśnięcie
klawisza, ruch myszy i kliknięcie wykonane przez docelowego użytkownika. W połączeniu ze zrzutami
ekranu można to wykorzystać do uzyskania haseł wprowadzanych za pomocą wirtualnej klawiatury
ekranowej.

* Screen Grabber: agent złośliwego oprogramowania może wykonywać okresowe zrzuty ekranu.
Oprócz pokazywania poufnych informacji, które mogą nie być przechowywane na urządzeniu, takich
jak salda bankowości elektronicznej i zaszyfrowana poczta internetowa, można ich używać w
połączeniu z danymi klucza i rejestratora myszy w celu określenia poświadczeń dostępu do innych
zasobów internetowych.
* Szyfrowanie: zebrane dane są zwykle szyfrowane w momencie przechwytywania i mogą być
przesyłane na żywo lub przechowywane w celu późniejszej eksfiltracji. Podobnie powszechną praktyką
dla każdej konkretnej operacji jest użycie określonego szyfrowania i możliwości polimorficznych agenta
gromadzenia danych w celu zapewnienia, że wykrycie w jednej lokalizacji nie zagraża innym.
* Omiń szyfrowanie: Ponieważ agent złośliwego oprogramowania działa w systemie docelowym z
pełnym dostępem i prawami konta użytkownika celu lub administratora systemu, szyfrowanie jest
pomijane. Na przykład przechwytywanie dźwięku za pomocą mikrofonu i urządzeń wyjściowych audio
umożliwia złośliwemu oprogramowaniu przechwytywanie obu stron zaszyfrowanej rozmowy Skype.
* Eksfiltracja: agenci gromadzący dane cyberprzestępcy zwykle eksfiltrują przechwycone dane w
sposób dyskretny, często czekając na duży ruch w sieci i ukrywając transmisję jako bezpieczne
przeglądanie sieci. Pendrive'y były używane do wydobywania informacji z systemów chronionych przez
szczelinę powietrzną. Systemy eksfiltracji często wykorzystują odwrotne systemy proxy, które
anonimizują odbiorcę danych.
* Replikuj: agenci mogą powielać się na innych nośnikach lub systemach; na przykład agent może
infekować pliki w zapisywalnym udziale sieciowym lub instalować się na dyskach USB w celu
zainfekowania komputerów chronionych przez lukę powietrzną lub w inny sposób nie znajdujących się
w tej samej sieci.
* Manipulowanie plikami i konserwacja plików: złośliwe oprogramowanie może służyć do usuwania
śladów siebie z plików dziennika. Może również pobierać i instalować moduły lub aktualizacje, a także
pliki danych. Ta funkcja może być również używana do umieszczania „dowodów” w systemie
docelowym; na przykład, aby wstawić pornografię dziecięcą do komputera polityka lub manipulować
głosami na elektronicznej maszynie do liczenia głosów.
* Reguły kombinacji: niektórzy agenci są bardzo złożeni i mogą łączyć powyższe cechy, aby zapewnić
bardzo ukierunkowane możliwości gromadzenia danych wywiadowczych. Na przykład użycie pól
ograniczających GPS i aktywności mikrofonu może posłużyć do zmiany smartfona w inteligentnego
robaka, który przechwytuje rozmowy tylko w biurze celu.
* atak telefony komórkowe: Ponieważ współczesne telefony komórkowe są coraz bardziej podobne do
komputerów ogólnego przeznaczenia, te telefony komórkowe są podatne na te same ataki
cyberprzestępców, co systemy komputerowe, i są podatne na ujawnienie niezwykle wrażliwych
informacji o rozmowie i lokalizacji do atakującego. Zgłoszono wyciek lokalizacji GPS telefonu
komórkowego i informacji konwersacyjnych do atakującego w wielu niedawnych przypadkach cyber
prześladowania, w których napastnik był w stanie wykorzystać lokalizację GPS ofiary, aby zadzwonić
do pobliskich firm i policji w celu złożenia fałszywych zarzutów przeciwko ofierze w zależności od jej
lokalizacji. Może to obejmować przekazywanie personelowi restauracji informacji w celu dokuczania
ofierze lub składanie fałszywego zeznania ofiary. Na przykład, jeśli ofiara była zaparkowana na dużym
parkingu, napastnicy mogą zadzwonić i oświadczyć, że widzieli działania związane z narkotykami lub
przemocą, wraz z opisem ofiary i wskazówkami, jak dotrzeć do jej lokalizacji GPS. Oczywiście
podłączenie telefonu komórkowego do komputera w celu naładowania baterii może zainfekować
komputer.<br><br>

cyberprzestępczość: każde przestępstwo, do którego wykorzystano komputer lub technologię
komputerową. Komputer może być celem lub został użyty do popełnienia przestępstwa. Istnieją dwa
rodzaje cyberprzestępczości:
* Cyberprzestępczość typu 1 to pojedyncze zdarzenie. Na przykład gdy użytkownik pobiera konia
trojańskiego, który instaluje rejestrator naciśnięć klawiszy na swoim komputerze.
* Cyberprzestępczość typu 2 to ciągła seria wydarzeń obejmująca powtarzające się interakcje z celem,
na przykład kontakt z użytkownikiem na czacie przez osobę, która próbuje nawiązać związek w celu
popełnienia przestępstwa.
Użycie któregokolwiek z poniższych elementów do popełnienia przestępstwa klasyfikuje je jako
cyberprzestępczość:
* Spamowanie
* Prześladowanie, wymuszenia, szantaż lub zastraszanie
* Phishing
* Hakowanie
* Złośliwe oprogramowanie
* Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach sieci komputera lub systemu sterowania budynkiem
* Socjotechnika i kradzież tożsamości (fałszywe e-maile, fałszywe rozmowy telefoniczne z
wykorzystaniem danych uzyskanych z Internetu, aby uzyskać więcej informacji o użytkowniku, takich
jak informacje bankowe, numery kart kredytowych itp.)
cyber-dron: cyberdron może przenosić lekkie, ale potężne platformy hakerskie, takie jak Wi-Fi
Pineapple i Raspberry Pi, wyposażone w zewnętrzny akumulator i połączenie komórkowe, w celu
potężnego podsłuchiwania i ataków typu man-in-the-middle. Cyberdron (lub rój) może wyszukiwać
sieci bezprzewodowe Wi-Fi podłączone do BCS w obiekcie i włamać się do sieci, gdy zostaną znalezione.
Cyberdron może latać poza wieżowcem i znajdować wrażliwe sieci przy minimalnych zakłóceniach. Na
przykład cyberdron może wylądować na dachu i namierzyć drukarki bezprzewodowe, ponieważ często
są one słabym ogniwem w firmowej sieci bezprzewodowej. Drukarki bezprzewodowe są zwykle
dostarczane z domyślnie otwartym połączeniem Wi-Fi, a wiele firm zapomina o zamknięciu tej dziury,
gdy dodają urządzenie do swoich sieci Wi-Fi. To otwarte połączenie może stanowić punkt dostępu dla
osób z zewnątrz do łączenia się z siecią BCS. Cyberdron może wyłączyć z nieba systemy komputerowe
i inne pobliskie systemy elektroniczne poprzez ukierunkowaną emisję mikrofal. Technologia
antydronów zaczyna pojawiać się na rynku dla klientów WLAN, ponieważ cyberdrony są przywiązane
do bardziej zweryfikowanych ataków sieciowych. Firma Fluke Networks opublikowała pierwszą
sygnaturę wykrywania cyberdronów jako aktualizację swojego bezprzewodowego produktu IDS / IPS
AirMagnet Enterprise, który ostrzega klientów o sygnałach charakterystycznych dla dronów.
Cyberdrony są kontrolowane przez sieć ad hoc, a AirMagnet może wykrywać sygnalizację dowodzenia
i kontroli. AirMagnet może również wykrywać strumienie transmisji wideo. Po ostrzeżeniu
administrator sieci może podjąć próbę zlokalizowania drona i jego operatora lub zastosować środki
zaradcze na poziomie systemu RF lub WLAN.
cybernetyczne zdarzenie: obserwowalne zdarzenie, które budzi podejrzenie, że może mieć miejsce
incydent cybernetyczny. Wydarzenia cybernetyczne dzielą się na cztery kategorie:
* Prawdziwie pozytywne: stało się coś złego i NIDS to złapało.

* Prawdziwie negatywny: zdarzenie jest łagodne i nie został wygenerowany żaden alert.
* Wynik fałszywie pozytywny: zabrzmiał alarm NIDS, ale zdarzenie nie było złośliwe.
* Fałszywie negatywny: stało się coś złego, ale NIDS tego nie złapał.
cybernetyczne ćwiczenie: zaplanowane wydarzenie, podczas którego organizacja symuluje cyberatak
w celu przetestowania zdolności, takich jak zapobieganie, wykrywanie, łagodzenie skutków
cyberataku, reagowanie na niego lub odzyskiwanie po nim.
cyber-higiena: kroki, które podejmujesz, aby poprawić swoje cyberbezpieczeństwo i lepiej chronić się
w Internecie.
cybernetyczny incydent: działania podjęte za pośrednictwem sieci komputerowych, które powodują
rzeczywisty lub potencjalnie niekorzystny wpływ na system informacyjny i / lub informacje w nim
zawarte. Różnica między incydentem cybernetycznym a zdarzeniem cybernetycznym polega na tym,
że jesteś zobowiązany do zgłoszenia incydentu cybernetycznego, ponieważ jest to teraz kwestia
organów ścigania. Zdarzenie cybernetyczne jedynie wzbudza podejrzenie, że może mieć miejsce
incydent.
cyberinfiltracja: istnieje kilka typowych sposobów infekowania celu lub uzyskania dostępu do niego:
* Proxy iniekcyjne to system umieszczony przed docelową osobą lub firmą, zwykle u dostawcy usług
internetowych, który wstrzykuje złośliwe oprogramowanie do systemu docelowego. Na przykład do
niewinnego pobrania dokonanego przez użytkownika może zostać wstrzyknięty plik wykonywalny
złośliwego oprogramowania w locie, tak aby system docelowy był wtedy dostępny dla hakerów.
* spear phishing: starannie spreparowana wiadomość e-mail jest wysyłana do celu, aby zachęcić go
do zainstalowania szkodliwego oprogramowania za pośrednictwem dokumentu trojana lub dysku
poprzez atak hostowany na serwerze internetowym, który został przejęty lub kontrolowany przez
właściciela szkodliwego oprogramowania.
* Ukradkowe wejście może służyć do zainfekowania systemu. Innymi słowy, szpiedzy ostrożnie
włamują się do biura celu i instalują złośliwe oprogramowanie w systemie celu.
* Monitor lub sniffer typu upstream to urządzenie, które może przechwytywać i przeglądać dane
przesyłane przez system docelowy. Zwykle to urządzenie jest umieszczane u dostawcy usług
internetowych. System Carnivore jest znanym przykładem tego typu systemu. Oparty na tej samej
logice, co przechwytywanie telefonu, ten typ systemu ma obecnie ograniczone zastosowanie ze
względu na powszechne stosowanie szyfrowania podczas transmisji danych.
* Bezprzewodowy system infiltracji może być używany w pobliżu celu, gdy cel korzysta z technologii
bezprzewodowej. Zwykle jest to system oparty na laptopie, który podszywa się pod stację bazową WiFi lub 3G w celu przechwytywania systemów docelowych i przekazywania żądań do Internetu. Gdy
systemy docelowe znajdą się w sieci, system działa następnie jako serwer proxy iniekcji lub jako
monitor nadrzędny w celu infiltracji lub aby monitorować system docelowy.
* Klucz USB z fabrycznie załadowanym szkodliwym oprogramowaniem może zostać przekazany lub
upuszczony w docelowej witrynie.
cyber-infrastruktura: obejmuje elektroniczne systemy i usługi informacyjne i komunikacyjne oraz
informacje zawarte w tych systemach i usługach. Systemy i usługi informacyjne i komunikacyjne
składają się z całego sprzętu i oprogramowania, które przetwarzają, przechowują i przekazują
informacje lub dowolną kombinację wszystkich tych elementów. Przetwarzanie obejmuje tworzenie,

dostęp, modyfikację i niszczenie informacji. Przechowywanie obejmuje nośniki papierowe,
magnetyczne, elektroniczne i wszystkie inne. Komunikacja obejmuje udostępnianie i dystrybucję
informacji. Na przykład systemy komputerowe; systemy kontrolne (np. kontrola nadrzędna i
pozyskiwanie danych - SCADA); sieci, takie jak Internet; a usługi cybernetyczne (np. zarządzane usługi
bezpieczeństwa) są częścią infrastruktury cybernetycznej.
cyber liability insurance [ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej]: ubezpieczenie handlowe
zapewniające ochronę ogólną.
Cyber Operacyjne Przygotowanie Środowiska (C-OPE): Funkcje niezwiązane z wywiadem w
cyberprzestrzeni prowadzone w celu planowania i przygotowania do potencjalnych działań
wojskowych w następstwie. C-OPE obejmuje między innymi identyfikację danych, konfiguracji systemu
/ sieci lub struktur fizycznych połączonych lub powiązanych z siecią lub systemem (w tym
oprogramowanie, porty i przypisane zakresy adresów sieciowych lub inne identyfikatory) w celu
określenia luki w systemie; oraz działania podjęte w celu zapewnienia przyszłego dostępu i / lub
kontroli systemu, sieci lub danych podczas przewidywanych działań wojennych
cybernetyczne operacje: wykorzystanie działań ofensywnych i obronnych do osiągnięcia celów w
cyberprzestrzeni.
cyber-fizyczny atak: klasyczny atak cyber-fizyczny miałby miejsce, gdy haker jest w stanie uszkodzić
sprzęt budowlany, wysyłając destrukcyjne polecenia przez BCS do sprzętu, który zmienia wartości
zadane powyżej niebezpiecznych poziomów, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane, takich
jak zbyt wysokie ciśnienie lub niebezpiecznie wysoka temperatura. Atak cyber-fizyczny to atak, który
powoduje fizyczne uszkodzenia wrażliwych systemów fizycznych.
cyber-fizycznego ataku inżynieria : zaprojektowanie scenariusza ataku w celu wykorzystania
określonego procesu fizycznego wymaga solidnego zaplecza inżynieryjnego i dogłębnej destrukcyjnej
wiedzy na temat docelowego systemu SCADA. Na przykład hakowanie zakładu chemicznego wymaga
wiedzy z zakresu fizyki, chemii i inżynierii, a także dużej ilości informacji na temat układu sieci, a także
dogłębnej znajomości systemów obronnych uwzględniających procesy. Stanowi to wysoką (ale nie do
pokonania) przeszkodę w wejściu do dzieciaków ze skryptów odmian ogrodniczych, ale nie jest główną
przeszkodą dla zagranicznych służb wywiadowczych.
cyberfizycznego odzyskiwania procedury: co kierownik obiektu powinien zrobić, gdy podejrzewa
cyber-fizyczny atak na jego system sterowania budynkiem, jak wykryć i potwierdzić trwający atak
cyberfizyczny, co musi zrobić (a czego nie), aby złagodzić uszkodzenia obiektu i jak odzyskać siły po
cyber-fizycznym ataku. Moja druga książka, Cyber-Physical Attack Recovery Procedures (Apress, 2016),
porusza ten temat.
cyber-fizyczne systemy (CPS): systemy inżynieryjne zbudowane z bezproblemowej integracji
algorytmów obliczeniowych i komponentów fizycznych i od nich zależne. Tradycyjne narzędzia
analityczne nie są w stanie poradzić sobie z pełną złożonością CPS ani odpowiednio przewidzieć
zachowania systemu. W miarę jak Internet rzeczy (IoT) skaluje się do miliardów połączonych urządzeń:
z możliwością wykrywania, kontrolowania i interakcji w inny sposób ze światem ludzkim i fizycznym:
wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i prywatności ogromnie rosną.
Jedną z barier postępu jest brak odpowiedniej nauki i technologii do konceptualizacji i projektowania
pod kątem głębokich współzależności między skonstruowanymi systemami a światem przyrody.
cybernetycznego reagowania plan : zawiera wskazówki dotyczące przygotowania się na incydent
cybernetyczny i reagowania na nie niezależnie od źródła. Dokument sugeruje również sposoby uczenia

się na podstawie incydentów i wzmacniania systemu przed potencjalnymi atakami. Zawiera pisemne
instrukcje dotyczące tworzenia zespołu reagowania na incydenty, przypisywania obowiązków i
odpowiedzialności oraz metody dokumentowania charakteru i zakresu ataku cyberfizycznego.
Cyber Resilience Review [Przegląd odporności cybernetycznej (CRR)]: narzędzie programowe DHS
służące do oceny odporności operacyjnej i praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz do oceny
ryzyka.
cyberprzestrzeń: globalna domena w środowisku informacyjnym, składająca się ze współzależnej sieci
infrastruktur systemów informatycznych, w tym Internetu, sieci telekomunikacyjnych, systemów
komputerowych oraz wbudowanych procesorów i kontrolerów.
cyberbezpieczeństwo: zdolność do ochrony lub obrony korzystania z cyberprzestrzeni przed
cyberatakami.
cybersecurity budget: [Budżet na cyberbezpieczeństwo]: jeśli nie jest to pozycja w budżecie Twojego
obiektu, zrób to (1% budżetu na obsługę i utrzymanie obiektu).
cyber security evaluation tool [narzędzie do oceny bezpieczeństwa cybernetycznego (CSET)]:
narzędzie programowe DHS, które umożliwia użytkownikom ocenę ich kontroli i praktyk
bezpieczeństwa sieci pod kątem standardów branżowych i przedstawia zalecenia.
cyberprzestrzeni wyższość: stopień dominacji jednej siły w cyberprzestrzeni, który umożliwia
bezpieczne i niezawodne prowadzenie operacji tej siły i związanych z nią sił lądowych, powietrznych,
morskich i kosmicznych w danym czasie i w określonym obszarze operacji bez przeciwnik.
Cybernetyczne szpiegostwo: szpiegostwo cybernetyczne to czynność lub praktyka uzyskiwania
tajemnic bez zgody posiadacza informacji (osobistych, wrażliwych, zastrzeżonych lub niejawnych) od
osób fizycznych, konkurentów, rywali, grup, rządów i wrogów w celach osobistych przewagę
gospodarczą, polityczną lub militarną przy użyciu metod stosowanych w Internecie, sieciach lub na
pojedynczych komputerach z wykorzystaniem technik łamania zabezpieczeń i złośliwego
oprogramowania, w tym koni trojańskich i oprogramowania szpiegującego. Może być w całości
popełniony online z biur komputerowych profesjonalistów w bazach w innych krajach lub może
obejmować infiltrację w domu przez wyszkolonych komputerowo konwencjonalnych szpiegów i
pieprzyków, lub w innych przypadkach może być kryminalnym dziełem hakerów-amatorów i
programistów.
cybernetyczne narzędzia :
* możliwości towarowe: narzędzia i techniki cybernetyczne powszechnie dostępne w Internecie
(gotowe), które są stosunkowo proste w użyciu. Obejmuje to narzędzia przeznaczone dla specjalistów
ds. Bezpieczeństwa (takich jak testerzy penetracji systemów sterowania budynkiem), które mogą być
również wykorzystywane przez osoby atakujące, ponieważ są specjalnie zaprojektowane do
skanowania w poszukiwaniu publicznie znanych luk w systemach operacyjnych i aplikacjach. Poison Ivy
jest dobrym przykładem narzędzia towarowego; jest to łatwo dostępne narzędzie zdalnego dostępu
(RAT), które jest szeroko stosowane od wielu lat.
* możliwości na miarę: narzędzia i techniki cybernetyczne, które są opracowywane i wykorzystywane
do określonych celów, a zatem wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy. Może to obejmować
złośliwy kod („exploity”) wykorzystujący luki w zabezpieczeniach oprogramowania (lub błędy), które
nie są jeszcze znane sprzedawcom lub firmom zajmującym się ochroną przed złośliwym
oprogramowaniem, często nazywane exploitami zero-day. Może również zawierać

nieudokumentowane funkcje oprogramowania lub źle zaprojektowane aplikacje. Indywidualne
możliwości zwykle stają się możliwościami towarowymi po odkryciu ich wykorzystania, czasem w ciągu
kilku dni. Ze swej natury dostępność narzędzi na zamówienie nie jest reklamowana, ponieważ po
wprowadzeniu na rynek stają się towarem.
cyberwarfare: działania państwa narodowego mające na celu penetrację komputerów lub sieci innego
kraju w celu spowodowania szkód lub zakłóceń. Piąta dziedzina działań wojennych (pozostałe to: ląd,
morze, powietrze i kosmos).
Cyborg Unplug: urządzenie sieciowe typu plug-and-play, które automatycznie wykrywa i rozłącza
szereg urządzeń monitorujących podłączonych do Internetu, w tym Dropcam, Google Glass i drony z
obsługą Wi-Fi, przerywając przesyłanie i strumieniowanie. Szuka w powietrzu podpisów
bezprzewodowych z urządzeń, o których wiadomo, że stanowią zagrożenie dla prywatności, Cyborg
Unplug odłączy je, uniemożliwiając im przesyłanie strumieniowe wideo, audio i danych do Internetu i
wysyła ostrzeżenie e-mail. Większość urządzeń bezprzewodowych używanych do nadzoru; przesyłanie
strumieniowe danych do komputera w Internecie lub w pobliskim pomieszczeniu, umożliwiając zdalny
nadzór, przy jednoczesnym upewnieniu się, że urządzenie naruszające prawo nie zawiera dowodów
(plików) nadużycia.
cykl koncentracji: stopień, w jakim rozpuszczone ciała stałe i inne zanieczyszczenia gromadzą się w
recyrkulującej wodzie w wieży chłodniczej. W szczególności cykle stężeń są równe stosunkowi stężenia
rozpuszczonych ciał stałych (chloru, siarczanów) w wodzie obiegowej do stężenia tego samego
materiału w wodzie uzupełniającej.
czas cyklu: czas, zwykle wyrażany w sekundach, potrzebny sterownikowi do zakończenia jednej pętli
sterowania, w którym sygnały czujnika są wczytywane do pamięci, wykonywane są algorytmy
sterowania, a odpowiednie sygnały sterujące są przesyłane do elementów wykonawczych, które
powodują zmiany w procesie skutkujące nowym czujnikiem sygnały.
cykl licznika czasu: urządzenie czasowe, które można ustawić tak, aby wyłączało się i włączało w
określonych odstępach czasu. Zhakuj to, a osoba atakująca może spowodować wyłączenie elementów,
gdy powinny być włączone, i odwrotnie.
cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC): kod wykrywający błędy powszechnie używany w sieciach
cyfrowych i urządzeniach pamięci masowej do wykrywania przypadkowych zmian w surowych danych.
Bloki danych wprowadzane do tych systemów otrzymują dołączoną krótką wartość kontrolną, opartą
na pozostałej części wielomianowego podziału ich zawartości. Przy pobieraniu obliczenia są
powtarzane i można podjąć działania naprawcze w przypadku domniemanego uszkodzenia danych,
jeśli wartości kontrolne nie są zgodne.
demon: program, który działa jako proces w tle, jest często uruchamiany w momencie uruchomienia
systemu sterowania budynkiem i działa w sposób ciągły bez interwencji żadnego z użytkowników
systemu sterowania budynkiem. W razie potrzeby program demon przekazuje żądania do innych
programów (lub procesów). Termin „demon” jest terminem uniksowym, chociaż wiele innych
systemów operacyjnych obsługuje demony; jednak czasami nazywa się je innymi imionami. Na
przykład Windows odnosi się do demonów i agentów systemowych oraz usługi.
damage assessment [ocena szkód]: proces oceny szkód po cyber-fizycznym ataku na sprzęt BCS, istotne
zapisy, urządzenia itp. oraz określenie, co można uratować, a co należy wymienić.
damper hack [klapa]: zawór lub płyta, która zatrzymuje lub reguluje przepływ powietrza w kanale,
kominie, skrzynce VAV, centrali wentylacyjnej lub innym urządzeniu wentylacyjnym. Za pomocą

przepustnicy można odciąć centralną klimatyzację (ogrzewanie lub chłodzenie) nieużywanego
pomieszczenia lub regulować ją w zależności od temperatury i klimatyzacji. Jego działanie może być
ręczne lub automatyczne. Przepustnice ręczne są obracane za pomocą uchwytu na zewnątrz kanału.
Przepustnice automatyczne służą do ciągłej regulacji przepływu powietrza i są obsługiwane przez silniki
elektryczne lub pneumatyczne, z kolei sterowane termostatem lub systemem sterowania budynkiem.
Przepustnice automatyczne lub z napędem silnikowym mogą być również sterowane za pomocą
elektromagnesu, a stopień przepływu powietrza kalibrowany zgodnie z sygnałami z termostatu
docierającymi do siłownika przepustnicy w celu modulowania przepływu klimatyzowanego powietrza.
Haker może użyć BCS do zamknięcia wybranych przepustnic i wytrącenia systemu HVAC z równowagi.
damper schedule: [harmonogram przepustnic]: harmonogram przepustnic wskazuje niepowtarzalny
identyfikator każdej przepustnicy, typ (prześwit przeciwległy lub równoległy), nominalne i rzeczywiste
rozmiary, orientację osi i ramy, kierunek obrotu przegrody, rozmiar siłownika i zakresy sprężyn,
prędkość działania, zakres dodatniego ustawnika pozycyjnego, położenie siłowników i wyłączników
krańcowych klap, rozmieszczenie sekcji w klapach wielosekcyjnych oraz sposoby łączenia klap,
siłowników i cięgien. Schemat przepustnicy wskazuje maksymalny współczynnik przecieku AMCA 511
przy roboczej różnicy ciśnień statycznych.
data asset [zasób danych]:
* Dowolny podmiot, na który składają się dane. Na przykład baza danych jest zasobem danych, który
składa się z rekordów danych. Zasobem danych może być plik wyjściowy systemu lub aplikacji, baza
danych, dokument lub strona internetowa. Zasób danych obejmuje również usługę, która może być
świadczona w celu uzyskania dostępu do danych z aplikacji. Na przykład usługa, która zwraca
pojedyncze rekordy z bazy danych, byłaby zasobem danych. Podobnie witryna internetowa, która
zwraca dane w odpowiedzi na określone zapytania (np. Www.weather.com), byłaby zasobem danych.
* Zasoby informacyjne.
database [baza danych]: repozytorium cyfrowych informacji, które przechowuje informacje dotyczące
całego budynku lub zakładu, w tym dane dotyczące procesu produkcyjnego, dane osobowe i dane
finansowe.
danych naruszenie: nieuprawnione ujawnienie poufnych informacji stronie, która nie jest
upoważniona do ich posiadania.
data center recovery [odtwarzanie w centrum danych]: odzyskiwanie po awarii, które obejmuje
przywracanie w innej lokalizacji usług centrum danych.
data center relocation [przeniesienie centrum danych]: przeniesienie całej operacji centrum danych
organizacji.
danych administrator: podmiot aktualnie wykorzystujący dane lub manipulujący nimi i przejmujący
tymczasowo odpowiedzialność za dane.
dioda danych: urządzenie sieciowe lub urządzenie umożliwiające przesyłanie danych tylko w jednym
kierunku, stosowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacji. Są najczęściej spotykane w
środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak obrona, gdzie służą jako połączenia
między dwiema lub więcej sieciami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Nazywana także
jednokierunkową bramą bezpieczeństwa lub siecią jednokierunkową.
datagram: jednostki wiadomości, którymi zajmuje się protokół internetowy i które transportuje
Internet. Datagram lub pakiet musi być samowystarczalny bez polegania na wcześniejszych

wymianach, ponieważ nie ma połączenia o ustalonym czasie trwania między dwoma punktami
komunikacyjnymi. Usługa Datagram jest uważana za zawodną. Ten rodzaj protokołu jest nazywany
bezpołączeniowym.
danych historyk: scentralizowana baza danych wspierająca analizę danych z wykorzystaniem
statystycznej kontroli procesu (SPC).
danych integralność: właściwość polegająca na tym, że dane nie zostały zmienione w nieuprawniony
sposób. Integralność danych obejmuje dane podczas przechowywania, przetwarzania i przesyłania.
data loss attack [atak na utratę danych]: wynik niezamierzonego lub przypadkowego usunięcia
danych, zapomnienia, gdzie są one przechowywane lub ujawnienia osobom nieupoważnionym.
danych eksploracja: technika wykorzystywana do analizowania ogromnej ilości informacji.
Dzień Zero: Day Zero lub Zero Day to dzień, w którym ujawniono nową lukę w zabezpieczeniach. W
niektórych przypadkach „exploit zeroday” odnosi się do exploita, dla którego nie jest jeszcze dostępna
łatka. („Dzień pierwszy”> dzień udostępnienia łatki).
DC servo drive hack [Hack serwonapędu prądu stałego]: rodzaj napędu, który działa szczególnie z
silnikami serwo. Przekazuje polecenia do silnika i odbiera informacje zwrotne z resolwera lub enkodera
serwomotoru. Haker może spowodować, że przemiennik będzie wysyłał fałszywe polecenia do
serwomotorów lub ignorował sprzężenie zwrotne z silników.
deauthentication packet a-ttack: ten atak wysyła rozłączające się pakiety do jednego lub większej
liczby klientów, którzy są obecnie skojarzeni z określonym punktem dostępu Wi-Fi, przerywając tym
samym połączenie. Pakiety deautoryzacji są wysyłane bezpośrednio z komputera PC do klientów, więc
osoba atakująca musi znajdować się wystarczająco blisko klientów, aby mogły do nich dotrzeć
transmisje bezprzewodowe.
dekapsulacja: usunięcie nagłówka jednej warstwy i przekazanie reszty pakietu do wyższej warstwy na
stosie.
decertification [cofnięcie certyfikacji]: cofnięcie certyfikacji elementu systemu informatycznego lub
wyposażenia z określonej przyczyny.
declaration fee [opłata za zgłoszenie]: jednorazowa opłata pobierana przez dostawcę alternatywnej
placówki od klienta, który deklaruje cyberatak. Podobny termin: opłata za powiadomienie. Uwaga:
niektórzy sprzedawcy pobierają opłatę za zgłoszenie w ciągu pierwszych kilku dni odzyskiwania.
decoy password [hasło wabika]: Niektóre programy, takie jak Vault Apps, używają hasła wabika, więc
gdy ktoś zobaczy skarbiec zdjęć na smartfonie, podajesz mu hasło wabika, a otwiera się zestaw
fałszywych tajnych zdjęć, dzięki czemu ludzie tracą ciekawość. <br >
DecryptCryptoLocker: narzędzie FireEye używane do odblokowywania maszyn ofiar ransomware.
deszyfrowanie: proces zmiany tekstu zaszyfrowanego na tekst jawny przy użyciu algorytmu
kryptograficznego i klucza.
dedykowana linia: ustalone wcześniej łącze komunikacyjne typu punkt-punkt między terminalami
komputerowymi lub między rozproszonymi procesorami, które nie wymagają dostępu dial-up.
dedykowany tryb: tryb działania bezpieczeństwa systemów informatycznych, w którym każdy
użytkownik z bezpośrednim lub pośrednim dostępem do systemu, jego urządzeń peryferyjnych,
terminali zdalnych lub hostów zdalnych ma wszystkie poniższe opcje:

* ważne poświadczenie bezpieczeństwa dla wszystkich informacji w systemie,
* formalne zezwolenie na dostęp i podpisane umowy o nieujawnianiu wszystkich przechowywanych i
/ lub przetwarzanych informacji (w tym wszystkich przedziałów, podkategorii i / lub specjalnych
programów dostępu) oraz
* aktualna zasada ograniczonego dostępu do wszystkich informacji zawartych w systemie
informacyjnym. W dedykowanym trybie bezpieczeństwa system jest przeznaczony specjalnie i
wyłącznie do przetwarzania jednego określonego typu lub klasyfikacji informacji i jest kontrolowany w
celu przetwarzania jednego określonego typu lub klasyfikacji informacji, w trybie pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy lub przez określony czas
dedicated outdoor air system [hack dedykowanego systemu powietrza zewnętrznego (DOAS)]: Rodzaj
systemu HVAC, który składa się z dwóch równoległych systemów: dedykowanego systemu wentylacji
powietrza zewnętrznego, który obsługuje utajone obciążenia i równoległego systemu do obsługi
obciążeń jawnych. Konwencjonalne systemy HVAC, takie jak systemy VAV, obsługują wiele stref i
stwarzają potencjalne problemy w zakresie słabego komfortu cieplnego i możliwego zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. DOAS zapewnia dedykowaną wentylację, a nie wentylację jako część
klimatyzowanego powietrza. Hakowanie DOAS pozwoliłoby atakującemu odciąć zewnętrzną
wentylację budynku.
deep packet inspection [głęboka inspekcja pakietów (DPI)]: forma filtrowania pakietów w sieci
komputerowej, która bada część danych (i być może także nagłówek) pakietu podczas przechodzenia
przez punkt kontroli, wyszukując niezgodność protokołu, wirusy, spam, włamania lub zdefiniowane
kryteria decydowanie, czy pakiet może przejść, czy też musi zostać skierowany do innego miejsca
przeznaczenia, lub w celu zebrania informacji statystycznych. Nazywany również pełną inspekcją
pakietów.
defacement attack [atak polegający na zniszczeniu]: dodanie, usunięcie lub zmiana treści w ramach
celowej próby wyrządzenia szkody właścicielowi witryny internetowej lub zawstydzenia go.
defense-in-breadth [obrona wszerz]: zaplanowany, systematyczny zestaw interdyscyplinarnych
działań, których celem jest identyfikacja, zarządzanie i redukcja ryzyka możliwych do wykorzystania luk
w zabezpieczeniach na każdym etapie cyklu życia systemu, sieci lub podkomponentu (projektowanie i
rozwój systemu, sieci lub produktu ; produkcja; pakowanie; montaż; integracja systemu; dystrybucja;
operacje; konserwacja; i wycofanie). ŹRÓDŁO: CNSSI-4009
defense-in-depth [głęboka obrona]: strategia bezpieczeństwa informacji integrująca ludzi, technologię
i możliwości operacyjnego ustanowienia zmiennych barier na wielu poziomach i wymiarach
organizacji.
defensive counter-cyber (DDC): wszystkie obronne środki zaradcze zaprojektowane w celu
wykrywania, identyfikowania, przechwytywania i niszczenia lub negowania szkodliwych działań
próbujących przeniknąć lub zaatakować przez cyberprzestrzeń. Misje DCC zostały zaprojektowane w
celu zachowania przyjaznej integralności, dostępności i bezpieczeństwa sieci oraz ochrony przyjaznych
zdolności cybernetycznych przed atakami, włamaniami lub inną złośliwą aktywnością poprzez aktywne
poszukiwanie, przechwytywanie i neutralizowanie wrogich środków cybernetycznych, które stanowią
takie zagrożenia. Operacje DCC mogą obejmować oszustwa wojskowe za pomocą honeypotów i innych
operacji; działania mające niekorzystny wpływ na przeciwnika i / lub systemy pośredniczące
zaangażowane w akt wrogi / nieuchronny akt wrogi; oraz przekierowanie, dezaktywacja lub usunięcie
złośliwego oprogramowania zaangażowanego w wrogie działanie / nieuchronne wrogie działanie.

delay-tolerant networking [sieci tolerujące opóźnienia (DTN)]: podejście do architektury sieci
komputerowej, które stara się rozwiązać problemy techniczne w sieci heterogenicznej, w której może
brakować ciągłej łączności sieciowej. Przykładami takich sieci są sieci działające w mobilnych lub
ekstremalnych środowiskach naziemnych lub planowane sieci kosmiczne. Niedawno termin
sieciowanie odporne na zakłócenia zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych dzięki wsparciu
DARPA, która sfinansowała wiele projektów DTN. Zakłócenia mogą wystąpić ze względu na
ograniczenia bezprzewodowego zasięgu radiowego, rzadkie węzły mobilne, zasoby energii, atak i hałas.
deleted file [usunięty plik]: plik, który został logicznie, ale niekoniecznie fizycznie, usunięty z systemu
operacyjnego, być może w celu wyeliminowania potencjalnie obciążających dowodów. Usunięcie
plików nie zawsze wyklucza możliwość odzyskania całości lub części oryginalnych danych.
Defense Security Service (DSS) : Zapewnia nadzór nad bezpieczeństwem obiektów wykonujących
niejawne prace kontraktowe dla agencji federalnych USA w ramach NISP. DSS nadzoruje ochronę
amerykańskich i zagranicznych informacji i technologii niejawnych znajdujących się w rękach uznanego
przemysłu w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Przemysłowego, świadcząc
profesjonalne usługi zarządzania ryzykiem. Jako kierownik funkcyjny Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych (DoD), DSS zapewnia edukację, szkolenia, certyfikację i rozwój zawodowy
Departamentu Obrony USA oraz innym pracownikom rządu USA, pracownikom wykonawców i
przedstawicielom rządów innych krajów.
demand control ventilation [wentylacja sterowana zapotrzebowaniem (DCV)]: Metoda sterowania
używana do automatycznego dostosowywania urządzeń wentylacyjnych w celu zwiększenia lub
zmniejszenia ilości świeżego powietrza wprowadzanego do budynku przez urządzenia klimatyzacyjne.
demand response [odpowiedź popytu (DR)]: Według Federalnej Komisji Regulacji Energetyki, reakcja
popytu to „… działanie podjęte w celu zmniejszenia popytu na energię elektryczną w odpowiedzi na
ceny, zachęty pieniężne lub dyrektywy dotyczące mediów, tak aby utrzymać niezawodne usługi
elektryczne lub uniknąć wysokich cen energii elektrycznej. ” W prawdziwym świecie DR jest
programem dobrowolnym, który rekompensuje klientom zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w
okresach dużego zapotrzebowania lub gdy zagrożona jest niezawodność komercyjnej sieci
energetycznej.
demand response automation server [serwer automatyzacji odpowiedzi na zapotrzebowanie (DRAS)]:
DRAS przetwarza informacje o zdarzeniach w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze wstępnie
zdefiniowanymi działaniami sterującymi DR i rozkazuje punktom kontrolnym DR do wykonywania
działań kontrolnych, takich jak wyłączanie świateł, podnoszenie ustawień termostatu, ograniczanie
prędkości wentylatora, blokowanie agregatów chłodniczych itp. naprzód. Personel konserwacyjny
konfiguruje parametry komunikacyjne serwera DRAS, punkty kontrolne i wstępnie definiuje działania
kontrolne. Haker też może.
demilitarized zone [strefa zdemilitaryzowana (DMZ)]: interfejs w routingu firewall, który jest podobny
do interfejsów znajdujących się po chronionej stronie firewalla. Ruch przemieszczający się między
strefą DMZ a innymi interfejsami po chronionej stronie zapory nadal przechodzi przez zaporę i może
mieć zastosowane zasady ochrony zapory.
denial-of-service attack [Atak typu „odmowa usługi” (DoS)]: Atak, który uniemożliwia lub utrudnia
autoryzowane użycie sieci, systemów lub aplikacji poprzez wyczerpywanie zasobów.
Poniżej przedstawiono niektóre z różnych form ataku DoS:
* Teardrop: wysyłanie pakietów danych sieciowych o nieregularnych kształtach.

* Przepełnienie bufora: zalewanie serwera przytłaczającą ilością danych.
* Smurf: Oszukiwanie komputerów, aby odpowiadały na fałszywe żądanie, powodując duży ruch.
* Fizyczne: Przerywanie fizycznego połączenia, na przykład kabla lub źródła zasilania.
device fingerprint [odcisk palca urządzenia]: informacje zebrane o zdalnym urządzeniu
komputerowym w celu identyfikacji. Odciski palców urządzeń mogą służyć do pełnej lub częściowej
identyfikacji poszczególnych użytkowników lub urządzeń, nawet gdy pliki cookie są wyłączone.
Nazywany także odciskiem palca maszyny lub odciskami palców przeglądarki.
device registration manager [menedżer rejestracji urządzeń]: rola zarządzająca, która jest
odpowiedzialna lub wykonuje czynności związane z rejestrowaniem użytkowników będących
urządzeniami.
Dział ds. Odzyskiwania Środków: personel odpowiedzialny za wykonywanie procedur naprawczych
właściwych dla ich działu.
departure manager [Menedżer odlotów (DMAN)]: Pomoc systemowa dla kontroli ruchu lotniczego na
lotniskach, która oblicza planowany przepływ odlotów, aby utrzymać optymalną przepustowość na
pasie startowym, zmniejszyć kolejki i rozprowadzać informacje do różnych interesariuszy na lotnisku.
device object [obiekt urządzenia]: każde urządzenie BACnet wymaga jednego obiektu urządzenia,
którego właściwości reprezentują widoczne w sieci właściwości tego urządzenia. Każdy obiekt
urządzenia wymaga unikalnego numeru Object_Identifier w intersieci BACnet. Ten numer jest często
nazywany instancją urządzenia lub identyfikatorem urządzenia.
DeviceNet: system sieciowy używany w branży automatyki do łączenia urządzeń sterujących w celu
wymiany danych.
diagnostic server attacks [ataki na serwer diagnostyczny]: osoba atakująca może przeprowadzić
następujące ataki bez konieczności uwierzytelniania, zachowując przy tym ukrywanie się, takie jak
zdalny zrzut pamięci, zdalne poprawki pamięci, zdalne wywołania funkcji i zdalne zarządzanie
zadaniami.
diagnostyka: informacje dotyczące znanych trybów awarii i ich charakterystyk. Takie informacje można
wykorzystać w rozwiązywaniu problemów i analizie awarii, aby pomóc w zlokalizowaniu przyczyny
awarii i zdefiniowaniu odpowiednich działań naprawczych.
dial backup [rezerwowe połączenie dial-up]: wykorzystanie linii komunikacyjnych dial-up jako kopii
zapasowej dla linii dedykowanych.
dial-up line [linia telefoniczna]: łącze komunikacyjne między terminalami komputerowymi
ustanawiane przez wybranie określonego numeru telefonu.
dictionary attack [atak słownikowy]: gdy cyberatak wykorzystuje słownik do złamania hasła. Słowa ze
słownika są wprowadzane w polu hasła, aby spróbować odgadnąć hasło. Programy i narzędzia
umożliwiają hakerom łatwe wypróbowywanie kombinacji słów w słowniku w celu złamania hasła
użytkownika. Zalecamy personelowi stosowanie haseł, które nie zawierają prostych słów znalezionych
w słowniku.
diesel generator set hack [hack agregatu prądotwórczego diesla]: Zapakowany silnik wysokoprężny,
generator i różne urządzenia pomocnicze (takie jak podstawa, zadaszenie, tłumienie dźwięku, system
sterowania budynkiem, wyłączniki automatyczne, płaszczowy podgrzewacz wody i rozrusznik) są

określane jako agregat prądotwórczy lub agregat prądotwórczy. Hakowanie agregatu uniemożliwia
działanie zasilania awaryjnego, gdy jest ono najbardziej potrzebne.
differential power analysis [analiza różnicowa mocy (DPA)]: analiza zmian poboru mocy elektrycznej
przez moduł kryptograficzny przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych i / lub innych technik
w celu wydobycia informacji skorelowanych z kluczami kryptograficznymi używanymi w algorytmie
kryptograficznym.
digest authentication [uwierzytelnianie skrótu]: umożliwia klientowi WWW obliczanie wartości skrótu
MD5 w celu potwierdzenia, że ma hasło.
digital audio tape [cyfrowa taśma audio (DAT)]: Format cyfrowej taśmy magnetycznej, pierwotnie
opracowany do nagrywania dźwięku, obecnie używany w komputerowej taśmie zapasowej.
digital certificate [certyfikat cyfrowy]: elektroniczna „karta kredytowa”, która ustanawia Twoje dane
uwierzytelniające podczas prowadzenia działalności lub innych transakcji w Internecie. Wydawany jest
przez urząd certyfikacji. Zawiera Twoje imię i nazwisko, numer seryjny, daty wygaśnięcia, kopię klucza
publicznego posiadacza certyfikatu (używanego do szyfrowania wiadomości i podpisów cyfrowych)
oraz podpis cyfrowy organu wydającego certyfikat, aby odbiorca mógł sprawdzić, czy certyfikat jest
rzeczywisty
digital envelope [koperta cyfrowa]: zaszyfrowana wiadomość z zaszyfrowanym kluczem sesji.
digital linear tape [cyfrowa taśma liniowa (DLT)]: technologia serpentynowych taśm magnetycznych
wykorzystywana w sieciach i serwerach do tworzenia kopii zapasowych na taśmie średniej i wyższej
klasy.
digital picture frame attack [atak na cyfrowe ramki do zdjęć]: wykryto, że niektóre cyfrowe ramki do
zdjęć produkowane na Dalekim Wschodzie zawierają wirusa, który kradnie hasła i informacje
finansowe, blokuje zabezpieczenia i powiela się podczas ładowania zdjęć z komputera domowego za
pomocą napędu USB.
digital protection and control device [cyfrowe urządzenie zabezpieczające i sterujące (DPCD)]:
urządzenie sprzętowe, które monitoruje nagły stan braku fazy związany ze zdarzeniem AUORA między
podstacją elektryczną a jej odbiornikami. Urządzenie izoluje podstację od obciążeń, zanim moment
obrotowy sieci może zostać przyłożony do urządzenia.
digital reputation [reputacja cyfrowa]: reputacja zdefiniowana przez zachowania w Internecie i treści
publikowane przez osobę. Zdjęcia, posty na blogach i interakcje w sieciach społecznościowych
określają, jak osoba będzie postrzegana przez innych online.
digital rights management [zarządzanie prawami cyfrowymi]: rodzaj technologii kontroli dostępu
służącej do ochrony treści cyfrowych chronionych prawem autorskim i zarządzania nimi.
digital signature [podpis cyfrowy]: asymetryczna operacja kluczowa, w której klucz prywatny jest
używany do cyfrowego podpisywania dokumentu elektronicznego, a klucz publiczny jest używany do
weryfikacji podpisu. Podpisy cyfrowe zapewniają uwierzytelnianie i ochronę integralności.
digital signature algorithm [algorytm podpisu cyfrowego (DSA)]: algorytmy asymetryczne używane do
cyfrowego podpisywania danych.
digital signature standard [standard podpisu cyfrowego]: standard rządu Stanów Zjednoczonych
określający algorytm podpisu cyfrowego (DSA) przy użyciu kryptografii asymetrycznej.

direct-access attack: [atak z dostępem bezpośrednim]: Atak z dostępem bezpośrednim oznacza
uzyskanie fizycznego dostępu do systemu sterowania budynkiem i wykonywanie różnych funkcji lub
instalowanie różnych typów urządzeń w celu utrudnienia działania budynku. Atakujący może
zainstalować wirusa, robaka lub konia trojańskiego, pobrać dane dotyczące operacji budowlanych,
przeprowadzić badanie działań związanych z budowaniem lub zmienić parametry operacyjne sprzętu
budowlanego do punktu awarii sprzętu.
Direct Digital Controls (DDC) hack : DDC to zautomatyzowana kontrola stanu lub procesu przez
komputer. Całe oprzyrządowanie jest gromadzone przez różne urządzenia analogowe i cyfrowe, które
wykorzystują sieć do przesyłania tych sygnałów do centralnego sterownika. Następnie komputer
centralny przestrzega wszystkich swoich reguł produkcji i wysyła żądania działania przez tę samą sieć
do zaworów, siłowników i innych elementów HVAC, które można regulować. Zhakuj DDC i całkowicie
kontrolujesz procesy.
disassembly [deasemblacja]: pobranie programu binarnego i wyprowadzenie z niego kodu
źródłowego.
disaster [katastrofa]: każde zdarzenie, które powoduje niemożność zapewnienia krytycznych funkcji
budynku.
disaster prevention [zapobieganie katastrofom]: środki stosowane w celu zapobiegania, wykrywania
lub powstrzymywania incydentów, które w przypadku niezaznaczenia mogą spowodować cyberfizyczny atak na BCS.
disaster prevention checklist [lista kontrolna zapobiegania klęskom żywiołowym]: kwestionariusz
używany do oceny środków zapobiegania cyberatakom w obszarach działalności, takich jak ogólne
bezpieczeństwo, oprogramowanie, pliki danych, raporty z wprowadzania danych, komputery i
personel.
disaster recovery [odtwarzanie po awarii]: zdolność do reagowania na cyber-fizyczny atak na usługi
budowlane poprzez wdrożenie planu odzyskiwania cyber-fizycznego ataku w celu przywrócenia
krytycznych funkcji budynku.
disaster recovery administrator [administrator ds. odtwarzania po awarii]: osoba odpowiedzialna za
dokumentowanie działań związanych z odtwarzaniem po ataku cyber-fizycznym i śledzenie postępów
odzyskiwania budynku.
disaster recovery coordinator [koordynator odtwarzania po awarii]: Koordynator odtwarzania po
awarii może być odpowiedzialny za ogólne przywracanie krytycznych funkcji budynku.
disaster recovery period [okres odtwarzania po awarii]: okres pomiędzy cyber-fizycznym atakiem a
powrotem do normalnych funkcji budynku, podczas którego stosowany jest plan odtwarzania po
awarii.
disaster recovery plan [plan odtwarzania po awarii (DRP)]: pisemny plan odtworzenia jednego lub
więcej systemów informatycznych w alternatywnym obiekcie w odpowiedzi na poważną awarię
sprzętu lub oprogramowania lub zniszczenie obiektów.
disaster recovery planning [planowanie odtwarzania po awarii] : technologiczny aspekt planowania
ciągłości budowy. Wcześniejsze planowanie i przygotowania niezbędne do zminimalizowania strat i
zapewnienia ciągłości krytycznych funkcji budynku organizacji w przypadku ataku cyber-fizycznego.

disaster recovery software [oprogramowanie do odtwarzania po awarii]: aplikacja opracowana, aby
pomóc organizacji w napisaniu kompleksowego planu odtwarzania z cyber-fizycznym atakiem.
disaster recovery teams (building recovery teams) [zespoły ds. odzyskiwania po awarii (budowanie
zespołów ds. odzyskiwania)]: grupa zespołów gotowych do przejęcia kontroli nad operacjami
odzyskiwania w przypadku wystąpienia cyber-fizycznego ataku.
discretionary access control [uznaniowa kontrola dostępu]: coś, czym użytkownik może zarządzać, na
przykład hasło do dokumentu.
dyskowa macierz: rozmieszczenie dwóch lub więcej dysków twardych w konfiguracji RAID lub
łańcuchowej w celu zwiększenia szybkości i ochrony danych przed utratą.
dysku obrazowanie: generowanie bitowej kopii oryginalnego nośnika, w tym wolnego miejsca i
wolnego miejsca.
disruption [zakłócenie]: nieplanowane zdarzenie, które powoduje, że ogólny system lub główna
aplikacja nie działa przez niedopuszczalny czas (np. niewielka lub przedłużona przerwa w zasilaniu,
przedłużona niedostępność sieci lub uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu lub obiektu). Nieplanowane
zdarzenie, które powoduje, że system informatyczny nie działa przez dłuższy czas (np. Niewielka lub
długotrwała przerwa w zasilaniu, przedłużona niedostępność sieci lub uszkodzenie lub zniszczenie
sprzętu lub obiektu).
distance vector [wektor odległości]: zmierz koszt tras, aby określić najlepszą trasę do wszystkich
znanych sieci.
distributed computing environment [rozproszone środowisko obliczeniowe]: standardy
oprogramowania pośredniego, które definiują sposób komunikacji między klientami a serwerami w
wieloplatformowym środowisku obliczeniowym; umożliwia uruchomienie programu klienta , żądanie,
które może zostać przetworzone przez program napisany w innym języku komputerowym i
umieszczony na innej platformie komputerowej.
distributed controls system [rozproszony system sterowania (DCS)]: rozproszone sterowanie dla
procesu przemysłowego lub zakładu, w którym elementy sterowania są rozproszone w całym systemie
sterowania budynku. Kontrastuje to z nierozproszonymi systemami sterowania budynkiem, które
wykorzystują jeden sterownik w centralnej lokalizacji. W systemie DCS hierarchia sterowników jest
połączona sieciami komunikacyjnymi w celu zarządzania i monitorowania.
distributed energy resources [rozproszony atak typu „odmowa usługi” (DDoS)]: technika „odmowy
usługi”, która wykorzystuje wiele hostów do przeprowadzenia ataku. Czasami nazywany atakiem
wzmocnienia.
distributed energy resources [rozproszone zasoby energii (DER)]: modułowe i elastyczne systemy
elektroenergetyczne, które są zlokalizowane blisko obsługiwanego przez nie obciążenia, zazwyczaj o
mocy 10 megawatów (MW) lub mniejszej. Są to zazwyczaj sieci prądu przemiennego niskiego napięcia,
często wykorzystują generatory wysokoprężne i działają autonomicznie, aby zapewnić odporność sieci
i złagodzić zakłócenia w sieci. Staje się coraz ważniejszy, ponieważ sprzęt cyfrowy wymaga wyjątkowo
niezawodnej energii elektrycznej.
distributed generation [wytwarzanie rozproszone (DG)]: wytwarzanie energii w punkcie zużycia.
Wytwarzanie energii na miejscu, zwykle z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eliminuje
zależność od komercyjnej sieci energetycznej, która jest podatna na cyberatak.

distributed I/O [rozproszone we / wy: Eliminacja kosztownych przewodów typu punkt-punkt poprzez
łączenie sygnałów procesowych w jedno cyfrowe łącze komunikacyjne.
distributed scans [skanowanie rozproszone]: skanowanie korzystające z wielu adresów źródłowych do
zbierania informacji.
disturbance [zakłócenie]: niepożądana zmiana zmiennej zastosowanej w systemie sterowania
budynkiem, którego celem jest niekorzystny wpływ na wartość zmiennej kontrolowanej.
DNS forgery attack [Atak polegający na fałszowaniu DNS]: haker z dostępem do sieci może łatwo
sfałszować odpowiedzi na żądania DNS komputera.
DNS sinkhole [Lej w DNS]: znany również jako serwer leja, internetowy lej lub BlackholeDNS. Serwer
DNS, który podaje fałszywe informacje, aby uniemożliwić użycie nazw domen, które reprezentuje. Lej
krasowy to standardowy serwer DNS, który został skonfigurowany do przydzielania adresów bez
routingu dla wszystkich domen w leju, tak że każdy komputer, który go używa, nie uzyska dostępu do
prawdziwej witryny internetowej. Im wyżej znajduje się serwer DNS, tym więcej komputerów będzie
blokował. Niektóre z większych botnetów stały się bezużyteczne przez leje w TLD aby obejmować cały
Internet. DNS Sinkholes skutecznie wykrywa i blokuje złośliwy ruch oraz służy do zwalczania botów i
innego niechcianego ruchu.
DNS spoofing [Podszywanie się pod DNS]: atak hakerski na komputer, w wyniku którego dane są
wprowadzane do pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw domen (DNS), powodując, że
serwer nazw zwraca nieprawidłowy adres IP, kierując ruch na komputer atakującego (lub inny
komputer). Nazywany także zatruwaniem pamięci podręcznej DNS.
domena: zestaw podmiotów, ich obiekty informacyjne i wspólna polityka bezpieczeństwa. Środowisko
lub kontekst, który obejmuje zestaw zasobów systemowych i zestaw jednostek systemowych, które
mają prawo dostępu do zasobów zgodnie ze wspólną polityką bezpieczeństwa, modelem zabezpieczeń
lub architekturą zabezpieczeń.
domeny kontroler: serwer Microsoft Windows z zainstalowanymi usługami domenowymi w usłudze
Active Directory, który zarządza informacjami domeny, takimi jak identyfikator logowania i hasła.
domain hijacking attack [atak przejęcia domeny]: atak cybernetyczny polegający na przejęciu domeny
poprzez zablokowanie dostępu do serwera DNS domeny, a następnie umieszczenie w jego miejscu
serwera hakera.
doorknob-rattling attack [atak z grzechotaniem klamki]: haker próbuje kilku typowych kombinacji
nazwy użytkownika i hasła na kilku komputerach, co prowadzi do bardzo niewielu nieudanych prób
logowania. Ten atak może pozostać niewykryty, chyba że dane związane z niepowodzeniami logowania
ze wszystkich hostów zostaną zebrane i zagregowane w celu sprawdzenia, czy klamka do drzwi dzwoni
z dowolnego miejsca docelowego.
doorway page [strona przejściowa]: strony internetowe utworzone w celu spamdexingu. Ma to na celu
spamowanie indeksu wyszukiwarki poprzez wstawianie wyników dla określonych fraz w celu
kierowania odwiedzających na inną stronę. Są one również znane jako strony przejściowe, strony
portalu, strony przeskoku, strony bram, strony wejściowe i inne nazwy. Strony przejściowe, które
przekierowują użytkowników bez ich wiedzy, używają jakiejś formy maskowania.
Dorkbot: Dorkbot to botnet używany do kradzieży płatności online, uczestniczenia w rozproszonych
atakach typu „odmowa usługi” (DDoS) i dostarczania innych rodzajów złośliwego oprogramowania na
komputery ofiar. Dorkbot jest powszechnie rozprzestrzeniany za pośrednictwem złośliwych linków

wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub zainfekowanych urządzeń USB.
Funkcja backdoora firmy Dorkbot umożliwia zdalnemu atakującemu wykorzystanie zainfekowanych
systemów. System zainfekowany Dorkbotem może być używany do wysyłania spamu, uczestniczenia
w atakach DDoS lub przechwytywania danych uwierzytelniających użytkowników do usług online, w
tym usług bankowych.
doxing: publiczne ujawnianie informacji identyfikujących osobę, w tym imienia i nazwiska, daty
urodzenia, adresu i zdjęć, które są zwykle pobierane z profili w serwisach społecznościowych.
drenaż: forma miejskiej eksploracji (urbex) podczas eksploracji kanalizacji. Powszechnie określane
również jako infiltracja, urban spelunking, urban rock claving, urban caving lub hacking. Kanały to
najbardziej niebezpieczne lokalizacje do zbadania ze względu na ryzyko zatrucia toksycznymi gazami,
takimi jak metan i siarkowodór.
dryfu eliminator: wieże chłodnicze wykorzystują eliminatory dryfu, aby zminimalizować masowy
przepływ powietrza i zapobiec wydostawaniu się kropelek wody, które mogą zawierać bakterie
Legionella. Komora wyrównawcza służy do utrzymania przepływu powietrza w granicach tolerancji
przepustowości projektowej, szczególnie w środku zespołu eliminatora w wieżach przeciwprądowych
oraz w górnych częściach zespołu eliminatorów w wieżach z przepływem krzyżowym.
drive-by download atak: złośliwe oprogramowanie instalowane na komputerze docelowym lub innym
urządzeniu, gdy tylko użytkownik odwiedza zaatakowaną witrynę internetową.
droop speed control [kontrola prędkości opadania]: używana jako środek zaradczy przed cyberatakiem
podczas odłączania sieci energetycznej od Internetu. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej:
tryb sterowania prędkością głównego napędu napędzającego generator synchroniczny podłączony do
sieci elektrycznej. Ten tryb umożliwia równoległą pracę generatorów synchronicznych, dzięki czemu
obciążenia są dzielone między generatory proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.
Dropcam: Dropcam i jego następca Nest Cam umożliwiają ludziom oglądanie wideo na żywo za
pośrednictwem usługi w chmurze. Dropcam zapewnia bezpłatną transmisję wideo na żywo, która jest
dostępna za pośrednictwem aplikacji internetowej i aplikacji mobilnych na iOS i Androida.
Dropper attack [atak typu dropper]: złośliwe oprogramowanie komputerowe, które umożliwia
atakującym otwarcie backdoora w celu zainstalowania innego szkodliwego programu na
zainfekowanej maszynie w celu zaimplementowania dodatkowych funkcji. Briba jest dobrym
przykładem.
duct leakage test [test szczelności kanału]: narzędzie diagnostyczne przeznaczone do pomiaru
szczelności przewodów wentylacyjnych HVAC z wymuszonym obiegiem powietrza. Tester szczelności
w kanale składa się ze skalibrowanego wentylatora do pomiaru natężenia przepływu powietrza i
czujnika ciśnienia do pomiaru ciśnienia wytwarzanego przez przepływ wentylatora. Połączenie
pomiarów ciśnienia i przepływu wentylatora służy do określenia szczelności kanałów.
due care [należyta staranność]: odpowiedzialność, która zarządza i ich organizacje mają obowiązek
zapewnić bezpieczeństwo informacji, aby zapewnić, że rodzaj kontroli, koszt kontroli i wdrożenie
kontroli są odpowiednie dla zarządzanego systemu. Pojęcie prawne odrębne od należytej staranności.
„Czy firma wiedziała o luce i szkodach, jakie może spowodować (w tym obrażeniach)?”
due diligence [należyta staranność]: wymóg, aby organizacja wdrożyła ochronę, aby zapobiec
wystąpieniu cyberataku. Pojęcie prawne różni się od należytej staranności. „Czy firma zrobiła coś, aby
zapobiec szkodom, które może spowodować luka w zabezpieczeniach (w tym obrażeniom)?”

DumpSec: narzędzie zabezpieczające, które zrzuca różne informacje o użytkownikach systemu
sterowania budynkiem, systemie plików, rejestrze, uprawnieniach, zasadach haseł i usługach.
dumpster diving: [nurkowanie w śmietniku]: uzyskiwanie haseł i katalogów organizacji poprzez
przeszukiwanie wyrzuconych śmieci. Nazywany również pomijaniem.
dust collector [odpylacz]: Systemy odpylania wychwytują cząsteczki pyłu o dowolnej wielkości ze
strumienia powietrza w zakładach produkcyjnych. Pojemnik na kurz umieszczony pod lejkiem
wychwytuje kurz i wióry do pojemnika na śmieci. Są to podstawowe elementy wyposażenia związane
z eksplozjami pyłu. Szacuje się, że od 70% do 80% wszystkich eksplozji przemysłowych, w których
usuwane są palne pyły, powstaje w kolektorze pyłu. Pięć elementów wymaganych do wybuchu to (1)
paliwo (pył), (2) tlen (powietrze), (3) rozproszenie (zapylone powietrze), (4) zamknięcie (odpylacz) i (5)
zapłon (zwykle iskra).
dynamiczna powierzchnia ataku: zautomatyzowane, na bieżąco zmiany charakterystyk systemu
sterowania budynkiem w celu udaremnienia działań przeciwnika.
dynamiczny wzrost i rekonfiguracja (DGR): technologia Dot Hill, która umożliwia administratorowi
systemu sterowania budynkiem szybkie i łatwe zwiększanie pojemności lub zmianę poziomów RAID,
gdy używany jest system sterowania budynkiem.
dynamic-link library [biblioteka dołączana dynamicznie]: implementacja koncepcji bibliotek
współdzielonych firmy Microsoft. Małe programy używane w razie potrzeby przez inny program
działający na komputerze z systemem Microsoft Windows, który umożliwia dużemu programowi
komunikowanie się z urządzeniem, takim jak drukarka. Czasami nazywany programem DLL lub plikiem
DLL.
Dynamic Routing Protocol [Protokół routingu dynamicznego]: używany przez urządzenie sieciowe do
uczenia się tras komunikacyjnych, na przykład gdy router rozmawia z sąsiednimi routerami, aby
określić, do jakich sieci jest podłączony każdy router.
dynamiczny podsystem: podsystem, który nie jest stale obecny na etapie wykonywania systemu
informatycznego. Architektury zorientowane na usługi i architektury przetwarzania w chmurze to
przykłady architektur wykorzystujących podsystemy dynamiczne.
Easter eggs [Pisanki]: łagodna wiadomość lub żart generowany przez oprogramowanie ukryte w
programie komputerowym lub na stronie internetowej. Ukryta funkcjonalność w aplikacji, która
zostaje aktywowana po wprowadzeniu nieudokumentowanego i często zagmatwanego zestawu
poleceń i naciśnięć klawiszy. Pisanki są zwykle używane do wyświetlania napisów dla zespołu
programistów i mają nie stwarzać zagrożenia.
eavesdropping [podsłuchiwanie]: słuchanie prywatnej rozmowy w celu uzyskania informacji, które
mogą zapewnić dostęp do placówki lub sieci BCS.
echo reply [odpowiedź echo]: odpowiedź, że maszyna otrzymała żądanie echa.
echo request [żądanie echa]: wiadomość wysyłana do komputera w celu określenia, czy jest on online
i jak długo trwa do niego dotarcie.
egress filtering [filtrowanie ruchu wychodzącego]: filtrowanie wychodzącego ruchu sieciowego.
electric unit heater [nagrzewnica elektryczna]: mała nagrzewnica stosowana do zapobiegania
zamarzaniu sprzętu.

electrical power distribution [rozdział energii elektrycznej]: Do dystrybucji energii elektrycznej w
budynkach stosuje się cztery podstawowe układy obwodów. Są to: promieniowe, pierwotne
selektywne, wtórne selektywne i wtórne obwody sieciowe ustalenia.
* system promieniowy: Najprostszy i najtańszy sposób dystrybucji mocy, gdy do budynku
doprowadzana jest energia przy napięciu użytkowym. Jest tylko jedno źródło mediów i wszystkie
obciążenia z obwodów wychodzących. Jest odpowiedni dla mniejszych instalacji, w których ciągłość
usług nie jest krytyczna.
* pierwotny system selektywny: ten układ obwodów umożliwia zmniejszenie zarówno zasięgu, jak i
czasu trwania przerwy spowodowanej zwarciem pierwotnego pola zasilającego poprzez zastosowanie
podwójnych obwodów pierwotnych linii zasilających i przełączników przerywaczy obciążenia, które
umożliwiają podłączenie każdego wtórnego transformatora podstacji do dowolnego z dwa obwody
podstawowe.
* wtórny układ selektywny: W normalnych warunkach wtórny układ selektywny działa jako dwa
oddzielne układy promieniowe. Wyłącznik sprzęgłowy wtórny w każdej podstacji wtórnej jest
normalnie otwarty.
* system sieci wtórnej: Wiele budynków z systemami rozdzielczymi promieniowymi jest zasilanych
napięciem użytkowym z wtórnych systemów sieciowych. System zasilania sieciowego zapewnia
stosunkowo wysoki stopień niezawodności usług.
electrical power usage report [raport zużycia energii elektrycznej]: podsumowanie zużycia energii
elektrycznej, wybierane przez operatora dla podstacji, liczników lub przetworników, indywidualnych
liczników i przetworników, dowolnej grupy liczników i przetworników oraz wszystkich liczników dla
wybranego przez operatora okresu. Raport obejmuje napięcie, prąd, współczynnik mocy,
zapotrzebowanie na energię elektryczną i pobór mocy elektrycznej, moc bierną (Kvar) dla każdej
podstacji, obiektu, systemu SCADA lub wyposażenia wybranego przez operatora. Raport jest
automatycznie drukowany na koniec każdego okresu podsumowującego i zawiera:
* Całkowite zużycie w okresie.
* Szczyt interwału zapotrzebowania dla okresu, z czasem wystąpienia.
* Zużycie energii (kWh) w każdym przedziale zapotrzebowania.
* Całkowite zużycie kWh w okresie szczytowym, półszczytowym, pozaszczytowym lub bazowym.
* Moc bierna w każdym przedziale zapotrzebowania.
* Współczynnik mocy w każdym przedziale zapotrzebowania.
* Temperatura powietrza zewnętrznego (OA) i wilgotność względna (RH) mierzone przy maksymalnej
i minimalnej temperaturze OA w okresie objętym raportem, wraz z czasem i datami wystąpienia. W
okresie szczytowego zapotrzebowania instalacji rejestrowana jest również temperatura OA i RH.
electromagnetic interference [zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)]: co występuje, gdy pola
elektromagnetyczne jednego urządzenia zakłócają działanie innego urządzenia.
Electronic Industries Association (EIA): stowarzyszenie branżowe zajmujące się opracowywaniem norm
elektrycznych i elektronicznych.
elektroniczne repozytoria: przesyłanie danych do obiektu znajdującego się poza siedzibą firmy za
pomocą łącza telekomunikacyjnego w celu uzupełnienia pełnych kopii zapasowych danych.

elevator cyber-attack [cyberatak na windę]: koń trojański może zostać zainstalowany w sieci BCS, który
po aktywacji jest w stanie przełączyć windę w tryb diagnostyczny i wysłać kabinę windy na inne piętro
lub zatrzymać ją między piętrami.
elevator surfing hack [hack surfowania po windzie]: bardzo niebezpieczna czynność, podczas której
zazwyczaj studenci wchodzą do szybu windy i jeżdżą na windach. Niektórzy nawet próbują przeskoczyć
z jednej poruszającej się windy do drugiej. Znany również jako surfing na wodach lub windach. Ruch
można również zapewnić za pomocą kontrolek serwisowych umieszczonych w górnej części kabiny
windy, które umożliwiają pełną kontrolę nad ruchem windy, ale przy zmniejszonej prędkości.
elita: Cracker-speak oznacza jeden z rozumnych, zrozumiały, podłączony. Haker chętniej użyłby słowa
„czarodziej”.
emanacji analiza: uzyskiwanie danych poprzez monitorowanie i rozwiązywanie sygnałów
elektronicznych emitowanych przez system sterowania budynkiem, który zawiera dane, ale nie jest
przeznaczony do przekazywania danych.
embedded web server [wbudowany serwer internetowy]: oprogramowanie serwera internetowego
wbudowane w urządzenie systemu sterowania budynkiem, które umożliwia konfigurowanie
urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej. Używany również zdalnie przez sprzedawców sprzętu
do aktualizowania oprogramowania lub rozwiązywania problemów.
emergency [nagły wypadek]: nagłe, nieoczekiwane zdarzenie wymagające natychmiastowej reakcji ze
względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub dla środowiska.
emergency preparedness [gotowość na sytuacje awaryjne]: dyscyplina, która zapewnia organizacji
gotowość do reagowania w sposób skoordynowany, terminowy i skuteczny na cyber-fizyczny atak.
emergency procedures [procedury awaryjne]: plan działania mający na celu zapobieżenie utracie życia
oraz zminimalizowanie obrażeń i szkód materialnych po cyberataku.
encapsulation [hermetyzacja]: włączenie jednej struktury danych do innej struktury, tak aby pierwsza
struktura danych była ukryta. Jest koncepcją programowania zorientowanego obiektowo, która wiąże
ze sobą dane i funkcje, które manipulują danymi, i która chroni zarówno przed zewnętrznymi
zakłóceniami, jak i niewłaściwym wykorzystaniem. Enkapsulacja danych doprowadziła do powstania
ważnej koncepcji OOP, polegającej na ukrywaniu danych.
encryption [szyfrowanie]: Konwersja tekstu jawnego na tekst zaszyfrowany za pomocą algorytmu
kryptograficznego. Proces zamiany tekstu jawnego na tekst zaszyfrowany w celu zapewnienia
bezpieczeństwa lub prywatności.
end-to-end encryption [szyfrowanie od końca do końca] : szyfrowanie komunikacji, w którym dane są
szyfrowane podczas przesyłania przez sieć, ale informacje o routingu pozostają widoczne.
end-to-end security [kompleksowe bezpieczeństwo]: ochrona informacji w systemie kontroli budynku
od miejsca pochodzenia do punktu przeznaczenia.
energy consumption control [kontrola zużycia energii (ECC)]: Wyłącznik.
energy control unit [jednostka sterująca energią (ECU)]: urządzenie, które gromadzi, przetwarza i
rozprowadza informacje o sterowaniu oświetleniem do modułów sterujących i sterowników ściennych.
Zbiera informacje z fotoczujników (poziomów światła), czujników obecności i sterowników
naściennych.

Energy Management Controls System [System kontroli zarządzania energią (EMCS)]: system
sterowania budynkiem zaprojektowany w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
energy recovery unit [jednostka odzysku energii (ERU)]: urządzenie mechaniczne, które obejmuje
wymiennik ciepła i system wentylacji zapewniający kontrolowaną wentylację w budynku. Proces
wentylacji z odzyskiem energii wymienia energię zawartą w normalnie wywiewanym budynku lub
powietrzu w pomieszczeniu i wykorzystuje ją do wstępnego przygotowania napływającego powietrza
zewnętrznego w systemie HVAC.
enterprise [przedsiębiorstwo]: organizacja z określoną misją / celem i określonymi granicami,
wykorzystująca systemy informacyjne do realizacji tej misji oraz odpowiedzialna za zarządzanie
własnym ryzykiem i wynikami. Przedsiębiorstwo może obejmować wszystkie lub niektóre z
następujących aspektów biznesowych: przejęcia, zarządzanie programami, zarządzanie finansami (np.
Budżetami), zasoby ludzkie, bezpieczeństwo i systemy informacyjne, zarządzanie informacjami i
misjami.
enterprise architecture [architektura korporacyjna (EA)]: opis całego zestawu systemów
informatycznych przedsiębiorstwa: jak są one skonfigurowane, w jaki sposób są zintegrowane, jak
interfejs y do środowiska zewnętrznego na granicy przedsiębiorstwa, w jaki sposób są obsługiwane w
celu wspierania misji przedsiębiorstwa, i jak wpływają na ogólny stan bezpieczeństwa
przedsiębiorstwa.
enterprise resource planning (ERP) system [system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)]:
system, który integruje informacje dotyczące całego przedsiębiorstwa, w tym zasoby ludzkie, finanse,
produkcję i dystrybucję, a także łączy organizację swoich klientów i dostawców.
Enterprise Storage Network (ESN): Zintegrowany pakiet produktów i usług zaprojektowany w celu
maksymalizacji heterogenicznej łączności i zarządzania urządzeniami pamięci masowej i serwerami w
przedsiębiorstwie; dedykowany, szybka sieć połączona z systemami pamięci masowej
przedsiębiorstwa, umożliwiająca przesyłanie plików i danych między urządzeniami pamięci masowej a
komputerami klienckimi i serwerami.
entrapment [uwięzienie]: celowe umieszczanie widocznych wad w BCS w celu wykrycia prób
penetracji.
entropia: miara niepewności, z jaką napotyka napastnik, aby określić wartość sekretu. Entropia jest
zwykle podawana w bitach.

environment [otoczenie]: zbiór zewnętrznych procedur, warunków i obiektów, które mają wpływ na
rozwój, działanie i konserwację systemu sterowania budynkiem.
environment of operation [środowisko działania]: fizyczne otoczenie, w którym system informacyjny
przetwarza, przechowuje i przesyła informacje. Fizyczne, techniczne i organizacyjne otoczenie, w
którym działa system informacyjny, w tym między innymi: misje / funkcje biznesowe; misja / procesy
biznesowe; przestrzeń zagrożenia; podatności; architektury przedsiębiorstw i bezpieczeństwa
informacji; personel; budynków; relacje w łańcuchu dostaw; Technologie informacyjne; zarządzanie
organizacyjne i kultura; nabywanie i procesy zakupowe; zasady i procedury organizacyjne; założenia
organizacyjne, ograniczenia, tolerancja ryzyka i priorytety / kompromisy).

efemeryczny port: nazywany również portem przejściowym lub portem tymczasowym, zwykle po
stronie klienta. Zwykle jest konfigurowane, gdy aplikacja kliencka chce połączyć się z serwerem i jest
niszczona po zakończeniu działania aplikacji klienckiej.
equipment schedule [harmonogram wyposażenia]: Wskazuje niepowtarzalny identyfikator sprzętu,
producenta, numer modelu, numer części i nazwę opisową dla każdego urządzenia sterującego,
sprzętu i komponentu zainstalowanego w BCS.
error detection code [kod wykrywania błędów]: kod obliczany na podstawie danych i składający się z
nadmiarowych bitów informacji zaprojektowanych w celu wykrywania, ale nie korygowania,
niezamierzonych zmian w danych.
escrow hasła: hasła, które są zapisywane i przechowywane w bezpiecznym miejscu (takim jak sejf),
które są używane przez personel ratunkowy, gdy uprzywilejowany personel jest niedostępny.
essential variable [istotna zmienna]: zmienna wartość zadana, która ma być utrzymywana w
wyznaczonych granicach
Ethernet: Standard sieci lokalnej dla sprzętu, komunikacji i okablowania. Jest to również najczęściej
instalowana technologia sieci lokalnych (LAN). Ethernet to protokół warstwy łącza w stosie TCP / IP,
opisujący, w jaki sposób urządzenia sieciowe mogą formatować dane do transmisji do innych urządzeń
sieciowych w tym samym segmencie sieci oraz jak umieścić te dane w połączeniu sieciowym.
etyczny haker: ekspert komputerowy i sieciowy, który usiłuje przeniknąć do systemu lub sieci kontroli
budynku w imieniu swoich właścicieli, szukając luk w zabezpieczeniach, które mógłby wykorzystać
złośliwy haker.
event [zdarzenie]: obserwowalne zdarzenie w systemie lub sieci sterowania budynkiem.
event trigger [wyzwalacz zdarzenia]: zdarzenie, które powoduje wystąpienie innego zdarzenia.
Evercookie: aplikacja oparta na języku JavaScript, która tworzy w przeglądarce internetowej pliki
cookie zombie, które celowo trudno jest usunąć. Evercookie jest nie tylko trudne do usunięcia, ale
aktywnie „opiera się” usunięciu, kopiując się w różnych formach na komputerze użytkownika i
wskrzeszając, gdy zauważy, że brakuje niektórych kopii lub wygasły.
evil twin router: fałszywy bezprzewodowy hotspot internetowy skonfigurowany do kradzieży danych
karty kredytowej, gdy ofiara się połączy.
examine [badać]: rodzaj metody oceny charakteryzujący się procesem sprawdzania, inspekcji,
przeglądu, obserwacji, studiowania lub analizowania jednego lub większej liczby obiektów oceny w
celu ułatwienia zrozumienia, wyjaśnienia lub uzyskania dowodów, których wyniki są wykorzystywane
do określenie skuteczności kontroli bezpieczeństwa w czasie.
exculpatory evidence [dowody odciążające]: dowody, które zmniejszają prawdopodobieństwo winy
lub winy.
eksfiltracja: nieautoryzowany transfer informacji przez system kontroli budynku.
explicit messaging [jawne wiadomości]: zastrzeżona metoda komunikacji między urządzeniami, w
której każda wiadomość zawiera kod wiadomości, który identyfikuje typ wiadomości i określa
działanie, jakie należy podjąć po jej odebraniu.
exploit: technika służąca do naruszenia bezpieczeństwa sieci lub systemu kontroli budynku z
naruszeniem polityki bezpieczeństwa. Exploit cyberatak to w zasadzie oprogramowanie

zaprojektowane w celu wykorzystania luki w systemie sterowania budynkiem. Atakujący planuje
uzyskać łatwy dostęp do systemu kontroli budynku i przejąć kontrolę, pozwolić na eskalację uprawnień
lub stworzyć atak DOS.
exploita kod: program, który umożliwia atakującym automatyczne włamanie do systemu kontroli
budynku.
exploitable channel [kanał nadający się do wykorzystania]: kanał, który umożliwia naruszenie polityki
bezpieczeństwa rządzącej systemem sterowania budynkiem i jest dostępny lub wykrywalny przez
podmioty spoza zaufanej bazy obliczeniowej.
exploitów zestawy: łatwe w użyciu narzędzia programowe kupowane przez cyberprzestępców, które
umożliwiają im przejęcie kontroli nad komputerem. Są one aktualizowane tak jak zwykłe
oprogramowanie, jedyna różnica polega na tym, że ich użycie jest nielegalne.
exploitation analysis [analiza wykorzystania]: w pracy z zakresu cyberbezpieczeństwa osoba, która
analizuje zebrane informacje w celu zidentyfikowania podatności i możliwości wykorzystania.
exponential backoff algorithm [wykładniczy algorytm wycofywania]: algorytm używany do
dostosowywania wartości limitu czasu TCP, aby urządzenia BCS nie kontynuowały przesyłania danych.
exposure [narażenie]: działanie zagrażające, w wyniku którego wrażliwe dane są ujawniane
nieuprawnionemu podmiotowi.
extended ACL [rozszerzone listy ACL]: potężna forma standardowych list ACL na routerach Cisco.
Podejmują decyzje dotyczące filtrowania na podstawie adresów IP (źródłowych lub docelowych),
portów (źródłowych lub docelowych), protokołów oraz tego, czy sesja została ustanowiona.
extended outage [przedłużony przestój]: Długa, nieplanowana przerwa w systemie sterowania
budynkiem spowodowana problemem sprzętowym lub programowym albo awarią komunikacji.
Extensible Authentication Protocol (EAP): struktura uwierzytelniania często używana w sieciach
bezprzewodowych i połączeniach typu punkt-punkt. Jest zdefiniowany w dokumencie RFC 3748.
Extensible Markup Language (XML): język znaczników, który definiuje zestaw reguł kodowania
dokumentów w formacie, który jest czytelny zarówno dla człowieka, jak i dla komputera. Jest
zdefiniowany w specyfikacji XML 1.0 W3C.
Extensible Authentication Protocol [Zewnętrzny protokół bramy (EGP)]: protokół, który rozprowadza
informacje o routingu między dwoma sąsiednimi routerami bram, które tworzą autonomiczny system
sterowania budynkiem.
external interface file [plik interfejsu zewnętrznego (XIF)]: plik, który dokumentuje interfejs
zewnętrzny urządzenia, w szczególności liczbę i typy obiektów LonMark, liczbę, typy, kierunki i atrybuty
połączeń zmiennych sieciowych oraz liczbę znaczników wiadomości.
extra expense coverage [dodatkowe pokrycie kosztów]: ubezpieczenie wydatków związanych z
cyberatakiem, które mogą zostać poniesione do pełnego odzyskania operacji po cyberataku.
extraction resistance [odporność na ekstrakcje]: zdolność sprzętu kryptograficznego lub bezpiecznego
sprzętu telekomunikacyjnego do opierania się próbom wyodrębnienia kluczy.
Extranet: prywatna sieć wykorzystująca technologię internetową, która umożliwia udostępnianie
części informacji lub operacji przedsiębiorstwa dostawcom, sprzedawcom, partnerom, klientom lub
innym przedsiębiorstwom.

facilities [obiekty]: budynki zaprojektowane i zbudowane do określonej funkcji, które zawierają sprzęt,
zaopatrzenie oraz linie komunikacji głosowej i transmisji danych oraz wymagają systemu sterowania
budynkiem do działania w normalnych warunkach.
facility (security) clearance [poświadczenie bezpieczeństwa obiektu (FCL)]: FCL to administracyjne
stwierdzenie, że firma jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych lub do udzielenia
zamówienia niejawnego. Udzielenie zamówienia może nastąpić przed wydaniem FCL. Wymóg FCL dla
głównego wykonawcy obejmuje te przypadki, w których dostęp niejawny będzie ograniczony do
podwykonawców. Wykonawcy są uprawnieni do opieki (posiadania) materiałów niejawnych, jeśli
posiadają FCL i możliwości przechowywania zatwierdzone przez CSA. Administracyjne ustalenie, że
firma może uzyskać dostęp do informacji niejawnych należących do określonej kategorii.
facility security oficer [oficer ochrony obiektu (FSO)]: zapewnia operacyjny nadzór nad zgodnością
zatwierdzonego obiektu z wymogami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Przemysłowego (NISP).
fail-safe: Automatyczna ochrona programów i / lub systemów przetwarzania w przypadku wykrycia
awarii sprzętu lub oprogramowania.
fail soft [miękka awaria]: Selektywne zakończenie danego przetwarzania nieistotnego, gdy usterka
sprzętu lub oprogramowania jest nieuchronna.
failover [przełączanie awaryjne]: możliwość automatycznego przełączenia (zwykle bez interwencji
człowieka lub ostrzeżenia) na nadmiarowy lub rezerwowy system sterowania w przypadku awarii lub
nieprawidłowego zakończenia wcześniej aktywnego systemu sterowania budynkiem.
failover protection [ochrona przed przełączaniem awaryjnym]: przeniesienie działania z uszkodzonego
komponentu (np. kontrolera, napędu dyskowego, pompy) do komponentu nadmiarowego, aby
zapewnić nieprzerwane działanie wyposażenia budynku.
failure access [dostęp w przypadku awarii]: rodzaj zdarzenia, w którym nieuprawniony dostęp do
danych wynika z awarii sprzętu lub oprogramowania.
failure alarms [alarmy awarii]: alarm awarii, który łączy dane wejściowe z wielu punktów alarmowych
w jeden alarm skonfigurowany programowo. Niski poziom baterii to drobny alarm. Niski poziom baterii
i awaria zasilania AC lub awaria generatora to poważny alarm. Niski poziom baterii i awaria zasilania
prądem przemiennym oraz awaria generatora rezerwowego to alarm krytyczny.
failure control [kontrola awarii]: Metodologia stosowana do wykrywania nieuchronnych awarii sprzętu
lub oprogramowania i zapewniania miękkiego przywracania w razie awarii lub awarii.
fałszywy atak Flappy Bird: złośliwe klony aplikacji do gier mobilnych, takich jak Flappy Bird, zawierające
złośliwe oprogramowanie pobrane ze sklepów z aplikacjami.
fałszywa akceptacja: gdy system biometryczny nieprawidłowo identyfikuje osobę lub nieprawidłowo
weryfikuje oszusta na podstawie deklarowanej tożsamości.
false acceptance rate [współczynnik fałszywych akceptacji] (FAR): prawdopodobieństwo, że system
biometryczny nieprawidłowo zidentyfikuje osobę lub nie odrzuci oszusta. Podana stawka zwykle
zakłada pasywne próby oszusta.
fałszywa flaga: tajne operacje mające na celu oszukanie w taki sposób, że operacje wyglądają tak, jakby
były przeprowadzane przez podmioty, grupy lub narody inne niż te, które faktycznie je zaplanowały i
wykonały. Nazywany także czarną flagą

fałszywy płomień: komunikat o błędzie kotła, który wskazuje na uszkodzony lub nieszczelny zawór
gazowy lub awarię czujnika płomienia.
fałszywie pozytywne: alert, który nieprawidłowo wskazuje, że ma miejsce złośliwa aktywność.
fałszywe odrzucenie: gdy system biometryczny nie identyfikuje wnioskodawcy lub nie weryfikuje
uzasadnionej deklarowanej tożsamości wnioskodawcy.
współczynnik fałszywych odrzuceń (FRR): prawdopodobieństwo, że system biometryczny nie
zidentyfikuje wnioskodawcy lub nie zweryfikuje uzasadnionej deklarowanej tożsamości
wnioskodawcy.
fan coil unit [klimakonwektor (FCU)]: Proste urządzenie składające się z wężownicy grzewczej lub
chłodzącej i wentylatora elektrycznego. Nie jest podłączony do kanału i reguluje temperaturę tylko w
pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, za pomocą termostatu lub ręcznego włącznika /
wyłącznika. Bardziej ekonomiczny w montażu niż instalacje kanałowe lub centralnego ogrzewania z
centralami wentylacyjnymi.
fan cycling [cykliczne działanie wentylatorów]: technika stosowana w celu zapobiegania zamarzaniu
wież chłodniczych podczas zimnej pogody. Wentylatory wykonują maksymalnie sześć cykli włączania /
wyłączania na godzinę.
fan-powered terminal unit [urządzenie końcowe zasilane wentylatorem]: Urządzenie wykorzystujące
„darmowe” ciepło, które gromadzi się w przestrzeni nadsufitowej po wyemitowaniu przez oświetlenie,
ludzi i inny sprzęt. Nazywany również skrzynką VAV. W przepływie równoległym terminala, wentylator
znajduje się poza głównym strumieniem powietrza i pracuje z przerwami (gdy powietrze pierwotne
jest wyłączone). W terminalu z przepływem szeregowym, wentylator znajduje się w głównym
strumieniu powietrza i pracuje stale, gdy strefa jest zajęta.
fan system effect [efekt systemu wentylatorów]: negatywny wpływ na wydajność wentylatora
elektrycznego, który występuje, gdy jest on zainstalowany w kanale. Wydajność wentylatora jest
testowana poprzez pomiary laboratoryjne z wentylatorem zainstalowanym w idealnych warunkach.
Wydajność wentylatora jest zwykle niższa niż jego ocena w rzeczywistych warunkach. Kiedy
wentylatory elektryczne są testowane pod kątem wartości znamionowej, są one testowane w typie
instalacji, który jest wspólny dla danego wentylatora (tj. Wlot kanałowy, wolny wylot lub wlot
kanałowy, wylot kanałowy). Zmiany ciśnienia wentylatora są proporcjonalne do kwadratu zmiany
wartości prędkości silnika.
fast flux [szybki przepływ]: technika DNS używana przez botnety do ukrywania witryn wyłudzających
informacje i dostarczających złośliwe oprogramowanie za stale zmieniającą się siecią zainfekowanych
hostów pełniących rolę proxy.
fault out of range [ataki na linię błędu]: Wykorzystaj luki w zasięgu między interfejsami systemów
sterowania budynkiem.
fault out of range [błąd poza zakresem]: wykrywa, czy monitorowana wartość znajduje się poza
zakresem wartości uznawanych za normalne dla obiektu.
fault tolerance [odporność na awarie]: właściwość, która umożliwia systemowi dalsze prawidłowe
działanie w przypadku awarii (lub jednej lub więcej usterek) niektórych jego elementów. Jeśli jakość
jego pracy w ogóle spadnie, spadek ten jest proporcjonalny do wagi awarii w porównaniu z naiwnie
zaprojektowanym systemem, w którym nawet niewielka awaria może spowodować całkowitą awarię.

Odporność na uszkodzenia jest szczególnie poszukiwana w systemach o wysokiej dostępności lub
krytycznych dla życia.
Federal Information Processing Standard (FIPS): standard do przyjęcia i stosowania przez
departamenty i agencje federalne, który został opracowany w Laboratorium Technologii
Informacyjnych i opublikowany przez National Institute of Standards and Technology, część
Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. FIPS obejmuje pewien temat w technologii
informacyjnej w celu osiągnięcia wspólnego poziomu jakości lub pewnego poziomu interoperacyjności.
Federalny system informacyjny: system informacyjny używany lub obsługiwany przez agencję
wykonawczą, wykonawcę agencji wykonawczej lub inną organizację w imieniu agencji wykonawczej.
feeder [zasilacz]: pojedyncze podłączenie do komercyjnej sieci energetycznej.
Fibre Channel (FC): szybka technologia sieciowa (zwykle działająca z szybkością 2, 4, 8 i 16 gigabitów
na sekundę) używana głównie do łączenia komputerowych pamięci masowych.
fiber channel-arbitrated loop [pętla z arbitrażem w kanale światłowodowym (FC-AL)]: topologia kanału
światłowodowego, w której urządzenia są połączone w pętli jednokierunkowej w topologii
pierścieniowej powszechnej w systemach przechowywania danych.
Społeczność Fibre Channel (FCC): międzynarodowa organizacja non-profit, której członkami są
producenci serwerów, dysków twardych, systemów pamięci masowej RAID, przełączników,
koncentratorów, kart adapterów, sprzętu testowego, kabli i złączy oraz rozwiązań programowych.
Fiber Channel Community [Światłowodowy interfejs danych rozproszonych (FDDI)]: Standardowa
architektura LAN 100 Mbit / s ANSI, zdefiniowana w X3T9.5. Podstawowym medium jest światłowód
(choć może to być kabel miedziany, w którym to przypadku można go nazwać CDDI), a topologia to
podwójnie przyłączany, obracający się w przeciwnych kierunkach token ring.
Fieldbus: cyfrowa, szeregowa, wielopunktowa, dwukierunkowa magistrala danych lub ścieżka
komunikacyjna lub łącze między przemysłowymi urządzeniami polowymi niskiego poziomu, takimi jak
czujniki, przetworniki, siłowniki, sterowniki lokalne, a nawet urządzenia sterowni. Zastosowanie
technologii fieldbus eliminuje potrzebę okablowania punkt-punkt pomiędzy sterownikiem i każdym
urządzeniem. Protokół jest używany do definiowania wiadomości w sieci fieldbus, przy czym każda
wiadomość identyfikuje określony czujnik w sieci.
Field Control system (FCS): system kontroli budynku lub system kontroli mediów.
field device hack [hack urządzenia polowego]: sprzęt podłączony po stronie pola w systemie ICS. Typy
urządzeń polowych obejmują RTU, PLC, HMI, siłowniki, czujniki i powiązaną komunikację. Wszystkie
można zhakować.
field site : podsystem zidentyfikowany na podstawie fizycznej, geograficznej lub logicznej segmentacji
w ramach ICS. Miejsce terenowe może zawierać RTU, PLC, siłowniki, czujniki, interfejsy HMI i związaną
z nimi komunikację. ŹRÓDŁO: SP 800-82
Field Transfer Protocol (FTP): standard internetowy do przesyłania plików przez Internet. Służy do
pobierania i przesyłania stron internetowych, grafiki i innych plików między lokalnymi mediami a
zdalnym serwerem. FTP to program dostarczany z większością systemów operacyjnych Windows, Unix
i Linus.
file backup [kopia zapasowa plików]: praktyka polegająca na kopiowaniu pliku zapisanego na dysku na
inny dysk, pamięć przenośną, taśmę lub płytę CD w przypadku uszkodzenia aktywnego pliku.

file infector virus [wirus infekujący pliki]: wirus, który dołącza się do pliku programu, takiego jak edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny lub gra.
file integrity monitoring [monitorowanie integralności plików (FIM)]: oparte na hoście
oprogramowanie do wykrywania włamań instalowane na zasobie, które analizuje zachowanie systemu
sterowania budynkiem i stan konfiguracji w celu śledzenia dostępu i aktywności użytkowników, a także
identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak
* naruszenie systemu sterowania budynkiem
* modyfikacja krytycznych plików konfiguracyjnych (np. Ustawień rejestru, hasła itp.)
* popularne rootkity
* nieuczciwe procesy
file name anomaly [anomalia nazwy pliku]:
* Niezgodność między wewnętrznym nagłówkiem pliku a jego zewnętrznym rozszerzeniem; lub <br>
* Nazwa pliku niezgodna z zawartością pliku (np. Zmiana nazwy pliku graficznego na rozszerzenie inne
niż graficzne).
file protection [ochrona plików]: agregacja procesów i procedur mających na celu zapobieganie
nieautoryzowanemu dostępowi, skażeniu, eliminacji, modyfikacji lub zniszczeniu pliku lub
jakiejkolwiek jego zawartości.
file recovery [odzyskiwanie plików]: przywracanie plików komputerowych przy użyciu kopii
zapasowych.
file-renaming tricks [sztuczki związane ze zmianą nazw plików]: hakerzy czasami wykorzystują sztuczki
związane z nazwami plików, aby nakłonić ofiary do wykonania złośliwego kodu, na przykład nazwanie
pliku czymś, co zachęci niczego nie podejrzewające ofiary do kliknięcia go. Microsoft Windows z
łatwością ukrywa popularne rozszerzenia plików, więc plik o nazwie NudePics.Gif.exe jest wyświetlany
jako NudePics.Gif.
file server [serwer plików]: centralne repozytorium współdzielonych plików i aplikacji w systemie
kontroli budynku.
finger: protokół do wyszukiwania informacji o użytkowniku na hoście przy użyciu adresu e-mail jako
danych wejściowych i zwracania informacji o użytkowniku, który jest właścicielem tego adresu e-mail.
Niektóre systemy sterowania budynkiem podają pełną nazwę użytkownika, adres i numer telefonu.
FIREFLY: protokół zarządzania kluczami oparty na kryptografii klucza publicznego.
fire sale attack [atak wyprzedaży]: jak widać w filmie Live Free or Die Hard z 2007 roku. Wyprzedaż
pożarowa to plan spowodowania chaosu i ataku hakerów komputerowych na rząd, transport i
gospodarkę. Podobnie jak bardziej powszechny termin oznaczający „wszystko musi odejść”. Wszelkie
systemy komputerowe są celem i niszczą współczesne życie narodu. Trzy etapy wyprzedaży w filmie
to:
Etap 1: Wyłącz systemy transportu: sygnalizację świetlną, linie kolejowe, metro i lotniska. <br>
Etap 2: Wyłącz systemy finansowe: Wall Street, banki i rejestry finansowe. <br>

Etap 3: Wyłącz systemy użyteczności publicznej: prąd, linie gazowe, systemy telekomunikacyjne i
satelitarne.
firewall: funkcja sprzętu / oprogramowania, która ogranicza dostęp między sieciami i / lub systemami
zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa.
firewall control proxy [proxy kontroli zapory]: komponent, który kontroluje obsługę połączeń przez
zaporę. Serwer proxy kontrolujący zaporę może poinstruować zaporę, aby otworzyła określone porty
potrzebne do połączenia i nakazać zaporze, aby zamknęła te porty po zakończeniu połączenia.
firmware [oprogramowanie układowe]: programy i składniki danych modułu kryptograficznego, które
są przechowywane w sprzęcie w granicach kryptograficznych i nie mogą być dynamicznie zapisywane
ani modyfikowane podczas wykonywania.
FitBit Hack: FitBit jest pokazywany jako zhakowany, tworząc potencjalny wektor cyberataku, który
może pozwolić hakerom na zainfekowanie dowolnego podłączonego do niego komputera. Wirus jest
przesyłany do FitBit, który przesyła do komputera przez USB.
Flame virus [Wirus płomienia]: ten wirus komputerowy może nagrywać dźwięk, zrzuty ekranu,
aktywność klawiatury i ruch sieciowy. Może nagrywać rozmowy Skype i może zamienić zainfekowane
komputery w nadajniki Bluetooth, które próbują pobrać informacje kontaktowe z pobliskich urządzeń
obsługujących technologię Bluetooth. Znany również jako Flamer, Da Flame, sKyWIper i Skywiper.
Flame obsługuje polecenie „zabić”, które usuwa wszelkie ślady złośliwego oprogramowania z
komputera. Ze względu na rozmiar i złożoność programu (20 MB) jest opisywany jako
„dwudziestokrotnie” bardziej skomplikowany niż Stuxnet.
flame check error [błąd kontroli płomienia]: komunikat o błędzie BCS, że drut jonizacyjny (płomień /
pręt) utracił sygnał na ponad 15 sekund.
flaws and features [wady i funkcje]: wada to niezamierzona funkcjonalność. Może to być wynikiem
złego projektu lub błędów popełnionych podczas wdrażania. Wady mogą pozostać niewykryte przez
dłuższy czas. Większość współczesnych ataków wykorzystuje tego typu luki. Funkcja to funkcja, która
może zostać wykorzystana przez osobę atakującą w celu naruszenia systemu kontroli budynku. Funkcje
mogą poprawić wrażenia użytkownika, pomóc w diagnozowaniu problemów lub usprawnić
zarządzanie, ale mogą również zostać wykorzystane przez osobę atakującą. Makra to przykłady funkcji,
które mogą zostać niewłaściwie wykorzystane przez hakera.
flaw [wada] : Błąd uruchomienia, pominięcie lub przeoczenie w systemie sterowania budynkiem, które
może pozwolić na obejście mechanizmów ochronnych.
Flaw Hypothesis Methodology [Metodologia hipotezy wady]: Analiza systemu i technika penetracji, w
której specyfikacja i dokumentacja systemu sterowania budynkiem są analizowane w celu uzyskania
listy hipotetycznych błędów. Lista ta jest uszeregowana pod względem ważności na podstawie
szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia wady, łatwości jej wykorzystania oraz zakresu
kontroli lub kompromisu, jaki zapewni. Lista z priorytetami służy do przeprowadzania testów
penetracyjnych systemu sterowania budynkiem.
flick warning [ostrzeżenie]: przed zaplanowaną przerwą w dostawie prądu lub wygaśnięciem
tymczasowego nadpisania, system sterowania budynkiem emituje dwa krótkie spadki poziomu światła
jako ostrzeżenie dla użytkowników budynku.

flick warning [atak zalewowy]: atak cybernetyczny, który próbuje spowodować awarię systemu
sterowania budynkiem lub przemysłowego urządzenia sterującego poprzez dostarczenie większej ilości
danych wejściowych, niż urządzenie może przetworzyć prawidłowo.
flow meter [przepływomierz]: Przepływomierze elektromagnetyczne Inline są przeznaczone do
pomiaru cieczy przewodzących prąd elektryczny. Przepływomierz z natury dwukierunkowy jest
wyposażony w standardowy przetwornik, który dostarcza dane wyjściowe dla natężenia przepływu i
wyjścia programowalne.
flow switch [przełącznik przepływu]: do uruchamiania lub zatrzymywania urządzeń zasilanych
elektrycznie, takich jak światła sygnalizacyjne, alarmy, silniki, palniki automatyczne i urządzenia
pomiarowe.
focused testing [testowanie ukierunkowane]: Metodologia testów, która zakłada pewną wiedzę na
temat wewnętrznej struktury i szczegółów implementacji obiektu oceny. Znane również jako testy
szarej skrzynki.
footprint [zajmowana powierzchnia]: ilość miejsca na podłodze, jaką zajmuje urządzenie (np. obudowa
do montażu w stojaku).
forensic copy [kopia kryminalistyczna]: dokładne odwzorowanie bit po bicie informacji zawartych na
urządzeniu elektronicznym lub powiązanym nośniku, którego ważność i integralność została
zweryfikowana przy użyciu przyjętego algorytmu.
forensic specialist [specjalista medycyny sądowej]: specjalista, który lokalizuje, identyfikuje, zbiera,
analizuje i bada dane przy jednoczesnym zachowaniu integralności i ścisłej kontroli nad odkrytymi
informacjami.
forensics [kryminalistyka]: praktyka gromadzenia, przechowywania i analizowania danych
komputerowych do celów dochodzeniowych w sposób zapewniający integralność danych.
forensically clean [czysto śledcze]: nośnik cyfrowy, który jest całkowicie wymazany ze wszystkich
danych, w tym danych nieistotnych i szczątkowych, skanowany pod kątem złośliwego oprogramowania
i weryfikowany przed użyciem.
fork bomb attack [atak widelcem bombowym]: atak cybernetyczny wykorzystujący wywołanie fork ()
w celu utworzenia nowego procesu będącego kopią oryginału. Robiąc to wielokrotnie, można przejąć
wszystkie dostępne procesy na maszynie.
form factor [współczynnik kształtu]: fizyczny rozmiar i kształt urządzenia; często używany do opisania
rozmiaru macierzy dysków twardych w obudowie do montażu w stojaku.
forward recovery: przywracanie systemu sterowania budynkiem do punktu awarii poprzez
zastosowanie aktywnych danych do aktualnych kopii zapasowych bazy danych.
Foreign Security Service (FSS): Agencja wywiadowcza obcego narodu.
fragment overlap attack [Atak na nakładanie się fragmentów: Exploit z nakładaniem się fragmentów IP
występuje, gdy dwa fragmenty zawarte w tym samym datagramie IP mają przesunięcia wskazujące, że
nakładają się na siebie w pozycjonowaniu w datagramie. Może to oznaczać, że fragment A jest
całkowicie nadpisywany przez fragment B lub ten fragment A jest częściowo zastępowany przez
fragment B. Niektóre systemy operacyjne nie obsługują poprawnie fragmentów, które nakładają się w
ten sposób i mogą generować wyjątki lub zachowywać się w inny niepożądany sposób po otrzymaniu
nakładających się fragmentów. Zachodzące na siebie fragmenty mogą być użyte w celu ominięcia

systemów wykrywania włamań. W tym exploicie część ataku jest wysyłana we fragmentach wraz z
dodatkowymi losowymi danymi; przyszłe fragmenty mogą nadpisać losowe dane pozostałą częścią
ataku. Jeśli kompletny datagram nie zostanie poprawnie złożony w IDS, cyberatak pozostanie
niewykryty.
freeze stat: urządzenie wykrywające temperaturę dla HVAC, które monitoruje wymiennik ciepła, aby
zapobiec zamarzaniu jego wężownic (wężownicy powietrznej lub cieczowej).
frequency converter [przetwornica częstotliwości]: urządzenie elektroniczne, które przekształca prąd
przemienny o jednej częstotliwości na inną częstotliwość i może również zmieniać napięcie.
Przetwornice częstotliwości są zwykle używane do sterowania prędkością silników, głównie pomp i
wentylatorów na przemysłowych liniach przetwórczych, gdzie wymagania dotyczące dokładności
sterowania mogą być bardzo wysokie. Jest to szczególnie przydatne w energetyce jądrowej i przemyśle
zbrojeniowym, gdzie urządzenia te regulują pracę wirówek uszlachetniających. Robak STUXNET
celował w określone przetworniki częstotliwości marki Siemens, powodując błędne działanie.
frequency hopping [przeskok częstotliwości]: wielokrotne przełączanie częstotliwości podczas
transmisji radiowej zgodnie z określonym algorytmem, aby zminimalizować nieuprawnione
przechwytywanie lub zagłuszanie telekomunikacji.
friction stir welding [zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW)]: proces łączenia w stanie stałym
(metal nie jest topiony), który łączy dwie powierzchnie czołowe.
fuel cell [ogniwo paliwowe]: urządzenie, które przekształca energię chemiczną paliwa w energię
elektryczną w wyniku reakcji chemicznej dodatnio naładowanych jonów wodoru z tlenem lub innym
środkiem utleniającym. Należy pamiętać, że ogniwo paliwowe dostatecznie duże, aby zasilać cały
budynek (lub krytyczne komponenty), generalnie nie zastępuje generatora rezerwowego, ponieważ
ogniwo paliwowe zwykle wymaga napięcia odniesienia. Tak więc, gdy komercyjna moc jest
niedostępna, napięcie odniesienia zanika i ogniwo paliwowe wyłączy się. Należy również pamiętać, że
ogniwo paliwowe zasilane gazem ziemnym może nie działać prawidłowo, jeśli przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej dodaje propan do układu, na przykład gdy dostawy gazu ziemnego są niskie.
full-disk encryption [szyfrowanie całego dysku (FDE)]: proces szyfrowania wszystkich danych na dysku
twardym używanym do rozruchu komputera, w tym systemu operacyjnego komputera, i zezwalanie
na dostęp do danych dopiero po pomyślnym uwierzytelnieniu za pomocą produktu do szyfrowania
całego dysku.
full duplex [pełny dupleks]: Odnosi się do przesyłania danych w dwóch kierunkach jednocześnie
(nadawca i odbiorca mogą wysyłać w tym samym czasie).
full maintenance [pełna konserwacja]: pełna diagnostyka, modyfikacja i remonty sprzętu COMSEC, w
tym naprawa wadliwych zespołów poprzez wymianę części.
full recovery test [pełny test regeneracji]: ćwiczenie, w którym testowane są wszystkie procedury
regeneracji.
function pointer attack [atak na wskaźnik funkcji]: przepełnienie buforu przez nadpisanie wskaźnika
funkcji lub programu obsługi wyjątków, które są następnie wykonywane.
funkcjonalny profil: standardowy opis jednego lub więcej obiektów LonMark używanych do
klasyfikowania i certyfikacji urządzeń.

funkcjonalne testy: Segment testów bezpieczeństwa, w których reklamowane mechanizmy
bezpieczeństwa systemu informatycznego są testowane w warunkach operacyjnych.
fuzzing attack [atak rozmyty]: atak cybernetyczny polegający na przesyłaniu masowych danych na
serwer w celu obejścia kontroli.
gas utility flow meter [Przepływomierz gazu ziemnego]: wyspecjalizowany przepływomierz używany
do pomiaru objętości gazów palnych, takich jak gaz ziemny i propan. Gazy są trudniejsze do zmierzenia
niż ciecze, ponieważ na mierzone objętości duży wpływ ma temperatura i ciśnienie. Gazomierze mierzą
określoną objętość, niezależnie od ilości znajdującego się pod ciśnieniem lub jakości gazu
przepływającego przez licznik. Aby zmierzyć rzeczywistą ilość i wartość gazu przepływającego przez
miernik, należy dokonać kompensacji temperatury, ciśnienia i wartości opałowej. W powszechnym
użyciu jest kilka różnych konstrukcji gazomierzy, w zależności od objętościowego natężenia przepływu
mierzonego gazu, przewidywanego zakresu przepływów, rodzaju mierzonego gazu i innych czynników.
gateway [brama]: interfejs zapewniający kompatybilność między sieciami poprzez konwersję prędkości
transmisji, protokołów, kodów lub środków bezpieczeństwa. > <br>
Gauss malware [Złośliwe oprogramowanie Gaussa]: złośliwe oprogramowanie zdolne do kradzieży
danych logowania do kont bankowych i gromadzenia jak największej ilości informacji o zainfekowanych
maszynach. Uważa się, że celem jest prawdopodobnie szpiegostwo, a nie kradzież.
general purpose programmable controller [Sterownik programowalny ogólnego przeznaczenia
(GPPC)]: W przeciwieństwie do ASC lub AGC, GPPC nie jest wyposażony w stały program aplikacji i nie
ma stałego pliku ProgramID ani XIF. GPPC można przeprogramować.
general support system [ogólny system wsparcia]: połączony zestaw zasobów informacyjnych
podlegających tej samej bezpośredniej kontroli zarządzania, która ma wspólne funkcje. Zwykle
obejmuje sprzęt, oprogramowanie, informacje, dane, aplikacje, komunikację i ludzi. Połączony zestaw
zasobów informacyjnych podlegających tej samej bezpośredniej kontroli zarządzania, który ma
wspólną funkcjonalność. System zwykle obejmuje sprzęt, oprogramowanie, informacje, dane,
aplikacje, komunikację i ludzi. System może być na przykład siecią lokalną (LAN) zawierającą
inteligentne terminale obsługujące oddział biuro, sieć szkieletowa obejmująca całą agencję, sieć
komunikacyjna, wydziałowe centrum przetwarzania danych, w tym system operacyjny i narzędzia,
taktyczna sieć radiowa lub organizacja wspólnych usług przetwarzania informacji (IPSO).
generator: niezależne źródło energii na miejscu, zwykle zasilane olejem napędowym, gazem ziemnym
lub obydwoma.
geotagowanie: proces dodawania metadanych identyfikacji geograficznej do różnych mediów, takich
jak geotagowane zdjęcia lub filmy, strony internetowe, wiadomości SMS, kody QR lub kanały RSS i jest
formą metadanych geoprzestrzennych. Te dane zwykle składają się ze współrzędnych długości i
szerokości geograficznej, ale mogą również obejmować wysokość, namiar, odległość, dokładność i
nazwy miejsc.
gethostbyaddr: zapytanie DNS, gdy znany jest adres maszyny i wymagana jest nazwa.
gethostbyname: zadanie DNS, gdy znana jest nazwa maszyny i potrzebny jest adres.
ghost apps [aplikacje-duchy]: oprogramowanie zwykle na telefonie komórkowym lub tablecie, które
ma pomóc użytkownikom ukryć ich aktywność i zakamuflować poufne informacje. Aplikacja Ghost
wygląda jak zwykła aplikacja, taka jak kalkulator, ale po wpisaniu tajnego kodu przenosi Cię na ukrytą
stronę, na której możesz przechowywać zdjęcia, filmy i wszelkiego rodzaju dane osobowe. Nazywana

także aplikacją Vault lub Photo Vault. Niektóre aplikacje skarbca specjalizują się w ukrywaniu zdjęć, ale
inne pozwalają użytkownikom filtrować wiadomości tekstowe i ukrywać połączenia telefoniczne.
Niektóre aplikacje Vault używają hasła wabika, więc gdy ktoś zobaczy skarbiec zdjęć na Twoim
telefonie, podajesz mu hasło wabika, a otwiera się na cały zestaw fałszywych tajnych zdjęć, dzięki
czemu ludzie tracą ciekawość.
ghostware: programy „ukryte” - zwykle do monitorowania, takie jak trojany, keyloggery itp. - które
rezydują w systemie i nie są łatwo wykrywalne przez użytkownika. Przekazują informacje osobie, która
zainstalowała programy, a użytkownik komputera PC nie jest w stanie stwierdzić, że tam są.
Oprogramowanie zaprojektowane do usuwania z systemu oprogramowania reklamowego, wirusów
itp. Może nie być w stanie stwierdzić, czy oprogramowanie ghostware jest zainstalowane na
komputerze.
gigabajt: około miliarda bajtów, czyli 1024 megabajtów.
glob: W programowaniu komputerowym, w szczególności w środowisku uniksopodobnym, wzorce
glob określają zestawy nazw plików ze znakami wieloznacznymi. Na przykład polecenie Unix mv * .txt
textfiles / przenosi (mv) wszystkie pliki z nazwami kończącymi się na .txt z bieżącego katalogu do
katalogu textfiles. Tutaj * to symbol wieloznaczny oznaczający „dowolny ciąg znaków”, a * .txt to
wzorzec glob. Drugim typowym symbolem wieloznacznym jest znak zapytania (?), Który oznacza jeden
znak. Operacja dopasowania wzorców symboli wieloznacznych do wielu nazw plików lub ścieżek jest
nazywana globalizacją.
globalna siatka informacyjna (GIG): globalnie połączony, kompleksowy zestaw zdolności
informacyjnych do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, rozpowszechniania i zarządzania
informacjami na żądanie dla bojowników, decydentów i personelu pomocniczego. GIG obejmuje
posiadane i dzierżawione systemy i usługi komunikacyjne i komputerowe, oprogramowanie (w tym
aplikacje), dane, usługi bezpieczeństwa, inne powiązane usługi oraz systemy bezpieczeństwa
narodowego. Systemy IT inne niż GIG obejmują samodzielne, niezależne lub wbudowane IT, które nie
są i nie będą podłączone do sieci firmowej.
globalna infrastruktura informacyjna (GII): ogólnoświatowe wzajemne połączenia systemów
informacyjnych wszystkich krajów, organizacji międzynarodowych i wielonarodowych oraz
międzynarodowej komunikacji handlowej.
Gnutella: narzędzie do udostępniania plików w Internecie.
GoogleDiggity: tradycyjne narzędzie hakerskie Google.
Google Dork: nieudolna lub głupia osoba ujawniona przez Google.
GoogleDorks: zapytania wyszukiwania Google, które ujawniają podatne na ataki systemy kontroli
budynków i / lub ujawnienia poufnych informacji wymienione w oryginalnej bazie danych Google
Hacking (GHDB).
Google hacking: technika hakowania komputera, która wykorzystuje wyszukiwarkę Google i inne
aplikacje Google do znajdowania luk w zabezpieczeniach konfiguracji i kodu komputerowego
używanego przez witryny internetowe. Google hacking polega na użyciu zaawansowanych operatorów
w wyszukiwarce Google w celu zlokalizowania określonych ciągów tekstu w wynikach wyszukiwania.
Niektóre z bardziej popularnych przykładów dotyczą wyszukiwania określonych wersji aplikacji
internetowych z lukami w zabezpieczeniach. Zapytanie wyszukiwania może zlokalizować wszystkie

strony internetowe, które zawierają określony tekst. Niektóre wyszukiwania mogą nawet pobrać listę
nazw użytkowników i haseł z serwerów Microsoft FrontPage.
Google Hacking Database [Baza danych Google Hacking (GHDB)]: słowniczek zawierający listę
zautomatyzowanych narzędzi do ataków służących do znajdowania podatnych na ataki systemów
kontroli budynków i ujawniania poufnych informacji w publicznych systemach kontroli budynków,
które mają zostały zaindeksowane przez wyszukiwarki.
Google Hacking Diggity Project [Projekt Google Hacking Diggity]: inicjatywa badawczo-rozwojowa
poświęcona badaniu najnowszych technik wykorzystujących wyszukiwarki (takie jak Google, Bing i
Shodan) do szybkiego identyfikowania wrażliwych systemów kontroli budynków i poufnych danych w
sieciach publicznych. Do pobrania dostępne są bezpłatne narzędzia do ataków i obrony związane z
hakowaniem wyszukiwarek.
Govware: W krajach niemieckojęzycznych oprogramowanie szpiegujące używane lub stworzone przez
rząd jest czasami nazywane oprogramowaniem rządowym. Govware to zazwyczaj koń trojański
używany do przechwytywania komunikacji z komputera docelowego. W niektórych krajach, takich jak
Szwajcaria i Niemcy, istnieją ramy prawne regulujące korzystanie z takiego oprogramowania. W
Stanach Zjednoczonych termin „policeware” był używany do podobnych celów.
graduated security [stopniowe bezpieczeństwo]: system zabezpieczeń zapewniający kilka poziomów
(np. niski, średni, wysoki) ochrony w oparciu o zagrożenia, ryzyko, dostępną technologię, usługi
wsparcia, czas, obawy ludzi i ekonomię. stopniowane bezpieczeństwo: system bezpieczeństwa, który
zapewnia kilka poziomy (np. niski, średni, wysoki) ochrony w oparciu o zagrożenia, ryzyko, dostępną
technologię, usługi wsparcia, czas, obawy ludzi i ekonomię.
gray hole attack [atak szarej dziury]: rodzaj ataku zrzucania pakietów, w którym router, który powinien
przekazywać pakiety zamiast tego odrzuca je do określonego miejsca docelowego w sieci, o określonej
porze dnia, pakiet co n pakietów lub co t sekund lub losowo wybrana porcja pakietów. Zwykle dzieje
się tak, gdy router zostaje naruszony z wielu różnych przyczyn. Ponieważ pakiety są rutynowo
odrzucane ze stratnej sieci, bardzo trudno jest wykryć i zapobiec atakowi porzucenia pakietów.
grid independent [niezależny od sieci]: obiekt, który wytwarza wystarczającą ilość energii na miejscu i
nie jest uzależniony od komercyjnej energii elektrycznej.
grid-interactive inverters [inwertery interakcyjne z siecią]: urządzenia elektryczne, które przekształcają
prąd stały (DC) w prąd przemienny (AC), które mają dodatkowy wymóg, aby wytwarzać prąd
przemienny odpowiadający istniejącej mocy prezentowanej w sieci. W szczególności inwerter
interaktywny z siecią musi pasować do napięcia, częstotliwości i fazy linii zasilającej, do której jest
podłączony.
graficzny wyświetlacz systemu: Wyświetlacz graficzny składa się z systemu sterowania budynkiem
(centrale wentylacyjne, skrzynki VAV, chillery, wieże chłodnicze, kotły, itp.) wyświetlacze graficzne.
Dane powiązane z aktywnym wyświetlaczem są aktualizowane co 5 sekund. Każdy ekran budynku lub
podobszaru budynku pokazuje obrys budynku i podstawowy plan piętra oraz rozróżnia poszczególne
strefy i sprzęt obsługujący każdą strefę i przestrzeń. Wyświetlacz budynku pokazuje wszystkie czujniki
pomieszczenia i odczyty stanu, jeśli ma to zastosowanie, dla poszczególnych stref, takie jak
temperatura pomieszczenia, wilgotność, stan zajętości itd. Wyświetlacz budynku pokazuje również
lokalizacje poszczególnych elementów monitorowanego i kontrolowanego sprzętu. Nazywany również
graficznym interfejsem użytkownikiem.

grep: narzędzie wiersza poleceń do wyszukiwania zestawów danych w postaci zwykłego tekstu dla
wierszy pasujących do wyrażenia regularnego. Pierwotnie opracowany dla systemu operacyjnego Unix
(globalne drukowanie wyrażeń regularnych), ale obecnie jest dostępny dla wszystkich systemów
uniksopodobnych. Grepa można użyć do znalezienia adresów URL, z którymi aplikacje są
zaprogramowane, aby się kontaktować. Prosty przykład typowego użycia grep jest następujący:
przeszukuje plik fruitlist.txt w poszukiwaniu wierszy zawierających ciąg tekstowy apple:
$ grep apple fruitlist.txt
ground plane [płaszczyzna uziemienia] powierzchnia przewodząca prąd elektryczny, zwykle połączona
z uziemieniem.
groupware [oprogramowanie do pracy grupowej]: oprogramowanie zaprojektowane, aby pomóc
osobom zaangażowanym we wspólne zadanie w osiągnięciu ich celów. Jedną z najwcześniejszych
definicji oprogramowania do współpracy jest „celowe procesy grupowe oraz oprogramowanie do ich
obsługi”.
GSM base station [stacja bazowa GSM]: sieć komórkowa. Telefony komórkowe łączą się z nim,
wyszukując komórki w bezpośrednim sąsiedztwie. Najdłuższy zasięg obsługiwany przez GSM to 22
mile.
guessing entropy [entropia zgadywania]: miara trudności, z jaką haker musi odgadnąć przeciętne hasło
używane w systemie kontroli budynku. Entropia jest zwykle podawana w bitach. Gdy hasło ma nbitowe, zgadując entropię, haker ma taką samą trudność ze odgadnięciem przeciętnego hasła, jak z
odgadnięciem n-bitowej liczby losowej. Zakłada się, że haker zna rzeczywistą dystrybucję
częstotliwości haseł.
hack attack map [mapa ataków hakerskich]: witryna internetowa pokazująca w czasie rzeczywistym,
skąd pochodzą cyberataki i kto jest atakowany. Dobrym przykładem jest map.ipviking.com. Nazywana
także mapą cyberzagrożeń.
hackback: Vigilante podejmuje próbę odwetu po tym, jak haker zaatakuje Twój system. Zdecydowanie
nadal nielegalne, nawet jeśli wiesz na pewno, kto jest za to odpowiedzialny.
HackRF: radio zdefiniowane programowo. Podobny do BladeRF i USDR. Zobacz Universal Software
Radio Peripheral (USRP).
haker: nieautoryzowany użytkownik, który próbuje uzyskać dostęp do systemu informatycznego lub
do niego. Napisane również jako hax0r. Haker może być jednym z następujących:
* Samotnik: osoba samotna, może być haktywistą, ekstremistą lub przestępcą. Krajowe lub
zagraniczne. Motywacja może dotyczyć gówna i uśmiechów, uciążliwości, zemsty lub po prostu
publicznego pokazania zdolności (chwalenie się).
* Zagrożenie wewnętrzne: niezadowolony pracownik lub personel wykonawcy, mężczyzna lub kobieta.
* Obce państwo narodowe
* Organizacja Terrorystyczna
* Organizacja przestępcza
hackerspace: przestrzeń robocza obsługiwana przez społeczność, w której ludzie o wspólnych
zainteresowaniach, często zajmujący się komputerami, obróbką skrawaniem, technologią, nauką,
sztuką cyfrową lub sztuką elektroniczną, mogą spotykać się, nawiązywać kontakty towarzyskie i

współpracować. Hackerspaces zostały również porównane z innymi przestrzeniami zarządzanymi przez
społeczność o podobnych celach i mechanizmach, takich jak Fab Lab, Men's Sheds i komercyjnymi
firmami nastawionymi na zysk, takimi jak TechShop (określane również jako hacklab, makerspace lub
hackspace).
hacking: wykorzystywanie funkcji czegoś do nieoczekiwanej i niezamierzonej czynności.
haktywista: wywrotowe wykorzystanie komputerów i sieci komputerowych do promowania programu
politycznego.
handshaking procedures [procedury uzgadniania]: dialog między dwoma systemami informacyjnymi w
celu wzajemnej synchronizacji, identyfikacji i uwierzytelniania.
halon: toksyczny gaz używany do gaszenia pożarów, skuteczny tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Jest wycofywany.
Hall-effect water meter [wodomierz z efektem Halla]: Półprzewodnikowe urządzenie do wykrywania
przepływu.
hand mode [tryb ręczny]: sprzęt jest obsługiwany ręcznie za pomocą klawiatury umieszczonej na
urządzeniu, niezależnie od BCS. Nazywany również trybem lokalnym.
Hand-Off-Auto (H-O-A) przełącznik: Urządzenie, które ma przełączniki, które utrzymują swoją pozycję.
Przyciski Start i Stop mają chwilowe działania. Pozycja Off uniemożliwi jakąkolwiek operację. Używany
w sytuacji, w której istnieje pojedynczy punkt sterowania ręcznego, aby umożliwić silnikowi (lub
innemu urządzeniu) (A) działanie z zautomatyzowanego systemu sterowania budynkiem, (O) nie działa
lub (H) działa bez zabezpieczeń lub automatycznego sterowania . Pozycja dłoni służy do uderzania w
silnik lub do pracy w krótkich okresach czasu pod obserwacją personelu obsługującego.
hardening: konfiguracja systemów operacyjnych i aplikacji hosta w celu zmniejszenia słabych punktów
zabezpieczeń hosta.
hard zero [twarde zero]: Jeśli podczas kalibracji sprzętu zostanie wykonane twarde zero, wszelkie
regulacje zostaną zachowane po wyłączeniu urządzenia.
hashcash: algorytm sprawdzający pracę, używany do ograniczania spamu e-mailowego i ataków typu
„odmowa usługi”, który wymaga określonej ilości pracy do obliczenia, ale dowód można skutecznie
zweryfikować. W przypadku korzystania z poczty e-mail kodowanie tekstowe znacznika hashcash jest
dodawane do nagłówka wiadomości e-mail, aby udowodnić, że nadawca wykorzystał niewielką ilość
czasu procesora na obliczenie znaczka przed wysłaniem wiadomości e-mail. Ponieważ nadawcy
wygenerowanie znaczka i wysłanie wiadomości e-mail zajęło trochę czasu, jest mało prawdopodobne,
że jest on spamerem. Odbiorca sprawdza, czy znaczek jest ważny.
hash function [funkcja skrótu]: funkcja, która odwzorowuje ciąg bitów o dowolnej długości na ciąg
bitów o stałej długości. Zatwierdzone funkcje skrótu spełniają następujące właściwości:
* Jednokierunkowa. Znalezienie jakichkolwiek danych wejściowych, które odwzorowują dowolne
określone wcześniej wyjście, jest niemożliwe z obliczeń.
* Odporny na kolizje. Nie jest możliwe obliczeniowo znalezienie dwóch różnych danych wejściowych,
które odpowiadają temu samemu wyjściu.
hash total [suma skrótu]: wartość obliczona na podstawie danych w celu wykrycia błędu lub
manipulacji.

hash value [wartość skrótu]: wynik zastosowania kryptograficznej funkcji skrótu do danych (np.
wiadomości).
haszowanie: proces stosowania algorytmu matematycznego do zbioru danych w celu uzyskania
wartości liczbowej („wartości skrótu”) reprezentującej dane.
headless worm [robak bezgłowy]: mimo że robak komputerowy Conficker, który sterował dużym
botnetem, został zneutralizowany wiele lat temu, uniemożliwił osobom, które go wypuściły,
wykorzystanie go, złośliwy kod nadal można znaleźć na zainfekowanych komputerach osobistych.
heartbeat signals [sygnały pulsu]: ruch komunikacyjny, który sygnalizuje stan systemu sterowania
budynkiem. Nazywany jest również zegarem nadzorującym, utrzymywaniem przy życiu lub stanem
zdrowia.
heat load [obciążenie cieplne]: całkowite ciepło na jednostkę czasu potrzebne do utrzymania
określonej temperatury w budynku.
heating, ventilation, and air conditioning [ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)]: sprzęt
mechaniczny, który zapewnia i utrzymuje kontrolowane środowisko z warunkami sprzyjającymi ciągłej
i nieprzerwanej pracy budynku.
Hi-Link network devices [urządzenia sieciowe Hi-Link]: Urządzenia sieciowe Hi-Link są projektowane
tak, aby rozumiały wszystkie języki używane przez podłączone urządzenia i mogły komunikować się z
nimi we własnym języku. Podejście to jest próbą ujednolicenia języków, w których komunikują się
inteligentne urządzenia elektroniczne, ale na poziomie sieci, a nie na poziomie urządzeń. Protokół HiLink został opracowany przez firmę Huawei w celu ujednolicenia Internetu rzeczy.
hidden apps [ukryte aplikacje]: oprogramowanie zwykle na telefonie komórkowym lub tablecie, które
ma pomóc użytkownikom ukryć ich aktywność i zakamuflować poufne informacje. Ukryta aplikacja
wygląda jak zwykła aplikacja, taka jak kalkulator, ale po wpisaniu tajnego kodu przenosi Cię do ukrytej
strony, na której możesz przechowywać zdjęcia, filmy i dane osobowe. Niektóre ukryte aplikacje
specjalizują się w ukrywaniu zdjęć, ale inne pozwalają użytkownikom filtrować wiadomości tekstowe i
ukrywać połączenia telefoniczne. Niektóre ukryte aplikacje używają hasła wabika, więc gdy ktoś
odkryje ukrytą aplikację na twoim telefonie, podajesz mu hasło wabika, a otwiera się na cały zestaw
„fałszywych” tajnych danych, dzięki czemu ludzie tracą ciekawość. Nazywana także aplikacją-widmem,
aplikacją skarbca lub skarbcem zdjęć.
hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową (HSM): technika przechowywania danych, która
automatycznie przenosi dane między drogimi i tanimi nośnikami pamięci. Systemy HSM istnieją,
ponieważ urządzenia pamięci masowej o dużej szybkości, takie jak macierze dysków twardych, są
droższe (w przeliczeniu na przechowywany bajt) niż wolniejsze urządzenia, takie jak dyski optyczne i
napędy taśm magnetycznych.
high-assurance guard (HAG): urządzenie chroniące granice enklawy, które kontroluje dostęp między
siecią lokalną, którą system przedsiębiorstwa musi chronić, a siecią zewnętrzną, która jest poza
kontrolą systemu przedsiębiorstwa, o wysokim stopniu zapewnienie. Strażnik, który ma dwie
podstawowe możliwości funkcjonalne: strażnik wiadomości i strażnik katalogu. Strażnik wiadomości
zapewnia usługę filtrującą ruch wiadomości przechodzący przez strażnika między sąsiednimi
domenami zabezpieczeń. Strażnik katalogu zapewnia usługę filtrującą dostęp do katalogu i aktualizacje
przechodzące przez straż między sąsiednimi domenami zabezpieczeń.

high availability [wysoka dostępność]: funkcja przełączania awaryjnego zapewniająca dostępność
podczas przerw w pracy urządzenia lub komponentu.
high impact [duży wpływ]: utrata poufności, integralności lub dostępności, co do której można
oczekiwać, że będzie miała poważny lub katastrofalny wpływ na operacje organizacyjne, aktywa
organizacji, osoby, inne organizacje lub interesy bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
(1) powoduje poważną degradację zdolności do wykonywania misji w zakresie i czasie trwania, w jakim
organizacja jest w stanie wykonywać swoje podstawowe funkcje, ale skuteczność tych funkcji jest
znacznie zmniejszona; (2) powoduje poważne szkody w majątku organizacyjnym; (3) powoduje
poważne straty finansowe; lub (4) powoduje poważne lub katastrofalne szkody dla osób, które
powodują utratę życia lub poważne obrażenia zagrażające życiu.
high-level alarm [alarm wysokiego poziomu]: pływakowy czujnik poziomu, który generuje alarm
dźwiękowy wysokiego lub niskiego poziomu płynu lub służy jako alarm przepełnienia lub alarm
śródmiąższowy. Przełącznik zazwyczaj musi być resetowany ręcznie po skorygowaniu stanu alarmu.
high-temperature alarm [alarm wysokiej temperatury]: alarm wysokiej i niskiej temperatury ostrzega
operatora za pomocą alarmów dźwiękowych i wizualnych, gdy temperatura wykracza poza ustalony
zakres roboczy.
high-priority tasks [zadania o wysokim priorytecie]: Działania istotne dla funkcjonowania organizacji.
Atak hijack: aktywne podsłuchiwanie, w którym haker przejmuje kontrolę nad wcześniej
ustanowionym połączeniem komunikacyjnym.
historian: komputer systemu sterowania budynkiem, który przechowuje wartości dla różnych
procesów lub stanów interesujących system sterowania budynkiem. Często stanowią punkt połączenia
sieci firmowej z siecią systemu sterowania budynkiem.
hit inflation attack : To rodzaj oszukańczej metody używanej przez niektórych wydawców reklam
internetowych w celu uzyskania nieuzasadnionych przychodów z ruchu z kliknięć, który kierują do
witryn internetowych reklamodawców. Jest bardziej wyrafinowany i trudniejszy do wykrycia niż zwykły
atak inflacyjny.
HoneyMonkey: zautomatyzowany system symulujący przeglądanie stron internetowych przez
użytkownika. Służy do wykrywania, które witryny internetowe wykorzystują luki w przeglądarce. Znany
również jako HoneyClient.
Honeynet Projekt: międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami nad bezpieczeństwem,
„zajmująca się badaniem najnowszych ataków, opracowywaniem narzędzi bezpieczeństwa typu open
source w celu poprawy bezpieczeństwa w Internecie i uczeniem się, jak szkodliwie zachowują się
hakerzy.”
Honeypot: system (np. Serwer WWW) lub zasób systemowy (np. Plik na serwerze) zaprojektowany tak,
aby był atrakcyjny dla potencjalnych włamywaczy i intruzów i nie ma autoryzowanych użytkowników
poza administratorami.
home page [strona główna]: główna strona w witrynie internetowej, która służy jako główny punkt
dostępu do powiązanych stron w tej witrynie i może zawierać linki do innych witryn.
home security systems [systemy bezpieczeństwa w domu]: W przeszłości systemy bezpieczeństwa w
domu były połączone na stałe z centrum operacyjnym dostawcy usług, jednak obecnie są one
połączone bezprzewodowo. Pozwala to właścicielowi domu na monitorowanie swojego domu przez
cały czas, z dowolnego miejsca, za pomocą smartfona lub tabletu. Znacznie ułatwia też włamanie.

host-attached storage [pamięć masowa podłączona do hosta]: system pamięci masowej podłączony
bezpośrednio do serwera sieciowego; nazywany również pamięcią masową podłączoną do serwera.
host-based intrusion detection system [oparty na hoście system wykrywania włamań (HIDS)]:
wykrywa złośliwą aktywność na hoście na podstawie takich cech, jak zmiana plików (sprawdzanie
integralności systemu plików) lub profile systemu operacyjnego.
host bus adapter [adapter magistrali hosta (HBA)]: sprzętowa płyta rozszerzenia, która znajduje się na
magistrali komputera i zapewnia połączenie interfejsu między urządzeniem SCSI (takim jak dysk
twardy) a komputerem hostem.
hot site: w pełni działające zewnętrzne centrum przetwarzania danych wyposażone w sprzęt i
oprogramowanie do wykorzystania w przypadku awarii systemu informatycznego. Witryna zapasowa
zawierająca systemy telefoniczne z już podłączonymi liniami telefonicznymi. Sieci również będą na
miejscu, a wszelkie niezbędne routery i przełączniki będą podłączone i włączone. Biurka będą miały
zainstalowane i czekające komputery stacjonarne, a obszary serwerów będą wyposażone w niezbędny
sprzęt do obsługi funkcji o znaczeniu krytycznym dla firmy. W ciągu kilku godzin hot site może stać się
w pełni funkcjonalnym elementem organizacji.
hot spare [zapasowy]: składnik zapasowy (np. dysk twardy lub kontroler), który jest w trybie online i
jest dostępny w przypadku awarii podstawowego komponentu.
Hotspot ID: śledzi połączenia Wi-Fi i ostrzega użytkowników, gdy łączą się z niebezpiecznym punktem
dostępu. Znak towarowy firmy Red Dog Communications.
hot swappable [wymienialny podczas pracy]: możliwość wymiany komponentu (np. wadliwego
modułu we / wy, dysku twardego, kontrolera, wentylatora lub zasilacza), gdy system sterowania
budynkiem jest w trybie online, bez konieczności wyłączania; nazywane również wymiennymi
urządzeniami typu hot-plug.
hot wash [pranie w gorącej wodzie]: podsumowanie przeprowadzane bezpośrednio po ćwiczeniach
internetowych lub teście z udziałem personelu i uczestników.
hot-water heater hack [hack podgrzewacza ciepłej wody]: Elektryczny element grzejny zainstalowany
w zbiorniku wody (lub może być bezzbiornikowy). Bezzbiornikowy podgrzewacz wody podgrzewa tylko
pobraną wodę. Inne opcje paliwa obejmują modele hybrydowe z pompami elektrycznymi i pompami
ciepła, słoneczne podgrzewacze wody i gazowe podgrzewacze kondensacyjne. Włamanie do
podgrzewacza wody pozwoliłoby napastnikowi przegrzać wodę, narażając mieszkańców budynku na
niebezpiecznie gorącą wodę. Niestety, zawodzą zawory bezpieczeństwa i jeśli podgrzewacz wody
zostanie nadciśniony, może eksplodować z ogromną siłą.
hot-water loop [obieg ciepłej wody]: służy do rozprowadzania ciepłej wody w całym budynku. W
normalnej instalacji wodno-kanalizacyjnej jest zwykle jedna główna linia ciepłej wody. Ta linia zasila
gałęzie, które dalej się dzielą, aby zasilić różne krany z ciepłą wodą. W pętli wodociągowej z ciepłą wodą
(zwanej również pętlą zamkniętą) linia z systemu ciepłej wody biegnie od jednego kranu do następnego
iz powrotem do źródła. Zwykle gorąca woda krąży w pętli w sposób ciągły, więc osoba nie musi
marnować czystej wody, czekając, aż gorąca woda dotrze do kranu, co zmniejsza marnotrawstwo
wody.
hub [koncentrator]: urządzenie, które dzieli jeden kabel sieciowy na zestaw oddzielnych kabli, z których
każdy łączy się z innym komputerem; używany w systemie sterowania budynkiem do tworzenia sieci
na małą skalę.

human-machine interface [interfejs człowiek-maszyna (HMI)]: sprzęt komputerowy i oprogramowanie
umożliwiające jednemu operatorowi zdalne monitorowanie i sterowanie sprzętem.
human threats [zagrożenia ze strony człowieka]: możliwe źródło cyberataku wynikające z działań
człowieka (np. niezadowolony pracownik, terroryzm itp.).
humidity/temperature sensor [czujnik wilgotności / temperatury]: Przetworniki wilgotności
przeznaczone do użytku z cyfrowymi regulatorami HVAC. Kondensacja zwykle nie wpływa na czujniki
wilgotności wykonane w technologii ceramicznej.
HVAC control system drawings [rysunki systemu sterowania HVAC]: Rysunki obiektów (i pliki CAD),
które pokazują harmonogramy wyposażenia mechanicznego, lokalizacje sprzętu, połączenia sprzętu i
Sekwencję operacji, które składają się na system HVAC budynku. Legenda rysunku HVAC zawiera
wszystkie symbole, skróty i akronimy.
HVAC testing, adjusting and balancing [Testowanie, regulacja i równoważenie systemów HVAC (TAB)]:
Są to trzy główne etapy w budownictwie komercyjnym stosowane w celu uzyskania prawidłowego
działania systemów HVAC. Zwykle wykonywane w ramach procesu uruchamiania. Specjalista wykonuje
pomiary powietrza i wody w systemach HVAC i dostosowuje przepływy w celu uzyskania optymalnej
wydajności sprzętu HVAC.
hybrydowy atak cybernetyczny: atak cybernetyczny oparty na metodzie ataku słownikowego
polegająca na dodawaniu cyfr i symboli do słów w słowniku.
hybrydowa kontrola bezpieczeństwa: kontrola bezpieczeństwa, która jest zaimplementowana w
systemie informacyjnym częściowo jako wspólna kontrola, a częściowo jako kontrola specyficzna dla
systemu.
hydrauliczny ruch: siłowniki hydrauliczne podnoszą i utrzymują ciężkie ładunki bez hamulców,
przesuwają ciężkie przedmioty z małą prędkością, przykładają moment obrotowy bez przekładni. Do
pozycjonowania dużych ładunków lepszym wyborem może być elektrohydraulika niż
elektromechaniczne systemy ruchu. Siłowniki hydrauliczne zajmują mniej miejsca i wytwarzają mniej
ciepła niż silniki elektryczne.
hypervisor: hiperwizor lub monitor maszyny wirtualnej (VMM) to część oprogramowania
komputerowego, oprogramowania układowego lub sprzętu, który tworzy i uruchamia maszyny
wirtualne. Komputer, na którym hiperwizor uruchamia co najmniej jedną maszynę wirtualną, jest
definiowany jako maszyna hosta. Każda maszyna wirtualna nazywana jest maszyną gościa. Hiperwizor
przedstawia systemom operacyjnym gościa wirtualną platformę operacyjną i zarządza wykonywaniem
systemów operacyjnych gościa. Wiele wystąpień różnych systemów operacyjnych może
współużytkować zwirtualizowane zasoby sprzętowe. Może być używany do obrony przed niektórymi
typami cyberataków i stanowi potencjalną podatność na inne rodzaje cyberataków.
IA Architektura: opis struktury i zachowania procesów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, systemów
bezpieczeństwa informacji, personelu i jednostek organizacyjnych, pokazujący ich zgodność z misją
przedsiębiorstwa i planami strategicznymi.
Infrastruktura IA: podstawowa struktura bezpieczeństwa, która wykracza poza zdefiniowane granice
przedsiębiorstwa, ale obsługuje jego produkty obsługujące IA i IA, jego stan bezpieczeństwa i plan
zarządzania ryzykiem.
IA Produkt: produkt, którego głównym celem jest świadczenie usług bezpieczeństwa (np. Poufność,
uwierzytelnianie, integralność, kontrola dostępu, niezaprzeczalność danych); popraw znane

podatności; i / lub zapewniają wielowarstwową ochronę przed różnymi
nieautoryzowanych lub złośliwych penetracji systemów lub sieci informatycznych.

kategoriami

IA-enabled information technology product [Produkt technologii informatycznej obsługujący IA]:
produkt lub technologia, której główną rolą nie jest bezpieczeństwo, ale która zapewnia usługi
bezpieczeństwa jako element powiązany z zamierzonymi możliwościami operacyjnymi. Przykłady
obejmują takie produkty, jak przeglądarki internetowe z zabezpieczeniami, routery filtrujące, zaufane
systemy operacyjne i systemy przesyłania wiadomości z zabezpieczeniami.
IA-enabled product [Produkt obsługujący IA]: produkt, którego główną rolą nie jest bezpieczeństwo,
ale zapewnia usługi bezpieczeństwa jako powiązaną cechę jego zamierzonych możliwości
operacyjnych. Przykłady obejmują takie produkty, jak przeglądarki internetowe z włączonymi
zabezpieczeniami, routery filtrujące, zaufane systemy operacyjne i systemy przesyłania wiadomości
zapewniające bezpieczeństwo.
ICS Kierownik: osoba, która zazwyczaj nadzoruje operacje przemysłowe, koncentrując się na jakości
produktu, ochronie środowiska i bezpieczeństwie przemysłowym. Tworzy i utrzymuje
zautomatyzowane systemy sterowania budynkiem, które regulują temperaturę, oświetlenie,
wilgotność, wodę i energię elektryczną, a także zautomatyzowane przemysłowe systemy sterowania.
Kalibruje maszyny, rozwiązuje problemy ze sprzętem oraz naprawia lub wymienia instrumenty.
identyfikacja: proces, który umożliwia, ogólnie rzecz biorąc, poprzez użycie niepowtarzalnych nazw
nadających się do odczytu maszynowego, rozpoznawanie użytkowników lub zasobów jako nie do
odróżnienia od wcześniej opisanych w automatycznym systemie sterowania budynkiem. Proces
weryfikacji tożsamości użytkownika, procesu lub urządzenia, zwykle jako warunek wstępny udzielenia
dostępu do zasobów w systemie informatycznym.
identity [tożsamość]: zbiór atrybutów, które jednoznacznie opisują osobę w danym kontekście. Zbiór
cech fizycznych i behawioralnych, dzięki którym dana osoba jest wyjątkowo rozpoznawalna. Zbiór
wartości atrybutów (tj. Cech), dzięki którym dana jednostka jest rozpoznawalna i który, w zakresie
odpowiedzialności menedżera tożsamości, jest wystarczający, aby odróżnić tę jednostkę od
jakiejkolwiek innej jednostki.
identity-based access control [kontrola dostępu oparta na tożsamości]: kontrola dostępu oparta na
tożsamości użytkownika (zwykle przekazywana jako cecha procesu działającego w imieniu tego
użytkownika), w której uprawnienia dostępu do określonych obiektów są przypisywane na podstawie
tożsamości użytkownika.
identity-based security policy [polityka bezpieczeństwa oparta na tożsamości]: polityka
bezpieczeństwa oparta na tożsamościach i / lub atrybutach obiektu (zasobu systemowego), do którego
uzyskuje się dostęp, oraz podmiotu (użytkownika, grupy użytkowników, procesu lub urządzenia)
żądającego dostępu.
identity registration [rejestracja tożsamości]: proces ujawniania tożsamości osoby systemowi
weryfikacji tożsamości osobistej (PIV), kojarzenie unikalnego identyfikatora z tą tożsamością oraz
gromadzenie i zapisywanie w systemie odpowiednich atrybutów osoby.
identity theft [kradzież tożsamości]: celowe wykorzystanie cudzej tożsamości, zwykle w celu uzyskania
korzyści finansowej lub uzyskania kredytu i innych korzyści w imieniu drugiej osoby. Kiedy odbywa się
to online w Internecie, nazywa się to kradzieżą tożsamości online. Jeden z najczęstszych rodzajów
cyberprzestępczości. Najczęstszym źródłem kradzieży informacji o tożsamości innych osób są
naruszenia bezpieczeństwa danych wpływające na rządowe i prywatne witryny internetowe.

identity token [token tożsamości]: karta inteligentna, metalowy klucz lub inny obiekt fizyczny używany
do uwierzytelniania tożsamości w celu korzystania z usługi. Takich jak aplikacja lub produkt.
image [obraz]: Dokładna kopia wszystkich danych elektronicznych na urządzeniu w strumieniu bitów,
wykonana w sposób zapewniający, że informacje nie ulegną zmianie.
imitacyjne oszustwo komunikacyjne: wprowadzanie zwodniczych wiadomości lub sygnałów do
sygnałów telekomunikacyjnych przeciwnika.
impact level [poziom wpływu]: wielkość szkody, jakiej można oczekiwać w wyniku nieuprawnionego
ujawnienia informacji, nieuprawnionej modyfikacji informacji, nieuprawnionego zniszczenia
informacji, utrata informacji lub dostępność systemu informacyjnego. Wysokie, umiarkowane lub
niskie kategorie bezpieczeństwa systemu informatycznego ustanowione w FIPS 199, które klasyfikują
intensywność potencjalnego wpływu, który może wystąpić, jeśli system informacyjny jest zagrożony.
impact value [wartość wpływu]: oszacowany potencjalny wpływ wynikający z naruszenia poufności,
integralności lub dostępności rodzaju informacji, wyrażony jako wartość niska, umiarkowana lub
wysoka.
implant: modyfikacja urządzenia elektronicznego lub sprzętu elektronicznego zaprojektowana w celu
uzyskania nieautoryzowanego przechwytywania emanacji niosących informacje.
in real life [w prawdziwym życiu (IRL)]: użytkownicy Internetu mogą mówić o „spotkaniu” kogoś, z kim
się kontaktowali za pośrednictwem czatu online lub w kontekście gier online. Powiedzieć, że spotkali
kogoś „w prawdziwym życiu”, to powiedzieć, że dosłownie napotkali go we wspólnym fizycznym
miejscu (AFK: Away From Keyboard).
incydent: zdarzenie, które faktycznie lub potencjalnie zagraża poufności, integralności lub dostępności
systemu sterowania budynkiem lub informacjami, które system sterowania budynkiem przetwarza,
przechowuje lub przesyła, lub które stanowi naruszenie lub bezpośrednie zagrożenie naruszeniem
polityk bezpieczeństwa, procedur bezpieczeństwa lub zasady dopuszczalnego użytkowania. Incydenty
mogą być zamierzone lub niezamierzone.
incydentów wykrywanie: sposoby, w jakie incydent cybernetyczny jest identyfikowany i zgłaszany.
Wykrywanie większości incydentów wymaga zautomatyzowanych narzędzi analitycznych, zorców
zachowań systemu oraz świadomości, na co zwrócić uwagę operatorów, przełożonych i innych
pracowników. Operatorzy sprzętu budowlanego i inżynierowie procesu są zwykle krytyczni w
wykrywaniu nietypowych operacji i jako pierwsi zauważają różnicę w zachowaniu systemu. Nazywany
także odkrywaniem
incydentu opis: jasne definicje tego, co jest zdarzeniem naruszającym ochronę, muszą zostać
zidentyfikowane i przekazane w możliwie najszerszym zakresie. Jest to szczególnie ważne przy
rozważaniu, czy awaria sprzętu lub nieoczekiwane zachowanie oprogramowania jest spowodowane
incydentem cyberbezpieczeństwa, z powodu awarii mechanicznej spowodowanej zużyciem,
warunkami środowiskowymi lub innymi czynnikami niezwiązanymi z bezpieczeństwem. Ważne jest,
aby zrozumieć i rozróżnić incydent związany z cyberbezpieczeństwem i incydent niezwiązany z
cyberbezpieczeństwem. Wiele incydentów typu informatycznego można dość łatwo sklasyfikować.
Obejmują one ataki typu „odmowa usługi”, nieautoryzowany dostęp do sieci, dostęp do informacji
chronionych i prywatne, zniesławiające strony internetowe, nadużywanie usług i tak dalej.
incydentów obsługa: niekorzystne zdarzenie w sieci lub systemie sterowania budynkiem lub groźba
wystąpienia takiego zdarzenia.

incident response plan [plan reagowania na incydenty]: dokumentacja z góry określonego zestawu
instrukcji lub procedur służących do wykrywania, reagowania i ograniczania konsekwencji złośliwego
cyberataku na systemy informacyjne organizacji.
incomplete parameter checking [niepełne sprawdzanie parametrów]: usterka systemu, która
występuje, gdy system operacyjny nie sprawdza w pełni wszystkich parametrów pod kątem
dokładności i spójności, co czyni system podatnym na penetrację.
inkrementalny enkoder: Enkodery są zwykle używane w aplikacjach pozycjonowania i sprzężenia
zwrotnego prędkości silnika. Dostarczają tylko informacji o zmianach, więc do obliczenia ruchu
wymagają urządzenia referencyjnego. dowody obciążające: dowody, które zwykle zwiększają
prawdopodobieństwo winy lub winy.
indicator [wskaźnik]: rozpoznane działanie, specyficzne, uogólnione lub teoretyczne, które może
podjąć przeciwnik w ramach przygotowań do ataku.
indirect attack [atak pośredni]: (1) Atak cybernetyczny przeprowadzony z komputera strony trzeciej,
utrudniający śledzenie pochodzenia. 2) Gdy haker nie może bezpośrednio przedostać się przez
zabezpieczenia budynku, może uciec się do pośredniego cyberfizycznego ataku, przerywając dostęp do
kluczowych mediów poza obiektem, takich jak gaz ziemny, energia elektryczna, woda i urządzenia
sanitarne , kanalizacja. Wyłączenie któregokolwiek z nich miałoby wpływ drugiego rzędu na budynek,
uniemożliwiając korzystanie z obiektu.
indukowany szum: szum, który przesłania sygnał elektryczny.
Industrial Control System (ICS): system informacyjny używany do sterowania procesami
przemysłowymi, takimi jak produkcja, obsługa produktów, produkcja i dystrybucja. Przemysłowe
systemy sterowania obejmują nadrzędne systemy sterowania i akwizycji danych (SCADA)
wykorzystywane do sterowania rozproszonymi geograficznie zasobami, a także rozproszone systemy
sterowania (DCS) i mniejsze systemy sterowania wykorzystujące programowalne sterowniki logiczne
do sterowania zlokalizowanymi procesami.
Inetd (xinetd): demon usług internetowych, który nasłuchuje żądań z innych usług internetowych,
takich jak FTP, Telnet i POP.
inference attack [atak wnioskowy]: technika eksploracji danych polegająca na analizie danych w celu
nielegalnego zdobycia wiedzy na dany temat lub bazę danych. Wrażliwe informacje można uznać za
ujawnione, jeśli przeciwnik może z dużą dozą pewności wywnioskować ich prawdziwą wartość.
information assurance [zapewnienie informacji (IA)]: Środki, które chronią i chronią informacje i
systemy informacyjne poprzez zapewnienie ich dostępności, integralności, uwierzytelnienia, poufności
i niezaprzeczalności. Środki te obejmują przywrócenie systemów informatycznych poprzez włączenie
funkcji ochrony, wykrywania i reagowania.
information assurance component [komponent zapewniania informacji (IAC)]: aplikacja (sprzęt i / lub
oprogramowanie), która zapewnia jedną lub więcej funkcji zapewniania informacji w celu wsparcia
ogólnego bezpieczeństwa i celów operacyjnych systemu.
information disclosure [ujawnienie informacji]: naruszenie, do którego dochodzi, gdy informacje
uważane za zabezpieczone są ujawniane osobom, które nie zostały usunięte.
informacyjna domena: trzyczęściowa koncepcja udostępniania informacji, niezależna od systemów
informatycznych i domen bezpieczeństwa oraz między nimi, która (1) identyfikuje uczestników

udostępniania informacji jako indywidualnych członków, (2) zawiera wspólne obiekty informacyjne
oraz (3) zapewnia politykę bezpieczeństwa który określa role i przywileje członków oraz zabezpieczenia
wymagane dla obiektów informacyjnych.
informacyjna wojna: (1) Rywalizacja między przeciwnikami defensywnymi i ofensywnymi o zasoby
informacyjne. (2) Dan Kuehl: „konflikt lub walka między dwiema lub więcej grupami w środowisku
informacyjnym”.
informacji: ochrona informacji i systemów informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem,
wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłóceniem, modyfikacją lub zniszczeniem w celu zapewnienia
poufności, integralności i dostępności.
information security architecture [architektura bezpieczeństwa informacji]: wbudowana, integralna
część architektury przedsiębiorstwa, która opisuje strukturę i zachowanie procesów bezpieczeństwa
przedsiębiorstwa, systemów bezpieczeństwa informacji, personelu i jednostek organizacyjnych,
pokazując ich zgodność z misją przedsiębiorstwa i planami strategicznymi. <br> <br >
Information Security Continuous Monitoring [Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa informacji
(ISCM)]: Utrzymywanie stałej świadomości bezpieczeństwa informacji, słabych punktów i zagrożeń w
celu wspierania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w organizacji. W tym kontekście terminy
ciągłe i ciągłe oznaczają, że kontrole bezpieczeństwa i ryzyka organizacyjne są oceniane i analizowane
z częstotliwością wystarczającą do podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa opartych na
ryzyku w celu odpowiedniej ochrony informacji organizacji.
Information Security Continuous Monitoring process [Proces ciągłego monitorowania bezpieczeństwa
informacji (ISCM)]: proces wykonujący następujące czynności:
* Zdefiniuj strategię ISCM <br>
* Ustanowienie programu ISCM <br>
* Wdrożenie programu ISCM <br>
* Analiza danych i raportowanie wyników <br>
* Odpowiadaj na ustalenia <br>
* Przejrzyj i zaktualizuj strategię i program ISCM

informacyjny system: oddzielny zbiór zasobów informacyjnych zorganizowanych w celu gromadzenia,
przetwarzania, utrzymywania, wykorzystywania, udostępniania, rozpowszechniania lub dysponowania
informacjami.
informatyczny system: system informatyczny, który jest zautomatyzowany lub jest zespołem sprzętu
komputerowego i oprogramowania skonfigurowanego do celów klasyfikowania, sortowania,
obliczania, obliczania, podsumowywania, przesyłania i odbierania, przechowywania i wyszukiwania
danych przy minimalnej interwencji człowieka. Termin obejmuje pojedyncze programy aplikacyjne,
które działają niezależnie od innych aplikacji programowych. System technologii informacyjnej
wrażliwych oznacza system technologii informacyjnej, który zawiera informacje wrażliwe.
information system resilience [odporność systemu informatycznego]: zdolność systemu sterowania
budynkiem do (1) kontynuowania działania w warunkach obciążenia, nawet w stanie zdegradowanym,

przy zachowaniu podstawowych zdolności operacyjnych budynku; oraz (2) skutecznie i szybko
odzyskać zdrowie.
infrastruktura: (1) podstawowe struktury fizyczne, urządzenia i media (np. drogi, budynki oraz systemy
dystrybucji wody i energii) potrzebne społeczeństwu. (2) Sprzęt fizyczny (komputery, obudowy, regały,
okablowanie itp.), Który obejmuje system sterowania budynkiem. (3) podstawy wspierające
możliwości systemu sterowania budynkiem, w tym łączność telekomunikacyjną i sieciową.
ingress filtering [filtrowanie ruchu przychodzącego]: proces blokowania pakietów przychodzących,
które mają ewidentnie fałszywe adresy IP, takie jak zastrzeżone adresy źródłowe.
inicjator: urządzenie Small Computer System Interface (SCSI), które żąda od innego urządzenia SCSI
(celu) wykonania operacji; zwykle komputer hosta działa jako inicjator, a urządzenie peryferyjne działa
jako cel.
InputBuffer: Odnosi się do pamięci komputera, używanej do przechowywania danych w miarę ich
otrzymywania, zanim przejdą one do procesora w celu przetworzenia.
I / O [Wejście / Wyjście]: Ogólny termin określający metodę używaną do komunikacji z komputerem,
a także dane wykorzystywane w komunikacji. Odczyt lub zapis sygnałów komputerowych; ścieżka
połączenia między magistralą procesora a dyskami twardymi.
input validation attack [Atak na weryfikację danych wejściowych]: atak cybernetyczny polegający na
wysłaniu przez hakera nieoczekiwanych danych do serwera w nadziei na zmylenie systemu kontroli
budynku.
insider attack [atak wewnętrzny : podmiot znajdujący się w strefie bezpieczeństwa, który jest
upoważniony do dostępu do zasobów systemu sterowania budynkiem, ale wykorzystuje je w sposób
niezatwierdzony przez osoby, które udzieliły upoważnienia. Oprócz osób umyślnie naruszających, inne
rodzaje insiderów to:
* Wykorzystywane osoby z zewnątrz mogą zostać „oszukane” przez podmioty zewnętrzne do podania
danych lub haseł, których nie powinny.
* Nieostrożni wtajemniczeni mogą po prostu nacisnąć zły klawisz i przypadkowo usunąć lub
zmodyfikować krytyczne informacje.
* Złośliwi pracownicy mają zamiar wyrządzić krzywdę, np. Niezadowolony pracownik. zagrożenie
wewnętrzne: podmiot z autoryzowanym dostępem, który może zaszkodzić systemowi
informatycznemu poprzez zniszczenie, ujawnienie, modyfikację danych i / lub odmowę usługi. <br>
inspectable space [przestrzeń możliwa do inspekcji]: trójwymiarowa przestrzeń otaczająca sprzęt
przetwarzający informacje niejawne i / lub wrażliwe, w ramach której wykorzystanie TEMPEST nie jest
uważane za praktyczne lub w której istnieje prawo do identyfikacji i usunięcia potencjalnej eksploatacji
TEMPEST. Synonim ze strefą kontroli.
interrupt [przerwanie]: sygnał, który informuje system operacyjny, że coś wymaga natychmiastowej
uwagi. Przerwanie informuje procesor o stanie priorytetu.
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE): największe stowarzyszenie techniczne na świecie,
składające się z inżynierów, naukowców i studentów; zadeklarował standardy dla komputerów i
komunikacji.

Integrated Workplace Management System [Zintegrowany system zarządzania miejscem pracy
(IWMS)]: platforma oprogramowania, która pomaga organizacjom optymalizować wykorzystanie
zasobów miejsca pracy, w tym zarządzanie portfelem nieruchomości firmy, infrastrukturą, obiektami,
zarządzaniem projektami, zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem.
Integralność, dane: ten atrybut danych odnoszący się do zachowania (1) ich znaczenia i kompletności,
(2) spójności ich reprezentacji i (3) ich zgodności z tym, co reprezentują. System sterowania budynkiem
lub instalacja zawiera informacje, które muszą być chronione przed nieuprawnionymi,
nieprzewidzianymi lub niezamierzonymi modyfikacjami lub zniszczeniem, w tym przed wykryciem
takich działań. Integralność jest ważna dla wszystkich informacji, ponieważ niedokładność zagraża
wartości systemu sterowania budynkiem.
Integralność, system: ten atrybut systemu sterowania budynkiem, gdy spełnia on swoją zamierzoną
funkcję w sposób nienaruszony, wolny od umyślnej lub niezamierzonej nieuprawnionej manipulacji
systemem sterowania budynkiem.
kradzież własności intelektualnej: kradzież materiału chronionego prawem autorskim w przypadku
naruszenia praw autorskich i patentów. Cyberprzestępczość mająca na celu kradzież tajemnic
handlowych, patentów i badań. Kradzież pomysłu, planu lub metodologii.
inteligentne urządzenie elektroniczne (IED): urządzenie zdolne do dwukierunkowej komunikacji
bezpośrednio z komputerem BCS, ICS lub SCADA, które wykonuje funkcje elektryczne, takie jak czujniki,
siłowniki, serwomechanizmy, przekaźniki i wyłączniki. Dowolne urządzenie zawierające jeden lub
więcej procesorów z możliwością odbierania lub wysyłania danych / sterowania z lub do źródła
zewnętrznego (np. Elektroniczne mierniki wielofunkcyjne, przekaźniki cyfrowe, sterowniki).
Protokół komunikacyjny między centrum sterowania (ICCP): Protokół SCADA używany do wymiany
informacji z partnerami biznesowymi lub do wymiany informacji między siecią korporacyjną a kontrolą
siei centralną.
blokada: urządzenie elektryczne lub mechaniczne stosowane w celu ochrony maszyny przed
skrzywdzeniem operatora lub samouszkodzeniem poprzez zapobieganie zmianie stanu jednego
elementu z powodu stanu innego elementu i odwrotnie. Prostym przykładem jest blokada windy, która
uniemożliwia poruszającej się windzie otwarcie jej drzwi i uniemożliwia poruszanie się stacjonarnej
windy (z otwartymi drzwiami).
Internet Control Message Protocol (ICMP): Jeden z głównych protokołów internetowych. Używany
przez urządzenia sieciowe do wysyłania komunikatów o błędach, na przykład gdy żądana usługa jest
niedostępna.
interfejs: wspólna granica między niezależnymi systemami lub modułami, w których zachodzą
interakcje.
interface control document [dokument kontroli interfejsu]: Dokument techniczny opisujący
mechanizmy kontroli interfejsu i określający władze i odpowiedzialność za zapewnienie działania takich
kontroli. Ten dokument ma charakter bazowy podczas wstępnego przeglądu projektu i jest
utrzymywany przez cały cykl życia systemu informatycznego.
InterFacility Contingency Planning Regulation [Rozporządzenie w sprawie planowania awaryjnego
InterFacility]: rozporządzenie napisane i narzucone przez Radę Egzaminacyjną Federalnych Instytucji
Finansowych dotyczące konieczności utrzymania przez instytucje finansowe działającego planu
naprawczego po awarii.

Interim organizational structure [tymczasowa struktura organizacyjna]: alternatywna struktura
organizacyjna, która będzie używana podczas odzyskiwania po cyberataku. Ta tymczasowa struktura
zazwyczaj usprawni i zwiększy łańcuch dowodzenia autonomią podejmowania decyzji.
internal hot sites [wewnętrzne gorące lokalizacje]: w pełni wyposażone alternatywne miejsce
przetwarzania danych.
Internet: Internet jest pojedynczym, wzajemnie połączonym,
ogólnoświatowym systemem komercyjnych, rządowych, edukacyjnych i innych sieci komputerowych,
które współużytkują (a) zestaw protokołów określony przez Radę Architektury Internetu (IAB) oraz (b
) nazwy i przestrzenie adresowe zarządzane przez Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN).
Internet appliance [Urządzenie internetowe]: urządzenie internetowe (czasami nazywane
urządzeniem sieciowym, inteligentnym urządzeniem lub urządzeniem informacyjnym) to maszyna
zaprojektowana do wykonywania określonej funkcji, która ma również wbudowany komputer z
obsługą sieci WWW.
Internetowe mobilne sieci ad hoc (iMANET): sieci ad hoc, które łączą węzły mobilne i stacjonarne węzły
bram internetowych.
Internet przedmiotów (IoT): sieć obiektów fizycznych lub „rzeczy” z wbudowaną elektroniką,
oprogramowaniem, czujnikami i łącznością, umożliwiająca urządzeniom wymianę danych z innymi
podłączonymi urządzeniami. Wadą tego wszystkiego jest to, że IoT może stać się tanim narzędziem do
zdalnego nadzoru i rozpoznania, a wiele informacji można nauczyć się na podstawie zachowań
związanych z użytkowaniem urządzeń. Gromadząc te informacje z nadzoru o Twoim budynku w czasie,
osoba atakująca może uzyskać bardzo dokładne informacje o Twoich działaniach budowlanych.
Narzędzia internetowe, takie jak Wink, pozwalają osobie kontrolować z jednego ekranu urządzenia
domowe podłączone do Internetu, takie jak zamki do drzwi, rolety okienne i oświetlenie LED. Każdy,
kto może włamać się na Twoje konto Wink, może zidentyfikować Twoje konta w mediach
społecznościowych, nazwy Twoich urządzeń (np. IPad Lou) i informacje o Twojej sieci. Aplikacja, która
monitoruje zbiornik propanu w Twoim grillu, może rejestrować szerokość i długość geograficzną
zbiornika, ujawniając w ten sposób dokładną lokalizację Twojego domu. Włamanie się do termostatu
Nest pozwoliłoby komuś dowiedzieć się, kiedy Twój dom był zajęty, a kiedy nie. Producenci urządzeń
obsługujących protokół IP twierdzą, że możesz zrezygnować z udostępniania informacji dostawcom,
twórcom oprogramowania i aplikacjom innych firm, ale możesz nie wiedzieć, ile informacji gromadzi
ich urządzenie.
Internetowy Protokół (IP): protokół zorientowany na dane używany do przesyłania danych w
międzysieciach z komutacją pakietów. Dane są przesyłane w blokach zwanych pakietami. Standardowy
protokół transmisji danych ze źródła do miejsca docelowego w sieciach komunikacyjnych z komutacją
pakietów i takich połączonych systemach sieci.
Internet Protocol Security (IPsec) [protokół bezpieczeństwa internetowego (IPsec)]: protokoły
kryptograficzne do zabezpieczania przepływów pakietów i wymiany kluczy.
Internet Service Provider (ISP) [Dostawca usług internetowych (ISP)]: firma świadcząca usługi dostępu
do Internetu konsumentom i firmom; Dostawcy usług internetowych dzierżawią połączenia od
dostawców szkieletowej sieci internetowej. Większość dostawców usług internetowych to małe firmy
obsługujące obszary lokalne; jednak istnieją również regionalni i krajowi dostawcy usług internetowych
(np. America Online).

interoperacyjność: zdolność jednego systemu sterowania budynkiem do sterowania innym, mimo że
dwa systemy sterowania budynkiem są produkowane przez różnych producentów.
interruption [przerwa]: awaria spowodowana awarią łączy komunikacyjnych poza lokalną placówką.
intranet: sieć prywatna wykorzystywana w ramach danego przedsiębiorstwa (np. wewnętrzna dla
firmy lub agencji).
intruz: osoba, która jest sprawcą incydentu związanego z bezpieczeństwem komputera. Intruzi są
często określani jako hakerzy lub crackerzy. Podczas gdy hakerzy byli ekspertami technicznymi we
wczesnych dniach komputerów, to termin ten był później używany przez media w odniesieniu do osób,
które włamują się do innych systemów sterowania budynkiem. Crackers opiera się na hakerach i fakcie,
że ci ludzie „łamią” systemy komputerowe i bariery bezpieczeństwa. Przez większość czasu cracker jest
używany w odniesieniu do bardziej znanych intruzów i przestępców komputerowych. Czasami twierdzi
się, że termin atakujący byłby lepszy, ponieważ nieudany atak nie stanowi włamania. Jednak ze
względu na zamiar osoby odpowiedzialnej za atak używany jest termin intruz.
intrusion [włamanie]: nieuprawnione działanie polegające na obejściu mechanizmów bezpieczeństwa
sieci lub systemu sterowania budynkiem.
intrusion detection system [system wykrywania włamań (IDS)]: sprzęt lub oprogramowanie, które
gromadzi i analizuje informacje z różnych obszarów komputera lub sieci w celu identyfikacji możliwych
naruszeń bezpieczeństwa, które obejmują zarówno włamania (ataki spoza organizacji), jak i nadużycia
(ataki wewnątrz organizacji) )
intrusion detection systems [systemy wykrywania włamań (IDS)]:
* IDS oparte na hoście działa na informacjach zebranych w ramach pojedynczego systemu
komputerowego. Ten punkt widzenia pozwala systemom IDS opartym na hoście dokładnie określić,
które procesy i konta użytkowników są zaangażowane w dany atak na system operacyjny. Co więcej,
w przeciwieństwie do sieciowych systemów wykrywania włamań, systemy IDS oparte na hoście mogą
łatwiej „zobaczyć” zamierzony skutek próby ataku, ponieważ mogą bezpośrednio uzyskiwać dostęp do
plików danych i procesów systemowych, na które zwykle celują ataki, i monitorować je.
* Sieciowy system wykrywania włamań wykrywa ataki poprzez przechwytywanie i analizowanie
pakietów sieciowych. Nasłuchując w segmencie sieci lub przełączniku, jeden IDS oparty na sieci może
monitorować ruch sieciowy wpływający na wiele hostów podłączonych do segmentu sieci.
intrusion prevention system [system zapobiegania włamaniom (IPS)]: System (y) wykrywają natrętną
aktywność i mogą próbować ją zatrzymać, najlepiej zanim osiągną swoje cele.
Investigation [dochodzenie]: systematyczne i formalne dochodzenie w sprawie kwalifikowanego
zagrożenia lub incydentu z wykorzystaniem cyfrowej medycyny sądowej i być może innych
tradycyjnych technik dochodzeń kryminalnych w celu ustalenia zdarzeń, które miały miejsce, i zebrania
dowodów.
I/O brick: system pamięci masowej PLC obsługujący ogromną liczbę żądań we / wy z maszyn i
komputerów stacjonarnych.
IP camera cyber-attack [cyberatak z użyciem kamery IP]: włam się do BCS za pomocą kamery IP jako
wektora ataku.
IP-controlled device [urządzenie sterowane przez IP]: inteligentne urządzenie elektroniczne, którym
można sterować przez Internet. Tak więc kontroler mocy do montażu w szafie IP, sterowany przez IP,

umożliwia zdalny dostęp, monitorowanie w czasie rzeczywistym i obsługę klienta z zarządzaniem z
telefonu, komputera lub tabletu. Takie urządzenie byłoby przydatne do ponownego uruchomienia
serwera, ale stanowi to ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie polecam ich, jeśli chcesz mieć
bezpieczny budynek.
IP-enabled door lock [zamek do drzwi z obsługą IP]: zamek do drzwi, który umożliwia użytkownikowi
kontrolowanie i zarządzanie dostępem do budynku za pomocą smartfona lub tabletu za pomocą
aplikacji internetowej. Niektóre inteligentne zamki powiadamiają, kiedy określone osoby wchodzą lub
wychodzą, i można je dostosować dokładnie, jak długo dana osoba będzie miała dostęp, w jakie dni
lub nawet w jakich godzinach. Niektóre inteligentne zamki mają wbudowany aparat, który robi zdjęcie
osoby aktywującej zamek. Kwestie bezpieczeństwa są zbyt liczne, aby je tutaj wymienić.
IP Przekazywanie: znany również jako routing internetowy to proces używany do określania, którą
ścieżkę można wysłać pakiet lub datagram. Proces wykorzystuje informacje o routingu do
podejmowania decyzji i jest przeznaczony do wysyłania pakiet w wielu sieciach. Generalnie sieci są
oddzielone od siebie routerami.
IP flood attack [atak IP Flood]: Atak typu „odmowa usługi”, który wysyła do hosta więcej pakietów
„ping”, niż jest w stanie obsłużyć protokół.
IP masquerading (IPMASQ): translacja adresów sieciowych (NAT), która umożliwia wewnętrznym
komputerom, które nie mają oficjalnie przypisanego adresu IP, komunikowanie się z innymi sieciami i
Internetem. Pozwala jednej maszynie działać w imieniu innych maszyn. Nazywany również MASQ.
I/O na sekundę (IOPS): miara wydajności urządzenia magazynującego podłączonego do hosta lub
kontolera RAID.
”Islanding”: „Islanding” odnosi się do stanu, w którym rozproszony generator (DG) nadal zasila
lokalizację, mimo że energia z sieci elektrycznej nie jest już obecna. Wyspy mogą być niebezpieczne dla
pracowników mediów, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że obwód jest nadal zasilany, i może to
uniemożliwić automatyczne ponowne podłączenie urządzeń. Z tego powodu generatory rozproszone
muszą wykrywać pracę wyspową i natychmiast zaprzestać wytwarzania energii, aby energia
komercyjna została przywrócona; jest to określane jako anty-wyspiarskie.
isolation valve [zawór odcinający]: zawór w systemie obsługi płynów, który zatrzymuje przepływ
medium procesowego do określonej lokalizacji, zwykle ze względów konserwacyjnych lub
bezpieczeństwa.
IT manager [kierownik IT]: osoba odpowiedzialna za infrastrukturę systemu informatycznego związaną
z ICS. Obejmuje to urządzenia peryferyjne enklaw, szkielet sieci, serwery i stacje robocze.
IT-related risk [Ryzyko związane z IT]: misja netto / wpływ biznesowy, biorąc pod uwagę <br>
* prawdopodobieństwo, że określone źródło zagrożenia wykorzysta lub uruchomi określoną lukę w
zabezpieczeniach systemu informatycznego oraz<br>
* wynikający z tego wpływ, jeśli to nastąpi. Ryzyko związane z IT wynika z odpowiedzialności prawnej
lub misji / strat biznesowych wynikających między innymi :
a. Nieautoryzowane (złośliwe, niezłośliwe lub przypadkowe) ujawnienie, modyfikacja lub zniszczenie
informacji; <br>
b. Niezłośliwe błędy i pominięcia; <br>

c. Zakłócenia IT spowodowane katastrofami naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka;
lub<br>
d. Brak należytej staranności i staranności przy wdrażaniu i obsłudze IT.
Architektura bezpieczeństwa IT: opis zasad bezpieczeństwa i ogólnego podejścia do przestrzegania
zasad, które kierują projektem systemu; czyli wytyczne dotyczące rozmieszczania i wdrażania
określonych usług bezpieczeństwa w różnych rozproszonych środowiskach obliczeniowych.
jailbreaking: proces usuwania ograniczeń sprzętowych na iOS, systemie operacyjnym Apple, na
urządzeniach, na których jest on uruchomiony, przy użyciu exploitów oprogramowania; takie
urządzenia obejmują iPhone, iPod touch, iPad i Apple TV drugiej generacji. Jailbreaking umożliwia
rootowanie systemu plików iOS i menedżera, umożliwiając pobieranie dodatkowych aplikacji.
Jailbreaking to forma eskalacji uprawnień. Nazwa odnosi się do wyrwania urządzenia z jego
„więzienia”, co jest terminem technicznym używanym w systemach uniksowych, na przykład w
terminie więzienia FreeBSD. Przestępcy komputerowi mogą jailbreakować iPhone'a, aby zainstalować
złośliwe oprogramowanie lub atakować iPhone'y z jailbreakiem, na których można łatwiej zainstalować
złośliwe oprogramowanie. Jailbreaking jest legalny w Stanach Zjednoczonych, ale może nie być w
innych krajach. Oto rodzaje jailbreakingu:
* Swobodny jailbreak ma tę właściwość, że jeśli użytkownik wyłączy urządzenie i włączy je ponownie,
urządzenie uruchomi się całkowicie, a jądro zostanie załatane bez pomocy komputera: w ten sposób
umożliwiając użytkownikowi uruchomienie bez konieczności użycia komputer.
* W przypadku uwięzi jailbreak komputer jest potrzebny do włączania urządzenia przy każdym
ponownym uruchomieniu. Jeśli urządzenie uruchomi się samodzielnie, nie będzie już miało załatanego
jądra i może utknąć w stanie częściowo uruchomionym.
* Pół-uwięziony jailbreak oznacza, że po uruchomieniu urządzenia nie będzie już miało poprawionego
jądra (więc nie będzie w stanie uruchomić zmodyfikowanego kodu), ale nadal będzie można go używać
do normalnych funkcji, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych lub SMS-y.
jamming attack [atak zagłuszający]: atak, w którym urządzenie jest używane do emitowania energii
elektromagnetycznej na częstotliwości sieci bezprzewodowej w celu uczynienia go bezużytecznym.
jitter: różnica czasu lub fazy między sygnałem danych a idealnym zegarem.
jockey pompa: mała wielostopniowa pompa odśrodkowa podłączona do przeciwpożarowej instalacji
tryskaczowej, zaprojektowana do utrzymywania ciśnienia w instalacji rurowej ochrony
przeciwpożarowej na sztucznie wysokim poziomie, tak aby działanie pojedynczego tryskacza
pożarowego spowodował spadek ciśnienia wykrywany przez automatyczny sterownik pompy
pożarniczej, powodując jej uruchomienie. Pompa jockey jest zasadniczo częścią systemu sterowania
pompy pożarniczej; stąd pompa jockey jest ważną częścią systemu sterowania pompą pożarniczą.
Joint Personnel Adjudication System (JPAS): standaryzuje proces orzekania w DoD i zapewnia bazę
danych oraz procesy w obszarze funkcji menedżera bezpieczeństwa. ŹRÓDŁO: Podręcznik orientacji
DSS FCL
jump kit [zestaw do skoku]: pojemnik zawierający elementy niezbędne do zareagowania na cyberfizyczny atak, aby złagodzić skutki opóźnionych reakcji. Zawiera narzędzia, których zespoły reagowania
na incydenty będą potrzebne do przywrócenia systemu do jego ostatniego stanu, w którym w pełni
nadaje się do misji. Znajomość tego, jaki powinien być punkt odzyskiwania, jest kluczem do upewnienia
się, że wszystkie znane pozostałości ataku zostały usunięte ze wszystkich komponentów BCS. Oznacza

to, że cały sprzęt i oprogramowanie są skonfigurowane zgodnie z wymaganiami operacyjnymi, a sumy
kontrolne i skróty są zgodne ze specyfikacjami dostawcy.
jump-kit contents [zawartość zestawu pomocniczego]:
* Lista powiadomień o incydentach: udokumentuj dane kontaktowe kierownika ds. Zapewnienia
informacji
* Dokumentuj interesariuszy, na których może mieć wpływ cyber-fizyczny atak na BCS
* Ustanowione procedury powiadamiania z kierownictwem lub strukturą dowodzenia
* Napędy uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), bootowalne USB (lub LiveCD) z aktualnym
oprogramowaniem chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem i inne narzędzia programowe,
które mogą odczytywać i / lub zapisywać w systemie plików
* Laptop z narzędziami chroniącymi przed złośliwym oprogramowaniem i dostępem do Internetu (do
pobrania)
* Zestaw narzędzi komputerowych i sieciowych do dodawania komponentów, dysków twardych,
złączy, kabli itp.
* Powielacze dysków twardych z możliwością blokowania zapisu w celu przechwytywania obrazów
dysków twardych
* Listy kontroli dostępu zapory
* Obraz dysku twardego zapory
* Zasady IDS
* Obraz IDS
* Tworzenie kopii zapasowych zapory, routera i przełącznika IOS
* Kopia zapasowa konfiguracji PLC i oprogramowania sprzętowego
* Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, baza danych i konfiguracje RTU
* Tworzenie kopii zapasowych wszystkich innych zasobów komputerowych, w tym HMI, Historian i
Database
* Mapa sieci wszystkich oczekiwanych połączeń z BCS
just a bunch of disks [tylko kilka dysków (JBOD)]: macierz dysków twardych bez wbudowanego
kontrolera
kerberos: system opracowany w MIT, który opiera się na hasłach i kryptografii symetrycznej w celu
wdrożenia opartej na biletach usługi uwierzytelniania jednostek równorzędnych i usługi kontroli
dostępu rozproszonej w środowisku sieciowym typu klient-serwer.
kernel [jądro]: rdzeń systemu operacyjnego, takiego jak Windows 98, Windows NT, Mac OS lub Unix;
zapewnia podstawowe usługi dla pozostałych części systemu operacyjnego, umożliwiając
uruchamianie kilku programów jednocześnie (wielozadaniowość), odczytywanie i zapisywanie plików
oraz łączenie się z sieciami i urządzeniami peryferyjnymi.

kewl: hackerskie określenie „cool”, zwykle używane ironicznie. Gdy crackerzy coś chwalą, używają
przedrostka uber (z niemieckiego).
kluczy pakiet: trzy klucze kryptograficzne (klucz1, klucz2, klucz3) używane w trybie algorytmu
potrójnego szyfrowania danych.
klucza rozszerzenie: Procedura używana do generowania serii okrągłych kluczy z klucza szyfrowego.
key loader [program ładujący klucze]: samodzielna jednostka, która jest w stanie przechowywać co
najmniej jeden tekst jawny lub zaszyfrowany klucz kryptograficzny lub składnik klucza, który na żądanie
może zostać przeniesiony do modułu kryptograficznego.
kluczowy personel kierowniczy (KMP): osoby, które muszą zostać odprawione lub wykluczone zgodnie
z ustaleniami Cognizant Security Agency lub w przypadku oddelegowania jej CSO, w ramach
wydawania poświadczenia bezpieczeństwa obiektu.
klucza strumień: sekwencja symboli (lub ich elektrycznych lub mechanicznych odpowiedników)
wytwarzana w automatycznym lub ręcznym systemie kryptograficznym w celu połączenia ze zwykłym
tekstem w celu utworzenia zaszyfrowanego tekstu, sterowania procesami bezpieczeństwa transmisji
lub produkcji klucza.
kluczy rozciąganie: Hasła lub hasła tworzone przez ludzi są często wystarczająco krótkie lub
przewidywalne, aby umożliwić ich złamanie. Rozciąganie klucza sprawia, że takie ataki są trudniejsze
dzięki zastosowaniu technik kryptograficznych w celu zabezpieczenia słabego hasła przed atakiem
brutalnej siły poprzez zwiększenie czasu potrzebnego na przetestowanie każdego możliwego klucza.
Klucz początkowy jest wprowadzany do algorytmu, który generuje klucz rozszerzony (np. Co najmniej
128 bitów).
keystroke logger atak: program lub urządzenie USB zaprojektowane do rejestrowania, które klawisze
są naciskane na klawiaturze komputera, używanej w celu uzyskania haseł lub kluczy szyfrujących, a tym
samym obejścia innych środków bezpieczeństwa. Inny typ rejestratora naciśnięć klawiszy wykorzystuje
akcelerometr w smartfonie do rejestrowania naciśnięć klawiszy.
keystroke monitoring [monitorowanie naciśnięć klawiszy]: proces używany do przeglądania lub
rejestrowania zarówno naciśnięć klawiszy wprowadzonych przez użytkownika komputera, jak i
odpowiedzi komputera podczas sesji interaktywnej. Monitorowanie naciśnięć klawiszy jest zwykle
uważane za specjalny przypadek ścieżek audytu.
kill chain [łańcuch zabijania]: analiza łańcucha zabójstw ilustruje sekwencję etapów, przez które haker
musi pomyślnie przejść, zanim osiągnie pożądany cel; tylko jedno złagodzenie może przerwać łańcuch
i powstrzymać cyberatak. Etapy to: rozpoznanie i inscenizacja, dostawa i atak, eksploatacja i instalacja,
włamanie do systemu. Analiza łańcucha zabójstw opisuje samą strukturę cyber-włamania, a
odpowiadający jej model kieruje analizą w celu uzyskania przydatnych informacji o
cyberbezpieczeństwie. Dzięki temu modelowi obrońcy mogą opracować odporne środki zaradcze
przeciwko intruzom i nadać priorytet inwestycjom w nową technologię lub procesy obronne.
kill switch [wyłącznik awaryjny]: wyłącznik awaryjny, znany również jako zatrzymanie awaryjne,
zatrzymanie awaryjne i duży czerwony przycisk, to mechanizm bezpieczeństwa używany do wyłączania
urządzenia w sytuacji awaryjnej, w której nie można go wyłączyć w zwykły sposób. W przeciwieństwie
do zwykłego przełącznika / procedury wyłączania, która zamyka wszystkie systemy sterowania
budynkiem w uporządkowany sposób i wyłącza maszynę bez jej uszkodzenia, wyłącznik awaryjny jest
zaprojektowany i skonfigurowany tak, aby (1) całkowicie i jak najszybciej przerwać operację , nawet

jeśli powoduje to uszkodzenie sprzętu i (2) daje się obsługiwać w sposób, który jest szybki, prosty (tak,
że nawet spanikowany operator z upośledzoną funkcją wykonawczą może go aktywować) i, zwykle, (3)
jest oczywisty nawet dla nieprzeszkolonego operatora lub przypadkową osobą. W danych w środku
nazywa się to przełącznikiem szyfrowania.
kinetyczny cyberatak: cyber-fizyczny atak, który ma na celu spowodowanie fizycznych uszkodzeń ludzi,
budynków, sprzętu, infrastruktury lub stylu życia w świecie rzeczywistym. Nie jest to wirtualny atak ani
kradzież danych.
laboratoryjny atak: użycie zaawansowanego sprzętu do odzyskiwania sygnału w środowisku
laboratoryjnym w celu odzyskania informacji z nośników danych.
ladder diagram [schemat drabinkowy]: Szereg podzestawów sterowania zapewnia ograniczenia pracy
sprzętu budowlanego i sterowanie bezpieczeństwem. Schemat drabinkowy przedstawia czujniki
zaprojektowane specjalnie w celu uniemożliwienia działania urządzenia, chyba że zostanie spełniona
określona liczba warunków. Obwody są połączone szeregowo, co oznacza, że wszystkie warunki muszą
być spełnione, zanim urządzenie będzie działać. W przypadku agregatów chłodniczych niektóre z
bardziej powszechnych elementów to wysokie ciśnienie robocze, niska temperatura ssania, dowód
przepływu wody w skraplaczu i parowniku, ciśnienie / temperatura oleju, prąd rozruchowy i napięcie.
LADDERLOGIX: Język programowania, który przedstawia program za pomocą diagramu graficznego
opartego na schematach obwodów sprzętu logiki przekaźników.
lamer: Cracker-speak to opis kogoś, kto tak naprawdę nie rozumie, co robi. <br>
LAND Atak: Atak LAND (Local Area Network Denial) to atak DoS (odmowa usługi) polegający na
wysłaniu specjalnego, sfałszowanego pakietu trującego do komputera, powodując jego zablokowanie.
Atak polega na wysłaniu sfałszowanego pakietu TCP SYN (inicjacja połączenia) z adresem IP hosta
docelowego do otwartego portu jako źródła i miejsca docelowego. Powoduje to, że maszyna ciągle
odpowiada sobie. Większość zapór ogniowych powinna przechwytywać i odrzucać trujący pakiet,
chroniąc w ten sposób hosta przed tym atakiem. Niektóre systemy operacyjne wydały aktualizacje
naprawiające tę lukę w zabezpieczeniach. Ponadto routery powinny być skonfigurowane z filtrami
wejściowymi i wyjściowymi, aby blokować cały ruch kierowany do miejsca docelowego w przestrzeni
adresowej źródła, który obejmowałby pakiety, w których źródłowy i docelowy adres IP są takie same.
LAN recovery [Odzyskiwanie sieci LAN]: Element odzyskiwania BCS, który zajmuje się w szczególności
wymianą sprzętu LAN w przypadku awarii oraz przywracaniem niezbędnych danych i oprogramowania.
laptop Webcam Hack [hack kamery internetowej laptopa]: Większość laptopów jest wyposażona we
wbudowaną kamerę internetową i mikrofon, które można zhakować. Osoba atakująca może bez
Twojej wiedzy podsłuchiwać lub obserwować, jak pracujesz na laptopie. To dość prosty hack, który jest
możliwy dzięki szkodliwemu oprogramowaniu typu koń trojański o nazwie Blackshades, który może
opanować nawet dziecko skryptowe.
leak alarm [alarm wycieku]: Służy do wykrywania i zgłaszania wycieków wody.
leak before burst [wyciek przed rozerwaniem]: konstrukcja zbiornika ciśnieniowego taka, że pęknięcie
w naczyniu będzie rosło przez ścianę, umożliwiając ucieczkę zawartej w nim cieczy (zmniejszenie
ciśnienia), zanim urośnie do tak dużego rozmiaru, że spowoduje pęknięcie przy ciśnieniu roboczym.
linia dzierżawiona: synonim linii dedykowanej. Łącze telekomunikacyjne między dwoma lokalizacjami
zapewniane w zamian za miesięczny czynsz.

least privilege [najmniejszy przywilej]: Celem bezpieczeństwa jest przyznanie użytkownikom tylko tych
praw dostępu, które są im potrzebne do wykonywania ich oficjalnych obowiązków.
leech: Wśród typów BBS, crackerów i warez d00dz, taki, który konsumuje wiedzę bez generowania
nowego oprogramowania, cracków lub technik. Ktoś, kto pobiera pliki z niewielką liczbą przesłanych
plików. Znany również jako troughie (świnia przy korycie).
legacy [dziedzictwo]: komputer, system sterowania budynkiem lub oprogramowanie, które zostało
stworzone w określonym celu, ale jest obecnie przestarzałe; wszystko, co zostało z poprzedniej wersji
sprzętu lub oprogramowania BCS.
level of concern [poziom obaw]: ocena przypisana systemowi informacyjnemu wskazująca zakres, w
jakim muszą być stosowane środki, techniki i procedury ochrony. Wysoki, Średni i Podstawowy to
zidentyfikowane poziomy niepokoju. Każdemu systemowi informacyjnemu przypisany jest oddzielny
poziom obaw w zakresie poufności, integralności i dostępności.
level of protection [poziom ochrony]: zakres, w jakim środki ochronne, techniki i procedury muszą być
stosowane przy budowaniu systemów i sieci sterowania w oparciu o ryzyko, zagrożenie, podatność na
zagrożenia, względy połączeń systemów sterowania w budowaniu oraz potrzeby w zakresie
zapewnienia informacji. Poziomy ochrony to:
* Podstawowe: systemy i sieci sterowania budynkiem wymagające wdrożenia standardowych
minimalnych środków bezpieczeństwa. <br>
* Średni: systemy i sieci sterowania budynkiem wymagające warstw dodatkowych zabezpieczeń
wykraczających poza standardowe minimalne środki ochrony. <br>
* Wysoki: systemy sterowania budynkiem i sieci wymagające najbardziej rygorystycznej ochrony i
rygorystycznych środków zaradczych.
life-critical system [system krytyczny dla życia]: system sterowania budynkiem, którego awaria lub
nieprawidłowe działanie może spowodować jeden (lub więcej) z następujących skutków: śmierć lub
poważne obrażenia osób, utrata lub poważne uszkodzenie sprzętu lub mienia, lub szkody
środowiskowe. Istnieje kilka systemów niezawodności systemów sterowania budynkiem o krytycznym
znaczeniu dla życia:
* W przypadku awarii systemów sterowania budynkiem nadal działają. <br>
* Bezawaryjne systemy sterowania budynkiem stają się bezpieczne, gdy nie mogą działać. <br>
* Bezpieczne systemy sterowania budynkiem zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, gdy nie mogą
działać. <br>
* Systemy sterowania budynkiem typu fail-passive nadal działają w przypadku awarii systemu. <br>
* Systemy sterowania budynkiem odporne na uszkodzenia zapobiegają awariom usług w przypadku
wprowadzenia usterek do systemu.
Light Fidelity (Li-Fi): Bezprzewodowe przesyłanie danych za pomocą diod LED do przesyłania informacji.
Diody LED mogą komunikować się dwa razy szybciej (15 gigabitów na sekundę) niż Wi-Fi. Li-Fi może
być bezpieczniejsze, ponieważ światło nie może przenikać przez ściany, hakerzy nie byliby w stanie
zalogować się do sieci Li-Fi w ten sam sposób, w jaki mogą podsłuchiwać przez Wi-Fi. Li-Fi może być
również mniej bezpieczne.

lighting controls [sterowanie oświetleniem]: zapewnia kompleksowe sterowanie całym systemem
oświetlenia budynku przy użyciu strategii zarządzania energią w celu zwiększenia oszczędności energii.
lighting optimization [optymalizacja oświetlenia]: poziomy oświetlenia w budynkach w USA zwykle
przekraczają wymagane poziomy oświetlenia, co powoduje zmniejszenie efektywności energetycznej.
Techniki optymalizacji oświetlenia, takie jak zautomatyzowane harmonogramy oświetlenia i czujniki
obecności lub wolnych miejsc, zapewniają odpowiednie oświetlenie przestrzeni w zależności od
układu, bez nadmiernego oświetlania przestrzeni i marnowania energii. Oświetlenie zadaniowe, takie
jak lampy biurkowe z czujnikiem obecności lub nieobecności, może być kolejnym skutecznym
sposobem na zmniejszenie ogólnego poziomu oświetlenia w biurze.
light tower [wieża świetlna]: urządzenie zawierające serię lampek kontrolnych i wbudowany kontroler
służący do wskazywania stanu elementu systemu sterowania budynkiem na podstawie sygnału
wejściowego.
like-jacking cyber-attack [cyberatak typu „like-jacking”]: gdy przestępcy umieszczają na stronach
internetowych fałszywe przyciski „Lubię to” na Facebooku. Użytkownicy, którzy klikną przycisk, nie
„lubią” strony, ale zamiast tego pobierają złośliwe oprogramowanie.
likelihood of occurrence [prawdopodobieństwo wystąpienia]: w analizie ryzyka zapewniania informacji
ważony czynnik oparty na subiektywnej analizie prawdopodobieństwa, że dane zagrożenie jest w
stanie wykorzystać daną podatność.
limited maintenance [ograniczona konserwacja]: konserwacja COMSEC ograniczona do izolowania
usterek, usuwania i wymiany zespołów wtykowych. Lutowanie lub rozlutowywanie jest zwykle
zabronione przy ograniczonej konserwacji.
linii kondycjonowanie: Eliminacja niezamierzonych sygnałów lub szumów wywołanych lub
przewodzących na linii telekomunikacyjnej lub systemu sterowania budynkiem, zasilaniu, sterowaniu,
wskaźniku lub innej zewnętrznej linii interfejsu.
linii przewodzenie: niezamierzone sygnały lub szum wywołane lub przewodzone przez sygnał, zasilanie,
sterowanie, wskaźnik lub inną zewnętrzną linię interfejsu telekomunikacyjnego lub systemu
sterowania budynkiem.
linii przekierowanie: usługa oferowana przez wiele regionalnych firm telefonicznych, która umożliwia
centrum danych szybkie przekierowanie sieci linii dedykowanych do lokalizacji zapasowej.
line voltage regulators
[regulatory napięcia sieciowego]: Znane również jako ochronniki
przeciwprzepięciowe. Te zabezpieczenia / regulatory równomiernie rozprowadzają energię
elektryczną.
linear tape open (LTO): standardowy format taśmy opracowany przez HP, IBM i Seagate.
lineup [skład]: Kompletny zestaw rozdzielnic elektrycznych. Termin wejście odnosi się do wchodzącej
wnęki lub urządzenia, czasami nazywanego głównym. Podajnik obciążenia dotyczy pola lub urządzenia
dla obwodu wychodzącego, czasami nazywanego zaczepem. Termin pole jest używane w osprzęcie
rozłącznikowym / bezpiecznikowym i jest to pojedyncza jednostka, która jest odpowiednikiem
przekroju pionowego w aparaturze wyłącznikowej.
link farm [farma łączy]: grupa witryn internetowych, które zawierają hiperłącza do każdej innej witryny
w grupie. Farma linków to forma spamowania indeksu wyszukiwarki (czasami nazywana

spamdexingiem). Chociaż niektóre farmy linków można tworzyć ręcznie, większość z nich jest tworzona
za pomocą programów automatycznych.
link-jacking cyber-attack [cyberatak z przechwytywaniem linków[: służy do przekierowywania linków
zaufanej witryny internetowej do witryny zainfekowanej złośliwym oprogramowaniem, która ukrywa
przekierowanie do pobrania lub inne rodzaje infekcji.
Link Service Access Point [Punkt dostępu do usługi łącza (LSAP)]: LSAP to 3-bajtowy nagłówek
zawierający miejsce docelowe, pole źródłowe i pole kontrolne. Punkt dostępu do usługi to etykieta
punktów końcowych sieci w sieciach OSI.
Link Service Data Unit (LSDU): dane użytkownika otrzymane z warstwy sieci.
LNS Wtyczka: oprogramowanie działające w narzędziu do konfiguracji sieci. Wtyczki konfiguracyjne
zapewniają „przyjazną dla użytkownika” metodę edycji właściwości konfiguracyjnych urządzenia.
load shed [zrzucanie obciążenia]: celowe wyłączanie energii elektrycznej w części lub częściach
systemu dystrybucji energii, ogólnie w celu zapobieżenia awarii całego systemu elektrycznego, gdy
zapotrzebowanie nadwyręża wydajność systemu.
lokalny dostęp: dostęp do organizacyjnego systemu informacyjnego przez użytkownika (lub proces
działający w imieniu użytkownika) komunikujący się przez bezpośrednie połączenie bez użycia sieci.
Local Area Network [sieć lokalna (LAN)]: Komputery połączone ze sobą, aby mogły się ze sobą
komunikować. Sieć komputerów na ograniczonym obszarze (np. Firma lub organizacja); sprzęt
komputerowy, znajdujący się blisko siebie, połączony z serwerem, na którym znajduje się
oprogramowanie dostępne dla użytkowników. Ta metoda nie wykorzystuje nośnika publicznego.
lokalny tryb: Sprzęt jest obsługiwany ręcznie za pomocą klawiatury umieszczonej na urządzeniu,
niezależnie od BCS. Nazywany również trybem ręcznym lub sterowaniem lokalnym.
lock bypass [obejście zamka]: Obejście zamka to technika otwierania zamka polegająca na pokonaniu
zamka poprzez odblokowanie znajdującego się pod nim mechanizmu blokującego bez obsługi zamka
w ogóle. Blokady można ominąć różnymi technikami, w tym podważaniem; to znaczy technika „karty
kredytowej”.
Lockout-Tagout (LOTO): Lock and tag to procedura bezpieczeństwa, która jest stosowana w przemyśle
i badaniach w celu zapewnienia, że niebezpieczne maszyny są prawidłowo wyłączane i nie można ich
ponownie uruchomić przed zakończeniem prac konserwacyjnych lub serwisowych. Wymaga to
„odizolowania i unieruchomienia” niebezpiecznych źródeł energii przed rozpoczęciem prac nad danym
sprzętem. Izolowane źródła zasilania są następnie blokowane, a na zamku umieszczana jest etykieta
identyfikująca pracownika, który ją umieścił. Pracownik następnie trzyma klucz do zamka, upewniając
się, że tylko on lub ona może uruchomić maszynę. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu
maszyny, gdy znajduje się ona w niebezpiecznym stanie lub gdy pracownik ma z nią bezpośredni
kontakt. Lockout-tagout jest stosowany w różnych branżach jako bezpieczna metoda pracy z
niebezpiecznym sprzętem i jest wymagany przez prawo w niektórych krajach.
log clipping [wycinanie dziennika]: Selektywne usuwanie wpisów dziennika systemu sterowania
budynkiem w celu ukrycia kompromisu.
logiczny atak bombowy: fragment kodu celowo wstawiony do systemu oprogramowania, który
uruchomi złośliwą funkcję po spełnieniu określonych warunków.

logical completeness measure[ miara kompletności logicznej]: środki oceny skuteczności i stopnia, w
jakim zbiór mechanizmów bezpieczeństwa i kontroli dostępu spełnia specyfikacje bezpieczeństwa.
logical unit number [numer jednostki logicznej (LUN)]: schemat adresowania używany do definiowania
urządzeń SCSI na pojedynczej szynie SCSI.
Limit długoterminowego narażenia (LTEL): ośmiogodzinny LTEL to średnie stężenie ważone czasowo
dla normalnego 8-godzinnego dnia, na które większość pracowników może być wielokrotnie narażona
dzień po dniu, bez negatywnych skutków. <br> <br >
LonMark Obiekt: Zbiór zmiennych sieciowych, właściwości konfiguracyjnych i związanych z nimi
zachowań, opisanych w profilu funkcjonalnym, który definiuje sposób wymiany informacji między
urządzeniami (opracowany przez LonMark International).
LonMark: certyfikat wydany przez LonMark International.
LonMark International: komitet normalizacyjny składający się z wielu niezależnych twórców
produktów, integratorów systemów sterowania budynkiem i użytkowników końcowych zajmujący się
określaniem i utrzymywaniem wytycznych dotyczących interoperacyjności dla LonWorks.
LonWorks: Termin używany w odniesieniu do ogólnej technologii związanej z protokołem CEA-709.1C (czasami nazywanej LonTalk), w tym samego protokołu, zarządzania siecią, wytycznych dotyczących
interoperacyjności i produktów.
LonWorks Network Services [Usługi sieciowe LonWorks (LNS)]: Standard zarządzania siecią i bazy
danych dla urządzeń CEA-709.1-C.
loopback address [adres pętli zwrotnej (127.0.0.1)]: pseudo adres IP, który zawsze odsyła do lokalnego
hosta i nigdy nie jest wysyłany do sieci.
loss [strata]: nieodwracalne zasoby budowlane, które zostały uszkodzone w wyniku cyber-fizycznego
ataku. Takie straty mogą obejmować utratę życia, dochody, udział w rynku, pozycję konkurencyjną,
wizerunek publiczny, obiekty lub możliwości operacyjne.
loss reduction [redukcja strat]: Technika ustanawiania mechanizmów zmniejszania narażenia na
określone ryzyko. Redukcja strat ma na celu reakcję na zdarzenie i ograniczenie jego skutków.
Przykładem redukcji strat jest instalacja tryskaczowa.
low impact [mały wpływ]: utrata poufności, integralności lub dostępności, co do której można
oczekiwać, że będzie miała ograniczony negatywny wpływ na operacje organizacyjne, aktywa
organizacyjne, osoby fizyczne, inne organizacje lub interesy bezpieczeństwa narodowego Stanów
Zjednoczonych. (1) powoduje pogorszenie zdolności misyjnych w stopniu i czasie trwania, w jakim
organizacja jest w stanie wykonywać swoje podstawowe funkcje, ale skuteczność tych funkcji jest
zauważalnie ograniczona; (2) powoduje drobne szkody w majątku organizacyjnym; (3) powoduje
niewielkie straty finansowe; lub (4) powoduje drobne szkody dla osób fizycznych).
low-level alarm [alarm niskiego poziomu]: Alarmy wizualne i dźwiękowe, gdy poziom cieczy spadnie
poniżej ustawionego poziomu.
low-level alarm (LEL) [dolna granica wybuchowości (DGW)]: Najniższe stężenie „paliwa” w powietrzu,
które będzie się palić. W przypadku większości palnych gazów i oparów jest to mniej niż 5% objętości.
LEL% to procent dolnej granicy wybuchowości (na przykład 10% DGW metanu to ok. 0,5% objętości).

low probability of detection [niskie prawdopodobieństwo wykrycia]: wynik działań zastosowanych do
ukrycia lub ukrycia zamierzonych transmisji elektromagnetycznych.
low probability of intercept [niskie prawdopodobieństwo przechwycenia]: wynik środków
zapobiegających przechwytywaniu zamierzonych transmisji elektromagnetycznych. Celem jest
zminimalizowanie zdolności przeciwnika do odbierania, przetwarzania lub odtwarzania sygnału
elektronicznego.
Luminaire Control Module [Moduł sterowania oprawą oświetleniową (LCM)]: zapewnia interfejs
między statecznikiem oprawy oświetleniowej a siecią komunikacyjną.
luser: W slangu internetowym luser to denerwujący, głupi lub irytujący użytkownik komputera. Słowo
to jest połączeniem przegranego i użytkownika. Wśród hakerów słowo luser ma szerokie znaczenie,
odnosząc się do każdego zwykłego użytkownika (innymi słowy, nie „guru”), co oznacza, że jest on
również przegrany. Termin ten można stosować zamiennie z terminem hackerskim lamer.
luser attitude readjustment tool [narzędzie do ponownego dostosowywania nastawienia lusera
(LART)]: nazywane również wskazówką po czterech, wskazówką lub wskazówką, co oznacza wyłączenie
użytkownikowi dostępu do zasobów komputera.
maszyny sterownik: system sterowania / sieć ruchu, która elektronicznie synchronizuje napędy w
ramach systemu maszyny zamiast polegać na synchronizacji poprzez połączenie mechaniczne.
machine learning & evolution [uczenie maszynowe i ewolucja]: dziedzina zajmująca się
projektowaniem i rozwijaniem algorytmów sztucznej inteligencji do automatycznego odkrywania
wiedzy i wprowadzania innowacji przez systemy komputerowe.
machine-readable media [nośnik odczytywany maszynowo]: nośnik, który może przenosić dane do
danego urządzenia wykrywającego; na przykład dyskietki, dyski, taśmy i pamięć komputera.
machine vision [wizja maszynowa (MV)[: technologia i metody stosowane w celu zapewnienia
automatycznej inspekcji i analizy opartej na obrazowaniu w takich zastosowaniach, jak automatyczna
inspekcja, kontrola procesu i sterowanie robotami w przemyśle.
makr wirus: rodzaj złośliwego kodu, który dołącza się do dokumentów i wykorzystuje funkcje
programowania makr aplikacji dokumentu do wykonywania, replikacji i rozprzestrzeniania się lub
rozprzestrzeniania.
magnetic ink character reader [czytnik znaków magnetycznego atramentu (MICR)]: sprzęt używany do
nadruku kodu nadającego się do odczytu maszynowego. Instytucje finansowe używają go do
przygotowywania papierowych danych do przetwarzania, kodowania (nadruku) takich pozycji, jak
numery rozliczeniowe i tranzytowe, numery kont i kwoty w dolarach.
magnetyczna remanencja: Magnetyczna
magnetycznym po oczyszczeniu nośnika.
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mainframe computer [komputer typu mainframe]: wysokiej klasy procesor komputerowy z
powiązanymi urządzeniami peryferyjnymi, zdolny do obsługi dużych ilości przetwarzania wsadowego,
wysokowydajnych systemów przetwarzania transakcji on-line oraz obszernego przechowywania i
wyszukiwania danych. Termin podobny: komputer hosta.
maintenance hook [hak konserwacyjny]: Specjalne instrukcje (zapadnie) w oprogramowaniu
umożliwiające łatwą konserwację i rozwój dodatkowych funkcji. Ponieważ haki konserwacyjne często

pozwalają na wejście do kodu bez zwykłych kontroli, stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa,
jeśli nie zostaną usunięte przed wdrożeniem na żywo.
makeup water [woda uzupełniająca]: woda dostarczana do systemu w celu zastąpienia utraconej
wody; na przykład woda podawana do kotła, aby zastąpić to, co jest tracone w postaci pary lub
kondensatu; woda podawana do chłodni kominowej w celu zastąpienia wody utraconej w wyniku
parowania, znoszenia lub z innych przyczyn.
malicious applet attack [złośliwy atak apletu: mała aplikacja, która jest automatycznie pobierana i
wykonywana i która wykonuje nieautoryzowaną funkcję w systemie sterowania budynkiem.
malicious code attack [atak złośliwego kodu]: kod programu przeznaczony do wykonania
nieautoryzowanej funkcji lub procesu, który będzie miał niekorzystny wpływ na poufność, integralność
lub dostępność systemu sterowania budynkiem.
malicious command and control [złośliwe dowodzenie i kontrola]: metoda nieuprawnionej zdalnej
identyfikacji systemu informatycznego lub informacji przechowywanych w systemie, przetwarzanych
przez niego lub przesyłanych przez ten system, dostępu do nich lub korzystania z nich.
malicious logic attack [złośliwy atak logiczny]: sprzęt, oprogramowanie układowe lub oprogramowanie,
które jest celowo włączone lub wstawione do systemu sterowania budynkiem w celu wykonania
nieautoryzowanej funkcji lub procesu, który będzie miał niekorzystny wpływ na poufność, integralność
lub dostępność systemu sterowania budynkiem.
malicious reconnaissance [złośliwy rekonesans]: metoda aktywnego sondowania lub biernego
monitorowania systemu informatycznego w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach systemu
informatycznego, jeśli taka metoda jest związana ze znanym lub podejrzewanym zagrożeniem dla
cyberbezpieczeństwa.
malicious software attack [atak złośliwego oprogramowania]: dowolny z rodziny programów
komputerowych opracowanych wyłącznie w celu wyrządzenia szkód. Złośliwy kod jest zwykle osadzony
w oprogramowaniu, które wydaje się udostępniać przydatne funkcje, ale po aktywacji przez
użytkownika powoduje niepożądane skutki.
malvertising attack [atak złośliwej reklamy]: metoda, dzięki której użytkownicy pobierają złośliwy kod,
po prostu klikając złośliwą reklamę umieszczoną na stronie internetowej przez cyberprzestępców bez
wiedzy właściciela witryny. Złośliwe programy łatwo udają autentyczne reklamy w zainfekowanej
witrynie internetowej.
malware attack [atak złośliwego oprogramowania]: złośliwe oprogramowanie zaprojektowane w celu
infiltracji lub uszkodzenia systemu kontroli budynku. Oprogramowanie lub oprogramowanie
sprzętowe przeznaczone do wykonywania nieautoryzowanych procesów, które będą miały negatywny
wpływ na poufność, integralność lub dostępność systemu sterowania budynkiem. Typy złośliwego
oprogramowania obejmują wirusy, robaki, konie trojańskie, rootkity, programy szpiegowskie i
reklamowe zaprojektowane do infekowania hosta. Oprogramowanie szpiegowskie i niektóre formy
oprogramowania reklamowego to również przykłady złośliwego kodu (złośliwego oprogramowania).
man-in-the-middle attack [atak typu man-in-the-middle (MITM)]: Atak cybernetyczny, w którym
napastnik potajemnie przekazuje i prawdopodobnie zmienia komunikację między dwiema stronami,
które uważają, że komunikują się bezpośrednio ze sobą.

manipulated variable attack [zmanipulowany atak zmienny]: w procesie, który ma na celu regulację
jakiegoś warunku, wielkości lub stanu, który układ sterowania zmienia, aby zainicjować zmianę
wartości regulowanego warunku, takiego jak nastawa.
manipulacyjne oszustwo komunikacyjne: zmiana lub symulacja przyjaznej telekomunikacji w celu
oszustwa.
manometr: przyrząd wykorzystujący kolumnę cieczy do pomiaru ciśnienia, chociaż termin ten jest
obecnie często używany na oznaczenie dowolnego przyrządu do pomiaru ciśnienia. Próżniomierz służy
do pomiaru ciśnienia w próżni, które jest dalej podzielone na dwie podkategorie: wysokie i niskie
podciśnienie (a czasami ultra wysokie pociśnienie).
moduł odłącznika ręcznego: do ręcznego odłączania poszczególnych sygnałów; przydatne podczas
uruchamiania sprzętu. Podłączany pomiędzy gniazdem terminala a modułem elektronicznym. Tylko dla
wtykowych modułów I / O i nie nadaje się do napięcia sieciowego.
manual override switch [przełącznik ręcznego nadpisywania]: Przełączniki ręcznego nadpisywania i
potencjometry modułów wyjściowych obsługują bezpośrednie działanie. Położenia przełączników i
potencjometrów ręcznego nadpisywania sterują bezpośrednio wyjściami: niezależnie. Gdy przełącznik
lub potencjometr ręcznego nadpisywania nie jest w położeniu domyślnym („auto”), odpowiednia
dioda LED wyjścia będzie migać w sposób ciągły, a moduł wyjściowy wyśle sygnał zwrotny ze stanem
„sterowanie ręczne” i podaną pozycją nadpisania do Kontroler (który będzie wtedy również zapisywał
te informacje w swojej pamięci alarmu).
manufacturing execution system [system realizacji produkcji (MES)]: system sterowania budynkiem,
który wykorzystuje obliczenia sieciowe do automatyzacji sterowania produkcją i automatyzacji
procesów. Pobierając receptury i harmonogramy pracy oraz przesyłając wyniki produkcji, MES
wypełnia lukę między firmą a systemami sterowania produkcją lub procesami.
manufacturing intelligence [inteligencja produkcyjna]: oprogramowanie używane do łączenia danych
korporacyjnych związanych z produkcją z wielu źródeł w celu raportowania, analiz, podsumowań
wizualnych i przekazywania danych między systemami na poziomie przedsiębiorstwa a systemami
produkcyjnymi. Ponieważ dane są łączone z wielu źródeł, można im nadać nową strukturę lub kontekst,
który pomoże użytkownikom znaleźć to, czego potrzebują, niezależnie od tego, skąd pochodzą.
Głównym celem jest przekształcenie dużych ilości danych w przydatną wiedzę i osiągnięcie wyników
biznesowych.
Manufacturing Message Specification [Specyfikacja komunikatu produkcyjnego (MMS)]: protokół
przesyłania wiadomości do przesyłania danych procesowych w czasie rzeczywistym i informacji o
sterowaniu nadzorczym między urządzeniami polowymi podłączonymi do sieci a aplikacjami
komputerowymi.
maskarady atak: atak cybernetyczny, w którym jedna jednostka systemu nielegalnie podszywa się pod
inną jednostkę. Nazywany również atakiem spoofing.
master-slave / token pass (MS / TP): Protokół łącza danych zgodnie ze standardem BACnet. Standard
BACnet MS / TP dopuszcza wiele prędkości (szybkości transmisji danych).
mean swaps between failure (MSBF): Obliczenie statystyczne stosowane do przewidywania średniej
użyteczności urządzenia bez przerywania usługi.
mean time between failure [średni czas między awariami (MTBF)]: obliczenia statystyczne używane
do przewidywania średniej przydatności urządzenia bez przerwy w działaniu usługi.

mean time to repair [średni czas naprawy (MTTR)]: średni czas potrzebny do rozwiązania większości
problemów sprzętowych lub programowych z danym urządzeniem.
meatspace: Albo świat mięsa, to prawdziwy świat, w którym żyjemy, co kontrastuje z terminem
cyberprzestrzeń.
media transportation coverage [pokrycie kosztów transportu mediów]: polisa ubezpieczeniowa
obejmująca transport przedmiotów do i z centrum danych, koszty rekonstrukcji i śledzenia utraconych
przedmiotów. Zakres obejmuje zwykle transport i nieuczciwość lub zmowę pracowników dostawczych.
medical device attacks [ataki na urządzenia medyczne]: W 2012 roku haker z białym kapeluszem
twierdził, że może zabić osobę z cukrzycą z odległości 300 stóp, zamawiając pompę insulinową do
dostarczania śmiertelnych dawek insuliny. Niedawno ogłosił, że może hakować rozruszniki serca i
wszczepione defibrylatory.
media access control [adres kontroli dostępu do mediów (MAC)]: podwarstwa warstwy łącza danych.
Zapewnia mechanizmy adresowania i kontroli dostępu do kanałów, które umożliwiają komunikację
kilku terminali lub węzłów w sieci Ethernet. Połączenie między podwarstwą a warstwą fizyczną.
meets [spotyka się]: kiedy pociągi jeżdżą w przeciwnych kierunkach na jednotorowej linii kolejowej,
planowane są punkty spotkań („spotkania”), w których każdy pociąg musi czekać na drugi w mijającym
miejscu.
megabajt: około miliona bajtów, 1024 kilobajtów.
memory scavenging [oczyszczanie pamięci]: zbieranie pozostałych informacji z przechowywania
danych.
mapa menu: Wydrukowany dokument dostarczany ze sterownikiem podświetla lokalizacje pozycji
menu.
message digest [skrót wiadomości]: wynik zastosowania funkcji skrótu do wiadomości. Nazywany
również wartością skrótu lub wartością wyjściową skrótu.
message externals [informacje zewnętrzne wiadomości]: informacje spoza tekstu wiadomości, takie
jak nagłówek, zakończenie itd.
mesh network: [sieć kratowa]: topologia sieci, w której każdy węzeł przekazuje dane dotyczące sieci.
Wszystkie węzły mesh współpracują przy dystrybucji danych w sieci. Sieci kratowe mogą przekazywać
wiadomości za pomocą techniki zalewania lub techniki routingu. W przypadku routingu wiadomość
jest propagowana wzdłuż ścieżki, przeskakując od węzła do węzła, aż dotrze do miejsca przeznaczenia.
Sieć jest zazwyczaj dość niezawodna, ponieważ często istnieje więcej niż jedna ścieżka między źródłem
a miejscem docelowym w sieci.
metamorphic and polymorphic malware attack [atak metamorficznego i polimorficznego złośliwego
oprogramowania]: ta kategoria złośliwego oprogramowania nieustannie zmienia swój kod, więc każda
z jej kolejnych wersji różni się od poprzedniej. Metamorficzne i polimorficzne złośliwe oprogramowanie
unika wykrycia i konwencjonalnych programów antywirusowych. Pisanie jest trudne, ponieważ
wymaga skomplikowanych technik.
Metasploit Projekt: Projekt bezpieczeństwa SCADA typu open source, który dostarcza informacji o
lukach, aby pomóc w testowaniu penetracji i tworzeniu sygnatur NIDS. W przeciwieństwie do innych
frameworków, Metasploit może być również używany do analizy kryminalistycznej. Doświadczeni
programiści mogą napisać fragment kodu wykorzystujący określoną lukę i przetestować go za pomocą

Metasploit, aby sprawdzić, czy zostanie wykryty. Ten proces można odwrócić technicznie - gdy wirus
atakuje przy użyciu nieznanej luki, Metasploit może zostać użyty do przetestowania poprawki.
mikrosieci: zlokalizowana sieć źródeł energii elektrycznej i odbiorników, która normalnie działa
podłączona do komercyjnej sieci energetycznej, ale może funkcjonować autonomicznie w razie
potrzeby. Najmniejsza dyskretna sieć, która może działać niezależnie, nazywana jest nanosiecią.
Nanosiatka to zwykle pojedynczy budynek lub pojedyncza domena energii.
mirroring [dublowanie]: metoda przechowywania, w której dane z jednego dysku twardego są
duplikowane na innym dysku twardym, dzięki czemu oba dyski zawierają te same informacje,
zapewniając nadmiarowość danych.
misnamed files [pliki o błędnych nazwach]: technika używana do ukrywania zawartości pliku przez
zmianę nazwy pliku na coś nieszkodliwego lub zmianę rozszerzenia na inny typ pliku, zmuszając
egzaminatora do identyfikowania plików według podpisu pliku, a nie rozszerzenia.
mission assurance category (MAC) [kategoria gwarancji misji (MAC)]: Kategoria gwarancji misji
odzwierciedla znaczenie informacji w odniesieniu do osiągnięcia celów i założeń. Kategorie
zapewnienia misji są używane głównie do określania wymagań dotyczących dostępności i integralności.
Trzy zdefiniowane kategorie gwarantowania misji to:
* MAC I: Systemy obsługujące informacje, które są określone jako kluczowe dla gotowości operacyjnej
lub skuteczności misji rozmieszczonych i awaryjnych sił zbrojnych, zarówno pod względem treści, jak i
terminowości. Konsekwencje utraty integralności lub dostępności systemu MAC 1 są niedopuszczalne
i mogą obejmować natychmiastową i trwałą utratę skuteczności misji. Systemy MAC 1 wymagają
najbardziej rygorystycznych środków ochrony.
* MAC II: Systemy obsługujące informacje, które są ważne dla wsparcia rozmieszczonych i awaryjnych
sił. Konsekwencje utraty integralności są nie do przyjęcia. Utrata dostępności jest trudna do pokonania
i może być tolerowana tylko przez krótki czas. Konsekwencje mogą obejmować opóźnienia lub
pogorszenie świadczenia ważnych usług wsparcia lub towarów, które mogą poważnie wpłynąć na
skuteczność misji lub gotowość operacyjną.
* MAC III: systemy obsługujące informacje, które są niezbędne do prowadzenia codziennej działalności,
ale nie mają istotnego wpływu na wsparcie dla rozmieszczonych lub awaryjnych sił w krótkim okresie.
Konsekwencje utraty integralności lub dostępności można tolerować lub przezwyciężać bez
znaczącego wpływu na skuteczność misji lub gotowość operacyjną. Konsekwencje mogą obejmować
opóźnienia lub degradację usług lub towarów umożliwiających rutynowe czynności.
misja krytyczna: każdy proces komputerowy, któremu nie można dopuścić do awarii w normalnych
godzinach pracy; niektóre procesy komputerowe (np. systemy telefoniczne) muszą działać przez cały
dzień i wymagać 100% czasu sprawności. Każdy system telekomunikacyjny lub informacyjny, który jest
zdefiniowany jako system bezpieczeństwa narodowego (ustawa federalna o zarządzaniu
bezpieczeństwem informacji z 2002 r .: FISMA) lub przetwarza wszelkie informacje, których utrata,
niewłaściwe użycie, ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do nich lub ich modyfikacja miałyby
negatywny wpływ na misja agencji.
mobilny kod: programy lub części programów uzyskane z systemów zdalnych, przesłane przez sieć i
wykonane w systemie lokalnym bez jawnej instalacji lub wykonania przez odbiorcę. Niektóre przykłady
technologii oprogramowania, które zapewniają mechanizmy do produkcji i wykorzystania kodu
mobilnego, obejmują Java, JavaScript, ActiveX, VBScript i tak dalej.

mobilna gorąca strona: 18-kołowy samochód ciężarowy z prekonfigurowanym zapasowym sprzętem
komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi dostarczony na miejsce cyberataku. Szybko łączy się z
istniejącymi liniami komunikacyjnymi.
mobilna sieć ad hoc (MANET): nieustannie samokonfigurująca się, pozbawiona infrastruktury sieć
urządzeń mobilnych połączonych bez przewodów. Sieci MANET to rodzaj bezprzewodowej sieci ad hoc,
która zwykle ma środowisko sieciowe z możliwością routingu na wierzchu sieci ad hoc warstwy łącza.
MANET to samonaprawiająca się sieć peer-to-peer. MANET zwykle komunikują się na
częstotliwościach radiowych (30 MHz: 5 GHz).
MANET Cyberatak: Te ataki cybernetyczne zatrzymują lub spowalniają przepływ informacji w sieci
automatyki budynku. MANETy są bardzo podatne na złośliwe ataki.
mobile software agent [agent oprogramowania mobilnego]: programy, które są ukierunkowane na cel
i mogą zawiesić ich wykonywanie na jednej platformie i przenieść się na inną platformę, gdzie
wznawiają wykonywanie.
Modbus: Protokół szeregowy do komunikacji w sieci sterowania, używany w systemach kontroli
mediów. Został pierwotnie opublikowany przez Modicon (obecnie Schneider Electric) do użytku z
programowalnymi sterownikami logicznymi. Jest to de facto standard i powszechny sposób łączenia
przemysłowych urządzeń elektronicznych. Nazwy typów danych powstały w wyniku wykorzystania ich
w sterowaniu przekaźnikami: jednobitowe wyjście fizyczne nazywa się cewką, a jednobitowe wejście
fizyczne nazywa się wejściem dyskretnym lub stykiem. Modbus jest protokołem master / slave, nie ma
możliwości, aby urządzenie polowe „raportowało przez wyjątek” (z wyjątkiem sieci Ethernet TCP / IP,
zwanej open-mbus). Obecnie Modbus jest zarządzany przez organizację Modbus.
Modbus Plus: zastrzeżona specyfikacja firmy Schneider Electric, zwykle implementowana przy użyciu
niestandardowego chipsetu. To nie jest wariant protokołu Modbus. To inny protokół obejmujący
przekazywanie tokenów.
moduł demodulatora modulatora (MODEM): jest urządzeniem sieciowym, które moduluje jeden lub
więcej sygnałów fali nośnej w celu kodowania informacji cyfrowych do transmisji i demodulacji, które
demodulują sygnały w celu dekodowania przesyłanych informacji. Celem jest wytworzenie sygnału,
który można łatwo przesłać i zdekodować w celu odtworzenia oryginalnych danych cyfrowych.
Modemy mogą być używane z dowolnymi środkami transmisji sygnałów analogowych, od diod
elektroluminescencyjnych po radio. Popularnym rodzajem modemu jest taki, który zamienia dane
cyfrowe komputera na modulowany sygnał elektryczny do transmisji przez linie telefoniczne i
demodulowany przez inny modem po stronie odbiornika w celu odzyskania danych cyfrowych.
monitorowanie: bieżące działanie sprawdzające system sterowania budynkiem, jego użytkowników
lub otoczenie.
monitoring and control (M&C) software [oprogramowanie do monitorowania i sterowania (M&C)]:
oprogramowanie typu front-end, które wykonuje funkcje nadzorcze, takie jak obsługa alarmów,
planowanie i rejestrowanie danych, oraz zapewnia interfejs użytkownika do monitorowania systemu
sterowania budynkiem i konfigurowania tych funkcji.
mote: węzeł czujnikowy w bezprzewodowej sieci czujnikowej, który jest w stanie wykonać pewne
przetwarzanie, zbierać informacje sensoryczne i komunikować się z innymi podłączonymi węzłami w
sieci. Mote to węzeł, ale węzeł nie zawsze jest mote. Motes skupia się na zapewnieniu jak najdłuższego
zasięgu bezprzewodowego (dziesiątki km), najniższego zużycia energii (kilka uA) i najłatwiejszego
procesu rozwoju dla użytkownika.

motion control [sterowanie ruchem]: Sterowanie ruchem to poddziedzina automatyzacji, w której
położenie lub prędkość maszyn są kontrolowane za pomocą pewnego rodzaju urządzenia, takiego jak
pompa hydrauliczna, siłownik liniowy lub silnik elektryczny, ogólnie serwo. Szeroko stosowane w
przemyśle opakowaniowym, drukarskim, tekstylnym, produkcji półprzewodników i montażu.
motion control network [sieć sterowania ruchem]: sieć obsługująca aplikacje sterujące, które
przenoszą części w warunkach przemysłowych, w tym sekwencjonowanie, sterowanie prędkością,
sterowanie punkt-punkt i ruch przyrostowy.
mousetrapping [pułapka na myszy]: program, który uniemożliwia użytkownikowi opuszczenie witryny
internetowej.
moving target defense [obrona ruchomego celu]: prezentacja dynamicznej powierzchni ataku,
zwiększająca czynnik pracy przeciwnika niezbędny do sondowania, atakowania lub utrzymywania
obecności w cybercelu.
monitoring and control software override report [raport obejścia oprogramowania do monitorowania
i sterowania]: Zgłasza punkty nadpisane przez oprogramowanie monitorujące i sterujące, w tym czas
nadpisania i identyfikację operatora (rzekomo) nadpisującego punkt.
multifactor authentication [uwierzytelnianie wieloskładnikowe]: uwierzytelnianie przy użyciu dwóch
lub więcej czynników w celu uzyskania uwierzytelnienia. Czynniki obejmują (1) coś, co znasz (np. Hasło
/ kod PIN); (2) coś, co masz (np. Urządzenie do identyfikacji kryptograficznej, token); lub (3) kimś, kim
jesteś (np. biometrycznym).
multi-homed: sieć jest bezpośrednio połączona z dwoma dostawcami usług internetowych.
multi-platform [wieloplatformowość]: zdolność produktu lub sieci do obsługi różnych platform
komputerowych; nazywany również wieloplatformowym.
nanosieci: Sieć w nanoskali to zestaw połączonych ze sobą nanomaszyn (urządzeń o wielkości kilkuset
nanometrów lub maksymalnie kilku mikrometrów), które są w stanie wykonywać tylko bardzo proste
zadania, takie jak obliczenia, przechowywanie danych, wykrywanie i uruchamianie.
Narodowy Program Bezpieczeństwa Przemysłowego (NISP): Program określający kryteria
zatwierdzonych obiektów w celu ochrony informacji niejawnych podczas wykonywania prac nad
kontraktami, programami, ofertami lub pracami badawczo-rozwojowymi.
National Information Infrastructure [Krajowa infrastruktura informacyjna}: ogólnokrajowe połączenie
sieci komunikacyjnych, komputerów, baz danych i elektroniki użytkowej, które udostępniają
użytkownikom ogromne ilości informacji. Obejmuje sieci publiczne i prywatne, Internet, publiczną sieć
komutowaną oraz komunikację kablową, bezprzewodową i satelitarną.
National Security Emergency Preparedness Telecommunications Services [Gotowość na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego usługi telekomunikacyjnej]: usługi telekomunikacyjne, które
są wykorzystywane do utrzymywania stanu gotowości lub reagowania na wszelkie zdarzenia lub
kryzysy (lokalne, krajowe lub międzynarodowe), które powodują lub mogą powodować obrażenia lub
szkody dla ludności, lub utrata mienia lub degradacja lub zagrożenie bezpieczeństwa narodowego lub
stanu gotowości Stanów Zjednoczonych na wypadek sytuacji wyjątkowej.
National Security Information [Informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego]: informacje, które
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 12958 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym
13292 lub jakimkolwiek poprzednim rozporządzeniem lub ustawą o energii atomowej z 1954 r. Z

późniejszymi zmianami, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i są oznaczone w celu
wskazania ich status tajny.
National Vulnerability Database (NVD): rządowe repozytorium danych opartych na standardach
dotyczących zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Dane te umożliwiają automatyzację zarządzania
podatnościami, pomiaru bezpieczeństwa i zgodność (np. FISMA).
naturalne zagrożenia: zdarzenia spowodowane przez naturę, które powodują zakłócenia w działaniu
budynku.
Near Field Communication (NFC): zestaw protokołów, które umożliwiają dwóm urządzeniom
elektronicznym, z których jedno jest zwykle urządzeniem przenośnym, takim jak smartfon,
nawiązywanie między sobą radiowej komunikacji danych poprzez przybliżenie ich bliżej niż zwykle 4
cale od każdego inne.
Nessus: zastrzeżony kompleksowy skaner luk w zabezpieczeniach opracowany przez Tenable Network
Security. Jest bezpłatny do użytku osobistego w środowisku innym niż korporacyjny. Nessus
specjalizuje się w sprawdzaniu zgodności, skanowaniu adresów IP, wyszukiwaniu poufnych danych i
skanowaniu witryn internetowych oraz pomaga w znajdowaniu „słabych punktów”.
net-centric architecture [architektura sieciocentryczna]: złożony system systemów składający się z
podsystemów i usług, które są częścią stale ewoluującej, złożonej społeczności ludzi, urządzeń,
informacji i usług połączonych siecią, która usprawnia wymianę informacji i współpracę. Podsystemy i
usługi mogą, ale nie muszą, być rozwijane lub być własnością tego samego podmiotu i, ogólnie rzecz
biorąc, nie będą stale obecne w całym cyklu życia systemu systemów. Przykłady tej architektury
obejmują architektury zorientowane na usługi i architektury przetwarzania w chmurze.
NetFlow Czujnik : raportuje statystyki przepływu w sieci, aby klasyfikować komunikację pod względem
ilości przesyłanych danych, długości transmisji i liczby pakietów. Monitoruje pakiety sieciowe i agreguje
je w grupy o tym samym źródłowym adresie IP, docelowym adresie IP, źródłowym porcie i docelowym
porcie. Gdy przychodzą pakiety w tym samym strumieniu, liczba bajtów nowych pakietów jest
zapisywana, a przepływ jest uważany za zamknięty, jeśli nie ma transmisji przez określony czas.
Obliczana jest liczba pakietów i całkowity czas trwania przepływu, a ilości są używane do tworzenia
modeli, które pokazują, jak przemieszczają się dane.
Netsparker: solidny skaner aplikacji internetowych, który identyfikuje luki w zabezpieczeniach i
sugeruje działania naprawcze. Może również pomóc w wykorzystaniu wstrzykiwania SQL i LFI (indukcji
plików lokalnych). Posiada linię poleceń i interfejs GUI, działa na Microsoft Windows.
network [sieć]: system (-y) informacyjny (-e) wdrożony (-e) z zestawem połączonych ze sobą
elementów. Takie komponenty mogą obejmować routery, koncentratory, okablowanie, kontrolery
telekomunikacyjne, kluczowe centra dystrybucji i techniczne urządzenia sterujące.
Network Access Control [Kontrola dostępu do sieci (NAC)]: funkcja udostępniana przez niektóre zapory
sieciowe, która umożliwia dostęp na podstawie danych uwierzytelniających użytkownika i wyników
kontroli stanu przeprowadzonych na urządzeniu klienckim w pracy zdalnej.
network Address Traslation [Translacja adresów sieciowych (NAT)]: Technologia routingu używana
przez wiele zapór do ukrywania wewnętrznych adresów systemowych przed siecią zewnętrzną za
pomocą schematu adresowania.
network architekture [architektura sieci]: podstawowy układ systemów sterowania budynkiem, takich
jak terminale i ścieżki między nimi.

network-attached storage [sieciowa pamięć masowa (NAS)]: system pamięci masowej z macierzą
dyskową, który jest podłączony bezpośrednio do systemu sterowania budynkiem, a nie do serwera
sieciowego (tj. do hosta); działa jako serwer w relacji klient / serwer, ma procesor, system operacyjny
lub mikro-jądro i przetwarza protokoły we / wy plików, takie jak SMB i NFS.
narzędzie do konfiguracji sieci: oprogramowanie używane do konfigurowania sieci sterowania
budynkiem i ustawiania właściwości konfiguracyjnych urządzeń. To oprogramowanie tworzy i
modyfikuje bazę danych sieci sterowania (Baza danych LNS).
network congestion [przeciążenie sieci]: występuje, gdy łącze lub węzeł przenosi tak dużo danych, że
jakość usług pogarsza się. Typowe efekty to opóźnienie kolejkowania, utrata pakietów lub blokowanie
nowych połączeń. Protokoły sieciowe, które wykorzystują agresywne retransmisje w celu
skompensowania utraty pakietów, zwykle utrzymują systemy sterowania w stanie przeciążenia sieci.
Sieci korzystające z tych protokołów mogą wykazywać dwa stabilne stany przy tym samym poziomie
obciążenia. Stan stabilny z niską przepustowością jest znany jako zapaść zastoinowa.
network front-end si: urządzenie implementujące protokoły, które pozwalają na podłączenie systemu
komputerowego do sieci.
network interface jack [gniazdo interfejsu sieciowego]: nie zawiera „inteligencji” ani „logiki”; są to
„głupie” urządzenia służące do zakańczania przewodów i zapewniające miejsce do podłączenia sprzętu
testowego.
network intusion detection system [system wykrywania włamań sieciowych (NIDS)]: urządzenie lub
oprogramowanie, które monitoruje złośliwą aktywność i naruszenia reguł oraz zgłasza incydenty.
network outage [awaria sieci]: Przerwa w dostępności systemu sterowania budynkiem w wyniku awarii
komunikacji wpływającej na terminale komputerowe, procesory lub stacje robocze.
netwokr resilience [odporność sieci]: zdolność sieci systemu sterowania budynkiem do (1) zapewnienia
ciągłej pracy (tj. jest wysoce odporna na cyberataki i może działać w trybie zdegradowanym w
przypadku uszkodzenia); (2) skutecznie odzyskać sprawność w przypadku wystąpienia cyberataku; oraz
(3) skalowanie w celu spełnienia szybkich lub nieprzewidywalnych wymagań.
Network Service Provider [Dostawca usług sieciowych (NSP)]: firma, która zapewnia krajowe lub
międzynarodowe sieci z przełączaniem pakietów, które przenoszą ruch internetowy; zwany także
operatorem sieci szkieletowej.
network services [usługi sieciowe]: w pracy związanej z cyberbezpieczeństwem osoba, która instaluje,
konfiguruje, testuje, obsługuje, konserwuje i zarządza sieciami i ich zaporami ogniowymi, w tym
sprzętem (np. koncentratory, mosty, przełączniki, multipleksery, routery, kable, serwery proxy i
budynki ochronne systemy sterowania) oraz oprogramowanie umożliwiające udostępnianie i
przekazywanie transmisji informacji w celu wsparcia bezpieczeństwa systemów sterowania
budynkiem.
network sniffing: pasywna technika, która monitoruje komunikację sieciową, dekoduje protokoły i
bada nagłówki i ładunki w poszukiwaniu interesujących informacji. Jest to zarówno technika przeglądu,
jak i technika identyfikacji i analizy celu.
network tap [zaczep sieciowy]: urządzenie sprzętowe zapewniające dostęp do danych przepływających
przez sieć systemu sterowania budynkiem. Podobny do podsłuchu telefonu lub kranu wampira.

Network Mapper (Nmap): skaner bezpieczeństwa używany do wykrywania hostów sieciowych i usług
w sieci systemu sterowania budynkiem, tworząc w ten sposób „mapę” sieci systemu sterowania
budynkiem. Nmap wysyła specjalnie spreparowane pakiety do hosta docelowego, a następnie
analizuje odpowiedzi. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania Nmapa:
• Audyt bezpieczeństwa urządzenia lub zapory sieciowej poprzez identyfikację połączeń sieciowych,
które można nawiązać z lub za pośrednictwem tego urządzenia.
• Identyfikacja otwartych portów na hoście docelowym w ramach przygotowań do audytu.
• Inwentaryzacja sieci, mapowanie sieci, konserwacja i zarządzanie zasobami.
• Audyt bezpieczeństwa sieci poprzez identyfikację nowych serwerów.
• Generowanie ruchu do hostów w sieci.
• Znajdowanie i wykorzystywanie luk w sieci.
network weaving [tkanie sieci]: technika penetracji, w której różne sieci komunikacyjne są połączone
w celu uzyskania dostępu do systemu sterowania budynkiem w celu uniknięcia wykrywania i śledzenia
wstecznego.
nowicjusz: nowicjusz lub noob to hakerskie określenie na nowicjusza, nowicjusza lub
niedoświadczonego.
Niagara Framework: zestaw specyfikacji sprzętu i oprogramowania dla budynków i elementów
sterujących systemów użyteczności publicznej należących do Tridium Inc. i licencjonowanych dla wielu
dostawców. Rama składa się z przedniego końca (M&C), klienci sieciowi, sprzęt do sterowania na
poziomie obiektu i narzędzia inżynierskie. Nie został przyjęty przez uznaną organizację normalizacyjną
i nie wykorzystuje otwartego modelu licencjonowania. Jest dobrze obsługiwany przez wielu
dostawców HVAC i uważany za de facto otwarty standard.
Night Dragon Atak: Wirus ten atakował globalne firmy naftowe w celu znalezienia szczegółów projektu
i informacji finansowych dotyczących poszukiwań złóż ropy i gazu oraz ofert.
node (network node) [węzeł (lub węzeł sieci)]: (1) Dowolne urządzenie podłączone bezpośrednio do
sieci, zwykle za pomocą kabla Ethernet. Węzły obejmują serwery plików i współużytkowane urządzenia
peryferyjne; nazwa używana do oznaczenia części sieci. Można to wykorzystać do opisania jednego z
łączy w sieci lub typu łącza w sieci (na przykład węzeł hosta lub węzeł przechwytujący). (2) Urządzenie,
które komunikuje się za pomocą protokołu CEA-709.1-C i jest podłączone do sieci CEA-709.1-C.
node adress [adres węzła]: logiczny adres węzła w sieci, składający się z numeru domeny, numeru
podsieci i numeru węzła. Należy zauważyć, że część adresu „Numer węzła” to numer przypisany do
urządzenia podczas instalacji i jest on unikalny w obrębie podsieci. Nie jest to fabrycznie ustawiony
unikalny identyfikator węzła.
node ID [identyfikator węzła]: unikalny 48-bitowy identyfikator przypisany fabrycznie do każdego
inteligentnego urządzenia elektronicznego.
noise rejection [redukcja szumów]: Eliminacja przydźwięku lub szumu, gdy wzmacniacze mocy audio
lub podobne urządzenia wytwarzają szum wokół wejść, który nie jest odpowiednio odrzucany.
No-Lone Zoe (NLZ) : Strefa bez samotności (NLZ): obszar, pomieszczenie lub przestrzeń, które, gdy są
obsadzone, muszą być zajęte przez dwie lub więcej odpowiednio oczyszczonych osób, które pozostają
w zasięgu wzroku.

non-local maintenance [konserwacja nielokalna]: czynności konserwacyjne wykonywane przez osoby
komunikujące się za pośrednictwem sieci; sieć zewnętrzna (np. Internet) lub sieć wewnętrzna.
nonce: wartość używana w protokołach bezpieczeństwa, która nigdy nie jest powtarzana z tym samym
kluczem. Na przykład wartości jednorazowe używane jako wyzwania w protokołach uwierzytelniania
typu wezwanie-odpowiedź zasadniczo nie mogą być powtarzane, dopóki klucze uwierzytelniania nie
zostaną zmienione. W przeciwnym razie istnieje możliwość ponownego ataku. Używanie nonce jako
wyzwania jest innym wymaganiem niż losowe wyzwanie, ponieważ nonce niekoniecznie jest
nieprzewidywalne.
nieistotna funkcja: czynności budowlane lub informacje, które mogą zostać przerwane lub niedostępne
w nieskończoność bez znaczącego zagrożenia dla krytycznych operacji budowlanych.
nieistotne zapisy: zapisy lub dokumenty, które w przypadku utraty lub uszkodzenia nie wpłyną istotnie
na zdolność budynku do prawidłowego funkcjonowania.
niezaprzeczalność: ochrona przed fałszywym zaprzeczeniem wykonania przez osobę fizyczną
określonej czynności. Zapewnia możliwość określenia, czy dana osoba podjęła określone działanie,
takie jak utworzenie informacji, wysłanie wiadomości, zatwierdzenie informacji i odebranie
wiadomości.
NT (Microsoft Windows NT): system operacyjny opracowany przez firmę Microsoft dla wydajnych
procesorów i systemów sieciowych.
null route: trasa sieciowa (wpis w tablicy routingu), która prowadzi donikąd. Pasujące pakiety są raczej
odrzucane (ignorowane) niż przesyłane dalej, działając jako rodzaj bardzo ograniczonej zapory.
Nazywana także trasą czarnej dziury. Czynność korzystania z tras zerowych jest często nazywana
filtrowaniem czarnych dziur.
null session [sesja zerowa]: anonimowe (nieuwierzytelnione) połączenie z ogólnodostępnym udziałem
sieciowym o nazwie IPC $ na serwerach z systemem Windows.
numerical control [sterowanie numeryczne (NC)]: automatyzacja obrabiarek, które są obsługiwane
przez precyzyjnie zaprogramowane polecenia zakodowane na nośniku pamięci, w przeciwieństwie do
sterowania ręcznego za pomocą kół ręcznych lub dźwigni, lub automatyzacji mechanicznej za pomocą
samych krzywek. Większość dzisiejszych NC to komputerowe (lub skomputeryzowane) sterowanie
numeryczne (CNC), w którym komputery odgrywają integralną część sterowania.
obfucated spam [zaciemniony spam]: wiadomość e-mail zaprojektowana w celu oszukania
oprogramowania filtrującego wiadomości e-mail. Na przykład zastępując literę w słowie Viagra,
zapisujemy ją jako V! Agra.
obiekt: pasywna jednostka, która zawiera lub otrzymuje informacje. ŹRÓDŁO: SP 800-27 Jednostka
związana z pasywnym systemem informacyjnym (np. Urządzenia, pliki, rekordy, tabele, procesy,
programy, domeny) zawierająca lub odbierająca informacje. Dostęp do obiektu implikuje dostęp do
zawartych w nim informacji. ŹRÓDŁO: CNSSI-4009 Jednostka związana z pasywnym systemem
informacyjnym (np. Urządzenia, pliki, rekordy, tabele, procesy, programy, domeny) zawierająca lub
odbierająca informacje. Dostęp do obiektu (przez podmiot) implikuje dostęp do zawartych w nim
informacji. ŹRÓDŁO: SP 800-53
occupancy schedule [harmonogram użytkowania]: rysunek harmonogramu użytkowania wskazuje
typowe informacje dotyczące obłożenia budynku, takie jak dni tygodnia i pory dnia, w których budynek
jest zamieszkiwany.

obecności czujnik / czujnik nieobecności: urządzenie sterujące oświetleniem, które wykrywa obecność
osoby w danej przestrzeni i automatycznie włącza lub wyłącza oświetlenie w celu oszczędzania energii,
wykorzystując technologię podczerwieni, ultradźwiękową lub mikrofalową.
original equipment manufactirer (OEM) : producent oryginalnego sprzętu (OEM): firma, która
produkuje dany element sprzętu (w przeciwieństwie do sprzedawcy z wartością dodaną, który zmienia
i przepakowuje sprzęt).
off-host processing [przetwarzanie poza hostem]: zapasowy tryb pracy, w którym operacje mogą być
kontynuowane w całej sieci systemu sterowania budynkiem pomimo utraty komunikacji z serwerem
głównym.
offline atak: Atak, w którym haker uzyskuje pewne dane (zwykle przez podsłuchiwanie przebiegu
protokołu uwierzytelniania lub przez penetrację systemu kontroli budynku i kradzież plików
bezpieczeństwa), które może przeanalizować w wybranym przez siebie systemie kontroli budynku.
offline przetwarzanie: zapasowy tryb pracy, w którym przetwarzanie może być kontynuowane ręcznie
lub w trybie wsadowym, jeśli system kontroli budynku on-line stanie się niedostępny.
offsite storage facility [zewnętrzne miejsce przechowywania]: bezpieczna lokalizacja, w której
przechowywany jest sprzęt, oprogramowanie, pliki danych, dokumenty, sprzęt lub materiały
eksploatacyjne.
online atak: Atak na protokół uwierzytelniania, w którym atakujący przyjmuje rolę zgłaszającego z
prawdziwym weryfikatorem lub aktywnie zmienia kanał uwierzytelniania. Celem ataku może być
uzyskanie uwierzytelnionego dostępu lub poznanie sekretów uwierzytelniania.
online system: interaktywny system sterowania budynkiem obsługujący użytkowników za
pośrednictwem sieci terminali komputerowych.
one-time password attack [jednorazowy atak na hasło]: jednorazowe hasło to kod wydawany przez
małe urządzenie elektroniczne co 30 lub 60 sekund, który jest ważny tylko na jedną sesję logowania
lub transakcję. Złodzieje online stworzyli konie trojańskie działające w czasie rzeczywistym, które mogą
wysyłać transakcje do banku, gdy właściciel konta jest online, zmieniając jednorazowe hasło w
ogromną lukę w zabezpieczeniach.
one-way hash algorithm [jednokierunkowy algorytm wyznaczania wartości skrótu]: algorytmy
mieszania, które mapują dowolnie długie dane wejściowe na dane wyjściowe o stałym rozmiarze, tak
że bardzo trudno (obliczeniowo niewykonalne) znaleźć dwa różne wejścia skrótu, które dają ten sam
wynik. Takie algorytmy są istotną częścią procesu tworzenia podpisów cyfrowych o stałym rozmiarze,
które mogą zarówno uwierzytelniać podpisującego, jak i zapewniać kontrolę integralności danych
(wykrywanie modyfikacji danych wejściowych po podpisaniu).
open-loop controller [sterownik z otwartą pętlą]: Sterownik, który nie wykorzystuje sprzężenia
zwrotnego do określenia, czy jego wyjście osiągnęło pożądany cel wejścia. Nazywany również
kontrolerem bez sprzężenia zwrotnego.
open system network [sieć systemów otwartych]: sieć systemu sterowania budynkiem składająca się
ze sprzętu zgodnego z branżowymi standardami współdziałania między różnymi systemami
operacyjnymi (np. Unix, Windows NT).

operational controls [kontrole operacyjne]: kontrole bezpieczeństwa (tj. zabezpieczenia lub środki
zaradcze) dla systemu informacyjnego, które są głównie wdrażane i wykonywane przez ludzi (w
przeciwieństwie do systemów).
operacyjne ćwiczenie: ćwiczenie oparte na działaniach, podczas którego personel ćwiczy reakcje na
cyberatak, opierając się na zrozumieniu planów i procedur, ról i obowiązków.
operational vulnerability information [informacje o lukach operacyjnych]: informacje opisujące
obecność luki w zabezpieczeniach informacji w określonym ustawieniu operacyjnym lub sieci.
operacyjna technologia: sprzęt i oprogramowanie używane do obsługi przemysłowych urządzeń
sterujących.
oprogramowanie operacyjne: rodzaj oprogramowania systemu sterowania budynkiem nadzorującego
i kierującego wszystkimi pozostałymi elementami oprogramowania oraz sprzętem komputerowym.
operacyjny system: główny program sterujący (np. Windows) zarządzający wewnętrznymi funkcjami
komputera i zapewniający sterowanie operacjami komputera i systemem plików. Zintegrowany zbiór
procedur serwisowych do nadzorowania sekwencjonowania programów przez komputer. System
operacyjny może pełnić funkcje kontroli wejścia / wyjścia, planowania zasobów i zarządzania danymi.
Dostarcza programom użytkowym podstawowe polecenia do sterowania komputerem.
operacyjnego systemu odciski palców (OS): analiza charakterystyk pakietów wysyłanych przez cel,
takich jak nagłówki pakietów lub porty nasłuchujące, w celu zidentyfikowania systemu operacyjnego
używanego w miejscu docelowym.
operacji bezpieczeństwo (OPSEC): proces identyfikowania krytycznych informacji, a następnie
analizowania przyjaznych działań towarzyszących operacjom wojskowym i innym działaniom w celu: a)
identyfikacji operacji, które mogą być obserwowane przez systemy wywiadowcze przeciwnika; (b)
określić, jakie wskaźniki mogą otrzymać systemy wywiadu przeciwnika, które można by zinterpretować
lub połączyć w celu uzyskania krytycznych informacji na czas, aby były przydatne dla przeciwników;
oraz (c) wybierać i stosować środki, które eliminują lub ograniczają do akceptowalnego poziomu
podatność działań polubownych na wykorzystywanie przez przeciwników.
operatora interfejs: centrum dowodzenia i informacji systemu sterowania budynkiem. Dzięki niemu
można wprowadzać i wyświetlać dane. Mogą być również wyświetlane informacje, takie jak aktualne
wartości temperatury, stan sterowania itp. Zwykle sterowany menu, podświetlany graficzny
wyświetlacz LCD z wyraźnie oznaczonymi klawiszami sprawia, że urządzenie łatwe w obsłudze. Ekrany
operacyjne z panelem dotykowym umożliwiają łatwą obsługę za pomocą opuszków palców.
Konfigurowalne przez użytkownika listy szybkiego dostępu mogą zawierać wybrane punkty danych,
programy czasowe i parametry umożliwiające pracę zorientowaną na klienta.
organizacyjny schemat: diagram przedstawiający hierarchię personelu organizacji.
organization-wide: polityka lub funkcja mająca zastosowanie do całej organizacji.
outsider threat [zagrożenie z zewnątrz]: nieupoważniony podmiot spoza domeny bezpieczeństwa,
który może zaszkodzić systemowi informatycznemu poprzez zniszczenie, ujawnienie, modyfikację
danych i / lub odmowę usługi.
outsourcing: przeniesienie funkcji przetwarzania danych na niezależną stronę trzecią.
outstations [stacje postojowe]: zdalne komputery lub sterowniki dla przemysłu elektroenergetycznego
i wodociągowego.

overcurrent [nadprądowe]: w systemie elektroenergetycznym, gdy prąd elektryczny przewyższa
zamierzony przez przewodnik, co prowadzi do nadmiernego wytwarzania ciepła i ryzyka pożaru lub
uszkodzenia sprzętu. Możliwe przyczyny przetężenia obejmują zwarcia, nadmierne obciążenie,
nieprawidłowy projekt lub zwarcie doziemne. Bezpieczniki, wyłączniki automatyczne, czujniki
temperatury i ograniczniki prądu to powszechnie stosowane mechanizmy zabezpieczające do kontroli
ryzyka przetężenia.
overload attack [atak z przeciążeniem]: w cyberataku z przeciążeniem udostępniony zasób lub usługa
jest przeładowana żądaniami do tego stopnia, że nie jest w stanie zaspokoić żądań innych
użytkowników.
override [nadpisanie]: zmiana wartości punktu poza normalną sekwencją operacji, w której ta zmiana
ma pierwszeństwo przed sekwencją. Przesłonięcie można zrealizować na dwa sposoby: sam punkt
może być sterowany i zapisywany z priorytetem lub może znajdować się oddzielny punkt na
kontrolerze w celu wyraźnego zaimplementowania obejścia.
overridable: punkt można zastąpić (lub polecić), jeśli jego właściwość Present_Value można zmienić za
pomocą zmiennych sieciowych poza normalną sekwencją operacji, w których ta zmiana ma
pierwszeństwo przed sekwencją.
Overt Channel [kanał jawny]: ścieżka komunikacyjna w systemie komputerowym lub sieci
przeznaczona dla uprawnionych do przenoszenia danych.
Overt Testing [Testowanie jawne]: Testy bezpieczeństwa wykonywane za wiedzą i zgodą personelu IT
organizacji.
Owner [Właściciel]: osoba wyznaczona jako odpowiedzialna za ochronę zasobów IT. Właściciel
generalnie należy do jednej z dwóch szerokich kategorii: prawo do opieki i właściciel. Na przykład
„właścicielem” zasobów może być kierownik obiektu. Zasoby znajdujące się w obszarach
użytkowników mogą być „własnością” zarządzającego tymi obszarami. Aby pomóc w określeniu
własności, należy ustalić granice poszczególnych systemów sterowania budynkiem. System sterowania
budynkiem jest identyfikowany przez logiczne granice wyznaczone wokół różnych zasobów
przetwarzania, komunikacji, pamięci masowej i powiązanych. Muszą podlegać tej samej bezpośredniej
kontroli zarządczej i mieć zasadniczo tę samą funkcję, znajdować się w tym samym środowisku i mieć
te same cechy i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Prawo własności do informacji i / lub zasobów
przetwarzania informacji można przypisać organizacji, podrzędnemu elementowi funkcjonalnemu,
stanowisku lub konkretnemu indywidualnemu. W przypadku przypisania własności do elementu
organizacyjnego lub funkcjonalnego, za właściciela zasobu będzie uważany kierownik wyznaczonej
jednostki. Niektóre, ale niekoniecznie wszystkie czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu
własności to:
• Twórca lub twórca danych.
• Organizacja lub osoba o największym zainteresowaniu funkcjonalnym.
• Fizyczne posiadanie zasobu.
pakiet: pakiet to jednostka danych, która jest kierowana między źródłem a miejscem docelowym w
Internecie lub dowolnej innej sieci z komutacją pakietów.
pakietów analizator: oprogramowanie, które obserwuje i rejestruje ruch w sieci.

packet drop attack [atak polegający na odrzucaniu pakietów]: rodzaj ataku typu „odmowa usługi”, w
którym router, który powinien przekazywać pakiety, zamiast tego je odrzuca. Zwykle dzieje się tak, gdy
router zostaje naruszony z wielu różnych przyczyn. Jedną z przyczyn wymienionych w badaniach jest
atak typu „odmowa usługi” na router przy użyciu znanego narzędzia DDoS. Ponieważ pakiety są
rutynowo odrzucane z sieci ze stratami, bardzo trudno jest wykryć i zapobiec atakowi porzucenia
pakietów. Nazywany również atakiem czarnej dziury. Złośliwy router może również przeprowadzić ten
atak selektywnie; na przykład, porzucając pakiety do określonego miejsca docelowego w sieci, o
określonej porze dnia, pakiet co n pakietów lub co t sekund, lub losowo wybraną część pakietów.
Nazywa się to atakiem szarej dziury.
pakietów sniffer: oprogramowanie, które obserwuje i rejestruje ruch w sieci.
przechwytywanie stron: kradzież treści, takich jak kod źródłowy z witryny internetowej i kopiowanie
go do innej witryny internetowej.
parowanie i łączenie: wiele usług oferowanych przez Bluetooth może ujawnić prywatne dane lub
pozwolić stronie łączącej się na kontrolę nad urządzeniem Bluetooth. Ze względów bezpieczeństwa
konieczne jest rozpoznanie określonych urządzeń, a tym samym umożliwienie kontroli, które
urządzenia mogą łączyć się z danym urządzeniem Bluetooth. Jednocześnie przydatne jest, aby
urządzenia Bluetooth mogły nawiązywać połączenie bez interwencji użytkownika (na przykład, gdy
tylko znajdą się w zasięgu). Aby rozwiązać ten konflikt, Bluetooth wykorzystuje proces zwany
łączeniem, a wiązanie jest generowane w procesie zwanym parowaniem. Proces parowania jest
wyzwalany przez konkretne żądanie użytkownika dotyczące wygenerowania powiązania (na przykład
użytkownik wyraźnie żąda „dodania urządzenia Bluetooth”) lub jest uruchamiany automatycznie
podczas łączenia się z usługą, w której (po raz pierwszy ) tożsamość urządzenia jest wymagana ze
względów bezpieczeństwa. Te dwa przypadki są nazywane odpowiednio klejeniem dedykowanym i
klejeniem ogólnym.
parallel test [test równoległy]: test procedur odzyskiwania danych w cyberprzestrzeni, którego celem
jest równoległość rzeczywistego cyklu eksploatacji budynku.
pasożytnicze Wi-Fi: możliwe jest wywołanie pasożytniczych sygnałów na frontonie audio urządzeń
obsługujących polecenia głosowe, takich jak iPhone. Haker może wysyłać fale radiowe do dowolnego
Androida lub iPhone'a z włączoną usługą Google Now lub Siri. Podczas ataku wykorzystano przewód
słuchawek telefonu jako antenę, która przekształca sygnały elektryczne, które w systemie operacyjnym
telefonu są postrzegane jako dźwięk pochodzący z mikrofonu. Wszystko, co możesz zrobić za pomocą
interfejsu głosowego, możesz zrobić zdalnie i dyskretnie za pomocą fal elektromagnetycznych.
parzystości dane: blok informacji utworzony matematycznie z kilku bloków danych użytkownika, aby
umożliwić odzyskanie danych użytkownika zawartych na dysku twardym, który uległ awarii na
poziomach RAID 3 i 5.
Pass the Hash Attack: technika hakerska, która umożliwia atakującemu uwierzytelnienie się na zdalnym
serwerze / usłudze przy użyciu bazowego skrótu NTLM i / lub LanMan hasła użytkownika, zamiast
wymagać skojarzonego hasła w postaci zwykłego tekstu, jak zwykle. Atak wykorzystuje słabość
implementacji protokołu uwierzytelniania, polegającą na tym, że skróty haseł nie są „solone”, a zatem
pozostają statyczne z sesji na sesję, aż do następnej zmiany hasła.
pasywacja: tworzenie ochronnej, pasywnej warstwy węglanowej na ocynkowanych powierzchniach
stalowych w celu ochrony przed korozją.

pasywny atak: atak na protokół uwierzytelniania, w którym osoba atakująca przechwytuje dane
przesyłane w sieci między wnoszącym roszczenie a weryfikatorem, ale nie zmienia danych (np.
podsłuchiwanie).
pasywne Wi-Fi: nowy typ sprzętu Wi-Fi wykorzystujący technikę transmisji o bardzo niskim poborze
mocy (10 000 razy mniej energii niż tradycyjny sprzęt sieciowy Wi-Fi). Dzięki pasywnemu Wi-Fi tylko
jedno urządzenie wytwarza częstotliwość radiową. Ta częstotliwość jest przekazywana do urządzenia
obsługującego Wi-Fi za pośrednictwem oddzielnych pasywnych czujników, które mają tylko układ
pasma podstawowego i antenę i prawie nie wymagają zasilania.
podsłuch pasywny: monitorowanie lub rejestrowanie danych podczas ich przesyłania przez łącze
komunikacyjne, bez zmiany lub wpływu na dane.
password [hasło]: ciąg znaków (liter, cyfr i innych symboli) używany do uwierzytelniania tożsamości lub
weryfikacji uprawnień dostępu.
password security [bezpieczeństwo hasła]: długie hasło zawierające symbole jest silniejsze niż zwykłe
dodawanie wielkich liter lub cyfr. Oprogramowanie do ataku na hasła wykorzystuje fakt, że ludzie mają
tendencję do używania wielkich liter na początku haseł i cyfr na końcu.
poprawka: poprawka do programu, w której modyfikowane są rzeczywiste binarne pliki wykonywalne
i powiązane pliki.
poprawkami zarządzanie: systematyczne powiadamianie, identyfikacja, wdrażanie, instalacja i
weryfikacja wersji systemu operacyjnego i kodu aplikacji. Te zmiany są znane jako łatki, poprawki,
poprawki błędów i dodatki Service Pack.
patch histories [historie ścieżek]: Utrzymywanie uwierzytelnianego zapisu poprzednich platform
odwiedzonych przez mobilnego agenta oprogramowania, tak aby nowo odwiedzana platforma mogła
określić, czy przetwarzać agenta i jakie ograniczenia zasobów zastosować.
payment card skimmer attak [atak skimmer karty płatniczej]: Nielegalnie zainstalowane urządzenie do
odczytywania kart kredytowych, gdy klienci płacą.
pellistor: Zarejestrowana nazwa handlowa komercyjnego urządzenia z bardzo małym elementem
czujnikowym używanym w czujnikach katalitycznych, czasami nazywanym również koralikiem lub
siegistorem.
penetracyjny test (test penetrujący): Metodologia testów, w której osoby oceniające, korzystając z
całej dostępnej dokumentacji (np. projektu systemu, kodu źródłowego, podręczników) i pracując pod
określonymi ograniczeniami, próbują obejść zabezpieczenia systemu informatycznego. Testy
bezpieczeństwa, w których osoby oceniające naśladują ataki w świecie rzeczywistym, próbując
zidentyfikować sposoby obejścia funkcji bezpieczeństwa aplikacji, systemu lub sieci. Testy
penetracyjne często obejmują przeprowadzanie rzeczywistych ataków na rzeczywiste systemy i dane
przy użyciu tych samych narzędzi i technik, które są używane przez rzeczywistych atakujących.
Większość testów penetracyjnych obejmuje poszukiwanie kombinacji luk w pojedynczym systemie lub
wielu systemach, które można wykorzystać do uzyskania większego dostępu, niż można osiągnąć
poprzez pojedynczą lukę. Narzędzia używane do testów piórkowych można podzielić na dwa rodzaje skanery i napastników. Niektóre programy / narzędzia pokażą ci słabe punkty, inne pokażą i atak.
przetwarzanie okresów: przetwarzanie informacji niejawnych i niejawnych na różnych poziomach w
wyraźnie różnym czasie. Zgodnie z koncepcją przetwarzania okresów system sterowania budynkiem

musi być oczyszczony ze wszystkich informacji z jednego okresu przetwarzania przed przejściem do
następnego.
permutacja: Urządzenie używane w sprzęcie kryptograficznym do zmiany kolejności, w jakiej zawartość
rejestru przesuwnego jest używana w różnych nieliniowych układach łączących.
połączenie między komputerami osobistymi (PCI): standardowa magistrala używana w komputerach
PC, stacjach roboczych i serwerach.
personal identifiable information [dane osobowe (PII)]: informacje, które można wykorzystać do
rozróżnienia lub prześledzenia tożsamości osoby, takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia
społecznego, dane biometryczne itp., samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi osobowymi lub
identyfikującymi, które są powiązane lub można je połączyć konkretnej osobie, takiej jak data i miejsce
urodzenia, nazwisko panieńskie matki itd.
personal protective equipment [środki ochrony indywidualnej (PPE)]: odzież ochronna, kaski, gogle lub
inna odzież lub wyposażenie zaprojektowane w celu ochrony ciała użytkownika przed obrażeniami
spowodowanymi tępymi uderzeniami, zagrożeniami elektrycznymi, wysoką temperaturą,
chemikaliami i infekcjami.
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego (PCL): Administracyjne ustalenie, że dana osoba kwalifikuje
się, z punktu widzenia bezpieczeństwa, do dostępu do informacji niejawnych tej samej lub niższej
kategorii, co poziom przyznanego poświadczenia personelu.
peryferyjny sprzęt: urządzenia podłączone do procesora komputera, które wykonują takie funkcje
pomocnicze, jak komunikacja, przechowywanie danych, drukowanie i tak dalej.
petabajt: 1024 terabajtów.
zasilanie fantomowe: sposób dystrybucji prądu stałego przez kable audio w celu zasilania mikrofonów
i innego sprzętu. Dostarczane napięcie wynosi zwykle od 12 do 48 woltów, przy czym wynosi 48 V.
phantom power [atak pharming]: wyrafinowany cyberatak MITM mający na celu przekierowanie ruchu
z witryny internetowej na inną fałszywą witrynę. Pharming można przeprowadzić, zmieniając plik hosts
na komputerze ofiary lub wykorzystując lukę w oprogramowaniu serwera DNS. Serwery DNS to
komputery odpowiedzialne za przekształcanie nazw internetowych na ich rzeczywiste adresy IP.
Zagrożone serwery DNS są czasami określane jako „zatrute”. Pharming wymaga niezabezpieczonego
dostępu do komputera, takiego jak modyfikacja domowego komputera klienta, a nie korporacyjnego
serwera biznesowego.
phishingowy atak: nakłanianie osób do ujawnienia wrażliwych danych osobowych przez podszywanie
się pod podmiot godny zaufania w komunikacji elektronicznej (np. na stronach internetowych).
Cyfrowa forma inżynierii społecznej, która wykorzystuje autentycznie wyglądające, ale fałszywe
wiadomości e-mail w celu zażądania informacji od użytkowników lub skierowania ich do fałszywej
witryny internetowej, która żąda informacji.
photo eye [fotokomórka]: urządzenie służące do wykrywania odległości, braku lub obecności obiektu
za pomocą nadajnika światła, często podczerwieni, i odbiornika fotoelektrycznego. Są szeroko
stosowane w produkcji przemysłowej. Istnieją trzy różne typy funkcjonalne: przeciwstawne (wiązka
przelotowa), odblaskowe i wykrywające bliskość (rozproszone). Zwany także czujnikiem foto.
phreaking: slangowy termin opisujący działalność ludzi, którzy studiują, eksperymentują lub eksplorują
systemy telekomunikacyjne, takie jak sprzęt i systemy podłączone do publicznych sieci telefonicznych.

physical safeguards [zabezpieczenia fizyczne]: zabezpieczenia lub środki zaradcze mające na celu
unikanie, wykrywanie, przeciwdziałanie lub minimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa mienia
fizycznego, informacji, systemów kontroli budynku lub innych aktywów. Sterowanie pomaga
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub straty poprzez zatrzymanie, odstraszenie lub spowolnienie ataku na
zasób.
physically isolated network [sieć fizycznie izolowana]: sieć, która nie jest połączona z jednostkami ani
systemami poza przestrzenią kontrolowaną fizycznie.
piconet: mała sieć Bluetooth utworzona na zasadzie ad hoc, która zawiera dwa lub więcej urządzeń.
pigging: praktyka używania urządzeń zwanych świniami do wykonywania różnych czynności
konserwacyjnych na rurociągu. Urządzenia są również znane jako skrobaki lub diabły. Wystrzeliwane
ze stacji wyrzutni świń, przemieszczają się rurociągiem, aby odebrać je na dowolnej innej stacji poniżej.
Inteligentne świnie (znane również jako inteligentne lub inteligentne świnie) są używane do
wykrywania anomalii w rurach, takich jak wgniecenia, ubytki metalu spowodowane korozją, pękaniem
lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
piggybacking atak: celowy dostęp do otwartej sieci Wi-Fi bez szkodliwych zamiarów. Niektóre
jurysdykcje tego zabraniają, inne zezwalają, a inne nie są dobrze zdefiniowane. W Stanach
Zjednoczonych przepisy różnią się znacznie w poszczególnych stanach. Na przykład jest to
przestępstwo trzeciego stopnia w stanie Floryda. Prawo nowojorskie jest najbardziej liberalne.
Ochrona przed nieuprawnionym dostępem ma zastosowanie tylko wtedy, gdy sieć „jest wyposażona
lub zaprogramowana w jakiekolwiek urządzenie lub system kodowania, którego funkcją jest
zapobieganie nieuprawnionemu użyciu wspomnianego komputera lub systemu komputerowego”.
Innymi słowy, korzystanie z sieci byłoby uważane za nieautoryzowane i nielegalne tylko wtedy, gdyby
właściciel sieci włączył szyfrowanie lub ochronę hasłem, a użytkownik ominął tę ochronę lub gdy
właściciel wyraźnie powiadomił, że korzystanie z sieci jest zabronione. Klient firmy świadczącej usługi
hotspot, takiej jak hotel lub kawiarnia, generalnie nie jest brany pod uwagę na barana.
pilota moduł sterujący: Urządzenie elektroniczne, które kontroluje lampkę kontrolną na gazowym
podgrzewaczu wody, piecu lub kotle.
Ping of Death Attack: cyberatak, który wysyła duży pakiet żądania echa z przepełnieniem buforów
wejściowych systemu sterowania budynkiem, powodując jego awarię.
ping scan attak [atak skanowania pingiem]: pasywny cyberatak poszukujący maszyn odpowiadających
na pingi.
ping sweep attack [atak typu ping sweep]: atak cybernetyczny wysyłający pingi do szeregu adresów IP
w celu znalezienia hostów systemu sterowania budynkiem, które można zbadać pod kątem luk w
zabezpieczeniach.
piping and instrumentation diagram [schemat orurowania i oprzyrządowania (P&ID): Diagram w
przemyśle przetwórczym, który przedstawia orurowanie przepływu procesu wraz z zainstalowanym
wyposażeniem i oprzyrządowaniem.
PlaceRaider: nowa aplikacja wizualnego szkodliwego oprogramowania typu koń trojański, która
umożliwia hakerowi zdalne rozpoznanie za pomocą aparatu smartfona i innych czujników w celu
uzyskania danych geolokalizacyjnych oraz akcelerometru do stworzenia trójwymiarowej mapy
otoczenia telefonu. Haker może pobrać obrazy fizycznej przestrzeni, zbadać środowisko i dokładnie
skonstruować trójwymiarowy model środowiska wewnętrznego, aby zbadać prywatny dom lub

miejsce pracy celu. PlaceRaider może być używany do kradzieży wirtualnych obiektów ze środowiska,
takich jak dokumenty finansowe, informacje na monitorach komputerów i dane osobowe.
plant supervision system [system nadzoru zakładu]: System nadzoru zakładu umożliwia kierownikom
ciągłe monitorowanie wydajności i funkcjonowania urządzeń i procesów w zakładzie przemysłowym,
dając personelowi możliwość oceny wydajności i dynamiki produkcji, natychmiastowej identyfikacji
wąskich gardeł z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym w celu dostosowania parametrów
operacyjnych. Specyficzny typ systemu SCADA.
platforma: standard sprzętowy komputera, taki jak IBM, Sun lub Macintosh.
punkty: Systemy sterowania budynkiem mają wiele elementów danych zwanych punktami. Każdy
punkt jest monitorem danych lub czujnikiem, a punkty te mogą być twarde lub miękkie. Trudnym
punktem może być rzeczywiste urządzenie. Miękki punkt można postrzegać jako zastosowanie
wartości obliczonej przez oprogramowanie, używanej jako wyjście sterujące. Czasami nazywany
tagiem.
punkt obliczony: wartość w oprogramowaniu M&C, która nie jest punktem sieci, ale została obliczona
przez logikę oprogramowania na podstawie wartości punktów sieci lub innych obliczonych punktów.
Obliczone punkty są czasami nazywane punktami wirtualnymi lub punktami wewnętrznymi. Punkt,
sieć: wartość, którą oprogramowanie M&C odczytuje lub zapisuje w sieci systemu sterowania
budynkiem.
punktów harmonogram: Harmonogram punktów wskazuje adres urządzenia i identyfikator węzła,
SNVT wejściowe i wyjściowe, w tym nazwę, typ i opis SNVT, sprzętowe we / wy, w tym typ (AI, AO, BI,
BO) i opis.
Poison Ivy: narzędzie zdalnego dostępu (RAT) zaprojektowane do skanowania w poszukiwaniu
publicznie znanych luk w budowaniu systemu kontroli i aplikacji.
poison resistant [odporny na trucizny]: zdolność czujnika katalitycznego do zmniejszania działania
substancji hamujących lub zanieczyszczeń, takich jak silikony.
poison reverse attack: Split horizon z zatrutym odwróceniem uwzględnia trasy w aktualizacjach, ale
ustawia metryki na nieskończoność (16), reklamując tym samym, że ich trasy nie są osiągalne.
policeware [oprogramowanie policyjne]: oprogramowanie przeznaczone do policyjnego nadzoru
obywateli poprzez monitorowanie dyskusji i interakcji między obywatelami. Nadzór komputerowy i
sieciowy nad działaniami komputerowymi i danymi przechowywanymi na twardym dysku lub danymi
przesyłanymi za pośrednictwem sieci komputerowych, takich jak Internet. Monitorowanie jest często
przeprowadzane w ukryciu i może być wykonywane przez rządy, korporacje, organizacje przestępcze
lub osoby fizyczne. Może być legalne lub nie, a także może wymagać zezwolenia sądu lub innej
niezależnej agencji rządowej. Programy nadzoru komputerów i sieci są obecnie szeroko
rozpowszechnione i prawie cały ruch internetowy można monitorować pod kątem nielegalnej
działalności.
polling: urządzenie żądające danych z innego urządzenia.
poliinstancja: zdolność bazy danych do przechowywania wielu rekordów z tym samym kluczem. Służy
do zapobiegania atakom opartym na wnioskach
polimorfizm: proces, w którym złośliwe oprogramowanie zmienia się, aby uniknąć wykrycia.

przenośne urządzenie elektroniczne (PED): dowolne niestacjonarne urządzenie elektroniczne z
pojedynczą lub wielokrotną możliwością nagrywania, przechowywania i / lub przesyłania danych,
głosu, wideo lub obrazów. To zawiera laptopy, osobiste asystenty cyfrowe, kieszonkowe komputery
osobiste, palmtopy, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, pendrive'y, kamery wideo i pagery.
przenośna obudowa: konstrukcja chroniona środowiskowo, którą można przetransportować na
miejsce cyberataku, dzięki czemu sprzęt może być dostępny i szybko zainstalowany w pobliżu
pierwotnej lokalizacji.
porty:
• Sprzęt: gniazdo sprzętu do podłączania kabli.
• Sieć: interfejs do komunikacji z programem komputerowym przez sieć.
• Oprogramowanie: oprogramowanie, które zostało zmienione do pracy w innym systemie
operacyjnym.
port scanning attack [atak polegający na skanowaniu portów]: użycie programu do zdalnego
określenia, które porty w systemie sterowania budynkiem są otwarte (np. czy systemy kontroli
budynku zezwalają na połączenia przez te porty).
PortScanDiggity: pasywne skanowanie portów przez Google.
pozer: naśladowca; fraza używana wśród crackerów, phreaków i warez d00dz. Nie tak negatywny jak
lamer czy pijawka. To nie slang hakerski.
potentially unwanted programs attack [atak potencjalnie niechcianych programów (PUP)]: instalacja
niechcianego oprogramowania w systemie kontroli budynku, w tym w wyszukiwarkach i paskach
narzędzi. Są mniej szkodliwe, ale bardziej irytujące i obejmują oprogramowanie szpiegowskie,
reklamowe, a także dialery.
power distribution unit (PDU) : jednostka dystrybucji zasilania (PDU): PDU lub jednostka dystrybucji
zasilania (MDU) to urządzenie wyposażone w wiele wyjść przeznaczonych do dystrybucji energii
elektrycznej, zwłaszcza do szaf komputerowych i sprzętu sieciowego zlokalizowane w systemie
sterowania budynkiem.
przerwa w zasilaniu: Krótko- lub długoterminowa utrata zasilania elektrycznego w danym obszarze
(zwana również przerwą w zasilaniu, awarią zasilania, awarią zasilania lub awarią). Przerwy w dostawie
prądu są podzielone na kategorie w zależności od czasu trwania i skutków przerwy:
• Trwała awaria to ogromna utrata mocy, zwykle spowodowana awarią linii energetycznej. Zasilanie
jest automatycznie przywracane po usunięciu usterki.
• Zanik napięcia to spadek napięcia w zasilaniu elektrycznym. Termin brownout pochodzi od
ściemnienia, którego doświadcza oświetlenie, gdy spada napięcie. Przepięcia mogą powodować słabą
wydajność sprzętu lub nawet nieprawidłowe działanie.
• Awaria zasilania to całkowita utrata zasilania w danym obszarze i jest to najpoważniejsza forma
przerwy w zasilaniu, jaka może wystąpić. Awarie, które wynikają z samoczynnego wyłączania się lub
skutkują wyłączaniem się elektrowni, są szczególnie trudne do szybkiego usunięcia. Przerwy w
dostawie mogą trwać od kilku minut do kilku tygodni, w zależności od charakteru awarii i konfiguracji
sieci elektrycznej.

Power over Ethernet (PoE): technologia wykorzystująca nieużywane przewody w okablowaniu
Ethernet do zasilania urządzeń niskonapięciowych. Dostępne jest do 44 V 350 mA. POE Plus może
zapewnić do 25,5 watów. Osoba atakująca, która włamie się do sieci zabezpieczającej i spowoduje
przepięcie w okablowaniu Ethernet, może spowodować awarię urządzeń.
power quality [jakość energii]: „jakość energii” jest terminem wygodnym, ale opisywana jest raczej
jakość napięcia, a nie mocy lub prądu elektrycznego. Moc to po prostu przepływ energii, a prąd żądany
przez obciążenie jest w dużej mierze niekontrolowany. Energia elektryczna może „pęcznieć”
(przekraczać napięcie nominalne o 10 do 80% na 0,5 cyklu) lub „opadać” (napięcie jest niższe od
napięcia znamionowego o 10 do 90% na 0,5 cyklu). Nagłe, bardzo krótkie wzrosty napięcia nazywane
są skokami, a podnapięcie występuje, gdy napięcie nominalne spada poniżej 90% na dłużej niż 1
minutę.
prekursor: obserwowalne zdarzenie lub znak, że osoba atakująca może przygotowywać się do
spowodowania incydentu.
predysponujący warunek: stan istniejący w organizacji, misji / procesie biznesowym, architekturze
korporacyjnej lub systemie informacyjnym, w tym środowisku operacyjnym, który przyczynia się (tj.
zwiększa lub zmniejsza) prawdopodobieństwo, że jedno lub więcej zdarzeń stanowiących zagrożenie
po zainicjowaniu , spowoduje niepożądane konsekwencje lub niekorzystny wpływ na działalność i
majątek organizacji, osoby fizyczne, inne organizacje lub Naród.
preimage atak typu: w kryptografii atak typu preimage na kryptograficzne funkcje skrótu próbuje
znaleźć wiadomość, która ma określoną wartość skrótu. Kryptograficzna funkcja skrótu powinna być
odporna na ataki na jej przedobraz. Niektóre znaczące ataki przedobrazowe zostały już odkryte, ale nie
są one jeszcze praktyczne. Jeśli zostanie wykryty praktyczny atak typu preimage, miałby drastyczny
wpływ na wiele protokołów internetowych. W tym przypadku „praktyczny” oznacza, że mógłby zostać
wykonany przez atakującego z rozsądną ilością zasobów (taki, który kosztuje kilka tysięcy dolarów i
zajmuje kilka tygodni, może być bardzo praktyczny).
pressure sensor [czujniki ciśnienia]: mokre / mokre czujniki różnicy ciśnień zapewniają niezawodny,
dokładny pomiar i kontrolę odpowiednich aplikacji, w tym monitorowanie i sterowanie różnicą ciśnień
na pompie, spadku ciśnienia w agregacie / kotle oraz różnicy ciśnień w układzie CW / CWU. Służy do
pomiaru ciśnienia w pompach, filtrach, wymiennikach ciepła, sprężarkach i innych niekorozyjnych
aplikacjach mokrych mediów. Kanałowe czujniki ciśnienia statycznego mierzą ciśnienie statyczne w
kanałach HVAC.
print supperesion [eliminacja drukowania]: Eliminacja wyświetlania znaków w celu zachowania ich
tajemnicy.
pompy pierwotne i wtórne: Systemy dystrybucji wody wykorzystują główną lub główną pompę
systemową i małe pomocnicze pompy obiegowe na odgałęzieniach. Pompa główna pracuje przez cały
czas, a pompy pomocnicze włączają się i wyłączają, tworząc niezależne strefy.
prywatny klucz: tajna część asymetrycznej pary kluczy, która jest zwykle używana do cyfrowego
podpisywania lub odszyfrowywania danych.
privilege escalation attack [atak eskalacji uprawnień]: eskalacja uprawnień opisuje cyberatak, w
którym osoba atakująca z pewnym poziomem ograniczonego dostępu może bez autoryzacji podnieść
swoje uprawnienia lub poziom dostępu. Na przykład standardowy użytkownik komputera może być w
stanie oszukać system, aby dał mu dostęp do zastrzeżonych danych; a nawet „zostać rootem” i mieć
pełny, nieograniczony dostęp do systemu.

probe [sonda]: (1) urządzenie podłączone do sterownika, które monitoruje lub mierzy
charakterystyczną wartość w płynie, np. przewodność. (2) Technika, która próbuje uzyskać dostęp do
systemu, aby się czegoś dowiedzieć
probing attack [atak sondujący]: próba połączenia się z dobrze znanymi usługami, które mogą działać
w systemie sterowania budynkiem; zrobić, aby sprawdzić, czy system sterowania budynkiem istnieje,
i potencjalnie zidentyfikować uruchomione oprogramowanie. zabezpieczenia proceduralne: środki
proceduralne podjęte w celu zapobieżenia cyberatakowi, takie jak częste zmiany haseł, kontrole
sprzętu, wyrywkowe ćwiczenia, programy uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa, programy
przechowywania dokumentacji i tak dalej.
procesu kontrola: dyscyplina inżynieryjna zajmująca się architekturą, mechanizmami i algorytmami
utrzymywania danych wyjściowych określonego procesu w pożądanym zakresie.
procesu kontroler: zastrzeżony system sterowania budynkiem, zwykle montowany na stelażu, który
przetwarza dane wejściowe czujnika, wykonuje algorytmy sterowania i oblicza wyjścia siłowników.
Sterownik procesu może używać sprzężenia zwrotnego lub może być otwartą pętlą, a sterowanie może
być ciągłe lub powodować sekwencję dyskretnych zdarzeń. Procesy można scharakteryzować jako
jedną lub więcej z następujących form:
• Dyskretne: zastosowania w produkcji, ruchu i pakowaniu. Montaż zrobotyzowany można
scharakteryzować jako dyskretną kontrolę procesu. Większość dyskretnych produkcji obejmuje
produkcję oddzielnych kawałków produktu, takich jak tłoczenie metalu.
• Partia: Niektóre zastosowania wymagają łączenia określonych ilości surowców w określony sposób
przez określony czas w celu uzyskania efektu końcowego. Przykładami są produkcja żywności, napojów
i leków.
• Ciągły: Często fizyczny system kontroli budynku jest reprezentowany przez zmienne, które są płynne
i nieprzerwane w czasie. Na przykład regulacja temperatury wody w płaszczu grzewczym jest
przykładem ciągłej kontroli procesu.
• Aplikacje hybrydowe: zawierają elementy dyskretnej, wsadowej i ciągłej kontroli procesu.
proces flow diagram [diagram przepływu procesu (PFD)]: schemat przedstawiający ogólny przepływ
procesów i wyposażenia zakładu. PFD wyświetla związek między głównym wyposażeniem obiektu
zakładu, a nie drobnymi szczegółami.
procesu blokada: Coś, co zapobiega nieprawidłowej obsłudze lub możliwym uszkodzeniom procesu lub
sprzętu.
Profibus: standard komunikacji Fieldbus w automatyce.
pofilowanie: pomiar cech oczekiwanej aktywności, aby łatwiej było zidentyfikować zmiany w niej.
programu identyfikator: numer przechowywany w urządzeniu, który identyfikuje zamierzone użycie
urządzenia, producenta węzła, funkcjonalność używanego urządzenia i transceivera.
program infrctor attack [atak infektora programów]: złośliwe oprogramowanie, które dołącza się do
istniejących plików programów.
programowalny termostat z komunikacją (PCT): termostat, który może odbierać informacje
bezprzewodowo.

programowalny sterownik logiczny (PLC): komputer cyfrowy używany do automatyzacji typowych
przemysłowych procesów elektromechanicznych, takich jak sterowanie maszynami na liniach
montażowych w fabryce, systemy sterowania budynkiem lub oprawy oświetleniowe. Sterowniki PLC
są używane w wielu maszynach w wielu gałęziach przemysłu. Sterowniki PLC są zaprojektowane do
wielu konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych i analogowych, rozszerzonych zakresów temperatur,
odporności na szum elektryczny oraz odporność na wibracje i uderzenia. Programy do sterowania
pracą maszyny są zwykle przechowywane w podtrzymywanej bateryjnie lub nieulotnej pamięci. PLC
jest przykładem „twardego” systemu czasu rzeczywistego, ponieważ wyniki wyjściowe muszą być
generowane w odpowiedzi na warunki wejściowe w ograniczonym czasie, w przeciwnym razie nastąpi
niezamierzone działanie.
płyny do programowania: Każdy stymulant zawierający kofeinę; niezbędny podczas całonocnych
hacków. Nazywany również wirewater. Nie napoje alkoholowe.
postępujące zawalenie się: gdy dochodzi do awarii budynku głównego elementu konstrukcyjnego, co
powoduje uszkodzenie sąsiednich elementów konstrukcyjnych, co z kolei powoduje dalsze
uszkodzenie konstrukcji. Ponieważ szkody wynikające z postępującego załamania są nieproporcjonalne
do pierwotnej przyczyny, termin „nieproporcjonalne załamanie” jest często używany w inżynierii do
opisania tego typu zawalenia. Dziewięciopiętrowy Alfred P. Murrah Federal . Budynek w Oklahoma City
zawalił się w wyniku wybuchu bomby w ciężarówce, która została zdetonowana na zewnątrz budynku.
Fala ściskania bomby spowodowała, że piętra 4 i 5 oderwały się od kolumn i zawaliły się na podłogę 3.
Podłoga 3 została połączona z główną belką przenoszącą i wciągnęła ją do wewnątrz, gdy piętra 4 i 5
spadły na nią. Spowodowało to zawalenie się wszystkich pionowych kolumn na południowym
obwodzie, które były połączone z belką przenoszącą, wraz z wszelkimi sekcjami stropu, które były
zależne od tych słupów jako podparcia pionowego. Analogiczna sytuacja w dziedzinie cyberprzestrzeni
miałaby miejsce, gdy stosunkowo niewielki atak cyber-fizyczny skutkowałby efektami drugiego rzędu,
które znacznie przewyższałyby wagę pierwotnego ataku.
promiscuous tryb: ustawienie konfiguracyjne karty sieciowej, które powoduje, że akceptuje ona
wszystkie napotkane pakiety przychodzące, niezależnie od ich przeznaczenia.
property [właściwość]: element danych powiązany z obiektem. Różne obiekty mają różne właściwości,
na przykład obiekt wejścia analogowego ma właściwość Present_Value (która dostarcza wartość
bazowego sprzętowego wejścia analogowego), właściwość High_Limit (która zawiera górny limit
alarmowania), a także inne właściwości.
proprietary information [informacje zastrzeżone]: materiały i informacje dotyczące lub związane z
produktami, działalnością lub działalnością firmy, w tym między innymi informacje finansowe; dane
lub oświadczenia; tajemnice handlowe; badania i rozwój produktów; istniejące i przyszłe projekty
produktów i specyfikacje wydajności; plany lub techniki marketingowe; schematy; listy klientów;
programy komputerowe; procesy; oraz know-how, które zostało wyraźnie zidentyfikowane i
odpowiednio oznaczone przez firmę jako informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe lub informacje
poufne firmy. Informacje muszą zostać opracowane przez firmę i nie mogą być bez ograniczeń
udostępniane rządowi ani opinii publicznej z innego źródła.
protected distribution system [chroniony system dystrybucji (PDS)]: linia przewodowa lub system
światłowodowy, który obejmuje odpowiednie zabezpieczenia i / lub środki zaradcze (np. akustyczne,
elektryczne, elektromagnetyczne i fizyczne), aby umożliwić jego wykorzystanie do przesyłania
niezaszyfrowanych informacji przez obszar o niższej klasyfikacji lub kontrola.

protetive technologies [technologie ochronne]: specjalne cechy i materiały ujawniające manipulację,
stosowane w celu wykrywania manipulacji i powstrzymywania prób złamania zabezpieczeń,
modyfikacji, penetracji, wyodrębnienia lub zastąpienia sprzętu przetwarzającego informacje i
materiału klucza.
protokół: standard określający format danych i zasady, których należy przestrzegać w komunikacji
danych i środowiskach sieciowych. Zestaw reguł (tj. Formatów i procedur) do implementacji i kontroli
pewnego rodzaju powiązań (np. Komunikacji) między systemami sterowania budynkiem.
protokołów analizator: urządzenie lub aplikacja umożliwiająca użytkownikowi analizę wydajności
danych sieciowych w celu upewnienia się, że sieć oraz powiązany z nią sprzęt i oprogramowanie
działają zgodnie ze specyfikacjami.
protokołów most: translacja jednego protokołu na inny, na przykład gdy ruch TCP / IP jest
konwertowany do zastrzeżonego protokołu sterowania, takiego jak Modbus, LonWorks, BACnet i tak
dalej.
protocol fuzzing attack [atak polegający na rozmywaniu protokołu]: technika testowa używana do
generowania prawidłowych i nieprawidłowych pakietów z „losowymi” wartościami pól nagłówka.
Celem jest analiza zachowania określonego protokołu poprzez wstrzyknięcie nieoczekiwanie
zniekształconych wartości parametrów wejściowych. Losowe fuzzing jest mniej efektywne niż smart
fuzzing (testy oparte na specyfikacji celu, które wymagają znajomości systemu sterowania budynkiem).
Protocol Implementation Conformace Statement [Oświadczenie o zgodności implementacji protokołu
(PICS)]: dokument utworzony przez producenta sprzętu, który opisuje, które części standardu BACnet
są implementowane przez dane urządzenie.
proimity sensor [czujnik zbliżeniowy]: bezkontaktowy czujnik z możliwością wykrywania obecności
obiektu w określonym zakresie.
proxy: proxy to aplikacja, która „przerywa” połączenie między klientem a serwerem. Serwer proxy
akceptuje określone typy ruchu wchodzącego do sieci lub wychodzącego z niej, przetwarza go i
przekazuje dalej. To skutecznie zamyka prostą ścieżkę między siecią wewnętrzną i zewnętrzną,
utrudniając napastnikowi uzyskanie adresów wewnętrznych i innych szczegółów sieci wewnętrznej
organizacji. Serwery proxy są dostępne dla typowych usług internetowych; na przykład serwer proxy
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) używany do dostępu do Internetu i serwer proxy Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP) używany do obsługi poczty e-mail.
proxy agent: aplikacja działająca na zaporze lub na dedykowanym serwerze proxy, która jest w stanie
filtrować protokół i kierować go między interfejsami urządzenia.
proxy serwer: serwer obsługujący żądania swoich klientów, przekazując te żądania innym serwerom.
psig: Ciśnienie w funtach na cal kwadratowy. Rurociągi mają maksymalne znamionowe ciśnienie
robocze w psig, a wiele awarii rurociągów jest związanych z warunkami, które powodują, że ciśnienia
istotnie przekraczają tę liczbę.
powiadomienia push: funkcja zdalnych powiadomień. Jest to bardzo wydajna usługa
rozpowszechniania informacji do inteligentnych urządzeń podłączonych do Internetu. Każde
urządzenie ustanawia akredytowany i zaszyfrowany adres IP i połączenie z usługą i odbiera
powiadomienia za pośrednictwem tego stałego połączenia.

Pwnium: program Google do usuwania błędów, który płaci przyjaznym hakerom za znajdowanie
błędów w programach Google. Jest organizowany przez cały rok, a łączna pula nagród wynosi „∞
miliona”. Google zapłacił aż 2,7 miliona dolarów w ciągu jednego roku.
quadrant [kwadrant]: Krótka nazwa odnosząca się do technologii zapewniającej ochronę sprzętu
kryptograficznego przed manipulacją.
qualitative asssessment [ocena jakościowa]: zastosowanie zestawu metod, zasad lub reguł oceny
ryzyka w oparciu o nieliczbowe kategorie lub poziomy.
quality of service [jakość usług]: mierzalne, kompleksowe właściwości usługi sieciowej, które można z
góry zagwarantować na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług między użytkownikiem
a dostawcą usług, tak aby spełnić określone wymagania klienta dotyczące aplikacji. Właściwości te
mogą obejmować przepustowość (przepustowość), opóźnienie tranzytu (opóźnienie), stopy błędów,
priorytet, bezpieczeństwo, utratę pakietów, fluktuacje pakietów i tak dalej.
quantutative assessmet [ocena ilościowa]: zastosowanie zestawu metod, zasad lub reguł oceny ryzyka
w oparciu o liczby, przy czym znaczenie i proporcjonalność wartości są zachowane wewnątrz i poza
kontekstem oceny.
quarantine [kwarantanna]: umieszcza pliki zawierające złośliwe oprogramowanie w izolacji w celu
wyleczenia lub przyszłego zbadania.
rackmount: szafa, w której znajduje się serwer / stacja robocza pamięci masowej (nazywana również
szafą serwerową).
radiate noise [hałas promieniowany]: hałas pochodzący z promieniowania innego komponentu,
obwodu, urządzenia, elementu wyposażenia, systemu sterowania budynkiem lub obiektu.
radio frequency identification [identyfikacja radiowa (RFID)]: forma automatycznej identyfikacji i
przechwytywania danych (AIDC), która wykorzystuje pola elektryczne lub magnetyczne na
częstotliwościach radiowych do przesyłania informacji.
radiation monitoring [monitorowanie promieniowania]: proces odbierania obrazów, danych lub
dźwięku z niezabezpieczonego źródła poprzez wyszukiwanie sygnałów promieniowania.
Radio over IP (RoIP): ta sama koncepcja, co internetowy system telefoniczny znany jako Voice over IP
(VoIP). RoIP łączy się z routerem przez sieć bezprzewodową, odbiera głos i przesyła go przez Internet
do innych radiotelefonów podłączonych bezprzewodowo do Internetu. Podobnie jak VoIP, RoIP ma
nieograniczony zasięg.
RAID Advisory Board (RAB): Organizacja systemu pamięci masowej producentów i integratorów
zajmujący się postępem w stosowaniu i zwiększaniu świadomości na temat macierzy RAID i
powiązanych technologii pamięci masowej; rozpoczęty w 1992 roku, RAB określa swoje główne cele,
takie jak edukacja, standaryzacja i certyfikacja.
Rainbow table: wstępnie obliczona tabela do odwracania kryptograficznych funkcji skrótu, zwykle do
łamania skrótów haseł. System kontroli budynku, który wymaga uwierzytelniania haseł, musi zawierać
bazę danych haseł, zaszyfrowanych lub w postaci zwykłego tekstu, i istnieją różne metody
przechowywania haseł. Ponieważ tabele są podatne na kradzież, przechowywanie hasła w postaci
zwykłego tekstu jest niebezpieczne. Większość baz danych przechowuje kryptograficzny skrót hasła
użytkownika w bazie danych. Nikt: w tym system uwierzytelniania: może określić, jakie jest hasło
użytkownika, po prostu patrząc na wartość przechowywaną w bazie danych. Zamiast tego, gdy

użytkownik wprowadza swoje hasło w celu uwierzytelnienia, jest ono mieszane, a dane wyjściowe są
porównywane z zapisanym wpisem tego użytkownika (który został zaszyfrowany przed zapisaniem).
Jeśli te dwa skróty są zgodne, przyznawany jest dostęp.
ramp generator: generator funkcji, który zwiększa swoje napięcie wyjściowe do określonej wartości,
zwanej rampą. Między innymi jest stosowany w generatorach elektrycznych lub silnikach
elektrycznych, aby uniknąć wstrząsów podczas zmiany obciążenia.
randomizer: analogowe lub cyfrowe źródło nieprzewidywalnych, nieobciążonych i zwykle niezależnych
bitów. Randomizatory mogą być używane do różnych funkcji, w tym do generowania kluczy lub do
uruchamiania stanu generatora kluczy.
ransomware: rodzaj złośliwego oprogramowania, które ogranicza dostęp do systemu komputerowego,
który w jakiś sposób infekuje, i żąda od użytkownika zapłacenia okupu operatorom złośliwego
oprogramowania w celu usunięcia ograniczenia. Niektóre formy ransomware systematycznie szyfrują
pliki na dysku twardym systemu (wymuszenie kryptowirusowe) przy użyciu dużego klucza, którego
złamanie może być technicznie niemożliwe bez płacenia okupu, podczas gdy inne mogą po prostu
zablokować system i wyświetlać komunikaty mające na celu nakłonienie użytkownika do zapłacenia.
Ransomware zazwyczaj rozprzestrzenia się jako koń trojański, którego ładunek jest zamaskowany jako
pozornie legalny plik.
Rapid Recovery Repairs (R3): umowa w trybie gotowości, w ramach której firma budowlana jest
dostępna pod telefonem w przypadku cyber-fizycznego ataku na krytyczny obiekt, taki jak szpital.
Firma budowlana jest w stanie szybko zareagować, ponieważ umowa jest już zawarta na dostawę
mediów awaryjnych i jak najszybsze rozpoczęcie napraw.
rapid rise error [błąd szybkiego wzrostu]: komunikat o błędzie wskazujący na zbyt szybki wzrost
temperatury zasilania lub powrotu wody w kotle.
real time [w czasie rzeczywistym]: natychmiastowe przetwarzanie danych wejściowych lub
powiadomienie o statusie.
real-time operating system [system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS)]: system operacyjny (OS)
przeznaczony do obsługi danych procesu aplikacji w czasie rzeczywistym, gdy są one dostarczane,
zazwyczaj bez opóźnień buforowania. Wymagany czas przetwarzania mierzy się w dziesiątych
częściach sekundy lub krócej. Kluczową cechą systemu RTOS jest poziom jego spójności dotyczący ilości
czasu potrzebnego na zaakceptowanie i ukończenie zadania aplikacji; zmienność to jitter. Twardy
system operacyjny czasu rzeczywistego ma mniejsze fluktuacje niż miękki system operacyjny czasu
rzeczywistego. Głównym celem projektowym nie jest wysoka przepustowość, ale raczej gwarancja
miękkiej lub twardej kategorii wydajności. RTOS, który zwykle lub ogólnie może dotrzymać terminu,
jest miękkim systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, ale jeśli może dotrzymać terminu w sposób
deterministyczny, jest to trudny system operacyjny czasu rzeczywistego.
reakcja w czasie rzeczywistym: natychmiastowa reakcja na próbę penetracji, która jest wykryta i
zdiagnozowana na czas, aby uniemożliwić dostęp.
regeneracja: działania po ataku cybernetycznym, mające na celu przywrócenie podstawowych usług i
operacji budowlanych w krótkim i średnim okresie oraz pełne przywrócenie wszystkich zdolności w
dłuższej perspektywie.

recirpocal agreemment [wzajemna umowa]: umowa między dwiema organizacjami posiadająca
kompatybilne konfiguracje komputerów, umożliwiająca jednej z organizacji wykorzystanie nadwyżki
mocy obliczeniowej drugiej w przypadku cyberataku.
record retention [przechowywanie dokumentacji]: Przechowywanie dokumentacji historycznej przez
określony czas, zwykle nakazane przez prawo stanowe i federalne lub przez Urząd Skarbowy.
recovery action plan [plan działań naprawczych]: kompleksowy zestaw udokumentowanych zadań do
wykonania podczas operacji odzyskiwania.
recovery altenative [alternatywa odzyskiwania]: metoda wybrana w celu przywrócenia krytycznych
funkcji budynku po cyberataku.
recovery capability [zdolność odzyskiwania]: definiuje wszystkie składniki niezbędne do
przeprowadzenia odzyskiwania po cyberataku. Te komponenty mogą obejmować plan, alternatywną
lokalizację, proces kontroli zmian i sieć kontroli przekierowania.
recovery management team [zespół ds. zarządzania odtwarzaniem]: personel odpowiedzialny za
opracowanie i utrzymanie planu odtwarzania z cyber-fizycznym atakiem. Odpowiada również za
deklarowanie cyberataku i nadawanie kierunku podczas procesu odzyskiwania.
recovery planning team [zespół planowania naprawy]: personel wyznaczony do nadzorowania
opracowywania i wdrażania planu odtwarzania po ataku cyberfizycznym.
recovery point objective [cel punktu odzyskiwania (RPO)]: punkt w czasie, do którego dane muszą
zostać przywrócone, aby wznowić przetwarzanie transakcji. RPO jest podstawą do opracowania
strategii projekcji danych.
recovery procedures [procedury odtwarzania]: działania niezbędne do przywrócenia zdolności
przetwarzania systemu sterowania budynkiem i plików danych po awarii systemu sterowania
budynkiem.
recovery time [czas przywracania]: całkowity czas, przez jaki komponenty systemu informatycznego
mogą znajdować się w fazie przywracania, zanim negatywnie wpłyną na misję lub misję / funkcje
biznesowe organizacji.
red signal [sygnał czerwony]: każda emisja elektroniczna (np. zwykły tekst, klucz, strumień klucza,
strumień podklucza, wstępne wypełnienie lub sygnał kontrolny), która w przypadku odzyskania
ujawniłaby informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego.
red black/ concept [koncepcja czerwony / czarny]: Staranna segregacja w systemach kryptograficznych
sygnałów zawierających wrażliwe lub sklasyfikowane informacje w postaci jawnego tekstu (sygnały
czerwone) od tych, które zawierają informacje zaszyfrowane lub tekst zaszyfrowany (sygnały czarne).
Czasami nazywana architekturą czerwono-czarną lub inżynierią czerwono-czarną. Urządzenia
szyfrujące są często nazywane czarnymi, ponieważ przekształcają czerwone sygnały w czarne.
Oddzielenie obwodów elektrycznych i elektronicznych, komponentów, wyposażenia i systemów, które
obsługują informacje niezaszyfrowane (kolor czerwony) w formie elektrycznej od tych, które
przetwarzają informacje zaszyfrowane (kolor czarny) w tej samej formie.
Red Team [Zespół Czerwony]: grupa osób upoważnionych i zorganizowanych w celu naśladowania
ataku potencjalnego przeciwnika lub możliwości wykorzystania go przeciwko stanowi bezpieczeństwa
przedsiębiorstwa. Celem zespołu Red Team jest poprawa bezpieczeństwa informacji w

przedsiębiorstwie poprzez wykazanie skutków udanych ataków i pokazanie, co działa w przypadku
obrońców (tj. Zespołu niebieskiego) w środowisku operacyjnym.
Red Team Ćwiczenia: ćwiczenie z cyberatakiem odzwierciedlające rzeczywiste warunki,
przeprowadzane jako symulowana próba ataku lub wykorzystania luk w systemie kontroli budynku
przedsiębiorstwa.
redundancy [nadmiarowość]: dodatkowe lub alternatywne systemy sterowania budynkiem,
podsystemy, aktywa lub procesy, które zachowują pewien stopień ogólnej funkcjonalności w
przypadku utraty lub awarii systemu sterowania budynkiem, podsystemu, zasobu lub procesu.
Redundat Array of Independent (or Inepensive) Disks [Nadmiarowa macierz niezależnych (lub
niedrogich) dysków (RAID)]: zbiór dysków z kontrolerem (lub kontrolerami) do zarządzania
przechowywaniem danych na dyskach.
redundantny serwer sterujący: kopia zapasowa na serwerze systemu sterowania budynkiem, która
przez cały czas utrzymuje bieżący stan serwera sterującego.
redundant data path [nadmiarowa ścieżka danych (RDP)]: technologia oprogramowania firmy Dot Hill,
która tworzy alternatywną ścieżkę danych między serwerem a systemem pamięci masowej w
przypadku awarii komponentów systemu sterowania budynkiem, aby zapewnić stały dostęp do
danych.
referencyjny monitor: termin inżynierii bezpieczeństwa określający funkcjonalność IT
• kontroluje cały dostęp
• nie można obejść
• jest odporny na manipulacje
regresji analiza: testy skryptowe do testowania oprogramowania pod kątem wszystkich możliwych
wkładów, jakiego powinien się spodziewać.
reheat coil [wężownica do ponownego nagrzewania]: W przeciwieństwie do elementów nagrzewania
wstępnego, które znajdują się przed wężownicą chłodzącą centrali wentylacyjnej, elementy grzejne,
które znajdują się za wężownicami chłodzącymi systemu wentylacji, są określane jako znajdujące się w
położeniu ponownego nagrzewania. System HVAC działa w ten sposób, że centrala klimatyzacyjna
chłodzi całe powietrze tylko do punktu potrzebnego w najgorętszej strefie, z szeroko otwartą skrzynką
VAV dla maksymalnego przepływu powietrza do strefy. Strefy o mniejszym zapotrzebowaniu na
chłodzenie dławią swoje skrzynie VAV tak daleko, jak ich minimalne przepływy, a jeśli powietrze jest
nadal zbyt zimne, ponownie ogrzeją powietrze za pomocą ciepłej wody lub elektrycznej cewki
oporowej w każdej strefie. Systemy podgrzewania mogą być bardzo energochłonne, ponieważ
wykorzystują jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie w celu uzyskania kontroli temperatury (a czasem
wilgotności).
reintegracja: staranne, metodyczne ponowne łączenie urządzeń w wydzielonej sieci w celu
zapewnienia pełnego funkcjonowania.
relay [przekaźnik]: urządzenie elektromechaniczne, które zamyka lub przerywa obwód elektryczny
poprzez fizyczne przemieszczanie styków przewodzących. Wynikowy ruch może być połączony z innym
mechanizmem, takim jak zawór lub wyłącznik automatyczny.

remediation [naprawa]: czynność polegająca na naprawieniu luki lub wyeliminowaniu zagrożenia. Trzy
możliwe typy środków zaradczych to instalacja poprawki, dostosowanie ustawień konfiguracyjnych lub
odinstalowanie aplikacji.
remediation plan [plan naprawczy]: plan wykonania środków zaradczych w przypadku jednego lub
większej liczby zagrożeń lub słabych punktów, przed którymi stoją systemy sterowania budynkiem
organizacji. Plan zazwyczaj obejmuje opcje usuwania zagrożeń i podatności i priorytety działań
naprawczych.
remnant files [pozostałe pliki]: pliki pozostawione przez hakerów w zainfekowanych systemach
sterowania budynkiem. Mogą to być pliki dziennika sniffera, pliki haseł, skrypty exploitów i kod
źródłowy różnych programów (mogą być również nazywane artefaktami).
remote access [dostęp zdalny]: dostęp do systemu informatycznego organizacji przez użytkownika (lub
system informacyjny działający w imieniu użytkownika) komunikujący się za pośrednictwem sieci
zewnętrznej (np. Internetu). Dostęp użytkowników (lub systemów informatycznych) komunikujących
się na zewnątrz z granicami bezpieczeństwa systemu informatycznego. Możliwość uzyskiwania przez
użytkowników organizacji dostępu do jej niepublicznych zasobów komputerowych z lokalizacji
zewnętrznych innych niż obiekty organizacji. Dostęp do niepublicznego systemu informacyjnego
organizacji przez upoważnionego użytkownika (lub system informacyjny) komunikującego się za
pośrednictwem zewnętrznej sieci, która nie jest kontrolowana przez organizację (np. Internet).
remote access tool [narzędzie zdalnego dostępu (RAT)]: Oprogramowanie, które umożliwia zdalnemu
„operatorowi” sterowanie systemem sterowania budynkiem, tak jakby miał fizyczny dostęp do tego
systemu sterowania budynkiem. Chociaż udostępnianie pulpitu i zdalne administrowanie mają wiele
legalnych zastosowań, oprogramowanie RAT jest zwykle kojarzone z działalnością przestępczą lub
złośliwą. Złośliwe oprogramowanie RAT jest zwykle instalowane bez wiedzy ofiary, często jako ładunek
konia trojańskiego, i próbuje ukryć swoje działanie przed ofiarą i oprogramowaniem zabezpieczającym.
Takie narzędzia zapewniają operatorowi następujące możliwości:
• Przechwytywanie ekranu / kamery, sterowanie obrazem lub sterowanie mikrofonem
• Zarządzanie plikami (pobieranie / przesyłanie / wykonywanie itp.)
• Sterowanie powłoką (z wiersza poleceń)
• Sterowanie komputerowe (wyłączanie / włączanie / wylogowywanie, jeśli obsługiwana jest funkcja
zdalna)
• Zarządzanie rejestrem (zapytania / dodawanie / usuwanie / modyfikowanie)
• Hardware Destroyer (overclocker)
remote code execution vulnerability [luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu]:
może umożliwić osobie atakującej wykonanie kodu PHP na serwerze internetowym i obejście
mechanizmów bezpieczeństwa. Może umożliwić atakującemu uzyskanie dostępu administracyjnego
do systemu kontroli budynku.
remote diagnostics [diagnostyka zdalna]: Czynności diagnostyczne wykonywane przez osoby
komunikujące się na zewnątrz z obwodem bezpieczeństwa systemu sterowania budynkiem. To bardzo
zły pomysł.
remote I/O [zdalne we / wy]: lokalna sieć komputerowa zaprojektowana do łączenia sterowników z
różnymi inteligentnymi urządzeniami, takimi jak interfejsy operatora oraz napędy AC lub DC.

remote maintenance [zdalna konserwacja]: czynności konserwacyjne wykonywane przez osoby
komunikujące się na zewnątrz z obwodem bezpieczeństwa systemu sterowania budynkiem. Również
bardzo zły pomysł.
remote terminal unit [zdalny terminal (RTU)]: sterowane mikroprocesorem urządzenie elektroniczne,
które monitoruje parametry analogowe i cyfrowe oraz przesyła dane do centralnej stacji monitorującej
BAS. RTU monitoruje i przesyła wartości jako sygnały wejściowe lub wyjściowe z urządzeń we / wy,
takich jak mierniki, przetworniki ciśnienia, styki pomocnicze rozrusznika pompy itd. Z systemu SCADA.
Sygnały tworzone z urządzenia takiego jak wodomierz i wysyłane do RTU nazywane są sygnałami
wejściowymi. Sygnały tworzone w RTU i wysyłane gdzie indziej nazywane są sygnałami wyjściowymi.
Sygnały są następujących typów:
• Cyfrowe: dyskretny sygnał WŁ. / WYŁ., Taki jak zamknięcie styku urządzenia, podłączony do
izolowanych wejść RTU i jest zwykle odczytywany jako wartość 0 lub 1. Te wartości mogą być stanem
RUN ze styku pomocniczego rozrusznika pompy, wyłącznika ciśnieniowego i tak dalej.
• Analog: Ciągły sygnał, który zmienia się płynnie w danym zakresie, jest wprowadzany do RTU za
pośrednictwem sygnału od 4 do 20 miliamperów. Są to wartości rzeczywiste, takie jak poziom wody,
ciśnienie lub mętność i nie są to sygnały dyskretne, takie jak WŁ. / WYŁ.
• Licznik: Sygnały impulsowe z przepływomierza lub podobnych mierników zdarzeń, które zliczają, ile
razy wystąpiło zdarzenie.
remote-to-local user cyber-attack [cyberatak zdalny na lokalnego użytkownika (R2L)[: gdy haker ma
możliwość wysyłania pakietów przez sieć systemu sterowania budynkiem (ale który nie ma ważnego
konta użytkownika), wykorzystuje lukę w systemie, aby uzyskać dostęp jako użytkownik.
repeater: urządzenie sprzętowe, które łączy dwa segmenty sieci i ponownie przesyła informacje
otrzymane z jednej strony na drugą.
reolay attack [atak typu replay]: cyberatak polegający na przechwytywaniu ruchu przesyłanego przez
sieć, a następnie ponownym wprowadzaniu go później, powodując dwukrotne wykonanie poleceń.
Zaprojektowano wiele mechanizmów, aby zapobiegać atakom polegającym na powtórnym
odtwarzaniu, na przykład przy użyciu znaczników czasu lub tokenów sesji.
repudiation attack [atak polegający na odrzuceniu]: gdy użytkownik zaprzecza, że wykonał akcję lub
zainicjował transakcję. Potrzebujesz mechanizmów obronnych, aby zapewnić śledzenie i rejestrowanie
wszystkich działań użytkowników. W przeciwnym razie użytkownik może po prostu odmówić
znajomości transakcji lub komunikacji, a później twierdzą, że taka transakcja lub komunikacja nigdy nie
miała miejsca.
reset: Powszechna funkcja sterująca, która próbuje przywrócić system sterowania budynkiem do jego
normalnego stanu pracy, anulując całe aktywne programowanie do czasu zakończenia resetowania i
możliwości przetworzenia nowych informacji o stanie wejścia. Wszystkie urządzenia wejściowe muszą
znajdować się w swoim normalnym stanie, zanim system sterowania budynkiem zostanie całkowicie
zresetowany.
ryzyko szczątkowe: Pozostałe potencjalne ryzyko po zastosowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa
IT. Z każdym zagrożeniem wiąże się ryzyko szczątkowe. ŹRÓDŁO: SP 800-33 Część ryzyka pozostająca
po zastosowaniu środków bezpieczeństwa.
resilience [odporność]: zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków i przygotowania
się na zakłócenia, wytrzymania ich i szybkiego powrotu do zdrowia.

resource encapsulation [kapsułkowanie zasobów]: metoda, za pomocą której monitor referencyjny
pośredniczy w dostępie do zasobów systemu informacyjnego. Zasób jest chroniony i podmiot nie ma
do niego bezpośredniego dostępu. Spełnia wymóg dokładnej kontroli wykorzystania zasobów.
resource exhaustion attack [atak polegający na wyczerpaniu zasobów]: cyberataki polegające na
wyczerpaniu zasobów polegają na zablokowaniu ograniczonych zasobów w systemie sterowania
budynkiem, co czyni je niedostępnymi dla innych użytkowników.
resource starvation [głód zasobów]: stan, w którym proces komputerowy nie może być obsługiwany
przez dostępne zasoby komputera. Głód zasobów może wystąpić z powodu braku zasobów komputera
lub istnienia wielu procesów, które konkurują o te same zasoby komputera.
reakcja: Działania, które dotyczą krótkoterminowych, bezpośrednich skutków ataku cyberfizycznego,
a także mogą wspierać krótkoterminowy powrót sprzętu do stanu operacyjnego.
retrofit [modernizacja]: dodanie nowej technologii lub funkcji do starszych systemów sterowania
budynkiem.
resolver [przelicznik]: obrotowy transformator elektryczny używany do pomiaru stopni obrotu.
reversing valve [zawór zwrotny]: typ zaworu w pompie ciepła, który zmienia kierunek przepływu
czynnika chłodniczego, dzięki czemu cykl chłodzenia pompy ciepła zmienia się z chłodzenia na
ogrzewanie lub odwrotnie. Pozwala to pojedynczemu urządzeniu na ogrzewanie lub chłodzenie
obiektu przy użyciu tego samego sprzętu.
riser diagram of building control network [schemat pionów sieci sterującej budynkiem]: Schemat
pionów przedstawia cały sprzęt DDC i cały sprzęt sieciowy, w tym terminatory sieciowe (może być w
formie tabelarycznej). Dla każdego elementu zapewnia unikalny identyfikator, wspólną nazwę
opisową, fizyczną kolejność (poprzednie i następne urządzenie w sieci), identyfikator pokoju i
lokalizację w pomieszczeniu.
ryzyko: poziom wpływu na operacje organizacji (w tym misję, funkcje, wizerunek lub reputację), aktywa
organizacyjne lub osoby wynikające z działania systemu informatycznego, biorąc pod uwagę
potencjalny wpływ zagrożenia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
ryzyka analiza: proces identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu i określania
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wynikającego z tego wpływu oraz dodatkowych zabezpieczeń,
które łagodzą ten wpływ. Część ryzyka zarządzania i równoznaczne z oceną ryzyka.
ryzyka ocena: proces identyfikacji zagrożeń dla działalności agencji (w tym misji, funkcji, wizerunku lub
reputacji), aktywów agencji lub osób poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia,
wynikający z tego wpływ oraz dodatkowe zabezpieczenia, które złagodzą ten wpływ. Część zarządzania
ryzykiem, synonim analizy ryzyka. Zawiera analizy zagrożeń i podatności.
ryzykiem zarządzanie: proces identyfikacji, pomiaru, kontroli i minimalizacji ryzyka bezpieczeństwa w
budowaniu systemu kontroli. Oznacza to również ocenę ryzyka, podjęcie działań zmierzających do
ograniczenia go do akceptowalnego poziomu i utrzymanie go na tym poziomie. Nieodłącznym
elementem tej definicji są koncepcje, zgodnie z którymi nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, a
najbezpieczniejszym systemem sterowania budynkiem jest ten, który nie jest włączony.
robustness [solidność]: zdolność budynku lub konstrukcji do wytrzymania zdarzeń, takich jak pożar,
eksplozje, uderzenie lub konsekwencje błędu ludzkiego, bez uszkodzenia w stopniu
nieproporcjonalnym do pierwotnej przyczyny. Konstrukcja zaprojektowana i wykonana tak, aby była

solidna, nie powinna ulegać stopniowemu zapadaniu się pod wpływem przypadkowego obciążenia.
Konstrukcje betonowe wylewane na miejscu są mniej podatne na zawalenie niż systemy z dużych płyt
i prefabrykowane budynki betonowe. Zdolność jednostki zapewniania informacji do prawidłowego i
niezawodnego działania w szerokim zakresie warunków operacyjnych oraz do łagodnej awarii poza
tym zakresem operacyjnym.
Robust Seurity Network [Solidna sieć bezpieczeństwa (RSN)]: bezprzewodowa sieć zabezpieczająca,
która umożliwia tworzenie tylko solidnych powiązań sieci bezpieczeństwa (RSNA).
rogue device [nieautoryzowane urządzenie]: nieautoryzowany węzeł w sieci.
rogue access point [fałszywy punkt dostępu]: Fałszywy punkt dostępu to bezprzewodowy punkt
dostępowy, który został zainstalowany w bezpiecznej sieci bez wyraźnej zgody administratora sieci
lokalnej, niezależnie od tego, czy został dodany przez dobrze rozumującego pracownika, czy też przez
złośliwego insider. Chociaż dla dobrego pracownika jest technicznie łatwe zainstalowanie „miękkiego
punktu dostępu” lub niedrogiego routera bezprzewodowego: być może w celu ułatwienia dostępu z
urządzeń mobilnych: jest prawdopodobne, że skonfigurują go jako „otwarty” lub bezpieczeństwo i
potencjalnie umożliwia dostęp osobom nieupoważnionym. Jeśli napastnik zainstaluje fałszywy punkt
dostępu, może uruchomić różne typy skanerów luk w zabezpieczeniach i zamiast znajdować się
fizycznie w budynku, haker może zaatakować zdalnie: na przykład z recepcji, sąsiedniego budynku lub
parkingu samochodowego.
rogue scanner [fałszywy skaner]: narzędzie zabezpieczające sieć do automatycznego wykrywania
fałszywych punktów dostępu
rogue security software [nieuczciwe oprogramowanie zabezpieczające]: forma złośliwego
oprogramowania i oszustwa internetowego, która prowadzi użytkowników do przekonania, że na ich
komputerze jest wirus i zmusza ich do zapłacenia pieniędzy za fałszywe narzędzie do usuwania
złośliwego oprogramowania (które faktycznie wprowadza złośliwe oprogramowanie do komputera).
Jest to jednak forma oprogramowania typu scareware, które manipuluje strachem użytkownikami .
Jest to również forma oprogramowania ransomware.
role-based access control [kontrola dostępu oparta na rolach]: przypisuje kontrolę użytkownikom na
podstawie ich funkcji i określa dostęp na podstawie tych ról.
Ronan Point: 22-piętrowa wieża we wschodnim Londynie, która częściowo zawaliła się 16 maja 1968
r., Kiedy wybuch gazu zniszczył ścianę nośną, powodując zawalenie się całego narożnika budynku.
roof and tuner hacking [hakowanie dachów i tuneli]: nieautoryzowana fizyczna eksploracja przestrzeni
dachowych i tuneli użytkowych, na przykład przez studentów w budynkach kampusu.
rootkit: zestaw narzędzi używanych przez atakującego po uzyskaniu dostępu do hosta na poziomie
administratora w celu ukrycia działań atakującego na hoście i umożliwienia atakującemu utrzymania
dostępu do hosta na poziomie administratora za pomocą tajnych środków.
routing flapping: router, który przesyła aktualizacje tras na przemian, rozgłaszając sieć docelową
najpierw jedną trasą, a następnie inną trasą.
router: Urządzenie elektroniczne łączące dwie lub więcej sieci, które kieruje przychodzące pakiety
danych do odpowiedniej sieci, retransmitując sygnały odebrane z jednej podsieci do drugiej.
RPC Skanowanie: określa, które usługi RPC są uruchomione na komputerze.

RS-232: standard szeregowej transmisji danych. Wiele inteligentnych urządzeń ma wbudowany port
RS-232 do rozwiązywania problemów przez personel konserwacyjny lub do instalowania aktualizacji
oprogramowania lub poprawek. USB w znacznym stopniu wyparło RS-232 z większości funkcji
interfejsu peryferyjnego.
Rule Set Based Access Control (RSBAC): Ukierunkowuje działania na podstawie reguł dla jednostek
działających na obiektach.
rupturę disc [płytka bezpieczeństwa]: niezamykające się urządzenie nadmiarowe ciśnieniowe, które w
większości zastosowań chroni zbiornik ciśnieniowy, sprzęt lub system przed nadmiernym ciśnieniem
lub potencjalnie szkodliwymi warunkami próżni, znane również jako tarcza bezpieczeństwa
ciśnieniowego, płytka bezpieczeństwa, płytka bezpieczeństwa lub pęknięcie membrana.
S-box: Nieliniowa tablica podstawień używana w kilku transformacjach podstawiania bajtów oraz w
procedurze rozszerzania klucza do wykonywania podstawiania wartości bajtu jeden za jeden.
S / MIME: zestaw specyfikacji dotyczących zabezpieczania poczty elektronicznej. Secure / Multipurpose
Internet Mail Extensions (S / MIME) jest oparty na szeroko stosowanym standardzie MIME i opisuje
protokół dodawania usług kryptograficznych poprzez enkapsulację MIME obiektów podpisanych
cyfrowo i zaszyfrowanych. Podstawowe usługi bezpieczeństwa oferowane przez S / MIME to
uwierzytelnianie, niezaprzeczalność pochodzenia, integralność wiadomości i prywatność wiadomości.
Opcjonalne usługi bezpieczeństwa obejmują podpisane pokwitowania, etykiety zabezpieczające,
bezpieczne listy mailingowe i rozszerzona metoda identyfikacji certyfikatu (-ów) osoby podpisującej.
strefa bezpieczna: Miejsce pracy, w którym nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gazami
wybuchowymi.
safeguards [zabezpieczenia]: środki ochronne i kontrole, które są zalecane w celu spełnienia wymagań
bezpieczeństwa określonych dla systemu sterowania budynkiem. Zabezpieczenia mogą obejmować
funkcje zabezpieczające, ograniczenia zarządzania, bezpieczeństwo personelu oraz bezpieczeństwo
struktur, obszarów i urządzeń fizycznych. To synonim kontroli bezpieczeństwa i środków zaradczych.
safety instrumented system [przyrządowy system bezpieczeństwa]: system sterowania budynkiem,
który wykorzystuje urządzenia sterujące i czujniki zaprojektowane w celu wprowadzenia systemu w
bezpieczny stan, gdy zostaną naruszone z góry określone warunki. Nazywany również systemem
awaryjnego wyłączania (ESS), systemem wyłączania bezpieczeństwa (SSD) i systemem blokad
bezpieczeństwa (SIS).
safety interlock [blokada bezpieczeństwa]: Coś, co zapobiega możliwemu uszkodzeniu lub śmierci osób
obsługujących ten proces lub sprzęt.
safety relay [przekaźnik bezpieczeństwa]: wygodne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające
włączenie niezawodności sterowania do obwodu bezpieczeństwa.
saltl: nietajna wartość używana w procesie kryptograficznym, zwykle w celu zapewnienia, że wyniki
obliczeń dla jednej instancji nie mogą zostać ponownie wykorzystane przez osobę atakującą.
salvage and restoration [odzyskiwanie i przywracanie]: proces odzyskiwania lub odnawiania sprzętu
komputerowego, ważnych danych, obiektów biurowych itd. po cyberataku.
salvage procedures [procedury ratunkowe]: określone procedury, które mają zostać uruchomione, jeśli
sprzęt lub obiekt zostanie poddany cyberatakowi.

Samhain czujnik: często sprawdza krytyczne pliki systemu sterowania budynkiem pod kątem dodania,
modyfikacji i usunięcia. Wszystkie zmiany są natychmiast rejestrowane lokalnie lub zgłaszane do
zdalnego serwera dziennika. Obejmują one sygnatury czasowe zmian, nazwy plików, typ naruszenia
oraz zmiany w jądrze systemu sterowania budynkiem.
sample plan [przykładowy plan]: ogólny plan odzyskiwania danych po ataku cyber-fizycznym, który
można dostosować do konkretnej organizacji.
sandboxing: metoda izolowania modułów aplikacji na odrębne domeny błędów wymuszane przez
oprogramowanie. Technika ta umożliwia niezaufane programy napisane w niebezpiecznym języku,
takim jak C, na bezpieczne wykonywanie w ramach pojedynczej wirtualnej przestrzeni adresowej
aplikacji. Niezaufane, interpretowalne maszynowo moduły kodu są przekształcane w taki sposób, że
cały dostęp do pamięci jest ograniczony do kodu i segmentów danych w ich domenie błędów. Dostęp
do zasobów systemu sterowania budynkiem można również kontrolować za pomocą powiązanego
niepowtarzalnego identyfikatora z każdą domeną.
sanitization [oczyszczanie]: proces usuwania informacji z nośnika w taki sposób, że odzyskanie
informacji nie jest możliwe. Obejmuje usunięcie wszystkich etykiet, oznaczeń i dzienników aktywności.
Ogólny termin odnoszący się do działań podjętych w celu uniemożliwienia odzyskania danych
zapisanych na nośnikach zarówno zwykłymi, jak i, w przypadku niektórych form sanityzacji,
nadzwyczajnymi środkami.
satellite communication [komunikacja satelitarna]: komunikacja danych przez satelitę. W przypadku
organizacji rozproszonych geograficznie może to być realną alternatywą dla komunikacji naziemnej w
przypadku ataku cyber-fizycznego.
skalowalne: zdolność produktu lub sieci do dostosowania się do rozwoju.
scams [oszustwa]: oszustwa internetowe, takie jak oszuści telefonują losowo do użytkowników
komputerów i oferują za opłatą naprawienie nieistniejących problemów z komputerem.
skanowanie: wysyłanie pakietów lub żądań do innego systemu w celu uzyskania informacji do
wykorzystania w kolejnym ataku.
skanujący atak : dowolne z poniższych:
• skanowanie aktywnych portów: Aktywne wysyłanie pakietów sieciowych w celu wyliczenia
wszystkich otwartych portów urządzenia, w tym zarówno TCP, jak i UDP.
• pasywne mapowanie / skanowanie ruchu: Pasywne rejestrowanie ruchu sieciowego. Odkryj porty,
które są normalnie używane, bez wykrywania otwartych portów, które nie są aktywnie używane.
• Skanowanie wersji: Aktywna próba wykrycia protokołu przez podłączenie do otwartych portów.
• skanowanie luk w zabezpieczeniach: Aktywne łączenie się ze zdalnym urządzeniem i
wykorzystywanie znanych luk w zabezpieczeniach.
SCADA (nadzór nad kontrolą i gromadzeniem danych): system działający z zakodowanymi sygnałami
przez kanały komunikacyjne w celu zapewnienia sterowania zdalnym sprzętem (przy użyciu zwykle
jednego kanału komunikacyjnego na zdalną stację). System sterowania może być połączony z
systemem gromadzenia danych poprzez dodanie wykorzystania kodowanych sygnałów przez kanały
komunikacyjne w celu uzyskania informacji o stanie zdalnego sprzętu do wyświetlania lub do funkcji
nagrywania. Jest to rodzaj przemysłowego systemu sterowania (ICS). Systemy sterowania
przemysłowego to systemy komputerowe, które monitorują i kontrolują procesy przemysłowe

istniejące w świecie fizycznym. Systemy SCADA od dawna odróżniają się od innych systemów ICS,
ponieważ są procesami na dużą skalę, które mogą obejmować wiele lokalizacji i duże odległości.
Procesy te obejmują procesy przemysłowe, infrastrukturalne i obiektowe, opisane w następujący
sposób:
• Procesy przemysłowe obejmują produkcję, produkcję, wytwarzanie energii, wytwarzanie i rafinację i
mogą przebiegać w trybie ciągłym, wsadowym, powtarzalnym lub dyskretnym.
• Procesy infrastrukturalne mogą być publiczne lub prywatne i obejmować uzdatnianie i dystrybucję
wody, zbieranie i oczyszczanie ścieków, rurociągi naftowe i gazowe, przesył i dystrybucję energii
elektrycznej, farmy wiatrowe, systemy syren obrony cywilnej i duże systemy komunikacyjne.
• Procesy obiektowe zachodzą zarówno w obiektach publicznych, jak i prywatnych, w tym w
budynkach, lotniskach, statkach i stacjach kosmicznych. Monitorują i kontrolują systemy ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), dostęp i zużycie energii.
Powierzchnia systemu SCADA: w przeciwieństwie do większości sprzętu IT znajdującego się w sieci
korporacyjnej, który jest zwykle wymieniany co 2–3 lata, system SCADA ma zwykle „powierzchnię
trwałości” wynoszącą 25 lat. To sprawia, że systemy SCADA są bardziej podatne na trwałe zagrożenia,
dając więcej czasu na tworzenie exploitów przeciwko tym wolno zmieniającym się systemom.
Serwer SCADA: urządzenie pełniące rolę głównego kontrolera w systemie SCADA.
scareware: forma złośliwego oprogramowania, które wykorzystuje socjotechnikę do wywoływania
szoku, niepokoju lub postrzegania zagrożenia w celu nakłonienia użytkowników do zakupu
niechcianego oprogramowania. Scareware jest częścią klasy złośliwego oprogramowania, która
obejmuje fałszywe oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie ransomware i inne
oprogramowanie oszukańcze ze złośliwymi ładunkami, które przynoszą ograniczoną korzyść
użytkownikom lub nie przynoszą żadnych korzyści i są promowane przez nieetyczne praktyki
marketingowe. Niektóre formy oprogramowania szpiegującego i reklamowego również wykorzystują
taktykę scareware. Taktyka często stosowana przez przestępców polega na przekonaniu
użytkowników, że wirus zainfekował ich komputer, a następnie zasugerowaniu, aby pobrali (i zapłacili)
za fałszywe oprogramowanie antywirusowe w celu jego usunięcia. Zwykle wirus jest całkowicie
fikcyjny, a oprogramowanie nie działa lub samo w sobie jest złośliwym oprogramowaniem.
scatternet: typ sieci komputerowej ad hoc składającej się z co najmniej dwóch pikosieci. Łańcuch
pikosieci utworzony przez umożliwienie, aby jedno lub więcej urządzeń Bluetooth było podrzędnymi
w jednej sieci piconet i działało jednocześnie jako nadrzędna dla innej sieci piconet. Scatternet
umożliwia połączenie kilku urządzeń w sieć na większą odległość.
scavenging attack [atak typu scavenging]: nieautoryzowane przeszukiwanie danych w systemie BCS,
ICS lub SCADA w celu uzyskania wiedzy o danych wrażliwych. Przeszukiwanie pozostałości obiektu w
celu uzyskania danych.
scope [zakres]: Predefiniowane obszary operacji, dla których opracowywany jest plan odbudowy po
cyberataku.
skrobak ekranu: wirus lub fizyczne urządzenie rejestrujące informacje wysyłane do wyświetlacza
komputera w celu przechwycenia informacji.
skrypty: fragment kodu, który jest ładowany i uruchamiany przez Twoją przeglądarkę.
Najpopularniejsze typy to wtyczki Java, HTML i Flash.

script kiddie: W kulturze hackingu, script kiddie to niewykwalifikowana osoba, która używa skryptów
lub programów opracowanych przez innych do atakowania sieci. Znany również jako skiddie, skid,
script bunny, script kitty i skidiot.
SearchDiggity: główne narzędzie cybernetyczne projektu Google Hacking Diggity.
secret key [klucz tajny]: klucz kryptograficzny używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania,
umożliwiający działanie schematu kryptografii z kluczem symetrycznym.
sekcjonalizer: urządzenie zabezpieczające umieszczone za urządzeniem do dystrybucji energii
elektrycznej z mechanizmem wyzwalającym uruchamianym przez licznik lub zegar. Wykrywa i zlicza
przerwy w prądzie zwarciowym przez reklozer (lub wyłącznik automatyczny). Po z góry określonej
liczbie przerw, sekcjonalizator otworzy się, izolując w ten sposób wadliwą sekcję obwodu, umożliwiając
ponowne zamknięcie ponownego załączenia zasilania do innych sekcji bez usterek.
secure [bezpieczny]: W terminologii komputerowej bezpieczna sieć LAN lub bezpieczne urządzenie
oznacza, że adresy routingu w sieci są monitorowane i mogą być używane tylko dla upoważnionych
użytkowników. Ten proces monitorowania i autoryzacji ruchu sieciowego jest nazywany zaporą
sieciową właściciela. Systemy i urządzenia sterujące budynkiem, gdy nie są monitorowane, są
określane jako znajdujące się poza zabezpieczoną zaporą ogniową właściciela i stosuje się termin
niezabezpieczony.
secure erase [bezpieczne wymazywanie]: technologia nadpisywania wykorzystująca proces oparty na
oprogramowaniu układowym do nadpisywania dysku twardego. Polecenie napędu zdefiniowane w
specyfikacji interfejsu dysku ANSI ATA i SCSI, które działa wewnątrz sprzętu napędu. Zakończy się w
około 1/8 czasu kasowania bloku 5220.
secure configuration [bezpieczna konfiguracja]: Ograniczenie funkcjonalności każdego urządzenia,
systemu operacyjnego i aplikacji do minimum niezbędnego do prawidłowego działania systemu
sterowania budynkiem. Bezpieczna konfiguracja ogranicza do minimum informacje, które urządzenia
podłączone do Internetu ujawniają o swojej konfiguracji i wersji oprogramowania, oraz zapewnia, że
nie można ich badać pod kątem luk w zabezpieczeniach.
stan bezpieczny: stan, w którym żadna osoba nie może uzyskać dostępu do żadnego obiektu w
nieautoryzowany sposób.
security [bezpieczeństwo]: stan, który wynika z ustanowienia i utrzymywania środków ochronnych,
które umożliwiają przedsiębiorstwu wykonywanie jego misji lub funkcji krytycznych pomimo zagrożeń
stwarzanych przez zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych. Środki ochronne
mogą obejmować połączenie odstraszania, unikania, zapobiegania, wykrywania, przywracania i
korygowania, które powinny stanowić część podejścia przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem.
security appliance [urządzenie zabezpieczające]: serwer zaprojektowany w celu ochrony sieci
systemów sterowania budynkiem przed niepożądanym ruchem. Jest to prosty i tani sposób na
podzielenie sieci systemu sterowania budynkiem na strefy bezpieczeństwa. Użytkownik definiuje
reguły, które dokładnie określają, które urządzenia mogą się komunikować, jakich protokołów mogą
używać i jakie akcje te protokoły wykonują. Każda komunikacja, której nie ma na liście „dozwolonych”,
jest automatycznie blokowana i zgłaszana. Urządzenie zabezpieczające Tofino to doskonały przykład i
bardzo dobry pomysł.

security arttribute [atrybut bezpieczeństwa]: jakość obiektu związana z zabezpieczeniami. Atrybuty
bezpieczeństwa mogą być reprezentowane jako poziomy hierarchiczne, bity w mapie bitowej lub
liczby. Przedziały, zastrzeżenia i oznaczenia zwolnienia są przykładem atrybutów bezpieczeństwa.
security audit [audyt bezpieczeństwa]: niezależny przegląd i badanie zapisów i działań BCS w celu
określenia adekwatności kontroli systemu kontroli budynku, zapewnienie zgodności z ustaloną
polityką bezpieczeństwa i procedur, wykrywaj naruszenia usług bezpieczeństwa i zalecaj zmiany, które
są potrzebne do środków zaradczych.
security automation [automatyzacja bezpieczeństwa]: wykorzystanie technologii informacyjnej
zamiast ręcznych procesów do reagowania na ataki cyber-fizyczne i zarządzania nimi.
security banner [baner bezpieczeństwa]: baner na górze lub na dole ekranu komputera, który
przedstawia ogólną klasyfikację systemu dużą, pogrubioną czcionką. Może również odnosić się do
ekranu początkowego, który informuje użytkowników o bezpieczeństwie i implikacje dostępu do
zasobów komputerowych.
security by obscurity [bezpieczeństwo przez zaciemnienie]: fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdy
menedżerowie uważają, że cyfrowe systemy sterowania, takie jak SCADA, nie są zbyt skomplikowane,
aby obcokrajowcy próbowali odszyfrować ciągi logiczne lub ikony na drabinie diagramu. Faktem jest,
że miliony zagranicznych inżynierów i programistów przeszkolonych jest w zakresie ograniczonej liczby
układów automatyki. Znany również jako raj głupców.
security category [kategoria bezpieczeństwa]: charakterystyka informacji lub systemu informacyjnego
oparta na ocenie potencjalnego wpływu, jaki utrata poufności, integralności lub dostępności takich
informacji lub systemu informacyjnego miałaby na operacje organizacyjne, aktywa organizacyjne lub
osoby.
Security Concept of Operations [Pojęcie bezpieczeństwa operacji (Security CONOP)]: skoncentrowany
na bezpieczeństwie opis systemu informacyjnego, jego polityki operacyjne, klasy użytkowników,
interakcje między systemem a jego użytkownikami oraz wkład systemu w misję operacyjną.
Security Content Automation Protocol [Protokół Security Content Automation Protocol (SCAP)]:
metoda korzystania z określonych standardowych metod testowania w celu umożliwienia
automatycznego zarządzania lukami w zabezpieczeniach, ich pomiarów i oceny zgodności z zasadami
w odniesieniu do ustandaryzowanego zestawu wymagań bezpieczeństwa.
security control [kontrola bezpieczeństwa]: kontrole zarządcze, operacyjne i techniczne stosowane w
celu ochrony przed nieuprawnionym działaniem mającym niekorzystny wpływ na poufność,
integralność i dostępność systemu informacyjnego lub jego informacje.
security control assessment [ocena kontroli bezpieczeństwa]: testowanie i / lub ocena zarządzanie,
operacyjne i techniczne środki kontroli bezpieczeństwa w systemie informacyjnym w celu określenia
zakresu, w jakim mechanizmy kontrolne są wdrażane prawidłowo, działają zgodnie z zamierzeniami i
przynoszą pożądane rezultaty w odniesieniu do spełnienia wymagań bezpieczeństwa systemu.
security control asesor [osoba oceniająca kontrolę bezpieczeństwa]: osoba, grupa lub organizacja
odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny kontroli bezpieczeństwa.
security control enhancements [ulepszenia kontroli bezpieczeństwa]: Oświadczenia o zdolności do
ochrony w celu (1) wbudowania dodatkowej, ale powiązanej funkcjonalności z podstawowym
sterowaniem; i / lub (2) zwiększyć siłę podstawowej kontroli.

security control inheritance [dziedziczenie kontroli bezpieczeństwa:] sytuacja, w której system
informacyjny lub aplikacja są chronione przed środkami kontroli bezpieczeństwa (lub częściami
kontroli bezpieczeństwa), które są opracowywane, wdrażane, oceniane, autoryzowane i
monitorowane przez podmioty inne niż te, które są odpowiedzialne za system lub aplikację; podmioty
wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do organizacji, w której znajduje się system lub aplikacja. Linia
bazowa kontroli bezpieczeństwa: zestaw minimalnych kontroli bezpieczeństwa zdefiniowanych dla
systemu informacyjnego o małym, umiarkowanym lub dużym wpływie. Jeden z zestawów minimalnych
zabezpieczeń zdefiniowanych dla federalnych systemów informacyjnych w specjalnej publikacji NIST
800-53 i instrukcji CNSS 1253.
security ountermeasures [środki ochrony]: działania, urządzenia, procedury i techniki mające na celu
zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa.
security domain [domena bezpieczeństwa]: zbiór podmiotów, ich obiektów informacyjnych i wspólnej
polityki bezpieczeństwa. Kolekcja podmiotów, do których stosuje się jedną politykę bezpieczeństwa
realizowaną przez jeden organ. Domena, która implementuje politykę bezpieczeństwa i jest
administrowana przez jeden organ.
security engineering [inżynieria bezpieczeństwa]: interdyscyplinarne podejście i środki umożliwiające
realizację bezpiecznych systemów. Skupia się na wczesnym definiowaniu potrzeb klientów,
wymaganiach dotyczących ochrony i wymaganej funkcjonalności cyklu życia rozwoju systemów,
dokumentowanie wymagań, a następnie przystąpienie do projektowania, syntezy, i walidacja systemu
podczas rozważania całego problemu.
security fault analysis [analiza błędów bezpieczeństwa (SFA)]: ocena, zwykle wykonywana na sprzęcie
systemu informatycznego, w celu określenia właściwości bezpieczeństwa urządzenia w przypadku
napotkania błędu sprzętowego.
security features [funkcje bezpieczeństwa]: elementy sterujące chroniące przed lukami w
zabezpieczeniach - alarmy przeciwpożarowe i wodne, hasła i inne zabezpieczenia dostępu wykorzystanie nośników wymiennych do przechowywania danych, kontrola walidacji danych, ścieżki
audytu, nieprzerwane źródła zasilania chroniące przed awariami elektrycznymi, kontrola personelu,
bezpieczeństwo komputerowe szkolenie uświadamiające użytkowników i tak dalej.
Security Features USers Guide [Podręcznik użytkownika funkcji zabezpieczeń (SFUG)]: przewodnik lub
podręcznik wyjaśniający sposób działania mechanizmów zabezpieczeń w określonym systemie.
security filter [filtr bezpieczeństwa]: bezpieczny podsystem systemu sterowania budynkiem, który
wymusza politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przez niego przechodzących.
security impact analysis [analiza wpływu na bezpieczeństwo]: analiza przeprowadzona przez urzędnika
organizacyjnego w celu określenia, w jakim stopniu zmiany w systemie informatycznym wpłynęły na
stan bezpieczeństwa systemu
security infraction [naruszenie zasad bezpieczeństwa]: nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów,
regulacji, polityk i procedur dotyczących ochrony danych i zasobów komputerowych. Wykroczenie i
naruszenie są używane zamiennie.
security kernel [jądro bezpieczeństwa]: elementy sprzętu, oprogramowania układowego i
oprogramowania zaufanej bazy obliczeniowej wdrażającej koncepcję monitora referencyjnego. Jądro
bezpieczeństwa musi pośredniczyć we wszystkich dostępach, być chronione przed modyfikacjami i
weryfikowalne jako poprawne.

security label [etykieta bezpieczeństwa]: środki używane do kojarzenia zestawu atrybutów
bezpieczeństwa z określonym obiektem informacyjnym jako część struktury danych tego obiektu.
Oznaczenie powiązane z zasobem (który może być jednostką danych), które nazywa lub wyznacza
atrybuty bezpieczeństwa tego zasobu. Informacje, które reprezentują lub wyznaczają wartość jednego
lub więcej atrybutów związanych z bezpieczeństwem (np. klasyfikacja) zasobu systemowego.
security level [poziom bezpieczeństwa]: hierarchiczny wskaźnik stopnia wrażliwości na określone
zagrożenie. Oznacza to, zgodnie z egzekwowaną polityką bezpieczeństwa, określony poziom ochrony.
security markings [oznaczenia bezpieczeństwa]: czytelne dla człowieka wskaźniki umieszczone na
dokumencie, nośniku pamięci lub komponencie sprzętowym w celu określenia klasyfikacji
bezpieczeństwa, kategoryzacji i / lub ograniczeń w obsłudze mających zastosowanie do informacji w
nim zawartych. W przypadku informacji wywiadowczych mogą one obejmować wskaźniki przedziałów
i podkategorii oraz ograniczenia obsługi.
stacja kontroli sieci bezpieczeństwa: system zarządzania nadzorujący i kontrolujący wdrażanie polityki
bezpieczeństwa sieci.
security perimeter [granica bezpieczeństwa]: fizyczna lub logiczna granica zdefiniowana dla systemu,
domeny lub enklawy, w ramach której stosowana jest określona polityka bezpieczeństwa lub
architektura zabezpieczeń.
security plan [plan bezpieczeństwa]: oficjalny dokument zawierający przegląd i wymagania
bezpieczeństwa dla systemu sterowania budynkiem i opisuje środki bezpieczeństwa wprowadzone lub
planowane w celu spełnienia tych wymagań.
security policy [polityka bezpieczeństwa]: zbiór praw, reguł i praktyk, które regulują sposób
zarządzania, ochrony i dystrybucji poufnych informacji w organizacji. Zasady bezpieczeństwa definiują
cele i ograniczenia programu bezpieczeństwa. Polityki są tworzone na kilku poziomach, od polityki
organizacji lub firmy po określone ograniczenia operacyjne (np. Dostęp zdalny). Zasadniczo zasady
zawierają odpowiedzi na pytania „co” i „dlaczego”, nie zajmując się jednak „jak”. Zasady są zwykle
określane w kategoriach niezależnych od technologii.
stan bezpieczeństwa: stan bezpieczeństwa sieci, informacji i systemów przedsiębiorstwa w oparciu o
zasoby IA (np. ludzie, sprzęt, oprogramowanie, zasady) i możliwości zarządzania obroną
przedsiębiorstwa i reagowania na zmiany sytuacji.
security program manager [Kierownik programu bezpieczeństwa]: w pracy z zakresu
cyberbezpieczeństwa osoba zarządzająca bezpieczeństwem BCS (np. bezpieczeństwem SCADA) w celu
uwzględnienia zasobów strategicznych, personelu, infrastruktury, egzekwowania polityki, planowania
awaryjnego, świadomości bezpieczeństwa i innych zasobów (np. rola szefa ds. bezpieczeństwa
informacji Oficer).
security program plan {plan programu bezpieczeństwa]: Formalny dokument, który zawiera przegląd
wymagań bezpieczeństwa dla programu bezpieczeństwa informacji w całej organizacji i opisuje
mechanizmy kontroli bezpieczeństwa zarządzania programem oraz wspólne środki kontroli
bezpieczeństwa wprowadzone lub planowane w celu spełnienia tych wymagań.
security range [zakres bezpieczeństwa]: najwyższe i najniższe poziomy bezpieczeństwa, które są
dozwolone w systemie informatycznym, komponencie systemu, podsystemie lub sieci

security-relevant change [zmiana związana z bezpieczeństwem]: każda zmiana w konfiguracji systemu,
środowisku, zawartości informacji, funkcjonalności lub użytkownikach, która może zmienić ryzyko
związane z jego dalszą działalnością.
security-relevant event [zdarzenie związane z bezpieczeństwem]: zdarzenie (np. zdarzenie lub flaga
podlegająca audytowi), które uważa się za mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo systemu lub
jego środowiska, które może wymagać dalszych działań (odnotowanie, zbadanie, lub reagować).
security-relevant information [informacje związane z bezpieczeństwem]: wszelkie informacje w
systemie informatycznym, które mogą potencjalnie wpłynąć na działanie funkcji bezpieczeństwa w
sposób, który może spowodować brak egzekwowania bezpieczeństwa systemu zasady lub utrzymuj
izolację kodu i danych.
security requirements [wymagania bezpieczeństwa]: wymagania nałożone na system informatyczny,
które wywodzą się z obowiązujących przepisów, zarządzeń wykonawczych, dyrektyw, polityk,
standardów, instrukcji, przepisów lub procedur lub misji organizacyjnej / uzasadnienia biznesowego
muszą zapewnić poufność, integralność i dostępność informacje są przetwarzane, przechowywane lub
przesyłane.
security requirements traceability matrix [macierz identyfikowalności wymagań bezpieczeństwa
(SRTM)]: macierz, która obejmuje wszystkie wymagania bezpieczeństwa związane z potencjalnymi
zagrożeniami i obejmuje wszystkie mające zastosowanie wymagania C&A. Jest to zestawienie korelacji
funkcji bezpieczeństwa systemu sterowania budynkiem i metod zgodności dla każdego wymagania
bezpieczeństwa.
specyfikacja bezpieczeństwa: szczegółowy opis wymagań bezpieczeństwa i specyfikacji niezbędnych
do ochrony instalacji ICS lub SCADA.
siła bezpieczeństwa: miara złożoności obliczeniowej związanej z odzyskiwaniem pewnych tajnych i /
lub krytycznych dla bezpieczeństwa informacji dotyczących danego algorytmu kryptograficznego ze
znanych danych (np. pary tekst jawny / zaszyfrowany dla danego algorytmu szyfrowania). Liczba
związana z ilością pracy (czyli liczbą operacji), która jest wymagana do złamania algorytmu lub systemu
kryptograficznego. Czasami określany jako poziom bezpieczeństwa.
security target [cel bezpieczeństwa]: specyfikacja Common Criteria, która reprezentuje zestaw
wymagań bezpieczeństwa, które mają być użyte jako podstawa oceny określonego celu oceny (TOE).
Security Test & Evaluation [Ocena bezpieczeństwa (ST&E)]: badanie i analiza zabezpieczeń
wymaganych do ochrony systemu informatycznego, tak jak zostały one zastosowane w środowisku
operacyjnym, w celu określenia podstawy bezpieczeństwa tego systemu.
segment: „pojedyncza” sekcja sieci z ograniczoną liczbą urządzeń zasilanych lokalnie (zazwyczaj 64
urządzenia), która nie zawiera repeaterów ani routerów. Zasadniczo istnieje ograniczenie liczby plików
urządzeń w segmencie, a to ograniczenie zależy od topologii / nośnika i typu urządzenia. Na przykład
segment TP / FT-10 z lokalnie zasilanymi urządzeniami jest ograniczony do 64 urządzeń, a segment
BACnet MS / TP jest ograniczony do 32 urządzeń.
self-diagnostics [autodiagnostyka]: sprawdzanie za pomocą środków elektronicznych działania
urządzenia.
starszy urzędnik ds. Bezpieczeństwa informacji w agencji (SAISO): urzędnik odpowiedzialny za
wykonywanie obowiązków dyrektora ds. Informacji zgodnie z federalną ustawą o zarządzaniu
bezpieczeństwem informacji (FISMA) i służący jako główny łącznik głównego oficera ds. Informacji z

urzędnikami upoważniającymi agencji, właścicielami systemów informatycznych i informacjami
oficerowie bezpieczeństwa systemu
sensitive information [informacje wrażliwe]: informacje, które wymagają pewnego stopnia ochrony ze
względu na swój charakter, rozmiary strat lub szkody, które mogą wyniknąć z niezamierzonego lub
celowego ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia. To zawiera informacje, które są:
• Krytyczne znaczenie dla misji (tj. Strata lub szkoda oznaczałyby, że biuro nie mogłoby pełnić
podstawowych funkcji).
• Nie powinny być ujawniane zgodnie z ustawą o wolności informacji, takie jak zastrzeżone dane i
prognozy gospodarcze. Dane zastrzeżone obejmują tajemnice handlowe, dane handlowe lub
finansowe uzyskane w trakcie działalności rządowej, od osoby lub osób spoza rządu lub odnoszące się
do osoby lub osób spoza rządu, które nie są ogólnie dostępne publicznie i które są uprzywilejowane, a
ich ujawnienie wyrządziłoby szkodę konkurencji, lub utrudniać rządowi uzyskanie danych w przyszłości.
• Zgodność z systemami zarządzania finansami OMB Circular A-127.
• Jest zgodny z ustawą o prywatności z 1974 r. Dane, które odnoszą się do konkretnej osoby z imienia
i nazwiska, numeru ubezpieczenia społecznego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację i są
częścią systemu rejestrów określonego w ustawie o prywatności z 1974 r.
• Sklasyfikowane.
sensor [czujnik]: urządzenie, które wytwarza napięcie lub prąd wyjściowy, które jest reprezentatywne
dla pewnych mierzonych właściwości fizycznych (np. prędkość, temperatura, przepływ powietrza).
Istnieje wiele rodzajów czujników:
• czujniki punktowe
• czujniki uśredniające
• czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
• czujnik dwutlenku węgla
• czujnik wilgotności
• czujnik różnicy ciśnień
sensor analytics [analityka czujników]: analiza statystyczna danych dostarczanych przez czujniki w celu
wykrycia anomalii.
sensor interface module [moduł interfejsu czujnika (SIM)]: Interfejs między czujnikami, takimi jak
czujniki obecności, a siecią BCS. Zwykle umożliwia niezależną konfigurację każdego czujnika.
sensory malware [złośliwe oprogramowanie sensoryczne]: złośliwe oprogramowanie zaprojektowane
do przechwytywania danych zbieranych potajemnie z czujników w urządzeniu sieciowym, takich jak
oportunistyczne obrazy z aparatu smartfona, akcelerometr i informacje o geolokalizacji do celów
rozpoznania.
separation of duties [rozdzielenie obowiązków (SOD)]: Zasada podziału przywilejów na wiele osób lub
systemów.

sequence of operation [kolejność operacji]: Opisuje sposób zaprojektowania wyposażenia budynku do
obsługi i jest unikalny dla każdego budynku. Opisuje prawidłowe procedury uruchamiania, obsługi i
wyłączania tylko dla tego konkretnego obiektu.
szeregowy transfer danych: przesyłanie danych po jednym bitu na raz.
Serial Storage Architecture [architektura pamięci szeregowej (SSA)]: szybka metoda łączenia dysków,
taśm i napędów CD-ROM, drukarek, skanerów i innych urządzeń do komputera.
serwer: komputer lub inteligentne urządzenie elektroniczne, które przechowuje aplikacje i pliki danych
dla wszystkich stacji roboczych w sieci BCS; nazywany również serwerem plików.
serwera awaria: awaria serwera (lub awaria systemu) ma miejsce, gdy program komputerowy (taki jak
aplikacja lub system operacyjny) przestaje działać prawidłowo. Awaria jest natychmiastowa. Jeśli
program jest krytyczną częścią systemu operacyjnego, cały komputer może ulec awarii, często
skutkując paniką jądra lub krytycznym błędem systemu sterowania budynkiem lub niestabilną siecią.
Proces debugowania awarii polega na połączeniu rzeczywistej przyczyny awarii z kodem, który
uruchomił łańcuch zdarzeń.
serwer zawiesza się: zawieszenie (nazywane również zawieszeniem) występuje, gdy program
komputerowy lub system sterowania budynkiem przestaje odpowiadać na wejścia. Typowym
przykładem jest graficzny interfejs użytkownika, który nie reaguje już na klawiaturę lub mysz
użytkownika. Zawieszenie różni się od awarii serwera, w której awaria jest natychmiastowa i nie ma
związku z responsywnością danych wejściowych.
service: usługa BACnet. Zdefiniowana metoda przesyłania określonego typu danych między
urządzeniami. Usługi są zawsze definiowane w trybie klient-serwer, przy czym klient inicjuje żądanie
usługi i serwer wykonuje usługi. Niektóre przykłady to ReadProperty (klient żąda wartości danych z
serwera), WriteProperty (klient zapisuje wartość danych na serwerze) i CreateObject (klient żąda, aby
serwer utworzył nowy obiekt na urządzeniu serwera).
services [usługi]: aplikacje, które ułatwiają komunikację z innymi aplikacjami lub urządzeniami. Usługi
są zwykle powiązane z określonym portem.
service pin: przycisk sprzętowy na urządzeniu (lub inicjowany przez oprogramowanie), który powoduje,
że urządzenie wysyła komunikat zawierający jego identyfikator węzła i identyfikator programu. Ta
transmisja może być również zainicjowana przez oprogramowanie.
sterowanie serwomechanizmami: serwomechanizmy są sterowane poprzez wysyłanie impulsu o
zmiennej szerokości.
serwomotor: silnik połączony z czujnikiem w celu uzyskania informacji zwrotnej o położeniu, który
umożliwia precyzyjną kontrolę położenia kątowego, prędkości i przyspieszenia.
system serwo: system sterowania, który przekształca mały ruch mechaniczny w taki, który wymaga
znacznie większej mocy.
serwomechanizmu wartość: Zawór, którego położenie jest sterowane za pomocą siłownika.
serwozawór: zawory przekształcające zmieniający się analogowy lub cyfrowy sygnał wejściowy w
płynny zestaw kroków ruchu w siłowniku hydraulicznym.
session hijacking attak [atak przejmujący sesję]: przejęcie sesji, którą ustanowił ktoś inny.

setpoint [nastawa]: również nastawa to pożądana lub docelowa wartość dla istotnej zmiennej systemu
sterowania budynkiem, opisująca standardową konfigurację lub normę systemu sterowania
budynkiem. Na przykład kocioł może mieć nastawę temperatury, która jest temperaturą, którą system
regulacji kotła ma na celu utrzymać.
setpoint override [nadpisanie nastawy]: Większość obciążeń nastaw w systemie ogrzewania działa
przez cały rok w temperaturach powyżej zerowej temperatury roboczej. Gdy obciążenie z nastawą
wymaga ciepła, ma to pierwszeństwo przed temperaturą wyłączania przy ciepłej pogodzie i
resetowania sterowania. Funkcja ta pozwala na pracę systemu grzewczego tylko w temperaturze
wymaganej do pokrycia aktualnego obciążenia.
shadow pssword fille [plik ukrytych haseł]: plik systemu kontroli budynku, w którym przechowywane
są zaszyfrowane hasła użytkowników, aby nie były dostępne dla osób próbujących włamać się do
systemu kontroli budynku.
Shadow Warfare: Kolejny termin określający cyberwojnę.
shaft encoder [koder wału]: urządzenie, które przekształca położenie kątowe lub ruch wału lub osi na
kod analogowy lub cyfrowy.
shafting hack: Budynki mają szyby konserwacyjne do prowadzenia rur i kanałów między piętrami.
Wspinanie się po tych szybach jest nazywane szybami. Jest to podobne do budowania, które odbywa
się na zewnątrz budynków. Niebezpieczny wariant szybu polega na wchodzeniu do szybów wind, aby
wjechać na górę wind lub zbadać sam szyb. Ta aktywność jest czasami nazywana surfowaniem po
windzie. Niezwykle niebezpieczny, a dzięki teorii Darwina niezwykle rzadki.
Shamoona Atak: niezwykle niszczycielski wirus składający się z trzech elementów: zakraplacza,
wycieraczki i modułu reportera.
• Dropper jest odpowiedzialny za utworzenie wymaganych plików w systemie sterowania budynkiem,
rejestrując usługę o nazwie TrkSvr w celu uruchomienia się z systemem Windows. Kopiuje się również
do dostępnych udziałów sieciowych i wykonuje się zdalnie.
• Wycieraczka jest aktywowana tylko wtedy, gdy minęła zakodowana data konfiguracji. Umożliwia to
skoordynowany scenariusz „bomby zegarowej”. Moduł odrzuca legalny i podpisany cyfrowo sterownik
urządzenia, który zapewnia dostęp do dysku niskiego poziomu z przestrzeni użytkownika. Złośliwe
oprogramowanie zbiera nazwy plików i zaczyna nadpisywać je obrazem JPEG lub blokami losowych
danych. Disttrack kończy pracę komputera, czyszcząc główny rekord rozruchowy tymi samymi danymi.
• Reporter jest odpowiedzialny za odesłanie informacji do serwera sterującego. Podaje nazwę domeny,
adres IP i liczbę nadpisanych plików.
shielded enclouser [obudowa ekranowana]: pomieszczenie lub pojemnik przeznaczone do tłumienia
promieniowania elektromagnetycznego, sygnałów akustycznych lub emanacji.
shielding [ekranowanie]: redukcja pola elektromagnetycznego w przestrzeni poprzez blokowanie pola
barierami wykonanymi z materiałów przewodzących lub magnetycznych.
Shodan: Shodan to wyszukiwarka, która pozwala użytkownikowi znaleźć określone typy komputerów
(routery, serwery itp.) Podłączonych do Internetu za pomocą różnych filtrów. Może to być informacja
o oprogramowaniu serwera, opcjach obsługiwanych przez usługę, wiadomość powitalna lub cokolwiek
innego, o czym klient może się dowiedzieć przed rozpoczęciem interakcji z serwerem. Shodan
przeszukuje Internet w poszukiwaniu publicznie dostępnych urządzeń, koncentrując się na systemach

SCADA. Jeśli system sterowania budynkiem jest wymieniony na Shodan, prawdopodobnie można go
zhakować.
SHODANDiggity: Prosty interfejs do wyszukiwarki Shodan.
SHODAN Hacking Database (SHDB): plik słownika zawierający zapytania używane do atakowania
systemów sterowania budynkiem, przemysłowych systemów sterowania i systemów SCADA.
shadow file processing [przetwarzanie plików w tle]: podejście do tworzenia kopii zapasowych danych,
w którym duplikaty krytycznych plików są przechowywane w czasie rzeczywistym w zdalnym miejscu
przetwarzania. Podobny termin: zdalne dublowanie
Short Message Service (SMS): składnik usługi przesyłania wiadomości tekstowych w komunikacji
mobilnej. Ujednolicone protokoły komunikacyjne umożliwiają wymianę urządzeń telefonii
stacjonarnej lub komórkowej ,krótkie wiadomości tekstowe do 160 znaków.
short-term exposure limit [krótkotrwałe narażenie dopuszczalne (STEL)]: narażenie na niebezpieczny
gaz; zwykle monitorowane w okresach 15-minutowych.
surfowanie przez ramię: korzystanie z technik bezpośredniej obserwacji, na przykład patrzenia przez
ramię, w celu uzyskania osobistych informacji dostępu, takich jak hasła, kody PIN i kody
bezpieczeństwa.
shunt [bocznik]: urządzenie, które umożliwia przepływ prądu elektrycznego wokół innego punktu w
obwodzie.
sideloading atak: termin używany głównie w Internecie, podobny do upload and download, ale w
odniesieniu do procesu przesyłania danych między dwoma urządzeniami lokalnymi, w szczególności
między komputerem a urządzeniem mobilnym, takim jak telefon komórkowy, smartfon, PDA, tablet,
przenośny odtwarzacz multimedialny lub czytnik e-booków.
signature [podpis]: rozpoznawalny, wyróżniający się wzór.
signature sertificate [certyfikat podpisu]: certyfikat klucza publicznego, który zawiera klucz publiczny
przeznaczony do weryfikacji podpisów cyfrowych, a nie do szyfrowania danych lub wykonywania
jakichkolwiek innych funkcji kryptograficznych.
Simple Network Managemet Protocol [Prosty protokół zarządzania siecią (SNMP)]: uzgodniona
struktura, za pomocą której urządzenia sieciowe systemu sterowania budynkiem mogą udostępniać
informacje o swoim stanie.
symulacyjny test: test procedur odzyskiwania w warunkach zbliżonych do konkretnego scenariusza
cyberataku. Może to oznaczać, że wyznaczone jednostki organizacji faktycznie zaprzestają normalnej
działalności podczas wykonywania swoich procedur.
single-hop problem [problem z pojedynczym przeskokiem]: zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z
przejścia agenta oprogramowania mobilnego z platformy domowej na inną platformę.
sigle sign-on [logowanie jednokrotne]: Uwierzytelnianie umożliwiające użytkownikowi jednorazowe
uwierzytelnienie i uzyskanie dostępu do wielu systemów oprogramowania. Niebezpieczna praktyka,
której należy odradzać.
single point of failure [pojedynczy punkt awarii (SPOF)]: część systemu sterowania budynkiem, która w
przypadku awarii uniemożliwi prawidłowe działanie całego systemu sterowania budynkiem.

sinkholing [lej krasowy]: przekierowanie ruchu z pierwotnego miejsca docelowego do określonego
przez właścicieli leja. Zmienione miejsce docelowe jest znane jako lejek. Sinkhole mogą być dobre lub
złe. Lej w botnecie służy do zbierania informacji o konkretnym botnecie (to dobrze).
situational awerness [świadomość sytuacyjna]: postrzeganie stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i
jego zagrożenia w określonym czasie i przestrzeni; zrozumienie / znaczenie obu razem wziętych
(ryzyko); oraz projekcja ich statusu w najbliższej przyszłości.
spis umiejętności: lista pracowników zawierająca ich umiejętności, które mają zastosowanie do
odzyskiwania danych w cyberprzestrzeni.
skimming: nieuprawnione użycie czytnika do odczytywania tagów bez zezwolenia lub wiedzy
właściciela tagu lub osoby będącej w jego posiadaniu.
Small Computer System Interface (SCSI): Interfejs służący jako magistrala rozszerzeń, której można
używać do podłączania dysków twardych, napędów taśmowych i innych komponentów sprzętowych.
smart card [karta inteligentna]: plastikowa karta wielkości karty kredytowej z wbudowanymi układami
scalonymi, które mogą przechowywać, przetwarzać i przekazywać informacje.
smart grid [inteligentna sieć]: sieć elektryczna, która obejmuje różnorodne środki operacyjne i
energetyczne, w tym inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia, odnawialne źródła energii i zasoby
związane z efektywnością energetyczną.
smart meter [licznik inteligentny]: urządzenie elektroniczne, które rejestruje zużycie energii
elektrycznej w odstępach godzinnych lub krótszych i co najmniej raz dziennie przekazuje te informacje
do zakładu użyteczności publicznej w celu monitorowania i rozliczania. Inteligentne liczniki różnią się
od tradycyjnych automatycznych odczytów liczników (AMR) tym, że inteligentne liczniki umożliwiają
dwukierunkową komunikację z licznikiem i systemem centralnym. W przeciwieństwie do domowych
monitorów energii, inteligentne liczniki mogą gromadzić dane do zdalnego raportowania. Chociaż
„inteligentny licznik” często odnosi się do licznika energii elektrycznej, może również oznaczać
urządzenie mierzące zużycie gazu ziemnego lub wody. Całkowicie hakowalny. Nazywa się je również
licznikami interwałów lub liczników czasu użytkowania.
Sieci SmartPhone Ad hoc (SPAN): Wykorzystaj istniejący sprzęt (głównie Bluetooth i Wi-Fi) w
dostępnych na rynku smartfonach, aby tworzyć sieci peer-to-peer bez polegania na sieciach
komórkowych, punktach dostępu bezprzewodowego lub tradycyjnej infrastrukturze sieciowej.
smart thermostat [inteligentny termostat]: termostat z funkcją Wi-Fi zaprojektowany w celu poprawy
wydajności energetycznej i kontrolowania temperatury z komputera, tabletu lub smartfona. Niektóre
inteligentne termostaty obsługują głos (polecenie głosowe). Oznacza to, że możesz poprosić go o
regulację temperatury całkowicie bez użycia rąk. Termostaty z obsługą głosu można zmienić w celu
podsłuchiwania rozmów i stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie używaj ich w
bezpiecznych miejscach.
smishingowy atak: forma ataku phishingowego polegająca na użyciu wiadomości tekstowej (SMS) z
telefonu komórkowego w celu zwabienia celu do witryny internetowej lub nakłanianie celu do
zadzwonienia pod numer telefonu w celu przekonania go do ujawnienia informacji o karcie kredytowej,
takie jak numer PIN. Często informowany jest cel, za który zostanie oskarżony o coś, chyba że kliknie
link i anuluje go.
Smurf atak: Atak cybernetyczny, który fałszuje adres docelowy i wysyła ping na adres rozgłoszeniowy
dla sieci zdalnej, co powoduje wysyłanie dużej liczby odpowiedzi ping do celu.

snarf: Chwycić, a zwłaszcza chwycić duży dokument lub plik w celu użycia go za zgodą autora lub bez.
Aby pobrać plik lub zestaw plików przez sieć.
Sneakernet: nieformalny termin opisujący przesyłanie informacji elektronicznych, zwłaszcza plików
komputerowych, poprzez fizyczne przenoszenie nośników wymiennych, takich jak taśma
magnetyczna, dyskietki, dyski kompaktowe, dyski flash USB (pendrive, pendrive) lub zewnętrzne dyski
twarde z jednego komputera do inny, zwykle zamiast przesyłania informacji przez sieć komputerową.
sniffer: to program komputerowy lub element sprzętu komputerowego, który może przechwytywać i
rejestrować ruch przechodzący przez sieć cyfrową lub część sieci. Gdy strumienie danych przepływają
przez sieć, sniffer przechwytuje każdy pakiet i, jeśli to konieczne, dekoduje nieprzetworzone dane
pakietu, pokazując wartości różnych pól w pakiecie i analizuje jego zawartość zgodnie z odpowiednim
RFC lub innymi specyfikacjami.
snoop server: serwer, który używa programu sniffer pakietów do przechwytywania ruchu sieciowego
do analizy. Wykorzystywany do identyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa i / lub monitorowania
działań pracowników (takich jak odwiedzane strony internetowe), program szpiegowski ustawia
interfejsy sieciowe w tryb rozwiązły.
snort: popularne oprogramowanie systemu wykrywania włamań typu open source.
snort i smoka czujniki: aplikacje do wykrywania włamań dopasowujące sygnatury, które zgłaszają alerty
i dostarczają informacji o źródłowym i docelowym IP oraz porcie, a także o tym, która reguła lub
sygnatura została naruszona.
Social-Engineer Toolkit (SET): Unikalne narzędzie, które atakuje element ludzki, a nie system kontroli
budynku. Posiada funkcje umożliwiające wysyłanie e-maili i apletów Java zawierających kod
cyberataku. Ma być używany bardzo ostrożnie i tylko do celów „białego kapelusza”.
socjotechniczny atak: Socjotechnika to sztuka i nauka nakłaniania ludzi do zrobienia czegoś, czego od
nich oczekujesz, a czego nie zrobiliby w normalnym toku działania. Zamiast zbierać informacje
środkami technicznymi, intruzi mogą również stosować metody inżynierii społecznej, takie jak
podszywanie się pod inne osoby przez telefon lub inne środki perswazyjne (np. Oszukiwanie,
przekonywanie, nakłanianie, kuszenie, prowokowanie), aby zachęcić kogoś do ujawnienia informacji.
Atakujący szukają informacji o tym, z kim cel prowadzi interesy, zarówno z dostawcami, jak i klientami,
i są szczególnie zainteresowani wsparciem IT. Gromadzą te informacje, aby lepiej zrozumieć role i
obowiązki. Używają tych informacji aby udawać kogoś z jednej z tych firm. Atakujący szukają informacji,
takich jak urodziny, kto niedawno awansował lub kto właśnie miał dziecko. Hakerzy nie dyskontują
żadnych odkrytych informacji. Będą wykorzystywać złe relacje między działem IT a innymi biurami jako
klin do zdobycia informacji.
spam społecznościowy: niechciane treści spamerskie pojawiające się w sieciach społecznościowych i
wszelkich witrynach internetowych zawierających treści generowane przez użytkowników
(komentarze, czat itp.). Może przybierać różne formy, w tym wiadomości masowe, wulgaryzmy, obelgi,
szerzenie nienawiści, złośliwe linki, fałszywe recenzje, fałszywych znajomych i informacje
umożliwiające identyfikację osoby.
SOPHIA: Pasywne narzędzie do monitorowania sieci opracowane przez Idaho National Labs.
soft access point [miękki punkt dostępu (programowy punkt dostępu)]: miękki punkt dostępu można
skonfigurować na karcie Wi-Fi bez konieczności fizycznego routera Wi-Fi. Dzięki funkcjom wirtualnego
Wi-Fi systemu Windows 7 i technologii Intel My Wi-Fi można łatwo skonfigurować programowy punkt

dostępu na komputerze. Po uruchomieniu można udostępniać dostęp do sieci na komputerze innym
użytkownikom Wi-Fi, którzy będą łączyć się z programowym AP. Jeśli jakikolwiek pracownik
skonfiguruje programowy punkt dostępu na swoim komputerze w siedzibie firmy i będzie udostępniać
przez niego sieć firmową, wówczas ten programowy punkt dostępu zachowuje się jak fałszywy punkt
dostępu.
soft zero [miękkie zero]: Kiedy miękkie zero jest wykonywane na detektorze gazu lub monitorze (tj.
autozero przy uruchomieniu), wszelkie regulacje pozostaną na miejscu tylko wtedy, gdy przyrząd
pozostaje włączony.
software assurance [gwarancja oprogramowania]: poziom pewności, że oprogramowanie jest wolne
od luk, które zostały celowo zaprojektowane w oprogramowaniu lub przypadkowo wstawione w
dowolnym momencie jego cyklu życia, oraz że oprogramowanie działa w zamierzony sposób.
software-based fault isolation [oparta na oprogramowaniu izolacja błędów]: metoda izolowania
modułów aplikacji na odrębne domeny błędów wymuszane przez oprogramowanie. Technika ta
umożliwia niezaufane programy napisane w niebezpiecznym języku, takim jak C, na bezpieczne
wykonywanie w ramach pojedynczej wirtualnej przestrzeni adresowej aplikacji. Niezaufane,
interpretowalne maszynowo moduły kodu są przekształcane w taki sposób, że cały dostęp do pamięci
jest ograniczony do kodu i segmentów danych w ich domenie błędów. Dostęp do zasobów
systemowych można również kontrolować za pomocą unikalnego identyfikatora związanego z każdą
domeną.
software radio [radio programowe]: radio używane przez hobbystów, które przetwarza sygnał za
pomocą oprogramowania zamiast sprzętu. Ponieważ oprogramowanie można wymienić, to samo
urządzenie może być używane do wielu różnych zastosowań. Zobacz Universal Software Radio
Peripheral (USRP).
solenoid valve [zawór elektromagnetyczny]: zawór uruchamiany przez cewkę elektryczną. Zawór
elektromagnetyczny ma zwykle dwa stany: otwarty i zamknięty.
solid-state relay [przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)]: zapewnia wysoki stopień niezawodności, długą
żywotność i zredukowane zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), wraz z szybką reakcją i wysoką
odpornością na wibracje w porównaniu z przekaźnikiem elektromechanicznym (EMR). Wszystkie zalety
obwodów półprzewodnikowych, w tym spójność działania i zwykle dłuższy okres użytkowania,
ponieważ nie ma on żadnych ruchomych części, które mogą się zużywać, ani styków łukowych, które
mogłyby ulec zniszczeniu, co jest główną przyczyną awarii przekaźnika elektromechanicznego.
space cyber [cyberprzestrzeń]: działalność cybernetyczna występująca wyłącznie w projektowaniu i
obsłudze systemów i technologii kosmicznych.
spam: nadużywanie elektronicznych systemów przesyłania wiadomości w celu masowego wysyłania
niechcianych wiadomości. Szkodliwy spam (malspam) czasami zawiera dokument programu Word
zaprojektowany w celu zainfekowania komputera z systemem Windows złośliwym oprogramowaniem.
spam blogs [blogi ze spamem]: blogi ze spamem to blogi tworzone wyłącznie w celu komercyjnej
promocji i przekazywania uprawnień do odsyłaczy do witryn docelowych. Często te „splogi” są
zaprojektowane w sposób wprowadzający w błąd, co daje efekt legalnej witryny internetowej, ale po
dokładnym przyjrzeniu się jest często napisane za pomocą obracającego się oprogramowania lub
bardzo słabo napisane i ledwo czytelna treść. Mają podobny charakter do łączenia gospodarstw.

spamdexing: celowe manipulowanie indeksami wyszukiwarek. Obejmuje szereg metod, takich jak
powtarzanie niepowiązanych zwrotów, w celu manipulowania istotnością lub znaczeniem zasobów
indeksowanych w sposób niezgodny z celem systemu indeksowania. Nazywany również spamem w
wyszukiwarkach, zatruwaniem wyszukiwarek, spamem wyszukiwania lub spamem internetowym.
spark detection [wykrywanie iskier]: maszyny produkcyjne, suszarki, młyny, szlifierki, piece,
rozdrabniacze, peletyzatory, bufory, piece i śrutowanie są źródłem iskier, które mogą powodować
pożary i wybuchy w systemach odpylania. Czujniki podczerwieni wykryją iskry i zasygnalizują konsoli
sterującej natychmiastowe uruchomienie urządzeń gaśniczych, włącz lampkę alarmu iskrowego i
klakson i nagraj zdarzenie. W celu ugaszenia iskier lub żaru wytwarza się drobna mgiełka rozpylonej
wody. Konsola sterująca potwierdza i rejestruje wskazania przepływu wody na urządzeniach
gaśniczych.
spear phishing atak: próby wyłudzenia informacji skierowane do określonych osób lub firm, których
wyłącznym celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych ofiary, takich jak
dane uwierzytelniające dostępu do sieci. Atakujący mogą początkowo zbierać dane osobowe o swoim
celu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Technika ta jest obecnie zdecydowanie najbardziej
skuteczna w Internecie, odpowiadając za 91% cyberataków.
specjalny program dostępu: program ustanowiony dla określonej klasy informacji niejawnych, który
nakłada wymogi dotyczące ochrony i dostępu, które wykraczają poza te, które są zwykle wymagane
dla informacji na tym samym poziomie klauzuli.
specjalny program dostępu (SAPF): obiekt akredytowany przez odpowiednią agencję zgodnie z ICD 706,
w którym mogą być przetwarzane informacje SAP.
specjalny znak: Dowolny znak niealfanumeryczny, który można wyświetlić na standardowej
klawiaturze amerykańsko-angielskiej. Użycie określonego znaku specjalnego może zależeć od aplikacji.
Poniżej znajduje się lista znaków specjalnych:
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spike mic [mikrofon kolczasty]: (1) gadżet, który może wystrzelić specjalną strzałkę z wbudowanym
mikrofonem i potajemnie słuchać rozmów w pobliżu. Wyrzutnia działa jako odbiornik i ma zasięg do
50 stóp. (2) Kolec, który fizycznie przechodzi przez ścianę do następnego pomieszczenia, mechanicznie
połączony z membraną mikrofonu po drugiej stronie ściany.
spillage [wyciek]: zdarzenie naruszające bezpieczeństwo, którego skutkiem jest przeniesienie
informacji niejawnych lub informacji CUI do systemu informatycznego nieakredytowanego (tj.
autoryzowanego) dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
spim: niezamówione wiadomości błyskawiczne od nieznanej osoby, próbujące Ci coś sprzedać.
spindle [wrzeciono]: mechanizm wewnątrz dysku twardego, który przesuwa głowice na miejsce; oś, na
której obraca się dysk.
split-horizon: metoda zapobiegania pętlom routingu w protokołach routingu opartych na wektorze
odległości poprzez zakazanie routerowi rozgłaszania trasy z powrotem do interfejsu, z którego został
wyuczony.
spoofing: (1) Fałszowanie adresu nadania (IP, ID dzwoniącego, GPS, adres e-mail) transmisji w celu
uzyskania nielegalnego (nieuprawnionego) wejścia do bezpiecznego systemu kontroli budynku. (2)
Podszywanie się może również odnosić się do prawowitych właścicieli praw autorskich, którzy

umieszczają zniekształcone lub niedostępne do odsłuchu wersje swoich utworów w sieciach wymiany
plików.
spoofing attack [atak polegający na spoofingu]: generowanie wychodzącego ruchu sieciowego
podszywającego się z innego miejsca, zwykle używany w ataku typu „odmowa usługi”. Zobacz
Masquerading Attack.
spyware [oprogramowanie szpiegowskie]: oprogramowanie, które ma na celu gromadzenie informacji
o osobie lub organizacji bez jej wiedzy i może wysyłać takie informacje do innego podmiotu bez zgody
konsumenta lub zapewnia kontrolę nad komputerem bez wiedzy konsumenta. Oprogramowanie
szpiegujące dzieli się głównie na cztery typy: monitory systemu, koń trojański, oprogramowanie
reklamowe i śledzące pliki cookie. Oprogramowanie szpiegujące jest głównie wykorzystywane do
śledzenia i przechowywania ruchów użytkowników Internetu w sieci oraz do wyświetlania
użytkownikom internetu wyskakujących reklam. Za każdym razem, gdy oprogramowanie szpiegujące
jest wykorzystywane do złośliwych celów, jego obecność jest zazwyczaj ukryta przed użytkownikiem i
może być trudna do wykrycia. Niektóre programy szpiegowskie, takie jak keyloggery, mogą być celowo
instalowane przez właściciela udostępnionego, firmowego lub publicznego komputera w celu
monitorowania użytkowników. Podczas gdy termin „oprogramowanie szpiegowskie” sugeruje
oprogramowanie, które monitoruje komputer użytkownika, funkcje oprogramowania szpiegującego
mogą wykraczać poza zwykłe monitorowanie. Oprogramowanie szpiegujące może gromadzić prawie
każdy rodzaj danych, w tym dane osobowe, takie jak nawyki przeglądania Internetu, dane logowania
użytkowników oraz informacje o koncie bankowym lub kredytowym. Oprogramowanie szpiegujące
może również zakłócać kontrolę użytkownika nad komputerem, instalując dodatkowe
oprogramowanie lub przekierowując przeglądarki internetowe. Niektóre programy szpiegujące mogą
zmieniać ustawienia komputera, co może skutkować niską szybkością połączenia internetowego,
nieautoryzowanymi zmianami ustawień przeglądarki lub zmianami ustawień oprogramowania.
Oprogramowanie szpiegowskie niekoniecznie rozprzestrzenia się w ten sam sposób, co wirus lub
robak, ponieważ zainfekowane systemy zazwyczaj nie próbują przesyłać ani kopiować
oprogramowania na inne komputery. Te popularne programy szpiegowskie ilustrują różnorodność
zachowań występujących w tych atakach. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku wirusów
komputerowych, badacze nadają nazwy programom szpiegującym, które nie mogą być używane przez
ich twórców. Programy mogą być pogrupowane w „rodziny” oparte nie na wspólnym kodzie programu,
ale na typowych zachowaniach lub „podążaniu za pieniędzmi” widocznych powiązań finansowych lub
biznesowych. Programy, które są często instalowane razem, można opisać jako części tego samego
pakietu oprogramowania szpiegującego, nawet jeśli działają one oddzielnie.
• CoolWebSearch, grupa programów, wykorzystuje luki w przeglądarce Internet Explorer. Pakiet
kieruje ruch do reklam na stronach internetowych, w tym coolwebsearch.com. Wyświetla wyskakujące
reklamy, przepisuje wyniki wyszukiwania i zmienia plik hosta zainfekowanego komputera, aby
kierować wyszukiwania DNS do tych witryn.
• FinFisher, czasami nazywany FinSpy, to wysokiej klasy pakiet do monitoringu sprzedawany organom
ścigania i agencjom wywiadowczym. Usługi wsparcia, takie jak szkolenia i aktualizacje technologii, są
częścią pakietu.
• HuntBar, znany również jako WinTools lub Adware. Wyszukiwarka internetowa została
zainstalowana przez napęd ActiveX przez pobranie z partnerskich witryn internetowych lub przez
reklamy wyświetlane przez inne programy szpiegujące - przykład tego, jak oprogramowanie
szpiegowskie może zainstalować więcej oprogramowania szpiegującego. Programy te dodają paski

narzędzi do IE, śledzą zagregowane zachowanie podczas przeglądania, przekierowują odniesienia do
podmiotów stowarzyszonych i wyświetlają reklamy.
• Internet Optimizer, znany również jako DyFuCa, przekierowuje strony błędów programu Internet
Explorer do reklam. Gdy użytkownicy podążają za niedziałającym linkiem lub wprowadzają błędny
adres URL, widzą stronę z reklamami. Jednak ze względu na to, że witryny internetowe chronione
hasłem używają tego samego mechanizmu, co błędy HTTP, Optymalizator Internetu uniemożliwia
użytkownikowi dostęp do witryn chronionych hasłem.
• Oprogramowanie szpiegujące, takie jak Look2Me, ukrywa się w procesach krytycznych dla systemu i
uruchamia się nawet w trybie awaryjnym. Bez procesu do zakończenia są trudniejsze do wykrycia i
usunięcia, co jest połączeniem oprogramowania szpiegującego i rootkita. Coraz częściej stosuje się
również technologię rootkit, ponieważ nowsze programy szpiegujące mają również określone środki
zaradcze przeciwko dobrze znanym produktom chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem i mogą
uniemożliwić ich uruchomienie lub instalację, a nawet ich odinstalowanie.
• Movieland, znany również jako Moviepass.tv i Popcorn.net, to usługa pobierania filmów, która była
przedmiotem tysięcy skarg do Federalnej Komisji Handlu i innych agencji.
• WeatherStudio ma wtyczkę, która wyświetla panel okna w dolnej części okna przeglądarki.
• Zango przekazuje reklamodawcom szczegółowe informacje o witrynach internetowych, które
odwiedzają użytkownicy. Zmienia również żądania HTTP dotyczące reklam stowarzyszonych, do
których prowadzą linki z witryny internetowej, dzięki czemu reklamy przynoszą firmie niezarobiony
zysk. Otwiera wyskakujące reklamy, które pokrywają strony internetowe konkurujących firm.
• Trojan Zlob, lub po prostu Zlob, pobiera się na komputer za pośrednictwem kodeka ActiveX i
przekazuje informacje z powrotem do Control Server. Niektóre informacje mogą obejmować historię
wyszukiwania, odwiedzane witryny internetowe, a nawet naciśnięcia klawiszy. Niedawno Zlob był
znany z przejmowania routerów ustawionych na domyślne.
spyware atak: oprogramowanie, które jest potajemnie lub potajemnie instalowane w BCS w celu
zebrania informacji; rodzaj złośliwego kodu, który monitoruje lub szpieguje swoje ofiary. Zwykle
pozostaje w ukryciu.
spy-phishing: określany jako „crimeware”, spy-phishing wykorzystuje trend „mieszanych zagrożeń”.
Zapożycza techniki zarówno z phishingu, jak i oprogramowania szpiegującego. Pobrane aplikacje
pozostają cicho w systemie użytkownika, dopóki docelowy adres URL nie zostanie odwiedzony, po
czym jest aktywowany, wysyłając informacje do złośliwej strony trzeciej. Poprzez wykorzystanie
oprogramowania szpiegującego i innych trojanów, próby phishingu szpiegowskiego przedłużają
początkowe ataki phishingowe poza moment, w którym strona phishingowa jest dostępna.
SQL inhjectio attack [atak z iniekcją SQL]: typ ataku sprawdzającego poprawność danych wejściowych,
w którym kod SQL jest wstawiany do zapytań aplikacji opartych na bazie danych w celu manipulowania
bazą danych.
stack smashig attack [atak polegający na niszczeniu stosu]: atak cybernetyczny wykorzystujący
przepełnienie bufora w celu nakłonienia komputera do wykonania dowolnego kodu. Etapy cyberataku:
• Badanie: badanie i analiza dostępnych informacji o celu w celu zidentyfikowania potencjalnych
słabych punktów. Atakujący użyją wszelkich dostępnych środków, aby znaleźć techniczne,
proceduralne lub fizyczne luki w zabezpieczeniach, które mogą próbować wykorzystać. Będą korzystać
z informacji open source, takich jak LinkedIn i Facebook, usługi zarządzania nazwami domen /

wyszukiwania oraz media społecznościowe. Będą korzystać z zestawów narzędzi i technik oraz
standardowych narzędzi do skanowania sieci, aby zbierać i oceniać wszelkie informacje o
komputerach, systemach bezpieczeństwa i personelu organizacji.
• Dostawa: dotarcie do punktu w systemie kontroli budynku, w którym można wykorzystać lukę. Osoba
atakująca będzie dążyć do znalezienia się w sytuacji, w której może wykorzystać lukę, którą
zidentyfikował, lub podejrzewa, że potencjalnie może istnieć. Kluczową decyzją dla atakującego jest
wybranie najlepszej ścieżki dostarczania złośliwego oprogramowania lub poleceń, które umożliwią mu
złamanie zabezpieczeń. Przykłady obejmują:
• próby uzyskania dostępu do usług online organizacji
• wysłanie wiadomości e-mail zawierającej łącze do złośliwej witryny internetowej lub pliku załącznika
zawierający złośliwy kod
• oddanie zainfekowanej pamięci USB na targach
• tworzenie fałszywej witryny internetowej w nadziei, że użytkownik ją odwiedzi
• Naruszenie: wykorzystywanie luki / luk w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Szkody będą
zależeć od charakteru luki i metody wykorzystania. Po wykonaniu tej czynności osoba atakująca może
udawać ofiarę i wykorzystywać swoje uzasadnione prawa dostępu w celu uzyskania dostępu do innych
systemów i informacji. Może im to pozwolić na:
• wprowadzać zmiany wpływające na działanie systemu sterowania budynkiem
• uzyskać dostęp do kont internetowych
• uzyskać pełną kontrolę nad komputerem użytkownika, tabletem lub smartfonem
• Wpływ: Wykonywanie działań w systemie kontroli budynku, które osiągają cel napastnika. W
zależności od motywacji atakujący może próbować zbadać systemy sterowania budynkiem, rozszerzyć
ich dostęp i ustanowić trwałą obecność (proces czasami nazywany konsolidacją). Przejęcie konta
użytkownika zwykle gwarantuje jego stałą obecność. Przejęcie konta administratora to Święty Graal
napastnika. Mając dostęp administracyjny do tylko jednego systemu sterowania budynkiem, mogą
spróbować zainstalować automatyczne narzędzia skanujące, aby dowiedzieć się więcej o Twoich
sieciach i przejąć kontrolę nad większą liczbą systemów. Robiąc to, będą bardzo uważać, aby nie
uruchamiać procesów monitorowania systemu sterowania budynkiem, a nawet mogą je wyłączyć na
jakiś czas.
samodzielne przetwarzanie: przetwarzanie, zwykle na komputerze PC lub komputerze średniej klasy,
które nie wymaga żadnego łącza komunikacyjnego z komputerem typu mainframe lub innym
procesorem.
standbye power [moc w trybie czuwania]: energia elektryczna zużywana przez urządzenia
elektroniczne i urządzenia elektryczne, gdy są one wyłączone (ale są zaprojektowane tak, aby nadal
pobierać część energii) lub w trybie gotowości. Nazywana także mocą wampirów, ciągiem wampirów,
ładunkiem fantomowym lub wyciekiem energii elektrycznej.
standardowy obiekt / właściwość / usługa: obiekty, właściwości lub usługi, które są standardowymi
obiektami, właściwościami lub usługami wyliczonymi i zdefiniowanymi w ASHRAE 135. Klauzula 23
ASHRAE 135 definiuje metody rozszerzania

ASHRAE 135 do niestandardowych lub zastrzeżonych informacji. Standardowe obiekty / właściwości /
usługi BACnet wyraźnie wykluczają wszelkie rozszerzenia specyficzne dla dostawcy.
Standard Configuration Proeprty Type [typ właściwości konfiguracji standardowej (SCPT)]:
Standardowy format właściwości konfiguracyjnych.
Standardowy typ zmiennej sieci (SNVT): Standardowy typ formatu służący do definiowania informacji
o danych przesyłanych i odbieranych przez poszczególne węzły.
Statystyczna kontrola procesu (SPC): wykorzystanie technik statystycznych do kontroli jakości
produktu lub procesu.
stealth strategy attack [atak z ukrycia]: niektóre wirusy próbują uniknąć wykrycia, zabijając zadania
związane z oprogramowaniem antywirusowym, zanim będzie ono mogło je wykryć (na przykład robak
Conficker, znany również jako Downup, Downadup i Kido).
stealware: rodzaj złośliwego oprogramowania, które potajemnie przesyła pieniądze lub dane do osoby
trzeciej. Stealware wykorzystuje plik cookie HTTP do przekierowania prowizji, którą zwykle uzyskuje
witryna internetowa za kierowanie użytkowników do innej witryny.
steganografia: sztuka i nauka komunikowania się w sposób, który ukrywa istnienie komunikacji. Na
przykład obraz z pornografią dziecięcą można ukryć w innym pliku graficznym, plik audio lub inny
format pliku. Przykładem ze świata rzeczywistego jest „niewidzialny” atrament.
sieć pamięci masowej (SAN): infrastruktura sieciowa współużytkowanej pamięci masowej obejmującej
wiele hostów, łącząca wszystkie urządzenia pamięci masowej, a także zdalne lokalizacje.
siła mechanizmu (SoM): Skala do pomiaru względnej siły mechanizmu zabezpieczającego.
striped core [rozłożony rdzeń]: architektura sieci, w której dane użytkownika przechodzące przez
podstawową sieć IP są odszyfrowywane, filtrowane i ponownie szyfrowane raz lub więcej razy. Uwaga:
wykonywane są deszyfrowanie, filtrowanie i ponowne szyfrowanie w „czerwonej bramie”; w
konsekwencji rdzeń jest „w paski”, ponieważ ścieżka danych jest naprzemiennie czarna, czerwona i
czarna.
striping: metoda przechowywania danych, w której jednostka danych jest dystrybuowana i
przechowywana na kilku dyskach twardych, co poprawia szybkość dostępu, ale nie zapewnia
nadmiarowości.
samodzielne przetwarzanie: przetwarzanie, zwykle na komputerze PC lub komputerze średniej klasy,
które nie wymaga żadnego łącza komunikacyjnego z komputerem typu mainframe lub innym
procesorem.
moc w trybie czuwania: energia elektryczna zużywana przez urządzenia elektroniczne i urządzenia
elektryczne, gdy są one wyłączone (ale są zaprojektowane tak, aby nadal pobierać część energii) lub w
trybie gotowości. Nazywana także mocą wampirów, ciągiem wampirów, ładunkiem fantomowym lub
wyciekiem energii elektrycznej.
strong authentication [silne uwierzytelnianie]: wymóg korzystania z wielu czynników uwierzytelniania
i zaawansowanych technologii, takich jak dynamiczne hasła lub certyfikaty cyfrowe, w celu weryfikacji
tożsamości podmiotu.
structured walkthrough tet [ustrukturyzowany test przejścia]: członkowie zespołu przechodzą przez
plan odzyskiwania po cyberataku, aby zidentyfikować i naprawić słabe punkty.

Stuxnet atak: ten wirus rzekomo atakował sterowniki PLC i zmodyfikowane ustawienia zaworów.
Zamknięcie zaworów w pewnych momentach prowadziłoby do wzrostu ciśnienia, który mógłby
spowodować uszkodzenie sprzętu. Późniejsza wersja zagrożenia skupiała się na sterownikach PLC
manipulujących częstotliwością wirowania obracających się silników. Wielokrotne zwiększanie
prędkości silników i ich spowalnianie może spowodować pogorszenie jakości wyjściowej i uszkodzenie
sprzętu. Aby ukryć swoją aktywność, Stuxnet rzekomo wykonywał nieco inne procedury infekcji w
zależności od oprogramowania zabezpieczającego zainstalowanego w docelowej sieci. Aby uniknąć
wykrycia przez personel monitorujący fabrykę, Stuxnet rzekomo rejestrował odczyty pomiarów
podczas normalnej pracy i odtwarzał je w pętli.
subject [podmiot]: osoba, której tożsamość jest powiązana z określonym poświadczeniem.
subnet [podsieć]: logiczne zgrupowanie do 127 węzłów, gdzie logiczne grupowanie jest definiowane
przez adresowanie węzłów. Każda podsieć ma przypisany numer, który jest unikalny w ramach
domeny.
subsciber identity module [moduł tożsamości abonenta (SIM)]: wyjmowana karta inteligentna
zawierająca informacje o subskrypcji telefonu komórkowego i książkę telefoniczną.
subskrypcja: zobowiązanie kontraktowe zapewniające organizacji prawo do korzystania z narzędzia
odzyskiwania dostawcy w celu przywrócenia ich zdolności przetwarzania na komputerach mainframe.
superencryption: proces szyfrowania zaszyfrowanych informacji. Występuje, gdy wiadomość
zaszyfrowana w trybie offline jest przesyłana przez zabezpieczony obwód online lub gdy informacje
zaszyfrowane przez nadawcę są multipleksowane na łącze komunikacyjne, które jest następnie
szyfrowane masowo.
supercookie: bardzo trwały śledzący plik cookie umieszczony na komputerze użytkownika.
superużytkownik: konto w systemie sterowania budynkiem, które ma pełne uprawnienia
administracyjne do sterowania budynkiem w całym systemie. Większość komputerów z systemem
Unix ma konto logowania o nazwie root, które działa jako superużytkownik.
supervisory controller [kontroler nadzorczy]: kontroler wdrażający kombinację logiki nadzorczej
(globalne strategie sterowania lub strategie optymalizacji), harmonogramowania, alarmowania,
zarządzania zdarzeniami, trendów, usług internetowych lub zarządzania siecią. Zauważ, że jest to
określone przez użycie; wiele kontrolerów nadrzędnych ma również możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniami w budynku.
supervisory cotrol and data acquistion [nadzór, kontrola i gromadzenie danych (SCADA)]: ogólna nazwa
systemu komputerowego, który jest zdolny do gromadzenia i przetwarzania danych oraz stosowania
kontroli operacyjnych na duże odległości. Typowe zastosowania obejmują przesył i dystrybucję energii
oraz systemy rurociągów. SCADA został zaprojektowany z myślą o unikalnych wyzwaniach
komunikacyjnych (opóźnienia, integralność danych itp.), Jakie stwarzają różne media, które muszą być
używane, takie jak linie telefoniczne, mikrofale i satelity. Zwykle raczej udostępniane niż dedykowane.
Sieci lub systemy zwykle używane do sterowania przemysłowego lub do zarządzania infrastrukturą,
taką jak rurociągi i systemy zasilania.
supervisory gateway [brama nadzorcza]: urządzenie, które jest zarówno kontrolerem nadzorczym, jak
i bramą, takie jak brama nadzorcza Niagara Framework.

supplementation (assessment procedures) [uzupełnienie (procedury oceny)]: proces dodawania
procedur oceny lub szczegółów oceny do procedur oceny w celu odpowiedniego zaspokojenia potrzeb
organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem.
supplementation (security controls) [uzupełnienie (kontrole bezpieczeństwa)]: proces dodawania
kontroli bezpieczeństwa lub ulepszeń kontroli do linii bazowej kontroli bezpieczeństwa z publikacji
specjalnej NIST 800-53 lub instrukcji CNSS 1253 w celu odpowiedniego spełnienia potrzeb organizacji
w zakresie zarządzania ryzykiem.
supply chain [łańcuch dostaw]: system organizacji, ludzi, działań, informacji i zasobów służący do
tworzenia i przenoszenia produktów, w tym komponentów produktów i / lub usług, od dostawców do
ich klientów.
supply chain attack [atak na łańcuch dostaw]: Ataki, które umożliwiają przeciwnikowi wykorzystanie
implantów lub innych luk w zabezpieczeniach wprowadzonych przed instalacją w celu infiltracji danych
lub manipulowania sprzętem, oprogramowaniem, systemami operacyjnymi, urządzeniami
peryferyjnymi (produktami informatycznymi) lub usługami w dowolnym momencie cyklu życia. Na
przykład, dołączając maleńki mikrofon do milionów termostatów wyprodukowanych w obcym kraju,
więc po zainstalowaniu ich w wrażliwych pomieszczeniach można ich używać do podsłuchiwania
rozmów.
supply chain risk management [zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw]: proces identyfikacji, analizy i
oceny ryzyka łańcucha dostaw oraz akceptowania, unikania, przenoszenia lub kontrolowania go do
akceptowalnego poziomu, biorąc pod uwagę powiązane koszty i korzyści z wszelkich podjętych działań.
surreptitious entry [tajne wejście]: nieupoważnione wejście w sposób, który nie pozostawia łatwo
dostrzegalnych dowodów.
sustained mode [tryb podtrzymany]: Zmierzona szybkość transferu danego urządzenia podczas
normalnej pracy.
switch [przełącznik]: urządzenie monitorujące ruch w sieci, które kontroluje przepływ ruchu między
wieloma węzłami sieci.
switchgear [rozdzielnica]: W systemie elektroenergetycznym rozdzielnica jest połączeniem
elektrycznych rozłączników, bezpieczników lub wyłączników automatycznych używanych do
sterowania, ochrony i izolowania sprzętu elektrycznego. Jedną z głównych funkcji rozdzielnicy jest
ochrona systemu przed awariami, w tym awariami komponentów, takich jak transformatory
obciążenia, kable i zakończenia kabli. Służy zarówno do odłączania zasilania sprzętu w celu wykonania
pracy, jak i do usuwania usterek w dalszej części. Zwykle personel przeszkolony w zakresie rozdzielnic
średniego napięcia, który może obsługiwać ręcznie wyłączniki lub przełączniki mogą przywrócić
obsługę budynku z alternatywnego źródła zasilania. Zalecany jest projekt rozdzielnicy z ręcznym
przenoszeniem. Wymaga to dwóch źródeł danych z narzędzia, co daje możliwość ręcznego przełączenia
się na drugie źródło w celu łatwego przywrócenia usługi.
Sybil cyberatak: cyberatak Sybil polega na wykuwaniu wielu tożsamości w złych zamiarach, nazwanych
na cześć „Sybil”, słynnego pacjenta z zaburzeniami osobowości. Spamer może utworzyć wiele witryn
internetowych pod różnymi nazwami domen, z których wszystkie zawierają linki do siebie, na przykład
fałszywe blogi (znane jako blogi spamerskie).

syllabary: Lista pojedynczych liter, kombinacji liter lub sylab z ich równoważnymi grupami kodów,
używanych do przeliterowania słów lub nazw własnych, których nie ma w słowniku kodu. Sylabariusz
może być również tabelą pisowni.
symetryczna kryptografia: gałąź kryptografii, w której system lub algorytmy kryptograficzne używają
tego samego tajnego klucza (wspólnego tajnego klucza).
symetryczny klucz: klucz kryptograficzny używany do wykonywania operacji kryptograficznej i jej
odwrotności, na przykład do szyfrowania tekstu jawnego i deszyfrowania tekstu zaszyfrowanego lub
tworzenia kodu uwierzytelniającego wiadomość i do weryfikacji kodu.
SYN Flood atak: Atak typu „odmowa usługi”, który wysyła do hosta więcej pakietów TCP SYN, niż może
obsłużyć protokół.
Synchronous Serial Interface (SSI): szeroko stosowany standard interfejsu szeregowego do zastosowań
przemysłowych między sterownikiem głównym a czujnikiem.
system: ogólny termin używany ze względu na zwięzłość i oznaczający główną aplikację lub ogólny
system wsparcia. System sterowania budynkiem jest identyfikowany przez granice logiczne
wyznaczone wokół różnych przetwarzania komunikacji, pamięci i powiązanych zasobów. Muszą
podlegać tej samej bezpośredniej kontroli zarządczej (a nie odpowiedzialności), pełnić zasadniczo tę
samą funkcję, znajdować się w tym samym środowisku i mieć te same cechy i potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa. System nie musi być fizycznie połączony
systemu administrator: osoba, która zarządza technicznymi aspektami systemu. Osoba
odpowiedzialna za instalację i utrzymanie systemu informatycznego, zapewniające efektywne
wykorzystanie systemu informatycznego, odpowiednie parametry bezpieczeństwa oraz rzetelne
wdrażanie ustalonych zasad i procedur zapewniania informacji.
systemu tryb wysoki: tryb działania bezpieczeństwa systemów informatycznych, w którym każdy
użytkownik z bezpośrednim lub pośrednim dostępem do systemu informatycznego, jego urządzeń
peryferyjnych, terminali zdalnych lub hostów zdalnych ma wszystkie z poniższych kryteriów: (1) ważne
poświadczenie bezpieczeństwa dla wszystkich informacji znajdujących się w system informacyjny; (2)
formalne zezwolenie na dostęp i podpisane umowy o nieujawnianiu wszystkich przechowywanych i /
lub przetwarzanych informacji (w tym wszystkich przedziałów, podkategorii i / lub specjalnych
programów dostępu); oraz (3) uzasadniona potrzeba wiedzy w przypadku niektórych informacji
zawartych w systemie informacyjnym.
systemów przestoje: Planowana przerwa w dostępności systemu sterowania budynkiem w celu
zaplanowanej konserwacji systemu sterowania budynkiem.
systemów integrator: osoba lub firma, która łączy różne komponenty i programy w działający system
dostosowany do konkretnych potrzeb klienta.
systemu integralność: atrybut systemu sterowania budynkiem, gdy spełnia on swoją przeznaczoną dla
niego funkcję w sposób niezakłócony, wolny od celowej lub niezamierzonej nieuprawnionej
manipulacji systemem sterowania budynkiem.
systemu awaria: nieplanowana przerwa w dostępności systemu sterowania budynkiem w wyniku
problemów ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem albo problemów operacyjnych.
systemu profil: szczegółowy opis zabezpieczeń struktury fizycznej, elementów wyposażenia, lokalizacji,
powiązań i ogólnego środowiska operacyjnego systemu informatycznego.

systems requirements planning [planowanie wymagań systemowych]: w pracy z zakresu
cyberbezpieczeństwa osoba, która konsultuje się z klientami w celu zebrania i oceny wymagań
funkcjonalnych oraz przekłada te wymagania na rozwiązania techniczne; zawiera wskazówki dla
klientów dotyczące możliwości zastosowania systemów sterowania budynkiem do potrzeb
biznesowych.
systems security analysis [analiza bezpieczeństwa systemów]: w pracy z zakresu cyberbezpieczeństwa
osoba, która przeprowadza integrację / testy, eksploatację i utrzymanie bezpieczeństwa systemów
sterowania budynkiem.
systems security architecture [architektura bezpieczeństwa systemów]: w pracy z zakresu
cyberbezpieczeństwa osoba, która opracowuje koncepcje systemów sterowania budynkiem i pracuje
nad fazami możliwości w cyklu życia rozwoju systemów sterowania budynkiem; przekłada technologię
i uwarunkowania środowiskowe (np. prawo i regulacje) na systemy sterowania budynkiem oraz
projekty i procesy bezpieczeństwa.
System Security Plan [Plan bezpieczeństwa systemu (SSP)]: Formalny dokument, który zawiera
przegląd wymagań bezpieczeństwa systemu informatycznego i opisuje środki kontroli bezpieczeństwa
wprowadzone lub planowane w celu spełnienia tych wymagań. Formalny dokument przygotowany
przez właściciela systemu informatycznego (lub właściciela wspólnych środków kontroli
bezpieczeństwa w przypadku kontroli dziedziczonych), który zawiera przegląd wymagań dotyczących
bezpieczeństwa systemu i opisuje środki kontroli wprowadzone lub planowane w celu spełnienia tych
wymagań. Plan może również zawierać dodatki pomocnicze lub odniesienia, inne kluczowe dokumenty
związane z bezpieczeństwem, takie jak ocena ryzyka, ocena wpływu na prywatność, umowy o
wzajemne połączenia systemów, plan awaryjny, konfiguracje zabezpieczeń, plan zarządzania
konfiguracją i plan reagowania na incydenty.
tabletop excersise [ćwiczenie przy stole]: ćwiczenie oparte na dyskusji, w którym personel pełniący
role i obowiązki w określonym planie IT spotyka się w klasie lub w grupach dyskusyjnych, aby
zweryfikować zawartość planu poprzez omówienie swoich ról podczas sytuacji awaryjnej i ich reakcji
na konkretną sytuację awaryjną . Facylitator inicjuje dyskusję, przedstawiając scenariusz i zadając
pytania w oparciu o scenariusz.
taktyczna przewaga: platformy, lokalizacje i personel (wojsko USA, sojusznicy, partnerzy koalicyjni,
ratownicy) działający w śmiertelnym niebezpieczeństwie na polu bitwy lub w środowisku kryzysowym
charakteryzujący się (1) zależnością od systemów informacyjnych i łączności zapewniającą przetrwanie
i powodzenie misji , (2) duże zagrożenia dla gotowości operacyjnej zarówno systemów
informatycznych, jak i łączności oraz (3) użytkownicy są w pełni zaangażowani, zestresowani i zależni
od dostępności, integralności i przejrzystości swoich systemów informatycznych.
tag: W języku komputerów tag jest po prostu zmienną.
tag command queuing (TCQ): funkcja wprowadzona w specyfikacji SCSI-2, która umożliwia każdemu
inicjatorowi wydawanie poleceń wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu, w jaki cel powinien
obsługiwać polecenie; inicjator może zażądać wykonania polecenia przy pierwszej nadarzającej się
okazji, w kolejności, w jakiej polecenie zostało odebrane, lub w czasie uznanym przez cel za
odpowiedni.
tailoring [dostosowywanie]: proces, w którym podstawowa kontrola bezpieczeństwa jest
modyfikowana w oparciu o (1) zastosowanie wytycznych dotyczących zakresu; (2) specyfikację
kompensujących środków kontroli w zakresie ochrony, jeśli to konieczne; oraz (3) specyfikację

parametrów zdefiniowanych przez organizację w środkach kontroli bezpieczeństwa poprzez wyraźne
przypisanie i instrukcje wyboru.
tailored trustworthy space [odpowiednia przestrzeń godna zaufania]: środowisko cyberprzestrzeni,
które zapewnia użytkownikowi zaufanie do swojego bezpieczeństwa, wykorzystując zautomatyzowane
mechanizmy do określania warunków bezpieczeństwa i dostosowywania poziomu bezpieczeństwa w
oparciu o kontekst użytkownika i w obliczu zmieniającego się zakresu zagrożeń.
takeover hack [przejęcie]: cyberatak na samochód przez Internet w celu zdalnego przejęcia jego
elementów sterujących, takich jak hamulce i transmisja pojazdu na drodze.
tambering attack [atak manipulacyjny]: tampering to cyberatak internetowy, w którym niektóre
parametry adresu URL są zmieniane bez wiedzy klienta; a kiedy klient wprowadza klucze w tym adresie
URL, wygląda i wygląda dokładnie tak samo. Fałszerstwem są zasadniczo hakerzy i przestępcy w celu
kradzieży tożsamości i uzyskania nielegalnego dostępu do informacji.
target: urządzenie SCSI, które wykonuje operację żądaną przez inicjatora.
tatuaże techniczne (tech tats): zastosowanie elementów mocowanych na skórze i farby przewodzącej
do tworzenia obwodów w postaci tatuażu, który może gromadzić, przechowywać, wysyłać i odbierać
dane.
techniczne kontrole: Kontrole bezpieczeństwa (tj. zabezpieczenia lub środki zaradcze) dla ICS, które są
głównie wdrażane i wykonywane przez system kontroli budynku za pośrednictwem mechanizmów
zawartych w sprzęcie, oprogramowaniu lub komponentach oprogramowania układowego systemu
sterowania budynkiem.
techniczne bezpieczeństwo: dyscyplina bezpieczeństwa poświęcona wykrywaniu, neutralizowaniu lub
wykorzystywaniu szerokiej gamy wrogich i obcych technologii penetracyjnych.
techniczne środki kontroli bezpieczeństwa: kontrole bezpieczeństwa (tj. zabezpieczenia lub środki
zaradcze) dla systemu informatycznego, które są głównie wdrażane i wykonywane przez system
informacyjny za pośrednictwem mechanizmów zawartych w sprzęcie, oprogramowaniu lub
składnikach oprogramowania układowego systemu.
techniczne zagrożenia zdarzenie powodujące katastrofę, które może wystąpić niezależnie od
jakichkolwiek elementów ludzkich.
technical vulnerability information [informacje techniczne o słabych punktach]: szczegółowy opis
słabych punktów z uwzględnieniem możliwych do wdrożenia kroków (takich jak kod) niezbędnych do
wykorzystania tej słabości.
telco: Skrót od firmy telekomunikacyjnej.
telewizyjne hacki: firma ReVuln zajmująca się bezpieczeństwem komputerowym twierdziła, że może
zhakować najnowsze telewizory Samsunga, uzyskać dostęp do ustawień użytkownika, zainstalować
złośliwe oprogramowanie na telewizorach i podłączonych urządzeniach oraz zebrać dane osobowe
przechowywane w telewizorze. Mogli włączyć kamerę wbudowaną w telewizor i oglądać widzów
oglądających plan. Zgłoszono, że Google i Verizon opracowują dekodery telewizji kablowej z
wbudowanymi kamerami wideo i czujnikami ruchu. Jeśli kamera wykryje dwie osoby na kanapie, mogą
zostać wyświetlone reklamy romantycznego filmu, podczas gdy w pokoju pełnym dzieci pojawi się
reklama skierowana do dzieci.

temperatury wyłącznik: przeznaczony do użytku z przemysłowymi urządzeniami grzewczymi w celu
zapobiegania nadmiernej temperaturze w przypadku awarii sprzętu kontrolującego temperaturę.
Zaleca się, aby zadziałanie wyłącznika termicznego automatycznie wyłączało system grzewczy, a do
tego zwykle używane są styki przełączające, które są zamknięte podczas normalnej pracy urządzenia.
W przypadku nadmiernej temperatury konieczne jest ręczne działanie w celu przywrócenia styków
przełącznika.
czujnik temperatury: system czujników, który wytwarza sygnał elektryczny związany z temperaturą, a
w konsekwencji wyczuwa temperaturę otaczającego go medium. Elektroniczne czujniki temperatury
są przeznaczone do użytku z regulatorami elektronicznymi w domowych lub komercyjnych systemach
ogrzewania i chłodzenia. Naścienne czujniki temperatury zapewniają rezystancyjny sygnał wyjściowy
proporcjonalny do zmierzonej temperatury pomieszczenia lub przestrzeni.
TEMPEST: Odnosi się do dochodzenia, studiowania i kontroli i niezamierzone narażanie emanacji z
urządzeń telekomunikacyjnych i zautomatyzowanych systemów informatycznych.
TEMPEST Strefa: Wyznaczony obszar w obiekcie, w którym można eksploatować sprzęt o odpowiedniej
charakterystyce TEMPEST (przypisanie strefy TEMPEST).
tymczasowe procedury operacyjne: z góry określone procedury, które usprawniają operacje przy
zachowaniu akceptowalnego poziomu kontroli i audytowalności podczas ataku cyber-fizycznego.
terabajt: w przybliżeniu jeden bilion bajtów; 1024 gigabajtów.
terminal block [listwa zaciskowa]: wygodny sposób podłączenia przewodów do pojedynczego punktu
połączenia elektrycznego, w którym przewód jest utrzymywany za pomocą dokręcenia śruby. Bloki te
umożliwiają łączenie przewodów bez konieczności ich łączenia, dzięki czemu okablowanie można
łatwo dostosować później, jeśli zajdzie taka potrzeba.
test i ocena: w pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa osoba, która opracowuje i przeprowadza testy
systemów sterowania budynkiem w celu oceny zgodności ze specyfikacjami i wymaganiami, stosując
zasady i metody opłacalnego planowania, oceny, weryfikacji i walidacji parametrów technicznych,
funkcjonalnych i wydajnościowych charakterystyka (w tym interoperacyjność) systemów sterowania
budynkiem lub elementów systemów sterowania budynkiem wykorzystujących technologię
informacyjną.
testów plan: Plany i procedury naprawcze, które są stosowane w systemach kontroli budynku, służą
do testowania rentowności. Plan testów ma na celu wykonanie określonych zadań i procedur działania,
które mogą wystąpić w przypadku prawdziwej katastrofy.
testowe scenariusze: są opisami testów, które należy wykonać w celu sprawdzenia skuteczności funkcji
zabezpieczeń. Mogą obejmować walidację ograniczeń dotyczących hasła, takich jak długość i skład
hasła, wprowadzanie błędnych danych w celu sprawdzenia kontroli walidacji danych, przegląd
informacji audytowych generowanych przez system kontroli budynku, przegląd planów awaryjnych i
analizy ryzyka i tak dalej.
tetheringu atak: łączenie jednego urządzenia z drugim. W kontekście telefonów komórkowych i
tabletów tethering umożliwia współdzielenie połączenia internetowego telefonu lub tabletu z innymi
urządzeniami, takimi jak laptopy. Połączenie telefonu lub tabletu z innymi urządzeniami może odbywać
się przez bezprzewodową sieć LAN (Wi-Fi), przez Bluetooth lub poprzez fizyczne połączenie za pomocą
kabla, na przykład przez USB. Nazywany także osobistym hotspotem.

Tetris on the Green: hackerzy zmienili Green Building na MIT w gigantyczną, grywalną i wielokolorową
grę Tetris, wykorzystującą światła w oknach. Konsola pozwalała graczom przesuwać, obracać i
upuszczać bloki.
termiczny blok: przestrzeń lub przestrzenie w budynku o podobnych wymaganiach dotyczących
klimatyzacji przestrzeni, tak że obszary te można konserwować za pomocą jednego systemu kontroli
temperatury.
termistor: rodzaj rezystora, którego rezystancja zależy od temperatury.
termostatu i czujnika obecności harmonogram: harmonogram termostatu i czujnika obecności zawiera
unikalny identyfikator każdego termostatu, numer pomieszczenia oraz funkcje i funkcje sterowania.
thermostat hacks [wskazówki dotyczące termostatów]: inteligentne termostaty mogą śledzić nawyki
użytkowników dotyczące ogrzewania i klimatyzacji, poznawać preferencje użytkownika i ogólnie
zdalnie nadzorować lokalizację. Jeden producent sterowań HVAC zaprogramował ich termostaty do
raportowania ustawień temperatury przez Internet do firmowej bazy danych co 12 sekund. Ponadto
był co najmniej jeden przypadek, w którym termostat produkowany był na Dalekim Wschodzie
wyprodukowany w taki sposób, że został ponownie wykorzystany zdalnie (przez Internet) w celu
podsłuchiwania poufnych rozmów w sali konferencyjnej.
termometryczna osłona: złączka rurowa stosowana do ochrony czujników temperatury
zainstalowanych w procesach przemysłowych. Składa się z rury zamkniętej z jednej strony i
zamontowanej w strumieniu procesowym. Czujnik temperatury, taki jak termometr, termopara lub
rezystancyjny czujnik temperatury, jest umieszczany w otwartym końcu rury, który zwykle znajduje się
na wolnym powietrzu na zewnątrz rurociągu procesowego lub zbiornika i dowolnej izolacji termicznej.
Płyn procesowy przekazuje ciepło do ściany osłony termometrycznej, która z kolei przekazuje ciepło
do czujnika. Jeśli czujnik ulegnie awarii, można go łatwo wymienić bez opróżniania naczynia lub rur.
threat [zagrożenie]: każda okoliczność lub zdarzenie, które może wyrządzić szkodę systemowi BCS, ICS
lub SCADA, niekorzystnie wpływa na działalność agencji (w tym misję, funkcje, wizerunek lub
reputację), aktywa agencji lub osoby przez system kontroli budynku poprzez nieautoryzowany dostęp,
zniszczenie, ujawnienie, modyfikację informacji i / lub odmowę usługi.
threat aget [agent zagrożenia]: osoba, grupa, organizacja lub rząd, który przeprowadza lub ma zamiar
przeprowadzić cyberataki.
threat analysis [analiza zagrożeń]: Szczegółowa ocena charakterystyk poszczególnych zagrożeń.
threat assessment [ocena zagrożenia]: proces formalnej oceny stopnia zagrożenia systemu
informatycznego lub przedsiębiorstwa i opisanie charakteru zagrożenia.
threat model [model zagrożenia]: opisuje dane zagrożenie i szkodę, jaką może wyrządzić BCS, jeśli ma
lukę w zabezpieczeniach.
threat monitoring [monitorowanie zagrożeń]: analiza, ocena i przegląd ścieżek audytu oraz innych
informacji gromadzonych w celu wyszukania zdarzeń w systemie sterowania budynkiem, które mogą
stanowić naruszenie bezpieczeństwa systemu sterowania budynkiem
threat scenario [scenariusz zagrożenia]: zestaw odrębnych zdarzeń związanych z zagrożeniem,
powiązanych z określonym źródłem zagrożenia lub wieloma źródłami zagrożenia, częściowo
uporządkowanych w czasie.

threat shifting [przenoszenie zagrożenia]: reakcja przeciwników na postrzegane zabezpieczenia i środki
zaradcze (tj. kontrole bezpieczeństwa), w których przeciwnicy zmieniają niektóre cechy swojego
zamiaru wyrządzenia szkody, aby uniknąć lub przezwyciężyć zabezpieczenia i środki zaradcze.
threat source [źródło zagrożenia]: zamiar i metoda ukierunkowana na celowe wykorzystanie luki lub
sytuacji i metody, które mogą przypadkowo wywołać lukę.
threat vector [wektor zagrożenia]: metoda używana przez hakera do ataku na docelową sieć BCS.
throughput [przepustowość]: mierzy liczbę żądań usług w kanale we / wy na jednostkę czasu.
ticket [bilet]: W kontroli dostępu dane, które uwierzytelniają tożsamość klienta lub usługi i razem z
tymczasowym kluczem szyfrowania (kluczem sesji) tworzą poświadczenie.
time bomb attack [atak bomby zegarowej]: program komputerowy rezydenta, który uruchamia
nieautoryzowane działanie w określonym czasie. Przykładem jest wirus komputerowy „Friday the
13th”. Wirus ten infekuje system kontroli budynku kilka dni lub nawet miesięcy wcześniej i pozostaje
w stanie uśpienia do dnia, w którym przypada piątek 13-tego.
time-depedent passsword [hasło zależne od czasu]: hasło, które jest ważne tylko o określonej porze
dnia lub w określonym przedziale czasu.
tiny fragment attack [atak drobnych fragmentów]: narzucanie niezwykle małego rozmiaru fragmentu
na wychodzące pakiety. Jeśli rozmiar fragmentu jest wystarczająco mały, niedozwolony pakiet może
zostać przesłany, ponieważ nie trafił w dopasowanie w filtrze.
topologia: Geometryczne rozmieszczenie węzłów i połączeń kablowych w sieci lokalnej; może być
scentralizowany lub zdecentralizowany. Typowe topologie to magistrala, gwiazda i pierścień.
TP / FT-10: Sieć skrętki o dowolnej topologii zdefiniowana przez CEA-709.3. Najpopularniejszy typ
mediów w sieci sterującej CEA-709.1-C.
TP / XF-1250: Szybka skrętka dwużyłowa, podwójnie zakończona sieć magistrali zdefiniowana w
wytycznych dotyczących interoperacyjności LonMark. Zwykle używany tylko do łączenia wielu sieci TP
/ FT-10.
traceroute: sieciowe narzędzie diagnostyczne do wyświetlania ścieżki i mierzenia opóźnień tranzytu
pakietów między komputerem a serwerem.
traffic analysis [analiza ruchu]: forma ataku pasywnego, w której intruz obserwuje informacje o
połączeniach (choć niekoniecznie treść wiadomości) i wyciąga wnioski; na przykład ze źródła i numery
docelowe lub częstotliwość i długość wiadomości.
traffic-flow ssecurity [bezpieczeństwo przepływu ruchu (TFS)]: techniki przeciwdziałania analizie ruchu.
traffic light protocol [protokół sygnalizacji świetlnej]: zestaw oznaczeń wykorzystujących cztery kolory
(CZERWONY, BURSZTYNOWY, ZIELONY i BIAŁY) używany w celu zapewnienia, że poufne informacje są
udostępniane odpowiednio oczyszczonej publiczności.
traffic padding [dopełnienie ruchu]: Generowanie pozorowanej komunikacji lub jednostek danych w
celu ukrycia ilości wysyłanych rzeczywistych jednostek danych.
trampolining: W ataku przepełnienia bufora, jeśli adres danych dostarczonych przez użytkownika jest
nieznany, ale lokalizacja jest przechowywana w rejestrze, to adres zwrotny może zostać nadpisany
adresem opkodu, co powoduje, że wykonanie przeskakuje do dane dostarczone przez użytkownika.

Jeżeli lokalizacja jest przechowywana w rejestrze R, to skok do lokalizacji zawierającej kod operacji dla
skoku R, wywołania R lub podobnej instrukcji spowoduje wykonanie danych dostarczonych przez
użytkownika.
transaction authentication number [numer uwierzytelniania transakcji (TAN)]: używany przez niektóre
usługi bankowości internetowej jako forma jednorazowego hasła do autoryzacji transakcji
finansowych. Numery TAN to druga warstwa zabezpieczeń, wykraczająca poza tradycyjne
uwierzytelnianie za pomocą jednego hasła. Numery TAN zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo,
ponieważ działają jako forma uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jeżeli fizyczny dokument lub token
zawierający TAN zostanie skradziony, bez hasła nie będzie on przydatny; i odwrotnie, jeśli dane
logowania zostaną uzyskane, żadne transakcje nie mogą zostać przeprowadzone bez ważnego TAN.
Niektóre banki wysyłają takie TAN-y na telefon komórkowy użytkownika za pośrednictwem
wiadomości SMS, w którym to przypadku nazywa się je mTAN (dla mobilnych numerów TAN).
transferu szybkość: liczba megabajtów danych, które można przesłać z głowic odczytu / zapisu do
kontrolera dysku w ciągu jednej sekundy.
transformator: urządzenie do zmniejszania lub zwiększania napięcia przemiennego prądu
elektrycznego.
Transmission Control Protocol (TCP): TCP umożliwia dwóm hostom nawiązanie połączenia i wymianę
strumieni danych oraz zapewnia dostarczanie danych we właściwej kolejności.
transmission security [bezpieczeństwo transmisji (TRANSEC)]: Środki (kontrole bezpieczeństwa)
stosowane do transmisji w celu zapobiegania przechwytywaniu, zakłóceniom odbioru, oszustwom
komunikacyjnym i / lub wyprowadzaniu informacji wywiadowczych poprzez analizę właściwości
transmisji, takich jak parametry sygnału lub zewnętrzne komunikaty. TRANSEC to ta dziedzina
COMSEC, która zajmuje się bezpieczeństwem transmisji komunikacyjnych, a nie przekazywanych
informacji.
trnasmitter [nadajnik]: urządzenie, które generuje i przesyła wiadomość lub sygnał.
trap door [drzwi pułapki]: omijanie kontroli bezpieczeństwa. (1) Sposób odczytu informacji
chronionych kryptograficznie z wykorzystaniem prywatnej wiedzy o słabościach algorytmu
kryptograficznego używanego do ochrony danych. (2) W kryptografii: funkcja jeden do jednego, którą
można łatwo obliczyć w jednym kierunku, ale uważa się, że trudno ją odwrócić bez specjalnych
informacji.
triage: proces otrzymywania, wstępnego sortowania i ustalania priorytetów informacji w celu
ułatwienia ich właściwej obsługi.
triple-wrapped [potrójnie opakowane]: dane podpisane podpisem cyfrowym, zaszyfrowane, a
następnie ponownie podpisane.
trojańskiego konia atak: niereplikujący się samoczynnie program, który wydaje się mieć użyteczny cel,
ale w rzeczywistości ma inny, złośliwy cel. Program komputerowy, który wydaje się mieć użyteczną
funkcję, ale ma również ukrytą i potencjalnie złośliwą funkcję, która omija mechanizmy
bezpieczeństwa, czasami wykorzystując uzasadnione autoryzacje jednostki systemowej, która
wywołuje program.
trolling: zachowanie internauty mające na celu celowe zdenerwowanie lub zdenerwowanie kogoś w
celu sprowokowania reakcji.

trunking: łączenie przełączników, aby mogły współdzielić informacje o sieci VLAN.
trusted channel [zaufany kanał]: kanał, w którym znane są punkty końcowe, a integralność danych jest
chroniona podczas przesyłania. W zależności od używanego protokołu komunikacyjnego prywatność
danych może być chroniona podczas przesyłania. Przykłady obejmują SSL, IPSEC i bezpieczne
połączenie fizyczne.
tunneled password protocol [protokół tunelowanego hasła]: protokół, w którym hasło jest przesyłane
przez chroniony kanał. Na przykład protokół TLS jest często używany z certyfikatem klucza publicznego
weryfikatora w celu (1) uwierzytelnienia weryfikatora wobec wnoszącego roszczenie, (2) ustanowienia
zaszyfrowanej sesji między weryfikatorem a wnioskującym oraz (3) przesłania hasła wnioskodawcy
weryfikatorowi . Szyfrowana sesja TLS chroni hasło strony wnoszącej roszczenie przed podsłuchem.
tunelowanie: technologia umożliwiająca jednej sieci przesyłanie danych przez połączenia innej sieci.
Tunelowanie działa poprzez hermetyzację protokołu sieciowego w pakietach przenoszonych przez
drugą sieć
turnkey [„pod klucz”]: system sterowania produktem lub budynkiem, który można podłączyć, włączyć
i obsługiwać, wymagający niewielkiej lub żadnej dodatkowej konfiguracji.
Two-Factor Authentication [uwierzytelnianie dwuskładnikowe]: dowód tożsamości za pomocą dwóch
niezależnych metod, takich jak znajomość hasła i użycie karty inteligentnej.
two-part code [kod dwuczęściowy]: kod składający się z sekcji kodowania, w której elementy
słownictwa (wraz z powiązanymi z nimi grupami kodów) są ułożone w porządku alfabetycznym lub
innym systematycznym, oraz z sekcji dekodowania, w której grupy kodów (wraz z powiązanymi
znaczeniami) ułożone w osobnej kolejności alfabetycznej lub numerycznej.
two-person control [kontrola dwuosobowa (TPC)]: ciągły nadzór i kontrola materiału kontroli
pozytywnej przez cały czas przez co najmniej dwie upoważnione osoby, z których każda jest w stanie
wykryć nieprawidłowe i nieautoryzowane procedury w odniesieniu do wykonywanego zadania i każda
jest zaznajomiona z ustalonymi zasadami ochrony i bezpieczeństwa wymagania.
two-person integrity [integralność dwuosobowa (TPI)]: system przechowywania i obsługi
zaprojektowany w celu uniemożliwienia indywidualnego dostępu poprzez wymóg obecności co
najmniej dwóch upoważnionych osób, z których każda jest w stanie wykryć nieprawidłowe lub
nieuprawnione procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do wykonywanego zadania. Zobacz strefę
bez samotności.
Type 1 Key [Klucz typu 1]: generowany i rozpowszechniany w celu wykorzystania w urządzeniu
kryptograficznym do ochrony informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego.
Type 1 Product [Produkt typu 1]: sprzęt kryptograficzny, zespół lub komponent do szyfrowania i
deszyfrowania informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego po odpowiednim kluczu.
Opracowany przy użyciu ustalonych procesów biznesowych i zawiera zatwierdzone algorytmy. Służy
do ochrony systemów wymagających najbardziej rygorystycznych mechanizmów ochronnych.
Type 2 Key [Klucz typu 2]: generowany i dystrybuowany do użytku w urządzeniu kryptograficznym do
ochrony informacji niesklasyfikowanych.
Type 2 Product [Produkt typu 2]: sprzęt kryptograficzny, zespół lub komponent do szyfrowania lub
odszyfrowywania poufnych informacji po odpowiednim kluczu. Opracowany przy użyciu ustalonych
procesów biznesowych i zawierający zatwierdzone algorytmy. Służy do ochrony systemów

wymagających mechanizmów ochronnych wykraczających poza najlepsze praktyki handlowe, w tym
systemów służących do ochrony informacji jawnych. Klucz typu 3: używany w urządzeniu
kryptograficznym do ochrony niesklasyfikowanych poufnych informacji, nawet jeśli jest używany w
produkcie typu 1 lub 2.
Type 3 Product [Produkt typu 3]: Niesklasyfikowany sprzęt kryptograficzny, zespół lub komponent
używany, po odpowiednim kluczu, do szyfrowania lub deszyfrowania jawnych wrażliwych informacji
rządowych lub handlowych Stanów Zjednoczonych oraz do ochrony systemów wymagających
mechanizmów ochrony zgodnych ze standardowymi praktykami handlowymi. Opracowany przy użyciu
ustalonych standardów handlowych i zawierający algorytmy / moduły kryptograficzne zatwierdzone
przez NIST lub pomyślnie oceniony przez National Information Assurance Partnership (NIAP).
Type 4 Key [Klucz typu 4]: używany przez urządzenie kryptograficzne do obsługi funkcji typu 4; to
znaczy, każdy klucz, który nie posiada aprobaty lub nadzoru rządu Stanów Zjednoczonych.
Type 4 Product [Produkt typu 4]: nieoceniony komercyjny sprzęt kryptograficzny, zespoły lub
komponenty niecertyfikowane do użytku rządowego. Produkty te są zwykle dostarczane jako część
ofert handlowych i są współmierne do praktyk handlowych sprzedawcy. Produkty te mogą zawierać
zastrzeżone algorytmy dostawcy, algorytmy zarejestrowane przez NIST lub algorytmy zarejestrowane
przez NIST i opublikowane w FIPS.
typu akredytacja: forma akredytacji, która jest używana do autoryzacji wielu wystąpień głównego
zastosowania lub ogólnego systemu wsparcia do działania w zatwierdzonych lokalizacjach z tym
samym typem przetwarzania środowiska. W sytuacjach, gdy główna aplikacja lub ogólny system
wsparcia jest zainstalowana w wielu lokalizacjach, akredytacja typu spełnia wymagania C&A tylko
wtedy, gdy aplikacja lub system składa się ze wspólnego zestawu przetestowanego i zatwierdzonego
sprzętu, oprogramowania i oprogramowania układowego.
typu certyfikacja: akceptacja certyfikacji replik systemów informatycznych w oparciu o kompleksową
ocenę technicznych i nietechnicznych cech bezpieczeństwa systemu informatycznego i innych
zabezpieczeń, wykonane w ramach formalnego procesu zatwierdzania i wspierające ten proces, w celu
ustalenia zakresu, w jakim dany projekt i wdrożenie spełniają określony zestaw wymagań
bezpieczeństwa.
US person [Osoba amerykańska]: Prawo federalne i dekret wykonawczy definiują osobę amerykańską
jako obywatela Stanów Zjednoczonych; cudzoziemiec legalnie przyjęty na pobyt stały; stowarzyszenie
nieposiadające osobowości prawnej, które ma znaczną liczbę członków, którzy są obywatelami Stanów
Zjednoczonych lub są cudzoziemcami legalnie przyjętymi na pobyt stały; i / lub korporacja
zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.
US-controlled facility [Obiekt kontrolowany przez Stany Zjednoczone]: baza lub budynek, do którego
dostęp jest fizycznie kontrolowany przez osoby z USA, które są upoważnaionymi pracownikami rządu
Stanów Zjednoczonych lub kontrahentów rządu USA.
unauthorized access [nieautoryzowany dostęp]: osoba uzyskuje logiczny lub fizyczny dostęp bez
pozwolenia do sieci, systemu sterowania budynkiem, aplikacji, danych lub innych zasobów.
unclassified [jawne]: informacje, które nie zostały określone zgodnie z E.O. 12958, z późniejszymi
zmianami, lub jakiekolwiek poprzednie zarządzenie, wymagające ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem, które nie jest oznaczone jako niejawne.

underfloor air distribution [dystrybucja powietrza pod podłogą (UFAD)]: Systemy UFAD wykorzystują
podpodłogową komorę nawiewną umieszczoną pomiędzy płytą z betonu konstrukcyjnego a systemem
podłogi podniesionej, aby dostarczać klimatyzowane powietrze przez nawiewniki podłogowe
bezpośrednio do strefy użytkowania budynku.
uniterruptible power supply [zasilacz bezprzerwowy (UPS)[: zapasowy zasilacz o wystarczającej mocy,
aby umożliwić bezpieczne i uporządkowane wyłączenie komputera w przypadku przerwy w dostawie
prądu.
uniwersalna magistrala szeregowa (USB): Standard do podłączania urządzeń elektronicznych do
komputera za pomocą magistrali szeregowej.
Universal Software Radio Peripheral (USRP): Radio definiowane programowo jest niedrogą platformą
sprzętową dla radia programowego, powszechnie używaną przez laboratoria badawcze, uniwersytety
i hobbystów. USRP może być używany jako nadajnik / odbiornik i dekoder; czytnik RFID; GPS;
komórkowa stacja bazowa GSM; dekoder telewizji cyfrowej (ATSC); i pasywny radar.
Unix: system operacyjny obsługujący wielozadaniowość i idealnie dostosowany do aplikacji dla wielu
użytkowników (takich jak sieci). Ten system operacyjny pochodzi z AT&T Unix opracowanego w 1970
roku w centrum badawczym Bell Labs.
udział niezabezpieczony: w systemie Windows udział to mechanizm, który umożliwia użytkownikowi
łączenie się z innymi systemami sterowania budynkiem. Niechroniony udział to taki, który pozwala
każdemu na połączenie się z nim.
unstable [niestabilny]: system kontroli budynku, który nie jest stały.
untrusted process [niezaufany proces]: proces, który nie został oceniony ani sprawdzony pod kątem
poprawności i zgodności z polityką bezpieczeństwa. Może zawierać nieprawidłowy lub złośliwy kod,
który próbuje obejść mechanizmy zabezpieczenia.
upgrade [aktualizacja]: nowa wersja oprogramowania, sprzętu lub oprogramowania sprzętowego,
która naprawia błędy lub luki w zabezpieczeniach lub zapewnia dodatkowe funkcje.
uploading [przesyłanie]: łączenie się z innym komputerem i wysyłanie kopii programu lub pliku na ten
komputer.
US-CERT: partnerstwo między Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego a sektorem
publicznym i prywatnym, ustanowione w celu ochrony krajowej infrastruktury internetowej. US-CERT
koordynuje obronę przed cyberatakami i odpowiedzi na nie w całym kraju.
useful record [przydatne zapisy]: zapisy, które są pomocne, ale nie są wymagane na co dzień do
kontynuowania prac budowlanych.
użytkownik: osoba lub proces uzyskujący dostęp do zautomatyzowanego systemu sterowania
budynkiem, poprzez połączenie bezpośrednie lub pośrednie.
user contingency procedures [procedury awaryjne użytkownika]: procedury ręczne, które mają być
wdrożone podczas awarii systemu sterowania budynkiem.
User Datagram Protocol (UDP): bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej między warstwą
sieciową a warstwą aplikacji.
User-defined Configuration Property Type [Typ właściwości konfiguracyjnej zdefiniowanej przez
użytkownika (UCPT)]: Typ formatu właściwości konfiguracji zdefiniowany przez producenta urządzenia.

Typ zmiennej sieciowej zdefiniowanej przez użytkownika (UNVT): Format zmiennej sieciowej
zdefiniowany przez producenta urządzenia. UNVT tworzą niestandardową komunikację (urządzenia
innych dostawców mogą nie działać poprawnie) i mogą zamknąć system sterowania budynkiem, więc
generalnie nie są dozwolone.
user ID [identyfikator użytkownika]: niepowtarzalny symbol lub ciąg znaków używany przez system
informacyjny do identyfikacji konkretnego użytkownika.
użytkownika inicjalizacja: funkcja w cyklu życia materiału klucza; proces, w którym użytkownik
inicjalizuje swoją aplikację kryptograficzną (np. instalowanie i inicjowanie oprogramowania i sprzętu).
User Partnership Program [Program partnerstwa użytkowników (UPP)]: Partnerstwo między agencjami
rządowymi Stanów Zjednoczonych w celu ułatwienia opracowywania bezpiecznego sprzętu systemu
informatycznego obejmującego zatwierdzoną kryptografię. Wynikiem tego programu jest autoryzacja
produktu lub systemu do ochrony informacji w konkretnej aplikacji użytkownika.
User-to-Root (U2R) atak: Ten cyberatak ma miejsce, gdy osoba atakująca z dostępem do zwykłego
konta użytkownika jest w stanie wykorzystać lukę w zabezpieczeniach systemu kontroli budynku, aby
uzyskać uprawnienia administratora.
Utility Control System (UCS): Rodzaj przemysłowego systemu sterowania. Służy do sterowania w
terenie instalacjami użyteczności publicznej, takimi jak podstacja elektryczna, stacja podnośników
kanalizacji sanitarnej, przepompownia wody i tak dalej. Systemy sterowania budynkiem są wykluczone
z UCS, jednak możliwe jest posiadanie systemu kontroli mediów i systemu sterowania budynkiem w
tym samym obiekcie, a systemy te mogą współdzielić komponenty, takie jak FPOC. LUW może zawierać
własny lokalny interfejs użytkownika.
Utility Monitoring and Control System (UMCS): Sieć łącząca wiele sieci sterowania budynkiem (BCN)
przy użyciu standardu CEA-852-B.
% VOL: stężenie gazu mierzone w procentach objętości.
validate: proces sprawdzania dokumentów lub testowania pod kątem formalnej normy.
validation [walidacja]: proces wykazania, że rozpatrywany system spełnia pod każdym względem
specyfikację tego systemu. Potwierdzenie (poprzez dostarczenie mocnych, solidnych i obiektywnych
dowodów), że spełniono wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego zastosowania lub
zastosowania (np. Przedstawiono wiarygodne dane uwierzytelniające lub dane lub informacje zostały
sformatowane zgodnie z określonym zbiorem reguł) lub określony proces wykazał, że rozważany
podmiot spełnia pod każdym względem jego definicję ,atrybuty lub wymagania).
variable air volume terminal [terminal o zmiennej objętości powietrza (VAV)]: Często nazywany
skrzynką VAV lub terminalem zasilanym wentylatorem, jest urządzeniem sterującym przepływem na
poziomie strefy. Jest to kalibrowana przepustnica powietrza z siłownikiem automatycznym. W
przeciwieństwie do systemów HVAC o stałej objętości powietrza, które zapewniają stały przepływ
powietrza przy zmiennej temperaturze, systemy VAV zmieniają przepływ powietrza przy stałej
temperaturze. Zalety systemów VAV w porównaniu z systemami o stałej objętości powietrza obejmują
bardziej precyzyjną kontrolę temperatury, mniejsze zużycie sprężarki, niższe zużycie energii, mniejszy
hałas i pasywne osuszanie.
value-added reselller [sprzedawca o wartości dodanej (VAR)]: firma zajmująca się przepakowywaniem
i ulepszaniem sprzętu wyprodukowanego przez producenta oryginalnego sprzętu.

valve [zawór]: urządzenie w linii w systemie przepływu płynu, które może przerwać przepływ,
regulować jego natężenie lub przekierować go do innej gałęzi systemu. Istnieje wiele różnych typów i
stylów zaworów, ale wszystkie służą przede wszystkim wspólnym celom równoważenia systemu. Typy
zaworów obejmują:
• Zawory trójdrożne. Najczęściej kojarzone z układami o stałej objętości, urządzenia te służą do
modulowania przepływu wody do obciążenia bez zmiany stałej objętości przepływu wody do systemu.
• Zawory dwudrożne. Urządzenia te, najczęściej kojarzone z systemami o zmiennej prędkości /
zmiennej objętości, modulują przepływ do obciążenia poprzez zmianę stałej objętości przepływu wody
do systemu.
• Ręczne zawory równoważące. Mają regulowaną kryzę, którą można ręcznie zmienić, aby zapewnić
określony spadek ciśnienia i przepływ.
• Zawory ograniczające przepływ. Zawory te zmieniają przepływ w oparciu o różnicę ciśnień, aby
zapewnić określone natężenie przepływu.
valve schedule [harmonogram zaworów]: harmonogram zaworów wskazuje rozmiar każdego zaworu,
współczynnik przepływu Kv (Cv), spadek ciśnienia przy określonym natężeniu przepływu, zakres
sprężyn, zakres ustawnika dodatniego, rozmiar siłownika, ciśnienie zamknięcia do momentu
obrotowego, wymiary oraz wymagania dotyczące dostępu i luzu dane. Harmonogram zaworu zawiera
dane siłownika dotyczące siły wymaganej do przesunięcia i uszczelnienia zaworu.
valve settigs [ustawienia zaworów]: Zamknięcie zaworów w określonych momentach może prowadzić
do wzrostu ciśnienia, co może spowodować uszkodzenie sprzętu. To była jedna z technik
wykorzystywanych przez wirusa Stuxnet.
vampire tap [wampirzy podsłuch]: urządzenie służące do fizycznego łączenia stacji (np. komputera lub
drukarki) z siecią wykorzystującą okablowanie 10BASE5. To urządzenie zaciska się i „wgryza” w kabel
(stąd nazwa wampira), zmuszając ostrze przez otwór wywiercony przez zewnętrzną osłonę do kontaktu
z przewodem wewnętrznym, podczas gdy inne kolce wbijają się w przewód zewnętrzny. Odgałęzienia
Vampire pozwalają na wykonanie nowych połączeń na danym fizycznym kablu, gdy kabel jest używany.
Nazywany również przebijającym kranem.
vaporware: materiały marketingowe opisujące technologię komputerową, która (w rzeczywistości) nie
istnieje.
variable frequency drive [napęd o zmiennej częstotliwości (VFD)]: (1) sposób sterowania prędkością
obrotową silnika elektrycznego na prąd zmienny (AC) poprzez sterowanie częstotliwością energii
elektrycznej dostarczanej do silnika. (2) Typ sterownika silnika, który napędza silnik elektryczny
poprzez zmianę częstotliwości i napięcia dostarczanego do silnika elektrycznego. Inne nazwy VFD to
przemiennik częstotliwości, przemiennik częstotliwości, przetwornica częstotliwości, przemiennik
częstotliwości, mikrodrive i falownik.
Vehicular Ad hoc etworks [pojazdowe sieci ad hoc (VANET)]: używane do komunikacji między
pojazdami a urządzeniami przydrożnymi.
verification [weryfikacja]: potwierdzenie, poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że określone
wymagania zostały spełnione (np. wymagania jednostki zostały poprawnie zdefiniowane lub atrybuty
jednostki zostały poprawnie przedstawione; lub procedura lub funkcja działa zgodnie z zamierzeniem
i prowadzi do oczekiwanego wynik).

verifier impersoation attack [atak polegający na podszywaniu się pod weryfikatora]: Atak, w którym
osoba atakująca podszywa się pod weryfikatora w protokole uwierzytelniania, zwykle w celu poznania
hasła.
vibrational eergy harwester [wibracyjny odbiornik energii (VEH)]: małe urządzenie piezoelektryczne
wykorzystujące technologię systemów mikroelektromechanicznych, które jest w stanie zbierać
mikrowaty energii elektrycznej z wibracji tła do zasilania miniaturowych urządzeń, takich jak węzły
czujnikowe. Na przykład VEH został przymocowany do bezprzewodowego czujnika temperatury i
poddany wibracjom o częstotliwości 353 Hz przy 0,64 g. System generował wystarczającą moc, aby
odczytywać środowisko i wysyłać dane do stacji bazowej w 15-sekundowych odstępach.
Virtual Private Network [wirtualna sieć prywatna (VPN)]: sieć wirtualna zbudowana na podstawie
istniejących sieci fizycznych, która zapewnia bezpieczny tunel komunikacyjny dla danych i innych
informacji przesyłanych między sieciami. Chronione łącze systemu informatycznego wykorzystujące
tunelowanie, kontrolę bezpieczeństwa (patrz: zapewnienie informacji) i translację adresów punktów
końcowych, które sprawiają wrażenie dedykowanej linii.
virtuous circle and vicious circle [cnotliwe koło i błędne koło]: złożone łańcuchy zdarzeń, które
wzmacniają się poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego. Cnotliwe koło przynosi pozytywne skutki, podczas
gdy błędne koło przynosi szkodliwe skutki.
virus attack [atak wirusa]: oprogramowanie ukryte w istniejącym programie zaprojektowanym do
infekowania komputera. Segment kodu, który replikuje się, dołączając swoje kopie do istniejących
programów wykonywalnych. Zwykle odbywa się to w taki sposób, że kopie zostaną wykonane, gdy plik
zostanie załadowany do pamięci, co pozwoli im zainfekować jeszcze inne pliki. Nowa kopia wirusa jest
wykonywana, gdy użytkownik uruchamia nowy program hosta. Wirus może zawierać dodatkowy
„ładunek”, który jest uruchamiany, gdy spełnione są określone warunki. Na przykład niektóre wirusy
wyświetlają ciąg tekstowy w określonym dniu. Istnieje wiele typów wirusów, w tym warianty,
nadpisywanie, rezydentne, ukrywające się i polimorficzne. Wirusy często mają szkodliwe skutki
uboczne, czasami celowo, czasami nie.
virus definitione [definicje wirusów]: predefiniowane sygnatury znanego złośliwego oprogramowania
używanego przez algorytmy wykrywania wirusów.
virus detection software [oprogramowanie do wykrywania wirusów]: oprogramowanie napisane w
celu skanowania nośników odczytywalnych maszynowo w systemach sterowania budynkiem.
Dostępnych jest coraz więcej renomowanych pakietów oprogramowania przeznaczonych do
wykrywania lub usuwania wirusów. Ponadto wiele programów narzędziowych może wyszukiwać w
plikach tekstowych sygnatury wirusów lub potencjalnie niebezpieczne praktyki.
virus hoax [mistyfikacja wirusów]: pilna wiadomość ostrzegawcza dotycząca nieistniejącego wirusa.
virus sigature [sygnatura wirusa]: unikalny zestaw znaków, które identyfikują określony wirus. Może to
być również określane jako marker wirusa.
vishing atak: rodzaj ataku phishingowego, w którym wykorzystuje się telefon („v” oznacza głos) w celu
uzyskania informacji osobistych. Cel phishingowy jest wywoływany bezpośrednio przez przestępców
lub otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o telefon lub określony numer telefonu.
visual malware [wizualne złośliwe oprogramowanie]: nowatorski koń trojański, który umożliwia
hakerowi zdalne rozpoznanie za pomocą aparatu smartfona i innych czujników w celu uzyskania
danych geolokalizacyjnych i akcelerometru do stworzenia trójwymiarowej mapy otoczenia telefonu.

Na przykład, używając PlaceRaider, haker może pobrać obrazy fizycznej przestrzeni, zbadać środowisko
i dokładnie skonstruować trójwymiarowy model środowiska wewnętrznego, aby zbadać prywatny dom
lub miejsce pracy celu. PlaceRaider może być używany do kradzieży wirtualnych obiektów ze
środowiska, takich jak dokumenty finansowe, informacje na monitorach komputerów i dane osobowe.
visual microphon hack [hakowanie mikrofonów wizualnych]: badacze z MIT twierdzą, że stworzyli
algorytm, który może rekonstruować dźwięk (a nawet zrozumiałą mowę) za pomocą niewielkich
wibracji, jakie wywołuje on w wideo (tak małych jak tysięczne części piksela). Kiedy sygnały zostały
uśrednione, naukowcom udało się wyodrębnić dźwięk, który ma sens. W przykładowym filmie
kompilacyjnym paczka chipsów jest filmowana z odległości 15 stóp przez dźwiękoszczelne szkło.
Chociaż w zrekonstruowanym dźwięku wypowiadane słowa nie są jasne, można je rozszyfrować.
Zastosowano szybki aparat (2000: 6000 klatek / s), jednak tanie kamery można było wykorzystać,
wykorzystując błąd zwany migawką, który koduje informacje ze znacznie większą szybkością niż
rzeczywista liczba klatek na sekundę. Pozwala to na odzyskanie dźwięku przy częstotliwościach
kilkakrotnie wyższych niż liczba klatek na sekundę aparatu.
vital record [kluczowe zapisy]: zapisów lub dokumentów z powodów prawnych, regulacyjnych lub
operacyjnych nie można utracić ani uszkodzić bez istotnego pogorszenia zdolności organizacji do
działania.
voie intrusion prevention system [system zapobiegania włamaniom głosowym (VIPS)]: system
zarządzania bezpieczeństwem sieci głosowych, który monitoruje ruch głosowy pod kątem wielu
wzorców połączeń lub sygnatur ataków cybernetycznych w celu wykrycia nietypowego zachowania.
Voice over IP (VoIP): Możliwość przenoszenia ruchu głosowego wraz z ruchem danych w sieci LAN lub
w Internecie.
voice recovery [odzyskiwanie głosu]: przywrócenie systemu komunikacji głosowej organizacji.
voltage reference [napięcie odniesienia]: Urządzenie elektroniczne, które idealnie wytwarza stałe
(stałe) napięcie niezależnie od obciążenia urządzenia, wahań zasilania, zmian temperatury i upływu
czasu. Odniesienia napięcia są używane w zasilaczach, przetwornikach analogowo-cyfrowych,
przetwornikach cyfrowo-analogowych i innych systemach pomiarowych i sterujących.
vulnerability [Luka w zabezpieczeniach]: słabość w systemie lub komponencie kontroli budynku (np.
procedurach bezpieczeństwa, projekcie sprzętu i kontroli wewnętrznej), który może zostać
wykorzystany, zaatakowany lub zawiedzie. Luki w zabezpieczeniach obejmują podatność na zagrożenia
fizyczne, takie jak ogień lub woda, nieuprawniony dostęp do wrażliwych danych, wprowadzanie
błędnych danych, odmowa usługi w odpowiednim czasie, oszustwa i tak dalej.
vulnerability assessment [ocena podatności]: formalny opis i ocena podatności w systemie
informatycznym. Systematyczne badanie systemu informatycznego lub produktu w celu określenia
adekwatności środków bezpieczeństwa, zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach, dostarczenia
danych, na podstawie których można przewidzieć skuteczność proponowanych środków
bezpieczeństwa oraz potwierdzenia adekwatności takich środków po wdrożeniu. W zależności od tego,
w jaki sposób możliwe są trzy kategorie ocen podatności a wiele informacji jest przekazywanych
zespołowi testowemu wykonującemu ocenę.
1. Zespół testowy White-Box: Zespół testowy ma pełny i nieograniczony dostęp na miejscu do sieci
BCS, w tym schematów sieciowych, sprzętu, systemu operacyjnego i szczegółów aplikacji. Znajomość
sieci pozwala zespołowi na ukierunkowanie się na określone wyposażenie budynku, aplikacje i
urządzenia terenowe.

2. Zespół testowy Gray-Box: Zespół testowy symuluje atak niezadowolonego pracownika na miejscu.
Zespół testowy ma uprawnienia na poziomie użytkownika i dostęp do sieci BCS z rozluźnionymi
zasadami bezpieczeństwa.
3. Black-Box Test Team: Zespół testowy nie ma wcześniejszej wiedzy na temat sieci BCS (z wyjątkiem
być może adresu URL strony internetowej lub adresu IP). Zespół testowy próbuje zdalnie włamać się
do sieci BCS.
vulnerability assessment & management [ocena i zarządzanie podatnościami]: w pracy z
cyberbezpieczeństwem osoba, która przeprowadza oceny zagrożeń i podatności, określa odstępstwa
od dopuszczalnych konfiguracji, polityki przedsiębiorstwa lub lokalnej, ocenia poziom ryzyka oraz
opracowuje i / lub zaleca odpowiednie środki zaradcze w zakresie sytuacje operacyjne.
vulnerability stockpiling [gromadzenie luk w zabezpieczeniach]: koncepcja, zgodnie z którą zamiast
ujawniać luki producentom oprogramowania, aby można je było załatać, rząd może kupić, a następnie
zgromadzić zapas zero dni do ewentualnego wykorzystania jako broń ofensywna.
vulerbility testing [testowanie podatności]: Celem testowania podatności jest identyfikacja
potencjalnych problemów z systemem kontroli budynku. Istnieje co najmniej pięć typów testów
podatności. Testy są przeprowadzane co miesiąc, kwartał lub rok.
• zewnętrzne skanowanie luk w zabezpieczeniach: identyfikacja luk w zabezpieczeniach sieci (co
miesiąc).
• wewnętrzne skanowanie luk w zabezpieczeniach: identyfikacja luk w zabezpieczeniach sieci (co
kwartał).
• zewnętrzna ocena podatności: identyfikacja luk w konfiguracji i architekturze (raz w roku).
• wewnętrzna ocena podatności: identyfikacja sieci, klienta, konfiguracji i fizycznych podatności (co
roku).
• test penetracyjny: Wykorzystaj każdą lukę, aby uzyskać dostęp do kontroli budynku (raz w roku).
wall wart [brodawka ścienna]: mały zewnętrzny zasilacz w plastikowej obudowie, który podłącza się
do gniazdka ściennego. Inne popularne nazwy obejmują pakiet wtyczek, adapter wtyczki, zasilacz
sieciowy, zasilacz AC / DC, konwerter AC / DC, blok adaptera, zasilacz sieciowy, zasilacz i zasilacz.
war chalking wojenna: oznaczanie obszarów na chodnikach kredą w celu wskazania, gdzie można
uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowych.
war dialer: program komputerowy, który wybiera serię numerów telefonicznych w celu znalezienia linii
podłączonych do systemów sterowania budynkiem i kataloguje te numery, aby haker mógł się włamać.
war dialing atak: wybieranie wszystkich numerów telefonów w danym obszarze w celu zlokalizowania
urządzeń BCS podłączonych przez modem.
war droning atttack [atak dronów wojennych]: użycie cyber-drona do wyszukiwania sieci
bezprzewodowych Wi-Fi podłączonych do BCS w obiekcie i włamania się do sieci BCS, gdy zostaną
znalezione. Cyberdron może również wyłączyć z nieba systemy komputerowe i inne pobliskie systemy
elektroniczne poprzez ukierunkowaną emisję mikrofal.
Wardriving Atak: czynność polegająca na wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych Wi-Fi przez hakera w
poruszającym się pojeździe za pomocą przenośnego komputera, smartfona lub osobistego asystenta
cyfrowego (PDA). Nazywany także mapowaniem punktów dostępu.

WARNORD: rozkaz ostrzegawczy wydany przez Dowództwo Cybernetyczne Stanów Zjednoczonych w
odpowiedzi na podejrzenie cyberataku.
walking atak: podobnie jak w przypadku wardrivingu (wyszukiwanie sieci bezprzewodowych Wi-Fi), ale
pieszo.
warm site [ciepłe miejsce]: klimatyzowane miejsce pracy, które jest częściowo wyposażone w systemy
informacyjne i sprzęt telekomunikacyjny w celu obsługi przeniesionych operacji w przypadku
znacznych zakłóceń. Miejsce tworzenia kopii zapasowych, które zazwyczaj zawiera łącza danych i
wstępnie skonfigurowany sprzęt niezbędny do szybkiego rozpoczęcia działalności, ale nie zawiera
bieżących danych. Dlatego rozpoczęcie działalności w ciepłym miejscu wymaga (co najmniej)
przywrócenia aktualnych danych.
watchdog timer: zegar watchdog (czasami nazywany komputerem działającym poprawnie lub
licznikiem COP) to elektroniczny zegar używany do wykrywania i naprawiania usterek systemu
sterowania budynkiem. Podczas normalnej pracy, system kontroli budynku regularnie restartuje licznik
czasu watchdog, aby zapobiec jego upłynięciu lub „przekroczeniu limitu czasu”. Jeżeli z powodu błędu
sprzętowego lub błędu programu system kontroli budynku nie zrestartuje watchdoga, licznik czasu
upłynie i wygeneruje sygnał przekroczenia czasu.
water holing attack [atak na wodną dziurę]: haker utworzy fałszywą witrynę internetową lub przejmie
kontrolę nad legalną w celu wykorzystywania odwiedzających ją użytkowników.
waterside economizer [ekonomizer od strony wody]: dostarcza schłodzoną wodę do budynku za
pomocą jednej lub więcej wież chłodniczych i wymienników ciepła. Moduł sekwencera ekonomizera
od strony wody jest przeznaczony do automatycznego przełączania chłodzenia centralnego agregatu
chłodniczego (mechanicznego) i ekonomizera od strony wody przy minimalnych zakłóceniach
przepływów i temperatury doprowadzanej wody lodowej.
warez d00dz: subkultura crackerów, która otrzymuje nielegalne kopie oprogramowania chronionego
prawem autorskim. Jeśli ma na sobie ochronę przed kopiowaniem, łamią ją, aby można było skopiować
oprogramowanie.
web bug [błąd sieciowy]: niewielki obraz (złośliwy kod), niewidoczny dla użytkownika, umieszczony na
stronach internetowych w taki sposób, aby umożliwić stronom trzecim śledzenie korzystania z
serwerów internetowych i zbieranie informacji o użytkowniku, w tym adres IP, nazwa hosta, typ
przeglądarki i wersja, system operacyjny, system kontroli budynku i pliki cookie.
web cache [pamięć podręczna sieci Web]: pamięć podręczna żądań wypełnienia z serwera WWW,
które są przechowywane lokalnie w celu zmniejszenia ruchu internetowego.
web content filtering software [oprogramowanie do filtrowania treści WWW]: program, który
zapobiega dostępowi do niepożądanych witryn sieci Web, zazwyczaj przez porównanie żądanego
adresu witryny sieci Web z listą znanych złych witryn internetowych.
włamanie do kamery internetowej: większość kamer internetowych może zostać zhakowana. Haker
może obserwować Twoją placówkę bez Twojej wiedzy. Jest to dość prosty hack, który jest możliwy
dzięki koniu trojańskiemu o nazwie Blackshades, który może opanować nawet dziecko skryptowe. Co
gorsza, haker może włamać się do Twojego BCS przez kamery obsługujące protokół IP.
webcrawler: program, który automatycznie przeszukuje sieć w celu znalezienia nowych stron do
dodania do wyszukiwarek. Zwany także pająkiem.

web log sensor [czujnik dziennika sieci]: raportuje informacje z dzienników błędów Apache, IIS i SSL.
Zawiera informacje o podejrzanych adresach URL, a także błędach serwera WWW.
witryna internetowa: lokalizacja w sieci WWW, która jest własnością osoby, firmy lub organizacji i jest
przez nią zarządzana; zazwyczaj zawiera stronę główną i strony, które zawierają informacje podane
przez właściciela witryny i mogą zawierać linki do innych odpowiednich witryn.
website reputation service [usługa oceny reputacji witryny]: utrzymuje czarną listę znanych złych
witryn internetowych.
WeMo: innowacyjne, łatwe w użyciu produkty opracowane przez firmę Belkin, które wykorzystują
mobilny Internet do sterowania domową elektroniką, energią, wodą i Wi-Fi bezpośrednio ze smartfona
lub tabletu. WeMo współpracuje również z IFTTT, łącząc elektronikę domową z całym światem aplikacji
internetowych. Jednym z przykładów jest przełącznik WeMo Insight, który wysyła powiadomienia do
smartfona. Posiada możliwość włączania i wyłączania elektroniki domowej, monitorowania ich
zachowania oraz zużycia energii.
wet stacking [mokre odkładanie]: stan w silnikach wysokoprężnych, w którym nie całe paliwo jest
spalane i przedostaje się do strony wydechowej turbosprężarki i dalej do układu wydechowego. Silnik
wysokoprężny kapie z rur wydechowych gęstą, ciemną substancję. Zwykle spowodowane pracą silnika
przy niewielkim obciążeniu przez dłuższy czas. Jest to stan postępujący, który prowadzi do bardziej
mokrego układania w stosy, a dłuższa praca przy niskich obciążeniach może prowadzić do trwałego
uszkodzenia silnika.
wetware: termin używany do opisania elementów odpowiadających sprzętowi i oprogramowaniu
znajdującemu się w człowieku, a mianowicie ośrodkowego układu nerwowego i ludzkiego umysłu.
Przedrostek mokry odnosi się do wody występującej w żywych stworzeniach.
wielorybniczy atak: phishing typu spear wymierzony w znanych menedżerów, polityków i celebrytów.
Wiadomości e-mail dotyczące wielorybów są wysoce spersonalizowane i wydają się pochodzić z
zaufanego źródła. Po otwarciu cel jest skierowany do witryny internetowej, która została stworzona
specjalnie na potrzeby ataku tej osoby. Cele, które odniosły sukces, określane są jako uderzone
harpunem.
White Team: (1) Grupa odpowiedzialna za sędziowanie starcia pomiędzy Czerwoną Drużyną
pozorowanych napastników a Niebieską Drużyną rzeczywistych obrońców korzystania z systemów
informatycznych przez ich przedsiębiorstwo. W ćwiczeniu Biała Drużyna działa jako sędziowie,
egzekwuje zasady ćwiczenia, obserwuje ćwiczenie, punktuje zespoły, rozwiązuje wszelkie problemy,
które mogą się pojawić, obsługuje wszystkie prośby o informacje lub pytania oraz zapewnia, że zawody
przebiegają uczciwie i nie powodować problemów operacyjnych dla misji obrońcy. Biały zespół
pomaga ustalić zasady zaangażowania, mierniki oceny wyników oraz procedury zapewniające
bezpieczeństwo operacyjne zlecenia. Drużyna Białych zwykle odpowiada za wyprowadzenie aby
wyciągnąć wnioski, przeprowadzić ocenę po zaangażowaniu i ogłosić wyniki. (2) Może również odnosić
się do niewielkiej grupy osób, które mają wcześniejszą wiedzę o niezapowiedzianych działaniach
Czerwonego Zespołu. White Team pełni rolę obserwatora podczas aktywności Red Team i zapewnia,
że zakres testowania nie przekroczy wcześniej określonego progu.
white list [biała lista]: lista lub rejestr podmiotów, którym zapewnia się określony przywilej, usługę,
mobilność, dostęp lub uznanie. Podmioty na liście zostaną zaakceptowane, zatwierdzone i / lub
uznane. Biała lista jest odwrotnością czarnej listy, praktyki polegającej na identyfikowaniu podmiotów,
którym odmawia się dostępu, nie są rozpoznawane lub wykluczane. Pomaga to powstrzymać

wykonywanie złośliwego oprogramowania, oprogramowania nielicencjonowanego i innego
nieautoryzowanego oprogramowania.
wide area network [sieć rozległa (WAN)]: sieć wykorzystująca szybką technologię komunikacji na duże
odległości (np. linie telefoniczne i satelity) do łączenia komputerów na duże odległości. Podobna do
sieci LAN, z tym wyjątkiem, że części sieci WAN są oddzielone geograficznie, prawdopodobnie w
różnych miastach lub nawet na różnych kontynentach. Większość sieci WAN obejmuje operatorów
telekomunikacyjnych; bardzo duże sieci WAN zawierają stacje satelitarne lub wieże mikrofalowe.
Wi-Fi Direct: standard Wi-Fi umożliwiający urządzeniom łatwe łączenie się ze sobą bez konieczności
korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego.
Wi-Fi Hotspot: Fizyczna lokalizacja oferująca dostęp do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN) za pośrednictwem routera połączonego z łączem z dostawcą usług
internetowych. Anteny dalekiego zasięgu można podłączyć do laptopów za pomocą zewnętrznego
gniazda antenowego: pozwalają one użytkownikowi odebrać sygnał nawet z odległości kilku
kilometrów.
Wi-Fi Protected Access (WPA2): Zatwierdzona interoperacyjna implementacja Wi-Fi Alliance standardu
bezpieczeństwa IEEE 802.11i. Do użytku przez rząd federalny implementacja musi korzystać z
szyfrowania zatwierdzonego przez FIPS, takiego jak AES.
Wyświetlacz bezprzewodowy (WiDi): umożliwia użytkownikom bezprzewodowe przesyłanie
strumieniowe muzyki, filmów, zdjęć, plików wideo i aplikacji z kompatybilnego komputera do
kompatybilnego telewizora HDTV lub poprzez użycie adaptera z innymi telewizorami HD. WiDi
obsługuje jakość wideo HD 1080p, dźwięk przestrzenny 5.1 i małe opóźnienia do interakcji z aplikacjami
wysyłanymi do telewizora z komputera.
Wireless Gigabit (WiGig): WiGig umożliwia urządzeniom przesyłanie wydajnych bezprzewodowych
danych, obrazu i dźwięku bez kabli z szybkością wielu gigabitów. Urządzenia z obsługą trzech pasm
WiGig działają w pasmach 2,4, 5 i 60 GHz i zapewniają szybkość transmisji danych do 7 Gbit / s,
zachowując zgodność z istniejącymi urządzeniami Wi-Fi. Sygnał 60 GHz nie może zazwyczaj przenikać
przez ściany, ale może rozchodzić się od odbić od ścian, sufitów, podłóg i obiektów przy użyciu
formowania wiązki wbudowanego w system WiGig. Podczas wędrówki z dala od głównego
pomieszczenia protokół może przełączyć się na wykorzystanie innych niższych pasm ze znacznie
mniejszą szybkością, ale które mogą rozprzestrzeniać się przez ściany.
WirelessHD: zastrzeżony standard bezprzewodowej transmisji treści wideo o wysokiej rozdzielczości
dla produktów elektroniki użytkowej na odległość do 10 metrów. Absorpcja atmosferyczna energii 60
GHz przez cząsteczki tlenu ogranicza niepożądaną propagację na duże odległości i pomaga kontrolować
interferencje międzysystemowe oraz odbiór na duże odległości, co jest problemem właścicieli praw
autorskich do filmów. Znany również jako UltraGig.
Wirus Wiper: oprogramowanie do cyberataku, które usuwa zawartość każdego dysku twardego,
którego dotyka. Zazwyczaj kojarzone z haktywizmem; to znaczy usuwanie danych i kopii zapasowych
dla strategicznych celów politycznych lub wojennych.
Wired Equivalent Privacy (WEP): Protokół bezpieczeństwa, określony w standardzie IEEE 802.11,
zaprojektowany w celu zapewnienia sieci WLAN poziomu bezpieczeństwa i prywatności
porównywalnego z tym, czego zwykle oczekuje się od przewodowej sieci LAN. WEP nie jest już uważany
za realny mechanizm szyfrowania ze względu na znane słabości.

Wireless Access Point [Bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP)]: urządzenie, które działa jako kanał
łączący ze sobą urządzenia komunikacji bezprzewodowej, aby umożliwić im komunikację i utworzenie
sieci bezprzewodowej
wireless ad hoc network [bezprzewodowa sieć ad hoc (WANET)]: zdecentralizowany typ sieci
bezprzewodowej. Sieć jest ad hoc, ponieważ nie opiera się na istniejącej wcześniej infrastrukturze,
takiej jak routery w sieciach przewodowych lub punkty dostępu w zarządzanych (infrastrukturalnych)
sieciach bezprzewodowych. Zamiast tego każdy węzeł uczestniczy w routingu, przekazując dane do
innych węzłów, więc określenie, które węzły przekazują dane, odbywa się dynamicznie na podstawie
łączności sieciowej. Firma Microsoft nie zezwala na zaawansowane protokoły szyfrowania i
zabezpieczeń dla bezprzewodowych sieci ad hoc w systemie Windows. W rzeczywistości luka w
zabezpieczeniach zapewniana przez sieć ad hoc to nie tylko sama sieć ad hoc, ale także most, który
zapewnia do innych sieci. Oprócz klasycznego routingu, sieci ad hoc mogą używać funkcji Flooding do
przekazywania danych. Istnieje kilka typów bezprzewodowych sieci ad hoc:
• Mobilne sieci ad hoc (MANET)
• Samochodowe sieci ad hoc (VANET)
• Sieci ad hoc smartfonów (SPAN)
• Internetowe mobilne sieci ad hoc (iMANET)
• MANETY wojskowe / taktyczne
wireless device [urządzenie bezprzewodowe]: urządzenie zainstalowane w BCS, które może łączyć się
z systemem bazy danych producenta za pośrednictwem fal radiowych lub podczerwieni w celu
gromadzenia danych, ale także w celu modyfikacji nastaw sterowania. Coś do natychmiastowego
usunięcia lub wyłączenia, jeśli masz w ogóle jakiś sens.
Wireless Fidelity (Wi-Fi): dowolny typ sieci 802.11.
wireless interface module [moduł interfejsu bezprzewodowego]: zapewnia wspólny interfejs dla
bezprzewodowych czujników i przełączników. Te są niezwykle rzadkie w systemie sterowania
budynkiem, ponieważ nie są one bezpieczne i łatwo je naruszają hakerzy z młodszej klasy.
Wireless Sensor Network (WSN) atak cybernetyczny: Te ataki cybernetyczne uniemożliwiają czujnikom
wykrywanie i przesyłanie danych przez infrastrukturę sieci automatyki budynku.
wireless signature [podpis sieci bezprzewodowej]: Każde urządzenie bezprzewodowe ma unikalną
sygnaturę sprzętową przypisaną przez producenta. Podpisy te są rozgłaszane przez urządzenia
bezprzewodowe, gdy sondują, łączą się i używają sieci bezprzewodowe.
Wireshark: analizator protokołów sieciowych dostarczający szczegółowych informacji na temat
protokołów sieciowych, informacji o pakietach, deszyfrowania i tak dalej.
Wisconsin Protokół : Instrukcje czyszczenia tac kondensatu klimatyzacji, które wymagają wstępnej
obróbki szokowej za pomocą 50 ppm wolnego resztkowego (całkowitego) chloru, dodania detergentu
w celu rozproszenia osadów biologicznych, utrzymywania 10 ppm chloru przez 24 godziny i
powtórzenia cyklu, aż nie będzie żadnych wizualnych dowodów na obecność biofilmów. Aby zapobiec
narażeniu podczas czyszczenia i konserwacji, technicy noszą odpowiednie środki ochrony osobistej:
kombinezon typu Tyvek z kapturem, rękawice ochronne i odpowiednio dopasowany respirator z
wysokowydajnym filtrem cząstek stałych (HEPA) lub filtrem skutecznym w usuwaniu cząsteczki
mikronowe.

WITCHCOVEN: złośliwe oprogramowanie, które wykorzystuje techniki profilowania do zbierania
informacji technicznych na komputerze użytkownika w celu inteligentnego dostosowania
ukierunkowanych operacji. Podmioty cyberzagrożeń tworzą profile potencjalnych ofiar i uczą się o
lukach w komputerach użytkowników, aby identyfikować ofiary i dostosowywać przyszłe próby
infekcji. Gdy niczego niepodejrzewający użytkownik odwiedza zaatakowaną witrynę internetową,
niewielki fragment wstawionego kodu - osadzony w kodzie HTML witryny i niewidoczny dla
przypadkowych gości - po cichu przekierowuje przeglądarkę użytkownika do drugiej zaatakowanej
witryny internetowej bez wiedzy użytkownika. Druga witryna internetowa zawiera skrypt
WITCHCOVEN, który gromadzi informacje techniczne na komputerze użytkownika. Na początku
listopada 2015 r. FireEye zidentyfikowało łącznie 14 witryn internetowych obsługujących skrypt
profilujący WITCHCOVEN.
WokFi: slangowe określenie stylu domowej anteny Wi-Fi składający się z prymitywnej anteny
parabolicznej wykonanej z taniego azjatyckiego woka kuchennego, skimmera pająka lub podobnego
metalowego naczynia domowego. Naczynie tworzy antenę kierunkową, która jest skierowana na
antenę punktu dostępu bezprzewodowego, umożliwiając odbiór sygnału bezprzewodowego na
większe odległości niż standardowe anteny dookólne Wi-Fi.
współczynnik pracy: oszacowanie wysiłku lub czasu potrzebnego potencjalnemu przeciwnikowi,
posiadającemu określoną wiedzę i zasoby, do pokonania środka ochronnego.
workstation [stacja robocza]: komputer używany do takich zadań, jak programowanie, inżynieria i
projektowanie.
World Wide Web (WWW): globalny system hipertekstowy działający w Internecie, który umożliwia
elektroniczne przesyłanie tekstu, grafiki, dźwięku i wideo.
worm attack [atak robaka]: samoreplikujący się, samoczynnie rozmnażający się, samodzielny program,
który wykorzystuje mechanizmy sieciowe do rozprzestrzeniania się, co szkodzi sieci i zużywa
przepustowość.
wrapper: rodzaj złośliwego oprogramowania ukrytego w legalnym programie, aby uniemożliwić jego
wykrycie.
write blocker [blokada zapisu]: urządzenie, które umożliwia badaczom badanie nośnika, jednocześnie
zapobiegając zapisowi danych na nośniku będącym przedmiotem badania.
X.509 Certyfikat: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna / Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny: Departament Normalizacji (ISO / ITUT) Standard X.509 zdefiniował dwa typy
certyfikatów: certyfikat klucza publicznego X.509 i certyfikat atrybutu X.509. Najczęściej certyfikat
X.509 odnosi się do certyfikatu klucza publicznego X.509.
Xcode: narzędzie programistyczne Apple.
XcodeGhost: sfałszowana wersja narzędzia programistycznego Apple, Xcode, pobrana przez
programistów ze źródeł zewnętrznych, ponieważ pobranie 4 GB kodu z Apple trwało zbyt długo.
XcodeGhost stwarza zagrożenie dla prywatności, ponieważ aplikacje opracowane przy użyciu
XcodeGhost można skonfigurować do rejestrowania danych z urządzeń użytkowników i wysyłania ich
na serwer zdalny.
XOR Silnik: proces lub zestaw instrukcji, które obliczają relacje bitów danaych w podsystemie RAID.

ZeroAccess Atak: bot będący koniem trojańskim używany do pobierania innego złośliwego
oprogramowania na zainfekowaną maszynę z botnetu, pozostając jednocześnie ukryty w systemie
kontroli budynku za pomocą technik rootkit.
„zero-day” atak: robak, wirus lub inne cyberzagrożenie, które atakuje użytkowników tego samego
dnia, w którym ogłoszono lukę.
zerowe wypełnienie: aby wypełnić nieużywane miejsca magazynowe w systemie sterowania
budynkiem reprezentacją znaku oznaczającego 0.
zerowanie: aby usunąć lub wyeliminować klucz ze sprzętu kryptograficznego lub urządzenia do
napełniania.
zerowanie: metoda usuwania danych przechowywanych elektronicznie, kluczy kryptograficznych i
dostawców CSP poprzez zmianę lub usuwanie zawartości magazynu danych, aby zapobiec odzyskaniu
danych.
zero energii netto (ZNE): budynek o zerowym zużyciu energii, znany również jako budynek o zerowej
energii netto (ZNE), budynek o zerowej energii netto (NZEB) lub budynek o zerowym zużyciu energii
netto to budynek o zerowym zużyciu energii netto, co oznacza całkowitą ilość energii zużywanej przez
budynek w skali roku jest w przybliżeniu równa ilości energii odnawialnej wytworzonej na miejscu.
Zipper efekt : niektóre konstrukcje nośne z dyskretnymi elementami konstrukcyjnymi mogą ulec
uszkodzeniu, gdy pojedynczy element konstrukcyjny zwiększa obciążenie sąsiednich elementów. W
przypadku zawalenia się chodnika Hyatt Regency podwieszony chodnik (który był już przeciążony z
powodu błędu konstrukcyjnego) zawiódł, gdy zawiódł pojedynczy pionowy pręt zawieszenia,
przeciążając sąsiednie pręty, które uległy awarii sekwencyjnie (tj. Jak zamek błyskawiczny). Prawidłowo
zaprojektowane konstrukcje wykorzystują odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa i / lub
alternatywne ścieżki obciążenia, aby zapobiec tego typu mechanicznej awarii kaskady.
zombie atak: Synonim: bot
zone [strefa]: Wyraźny obszar fizyczny, w którym znajdują się urządzenia alarmowe, nadzorcze,
monitorujące, zabezpieczające, sygnalizacyjne, przywoławcze, telefoniczne lub przekaźnikowe.
zone disconnect [odłączenie strefy]: sposób odłączenia urządzenia, obwodu, strefy lub operacji od
programowania systemu sterowania budynkiem, tak aby wszelkie aktywacje, które normalnie
wpływałyby na system sterowania budynkiem, były ignorowane, a powiązane działania nie były
wykonywane. Służy do wyłączania obwodu lub urządzenia, aby pozostała część systemu sterowania
budynkiem mogła nadal normalnie działać.
zone of cotrol [strefa kontroli]: trójwymiarowa przestrzeń otaczająca sprzęt przetwarzający informacje
niejawne i / lub wrażliwe, w ramach której wykorzystanie TEMPEST nie jest uważane za praktyczne lub
w której istnieje prawo do identyfikacji i usunięcia potencjalnej eksploatacji TEMPEST.

