
Co to jest cyberbezpieczeństwo ? 

Cyberbezpieczeństwo jest nowszym terminem w bezpieczeństwie informacji, ale zwykle 

spotyka się z pewnym zamieszaniem. Czym się różni zawodowo cyberbezpieczeństwo od 

innych specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji? Niektórzy uważają, że jest 

to bardziej podwyższona pozycja w tej dziedzinie, inni uważają, że jest to podejście bardziej 

techniczne, a jeszcze inni uważają, że jest to po prostu inny termin dla tego samego zestawu 

umiejętności lub wiedzy. Na początek postaram się zdefiniować wyjątkowe cechy specjalisty 

ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, które spowoduje, że będą różniły się od tych, które 

koncentrują się na innych aspektach bezpieczeństwa informacji, takich jak zgodność, 

bezpieczeństwo prawne lub operacyjne. Obszar bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa 

narodził się ze wzrostu ataków ukierunkowanych. Przed podjęciem zdecydowanej działalności 

człowieka-przeciwnika (hakowanie przeprowadzane przez dobrze finansowane i 

zorganizowane grupy hakerskie), nikt nie zastanawiał się nad włamaniem do sieci 

przedsiębiorstw poza narodową obroną i organizacjami rządowymi. Zwiększona częstość 

występowania i skutki cyberataków występujące w organizacjach sektora prywatnego zrodziły 

potrzebę stworzenia pewnego rodzaju specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którzy 

zrozumieliby nie tylko, w jaki sposób można coś wykorzystać, ale także, w jaki sposób można 

go wykorzystywać za pomocą narzędzi hakerskich lub metodologii. Cyberbezpieczeństwo to 

techniczna gałąź bezpieczeństwa informacji, z silnym naciskiem na wargaming (ćwiczenie 

wykonywane przez osobę lub organizację w celu znalezienia ukrytych słabości poprzez 

eksperymenty myślowe i testy). Ta dziedzina bezpieczeństwa informacji jest jak test 

penetracyjny, ale ma bardziej defensywne podejście. Specjaliści zajmujący się 

cyberbezpieczeństwem zazwyczaj stosują podejście "white-box" do analizy (tj. konfiguracja i 

układ przedsiębiorstwa są dostępne i zwykle stanowią podstawę do analizy) i próbują znaleźć 

sposoby na uzyskanie i zwiększenie swoich umiejętności w ramach organizacji. Specjaliści ds. 

Cyberbezpieczeństwa przyjmują mentalność "przyjmuj naruszenie" podczas oceny organizacji. 

Ten sposób myślenia różni się od tradycyjnego bezpieczeństwa informacji, w którym 

podejmowane są znaczące inwestycje, aby zapobiec początkowemu naruszeniu. W 

dzisiejszym środowisku większość przedsiębiorstw jest ekspansywna i zawiera pozornie 

nieskończoną liczbę punktów dostępu, które mogą być wykorzystane przez hakera. Przy takim 

stopniu złożoności staje się prawdopodobne, że osoba atakująca znajdzie jedno lub więcej 

wejść do przedsiębiorstwa. Z tego powodu specjaliści od cyberbezpieczeństwa koncentrują się 

bardziej na tym, co może zrobić atakujący, gdy uzyska wstępny dostęp. Ponadto koncentrują 

się na potencjalnych lukach w organizacji, które zapewniają znaczące (tj. administracyjne) 

uprawnienia w przedsiębiorstwie. Im większą wartość  będzie miał dla hakera, tym bardziej 

profesjonalne cyberbezpieczeństwo skupi się na jego analizie. 

Złośliwe indywidua a złośliwe oprogramowanie 

Inną kluczową cechą profesjonalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem jest 

zrozumienie, że cele, na które polują, nie są tradycyjnymi szkodliwymi programami. Przed 

pojawieniem się cyberbezpieczeństwa większość szkodliwych działań była związana ze 

złośliwym oprogramowaniem – oprogramowaniem którego zamiar i możliwości zostały w 

dużej mierze zapisane w samym kodzie. Szkodnik ten działałby autonomicznie i kradł cenne 



informacje, wykonywał niszczycielskie działania lub generalnie powodował chaos całkowicie 

autonomicznie dzięki instrukcjom umieszczonym w jego kodzie. Specjaliści od 

cyberbezpieczeństwa radzą sobie z zupełnie innym rodzajem zagrożenia - zwykle 

kontrolowanym przez ludzi. Radzenie sobie z zagrożeniem DHA oznacza, że ci profesjonaliści 

walczą z kimś, a nie z czymś i wymagają innego podejścia niż walka z oprogramowaniem, które 

przejmuje przedsiębiorstwo. W przeciwieństwie do tradycyjnego szkodliwego 

oprogramowania, organizacje DHA będą okresowo zmieniać strategie. Te strategiczne zmiany 

mogą wynikać z kilku czynników, które obejmują, ale nie ograniczają się do następujących: 

* Różni napastnicy kontrolujący złośliwe oprogramowanie 

* Odpowiedź na wykrycie (zwykle określana jako "przechylanie się" dłoni") 

* Nowe generacje narzędzi lub implantów 

* Nowe motywy 

Atakujący DHA zazwyczaj definiują punkt rozgraniczający pomiędzy tym, co powinno być 

zautomatyzowane (tj. rutynowymi zadaniami wykonywanymi w normalnym toku działania) a 

tym, co powinno pozostać dla interpretacji przez hakera. Automatyzacja w świecie DHA to 

miecz obosieczny. Z jednej strony zapewnia szybkie, powtarzalne i sprawdzone metody 

gromadzenia danych, ich wykorzystania itp. Z drugiej strony wysoce powtarzalne działania 

podlegają podpisowi za pomocą produktu chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. 

Dlatego ryzykują, że zostaną wykryte i utraciły zdolność ukrycia się. Kolejną różnicą w 

kontaktach z DHA jest możliwość całkowitej zmiany motywu lub działania, takich jak:  

* Osoba atakująca, która jest zainteresowana gromadzeniem własności intelektualnej będzie 

w stanie uśpienia, ponieważ czekają na coś, co spowoduje gromadzenie danych, takie jak 

komunikat prasowy lub harmonogram kalendarza 

* Atakujący staje się destrukcyjny dzięki odkryciu 

* Osoba atakująca zmienia lub dodaje techniki implantacji, ponieważ wiele poświadczeń lub 

implantów nagle przechodzi w tryb offline 

Te zmiany motywów i działań prawdopodobnie wystąpią, gdy cel nie będzie wiedział, że się 

pojawią. Ostatnio ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że atakujący może mieć tak dużo (lub 

więcej) dostępu do celu niż najstarsi administratorzy organizacji . Ponadto, ci aktorzy będą 

różnić się poziomem umiejętności i mogą mieć większą wiedzę na temat usługi w 

przedsiębiorstwie niż administratorzy. Ci napastnicy mogą również mieć dostęp do złośliwych 

narzędzi, które mogą wykonywać działania w tych usługach, które nie są możliwe przy użyciu 

legalnych możliwości usługi. 

Dostęp i autoryzacja 

Cyber - atak następuje, ponieważ atakujący próbują ustanowić dostęp lub autoryzację, których 

obecnie nie posiadają. Dostęp to zdolność do łączenia się z celem i może przybierać różne 

formy. Na przykład fizyczny dostęp do komputera: 

* Za pomocą klawiatury 



* Fizycznie usuwając dysk twardy 

* Za pośrednictwem różnych mediów typu point-to-point, takich jak Bluetooth, USB lub skaner 

kodów kreskowych 

* Poprzez połączenie sieciowe przechwytujące wychodzące połączenie sieciowe z komputera 

* Poprzez połączenie z hostowaną usługą serwera na komputerze. 

Pojęcie dostępu nie ogranicza się do komputerów - osoba, która może zadzwonić do innej 

osoby przez telefon lub wysłać e-mail, w zasadzie "uzyskuje dostęp" do tej osoby, osoba, która 

może fizycznie dotknąć kłódki, uzyskuje dostęp do kłódki i może dotknąć panelu wyłącznika 

może uzyskać dostęp do wszystkich wyłączników w nim, jeśli nie jest zablokowany. 

Autoryzacja to zdolność do wykonania pożądanego działania. Podobnie jak dostęp, 

autoryzacja może być wykonywana na cokolwiek. Wiele rzeczy na świecie zapewnia 

upoważnienie do użycia każdemu, kto może fizycznie uzyskać do nich dostęp, na przykład 

możliwość włączania i wyłączania kranu. Ograniczając autoryzację, zwykle używa się jakiejś 

formy referencji w celu identyfikacji potencjalnego użytkownika, takiego jak klucz, hasło lub 

karta identyfikacyjna wydana z zaufanego źródła. Jednak autoryzacja może zostać naruszona 

- jeśli atakujący zda sobie sprawę z luki w procesie podejmowania decyzji dotyczącej celu. Na 

przykład niewłaściwie zakodowany pakiet oprogramowania może zostać wykorzystany, co 

może umożliwić osobie atakującej wykonanie działań, na które zgoda zgodna z prawem może 

nie zostać udzielona. Eksploatacja nie ogranicza się również do komputerów. Jednym z 

przykładów wyzysku poza światem komputerów jest inżynieria społeczna, w której atakujący 

celuje w zaufanie, nie mając odpowiednich referencji. Inną formą wyzysku jest zbieranie 

zamków, w którym zamki w klapie zamka są manipulowane przy użyciu zestawu kostek 

blokujących w celu naśladowania użycia legalnego klucza. Proces uzyskiwania dostępu i 

autoryzacji zwykle się powtarza, dopóki atakujący nie osiągnie poziomu wymaganego do 

realizacji aktualnej strategii. Każdy nowo uzyskany dostęp i autoryzacja mogą być nowe lub 

zbędne. Nowy dostęp i autoryzacja umożliwiają atakującym wykonanie większej liczby 

czynności niż wcześniej, natomiast nadmiarowy dostęp lub autoryzacja zapewnia odporność, 

jeśli istniejąca metoda dostępu lub autoryzacji jest wyeliminowana 

Strategia Hackera 

Podczas wykonywania hakowania komputerowego hakerzy mają na myśli konkretne cele lub 

motywacje. W przeciwieństwie do większości tradycyjnych szkodliwych programów, cele te 

zwykle nie występują w narzędziach odkrytych przez zespoły reagowania na incydenty lub 

analityków bezpieczeństwa. Aby ułatwić organizację, podzielimy te cele na cele taktyczne i 

strategiczne w oparciu o ich odległość strategiczną. 

Cele Taktyczne 

Cel taktyczny to taki, który rozwiązuje natychmiastową potrzebę. Cele te są bardzo 

krótkoterminowe i zazwyczaj znacznie bardziej techniczne niż cele operacyjne. Taktyczne cele 

są rozwiązywane poprzez konkretne ataki. Dla celów porównawczych cel taktyczny jest jak 

pojedyncza bitwa na wojnie. Wykwalifikowani hakerzy, którzy chcą osiągnąć cele taktyczne, 

będą wykonywać różne techniki profilowania, takie jak skanowanie portów w publicznej 



przestrzeni IP organizacji; badanie projektu organizacji, struktury raportowania i kluczowych 

osób korzystających z serwisów społecznościowych; lub wykonywania innych form badań w 

celu znalezienia potencjalnie wykorzystanych celów, do których mają dostęp. Raz odpowiedni 

(i przyjęty wrażliwy) cel jest identyfikowany, atak jest tworzony i dostarczany. Atakujący 

zazwyczaj nie dba o sam cel, gdy spełnia cel taktyczny; jest raczej częścią większego planu 

osiągnięcia celu. Oto niektóre przykłady celów taktycznych: 

* Uzyskiwanie dostępu do nieosiągalnego zasobu 

*Uzyskanie nowej lub dodatkowej autoryzacji do zasobu 

 * Stworzenie zbędnych form trwałości, jeśli się je wyeliminuje 

Cele strategiczne 

Cel strategiczny ma bardziej długoterminową wizję cyberataku. Cele strategiczne powodują, 

że operacje taktyczne występują - są widokiem "dużego obrazu", który tworzy jeden lub więcej 

pojedynczych ataków. Zrozumienie celu operacyjnego atakującego ujawnia ostateczny cel dla 

danej operacji. Ważną częścią uwagi na temat celów strategicznych jest to, że nie są one 

związane z technologią, co eliminuje możliwość całkowitego zwalczania sytuacji wyłącznie 

poprzez skupienie się na usuwaniu wykrytych implantów złośliwego oprogramowania. 

Rozwiązanie celów strategicznych wymaga wiedzy o tym, co jest wartościowe dla atakującego 

(ych), a także tego, co ma wartość dla organizacji i ustanowienia niezbędnej strategii obronnej 

skupionej wokół tych aktywów. Istnieje wiele różnych możliwych celów operacyjnych, jakie 

może mieć osoba atakująca. Niektóre przykłady wspólnych celów strategicznych obejmują: 

Zniesławienie 

Atakujący zainteresowani zniesławiającym ich celem mogą starać się wykonywać takie 

działania, jak defragmentacja strony internetowej, kradzież poufnych informacji lub ukryte 

monitorowanie działań w czasie, czekając na odpowiednią okazję do ataku. Dodatkowo, 

atakujący zainteresowani zniesławieniem mogą być zainteresowani poświadczeniami 

związanymi z siecią społecznościową. aby umożliwić im publikowanie jako cel. Ataki przed 

atakami z zewnątrz mogą być katastrofalne, gdy są wykonywane poprawnie, i są szczególnie 

skuteczne, gdy cel jest taki, który jest uważany za bezpieczny przez społeczeństwo. Na przykład 

grupa anonimowych hakerów czasami podważa publiczne strony znanych organizacji 

rządowych, aby pokazać władzę. Mimo że atak dotyczący strony internetowej nie oznacza 

bezpośrednio włamania w zakresie wrażliwych systemów informacyjnych celu, społeczeństwo 

widzi sfałszowaną stronę i zakłada, że organizacja została naruszona. Jednym ze słynnych 

przykładów zniesławienia jest domniemane włamanie na stronę kandydatki na prezydenta z 

2016 r. Hillary Clinton. W tym przykładzie wyciek szkodliwych informacji z prywatnych 

systemów publicznie zdyskredytował Clinton i uważano, że jest to jeden z powodów jej 

przegranej. 

Przewaga strategiczna 

Osoby atakujące, szukające przewagi strategicznej, mogą być zainteresowane badaniami i 

rozwojem, ustalaniem cen i innymi informacjami finansowymi lub wszelkimi innymi 



informacjami, które mogą zapewnić przewagę nad ich celem. Jednym z typowych przykładów 

ataków hakerskich na przewagę strategiczną jest kradzież własności intelektualnej lub 

szpiegostwo. W tych atakach znajdują się bardzo cenne informacje skradzione z celu i 

wykorzystane w celu uniknięcia kosztownych kosztów badań i rozwoju. Po kradzieży atakujący 

może produkować najnowocześniejszą technologię, przy ograniczonych inwestycjach w 

badania i rozwój. Innym rodzajem przewagi strategicznej jest gromadzenie lub 

przechwytywanie informacji przez rząd, w wyniku którego napastnicy próbują wywnioskować 

przyszłe operacje i działania zaplanowane przez ich cel, aby uzyskać strategiczną przewagę w 

wojnie lub polityce. Publiczne przykłady tego motywu są zwykle rzadkie ze względu na ich 

wrażliwość, ale obejmują także hackowanie Office of Personnel Management (OPM) w 2015 

roku, które ujawniło poufne informacje około 22 milionom pracowników USA posiadających 

rządowy  ceetyfikat bezpieczeństwa. 

Monetarny 

Wielu napastników po prostu dąży do uzyskania zysku pieniężnego, bezpośredniego lub 

pośredniego. Osoby atakujące, szukające bezpośredniego zysku pieniężnego, często atakują 

użytkowników w rolach finansowych w organizacjach. Zazwyczaj ci hakerzy wykorzystują 

techniki takie jak wyłudzanie informacji (wykorzystywanie złośliwej komunikacji e-mail do 

socjotechnicznego uwierzytelniania poświadczeń od użytkowników lub nakłanianie ich do 

wykonywania złośliwego kodu) w celu uzyskania referencji na wrażliwych kontach używanych 

w finansach. Typowy przykład napastników szukających bezpośredniego zysku hackowanie 

obejmuje oszustów z Nigerii , którzy oszukują cele w dostarczaniu poufnych informacji 

bankowych. Bardziej zaawansowanym przykładem tego są osoby atakujące, które utworzyły 

fałszywe strony logowania do e-maili i przekręcają użytkowników do "logowania". Po 

wykradzeniu poświadczeń atakujący mogą użyć legalnego konta do kradzieży funduszy lub 

poprawić wpływ na inny cel. więc (np. jeśli wiadomość e-mail do CFO z prośbą o przekazanie 

środków pochodzi z rzeczywistej skrzynki pocztowej dyrektora generalnego, o wiele bardziej 

godnym zaufania niż fałszywy adres publiczny, który stara się o to samo). Inny przykład 

bezpośredniego zysku pieniężnego wiąże się z narażeniem wrażliwych systemów, które 

przechowują poufne informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych. Po kradzieży 

informacje te mogą zostać wykorzystane do bezpośredniego zysku (przy użyciu samego konta) 

lub pośrednio poprzez sprzedaż na czarnym rynku lub w ciemnej sieci (anonimowa podsieć 

internetowa). Pośredni zysk pieniężny może również wystąpić w przypadku cennych aktywów, 

które nie mają charakteru finansowego. Na przykład skradzione dane konta mogą zostać 

sprzedane w ciemnej sieci. Inne cenne aktywa, które są kupowane i sprzedawane, obejmują 

kod źródłowy, własność intelektualną i tożsamości. 

Destrukcyjny 

W niektórych przypadkach motywacja działania ma charakter destrukcyjny, czy to z powodu 

zemsty, czy w ramach operacji wojskowej. Po prawidłowym wykonaniu niszczycielski atak jest 

szybki i niszczycielski. Zazwyczaj ataki te koncentrują się na wdrażaniu złośliwego 

oprogramowania zaprojektowanego do wymazywania napędów, gdziekolwiek są 

wykonywane. Wdrożenie może wykorzystywać systemy dystrybucji oprogramowania, 

narzędzia administracyjne systemu (takie jak PSExec), usługi katalogowe, zaplanowane 



zadania lub kilka innych sposobów. Jednym z godnych uwagi przykładem niszczycielskiego 

motywu militarnego jest Stuxnet, złośliwe oprogramowanie, które wpłynęło na irańskie 

badania nad udoskonalaniem nuklearnym. W tym incydencie hakerzy uzyskali dostęp do 

bardzo wrażliwych systemów związanych ze wzbogacaniem uranu, rzekomo do produkcji 

broni jądrowej. Po zainfekowaniu złośliwe oprogramowanie zostało specjalnie zakodowane, 

aby zmodyfikować działanie wirówek, aby je zniszczyć, nie ostrzegając naukowców 

obsługujących urządzenia. 

Hacking 

Na wysokim poziomie hackowanie jest cyklicznym procesem ustanawiania nowego dostępu i 

autoryzacji, dopóki nie zostanie osiągnięty konieczny poziom realizacji zamierzonego 

strategicznego celu. Hakerzy dążą do ciągłego zwiększania dostępu i autoryzacji w całej sieci 

celu (cele taktyczne), aż do momentu, kiedy będą w stanie wykonać swój ogólny plan (cel 

strategiczny). Obrona przed hakerami oznacza zrozumienie wielu dróg, które mogą 

wykorzystać do wejścia w przedsiębiorstwo, utrzymania dostępu, zwiększenia uprawnień i 

realizacji ich planów. Bez dokładnego zrozumienia, jak działa umysł hakera, cel jest bezbronny 

wobec ataku. W następnych rozdziałach omówimy podstawowe pojęcia dotyczące działania 

hakera, sposobu naprawienia sieci po ukierunkowanym ataku oraz obrony nowoczesnego 

przedsiębiorstwa przed współczesnymi hakerami. 

 

Dostęp i autoryzacja 

Jak omówiliśmy poprzednio, wszelkie hakowanie może zostać poddane oczyszczeniu w celu 

wielokrotnego wyszukiwania i uzyskiwania nowego dostępu i autoryzacji. W tej części 

zajmiemy się głębiej pojęciami dostępu i autoryzacji oraz różnymi sposobami ich osiągnięcia. 

Dostęp 

U podstaw, dostęp jest zdolność do komunikowania się z czymś lub kimś. Dostęp jest w wielu 

różnych formach - a wiele z nich nie ma nic wspólnego z komputerami. Typy dostępu są 

definiowane przez możliwości obiektu docelowego i zakresu znacznie od najbardziej 

powszechnego i oczywistego do ukrytego, niejasnego, i złośliwego. Na początek przyjrzyjmy 

się niektórym dostępnym formom dostępu zapewnionym przez normalny komputer: 

* Interfejsy sieciowe, które umożliwiają dostęp do oprogramowania uruchomionego na 

komputerze 

* Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wejściowe 

* Bluetooth,bezprzewodowe urządzenia wejściowe lub inne formy komunikacji  

bezprzewodowej łączność 

* Porty wejściowe, takie jak USB, Firewire, Thunderbolt i HDMI 

* Czujniki, takie jak GPS, aparaty fotograficzne i czytniki linii papilarnych 

* Wizualny monitoring wyświetlaczy, maszyn do pisania lub wskaźników stanu (tylko nadzór) 



* Emanacja, znana również jako EMSEC lub Tempest (tylko nadzór) 

Normalny komputer zapewnia szeroki zakres środków dostępu, z których wiele umożliwia 

interaktywność. Ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w tym eksperymencie 

myślowym, jest to, że haker ma bardzo wiele możliwości bezpośredniego dostępu do 

pojedynczego komputera. W zależności od oprogramowania uruchomionego na komputerze, 

te formy dostępu mogą zapewnić hakerom możliwość tworzenia profili lub gromadzenia 

danych wywiadowczych, wykonywania uzasadnionego kodu lub w niektórych przypadkach 

wykonywania dowolnego kodu. Jak wcześniej wspomniano, dostęp nie ogranicza się do 

technologii. Jeśli atakujący mogą  dotknąć swojego celu, mogą wykonywać szeroki zakres 

ataków dzięki fizycznemu dostępowi. Jeśli cel ufa nawigacji GPS w celu niezawodnego 

działania, a atakujący może podszyć się pod sygnał GPS, to w efekcie uzyskują dostęp do celu. 

Akceptanci, którzy mogą zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail do użytkownika wewnątrz 

organizacji docelowej, uzyskują dostęp do tego użytkownika. i może próbować zmanipulować 

go do wykonywania czynności w jego imieniu. 

Dostęp proxy 

Dostęp nie musi być bezpośredni, aby był skuteczny. W rzeczywistości, w wielu przypadkach 

dostęp pośredni lub "proxy" może być bardziej skuteczny niż próba uzyskania fizycznego lub 

sieciowego dostępu do komputera, który może znajdować się za wieloma urządzeniami 

zabezpieczającymi. Dostęp proxy zapewnia legalny dostęp do jednego zasobu w celu 

zapewnienia dostępu do celu w imieniu hakera. Doskonałym przykładem powszechnie 

stosowanego dostępu proxy jest inżynieria społeczna. Kiedy wykonuje się inżynierię 

społeczną, haker zmusza cel do wykonania działania dla nich, zazwyczaj poprzez jakąś formę 

oszustwa. Na przykład złośliwe oprogramowanie Stuxnet zostało zaprojektowane do 

propagowania za pomocą napędów USB. Grupa atakująca opierała się na powszechnej 

praktyce podłączania się dysku USB w celu zapewnienia dostępu do prawdopodobnie wysoce 

bezpiecznej sieci. Gdy użytkownik włoży zainfekowany dysk do komputera, szkodnik załaduje 

i zainfekuje cel. 

Utrzymywanie dostępu 

Po ustanowieniu nowego dostępu musi on być nieco trwały, aby zachować użyteczność. 

Chociaż chwilowy dostęp może przynieść znaczne korzyści, bardziej cenna jest możliwość 

korzystania z jednej formy dostępu w celu ustanowienia dalszego i trwalszego dostępu lub 

autoryzacji. Na przykład pojedynczy sukces inżynierii społecznej jest przydatny w uzyskaniu 

nowego dostępu do celu, ale najprawdopodobniej nie oznacza, że osoba atakująca zdecyduje 

się wykonywać bieżącą aktywność. Utrzymanie dostępu do celu odbywa się zazwyczaj przy 

pomocy pewnej formy "tylnych drzwi" w organizacji. Te tylne drzwi są często złośliwą 

odwrotną powłoką, popularnie nazywaną tylnym wejściem do wszczepu lub trojana, nazwaną 

na cześć słynnego konia trojańskiego używanego przez Greków do inwazji na miasto Troy. 

Implanty programowe są idealne dla atakującego z wielu powodów: 

 



* Implanty programowe zazwyczaj wykonują połączenie wychodzące z serwerem atakującego 

na standardowym porcie, takim jak TCP 80 lub 443 (działanie rzadko blokowane) 

* Implanty oprogramowania stanowią podstawowy zestaw narzędzi dla atakujących, który 

zazwyczaj umożliwia im przesyłanie i pobieranie plików do woli, przeprowadzanie 

podstawowych rekonesansów i różnych form kradzieży lub ataków poświadczeń 

* Implanty programowe zapewniają pewien poziom autoryzacji - konteksty użytkownika, w 

których działają (jeśli wszczepiony jest użytkownik) lub konto systemowe komputera (jeśli 

wszczepiono system) 

* Implanty programowe mogą być trudne do znalezienia bez użycia specjalistycznych narzędzi 

Inne możliwości ustanowienia trwałego dostępu obejmują wykonanie zmiany konfiguracji, 

takiej jak włączenie protokołu zdalnego pulpitu na serwerze, włączenie jakiejś formy VPN lub 

umożliwienie legalnym aplikacjom zarządzania przejścia przez zaporę ogniową. 

Autoryzacja 

Autoryzacja to możliwość wykonania działania na celu i może zostać sklasyfikowana jako 

zgodna z prawem. Uzasadniona autoryzacja zwykle pochodzi z jakiejś formy uwierzytelnienia 

z zaufanego źródła uwierzytelniania. Oto typowe przykłady: 

* Posiadanie klucza zapewnia legalny dostęp do każdej blokady, z którą jest sparowany 

* Konto użytkownika uzyskuje autoryzację na zasoby wymagane do jego właściwego 

użytkowania 

* Każdy, kto posiada kod bezpieczeństwa bramy, jest uprawniony do otwarcia bramy 

* Kierownik jest upoważniony do nadawania kierunku swoim podwładnym 

Ważne jest, aby wskazać, że uzasadnione zezwolenie pochodzi z perspektywy zezwolenia, 

niekoniecznie w kontekście, w którym zostało użyte. 

* Jeśli ktoś ukradnie klucz, może bezprawnie otworzyć zamek; jednak z perspektywy zamka 

autoryzacja była uzasadniona 

* Skradzione konto użytkownika może być wykorzystywane do wykonywania złośliwych 

działań; jednak z punktu widzenia infrastruktury serwera użytkownik był uprawniony do 

wykonywania działań 

Osoba może dostarczyć innym osobom nieupoważnione kod do bramki bezpieczeństwa - z 

punktu widzenia bramy użytkownik jest upoważniony, ponieważ podał prawidłowy kod 

* Osoba może badać informacje o organizacji docelowej i maskarada  jako starszy wykonawczy 

na rozmowę telefoniczną i zresetować hasło pracownika. Jeśli zastosowano prawidłowy 

protokół, użytkownik wykonujący reset hasła działał prawidłowo 

 



Nielegalna autoryzacja wykorzystuje luki w projektowaniu, luki w oprogramowaniu lub inne 

błędy bezpieczeństwa w celu wykonania działania. Wiersz, który oddziela uwierzytelnioną od 

nielegalnej autoryzacji, jest aspektem błędu: autoryzacja była niezamierzoną konsekwencją 

wady lub ograniczenia. Niektóre przykłady nielegalnej autoryzacji obejmują: 

* Używanie zestawu blokad, aby otworzyć blokadę, której atakujący nie ma klucza 

* Nakłanianie użytkowników do wykonywania nieautoryzowanych czynności przez telefon, 

umieszczając ich w sytuacji stresowej 

* Wykorzystywanie luki w pakiecie oprogramowania, która zapewnia napastnikowi 

dodatkowe niezamierzone autoryzacje 

* Używanie dostępu do debugowania do systemu operacyjnego w celu odczytania referencji 

z innych sesji użytkowników 

W każdym z powyższych przypadków atakujący wykorzystał podatną na zagrożenia 

okoliczność otaczającą kontrolę bezpieczeństwa w celu zapewnienia niezamierzonej 

dodatkowej autoryzacji. 

Uwierzytelnienie 

Uwierzytelnienie to proces ustanawiania jakiejś formy tożsamości, do której możemy 

przypisać upoważnienie. Uwierzytelnianie może pochodzić z kilku źródeł: 

* Dowód osobisty wydany z zaufanego źródła (identyfikator firmy, wydany federalnie 

dokument tożsamości, paszport itp.) 

* Fizyczne posiadanie klucza (w przypadku zamka) 

* Znajomość wspólnego hasła dla danego konta 

* Para kluczy dzieląca formę asymetrycznego powiązania zabezpieczeń 

Uwierzytelnienie zostanie omówione bardziej szczegółowo później. Dla celów tej sekcji ważne 

jest, aby zidentyfikować, że uwierzytelnianie i autoryzacja to dwa oddzielne pojęcia - 

uwierzytelnianie polegające na ustanowieniu tożsamości i autoryzacji stanowiącej listę 

działań, które może wykonać zidentyfikowany podmiot. 

Nadmierna autoryzacja 

Jednym z typowych problemów z autoryzacją jest to, że zwykle przyznawana jest ona zbyt 

szeroko. W wielu przypadkach ogólne grupy wpisów kontroli dostępu są przydzielane do 

tożsamości w celu uproszczenia zarządzania. Niestety ta nadmierna autoryzacja oznacza, że 

użytkownicy mogą wykonywać znacznie więcej czynności, niż jest to prawdopodobnie 

konieczne, co stwarza niepotrzebne ryzyko w przypadku szkodliwej aktywności. Fizycznym 

odpowiednikiem tego świata byłoby użycie jednego klucza do otwarcia większości zamków 

wymaganych przez użytkownika w organizacji. Chociaż wydajny, utrzymywanie tego stanu 

oznacza, że klucz prawdopodobnie będzie musiał otworzyć wiele więcej blokad, niż byłoby to 

konieczne dla każdego użytkownika do wykonania. Bardziej szczegółowo, wyobraź sobie, że 

każde drzwi miały "domyślną blokadę", która odpowiadała temu samemu kluczowi i wymagała 



ręcznej zmiany, aby uniemożliwić dostęp. Jest to warunek utworzony przez grupy 

"użytkowników domeny" i "administratorów domen" w usłudze Active Directory. Inne źródło 

nadmiernej autoryzacji pochodzi od użytkowników, którzy przebywają w organizacji przez 

dłuższy czas i zmieniają role w trakcie swojej kadencji. Ten warunek, czasami nazywany 

"pełzaniem autoryzacji", może prowadzić do nieproporcjonalnie silnych użytkowników po 

prostu dlatego, że ciągle uzyskują dodatkowe uprawnienia, gdy zmieniają role. Wyobraź sobie 

osoby, którym wydano nowy klucz z każdą rolą, jaką podejmują w organizacji, podczas gdy 

poprzedni klucze nie są od nich brane, gdy opuszczają swoją poprzednią rolę. W tym stanie 

nadal będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich blokad, do których dostarczyli ich poprzednie 

role, oprócz wszystkich blokad, do których ich obecna rola umożliwia im dostęp. W tym stanie 

ich breloczek byłby nieproporcjonalnie bardziej wartościowy niż ktokolwiek inny w ich roli. 

Autoryzacja proxy 

Innym sposobem ustanowienia autoryzacji jest autoryzacja proxy lub użycie innego zasobu z 

prawem do działania w imieniu nieautoryzowanego użytkownika. W świecie fizycznym 

autoryzacja proxy może oznaczać przekonanie osoby, która zgodnie z prawem ma klucz do 

drzwi do otwarcia drzwi dla kogoś, kto nie ma dostępu i wpuścił go lub skradał się za ludźmi z 

dostępem, ponieważ nie sprawdzili, czy drzwi są zamknięte za nimi. W tym stanie można 

uzyskać dostęp do wszystkich drzwi, które posiadały klucz dostępu jeśli uda się skutecznie 

wykonać manewr. Typowym przykładem autoryzacji proxy jest wykorzystywanie 

oprogramowania, w którym osoby atakujące identyfikują lukę logiczną w aplikacji, która 

umożliwia im wykonanie działania w jego imieniu przy użyciu autoryzacji nadanej tej aplikacji. 

Na przykład, jeśli atakujący znajdą aplikację, która jest podatna na iniekcje SQL, będą mogli 

wykonywać dowolne działania, które może wykonać tożsamość konta serwera SQL. Jeśli ten 

serwer SQL używa konta domeny z wystarczającym dostępem i autoryzacją, atakujący nie 

muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby wykonać swoją misję. Podobną 

formę wyzysku można wykorzystać w celu uzyskania dostępu poza tożsamość aplikacji. Te 

exploity, nazywane atakami podniesienia uprawnień, mogą zostać wykorzystane do 

zwiększenia autoryzacji wykonanego kodu poprzez wykorzystanie luki w bardziej 

uprzywilejowanych bibliotekach używanych do obsługi aplikacji, takich jak moduły systemu 

operacyjnego lub pliki wykonywalne języka wspólnego. W tym stanie udany atak może 

przynieść dostęp do dostępnej autoryzacji modułu narażonego na atak. Jeśli luka znajduje się 

w pliku wykonywalnym systemu operacyjnego, osoba atakująca może wykonać dowolną 

czynność, którą może wykonać system operacyjny. 

Kradzież danych 

Jednym z bardziej powszechnych sposobów uzyskiwania autoryzacji jest kradzież danych 

uwierzytelniających. Wracając do naszego poprzedniego przykładu osoby, która ma fizyczny 

klucz do drzwi, kradzież poświadczeń będzie równoznaczna z uzyskaniem klucza tej osoby i 

zrobieniem jej kopii na własny użytek. Ten klucz zachowałoby ważność, gdyby zamek się nie 

zmienił i zapewniłoby dostęp do każdego zamka sparowanego z tym kluczem. Kradzież danych 

występuje w wielu różnych implementacjach, ale wiele z nich można oddać do małej garstki 

nowatorskich technik. 



Keylogging 

Najłatwiejszy i najprostszy sposób wykonania kradzieży danych uwierzytelniających to 

keylogging. Keylogger monitoruje wszystkie klawisze wciskane przez użytkownika i zapisuje je 

w pliku do późniejszej analizy lub może okresowo wysyłać nagrane naciśnięcia klawiszy do 

zdalnego serwera. Keyloggery występują w wielu formach, od ukrytego oprogramowania po 

urządzenia, które przechwytują połączenie między klawiaturą i komputerem, lub zastępują 

całą klawiaturę. W niektórych przypadkach, np. w bankomatach, keylogowanie odbywa się za 

pomocą ukrytej kamery z widokiem klawiatury PIN. 

Monitorowanie 

Monitorowanie ataków polega na nadzorowaniu celu i oczekiwaniu uwierzytelnienie do 

wystąpienia. Ataki te wymagają, aby atakujący miał wcześniej dostęp do kanału 

komunikacyjnego, w którym nastąpi uwierzytelnienie. Ponadto, komunikacja musi być 

niechroniona lub wcześniej omijana, aby atakujący miał wystarczający dostęp do wykonania 

tego ataku (tj. klucz szyfrowania sesji, wspólny klucz tajny lub sieć Wi-Fi poświadczenie, gdy 

stosowane jest szyfrowanie). W ataku monitorowania atakujący obserwuje ruch i czeka na 

niezabezpieczone uwierzytelnienie. W takim przypadku poświadczenia są zbierane z sesji i 

wykorzystywane do zapewnienia dostępu i / lub autoryzacji usługi. 

Człowiek w środku 

Atak typu "man-in-the-middle" występuje, gdy atakujący przechwytuje ruch między systemem 

docelowym a serwerem. Aby wykonać ten atak, cel musi zostać oszukany, aby połączyć się z 

systemem atakującego, który następnie przekaże połączenie z legalnym serwerem. W wielu 

przypadkach technika ta jest stosowana w celu obejścia możliwości szyfrowania 

asymetrycznego, zwykle SSL. Po przechwyceniu atakujący może wyświetlać i modyfikować 

każdy ruch przesyłany między systemami, a tym samym uzyskiwać niechronione dane 

uwierzytelniające. Typowy atak typu "man-in-the-middle" rozpoczyna się od manipulowania 

rozpoznawaniem nazw (czyli z wykorzystaniem komputera w celu ustalenia adresu IP serwera 

z bardziej czytelnej dla człowieka nazwy) lub routingu (kontrolowanie przepływu ruchu w sieci 

do sieci). poprowadzić część lub całość przez urządzenie kontrolowane przez atakującego). 

Gdy atakujący mogą kontrolować jeden z tych aspektów komunikacji, mogą selektywnie 

przechwytywać ruch i wykorzystywać fałszywy certyfikat, aby skłonić użytkownika do 

myślenia, że łączy się z poprawnym serwerem. Po połączeniu napastnicy mogą utworzyć 

połączenie z prawdziwym serwerem i skierować cały ruch przez ich komputer. Dane 

zaszyfrowane przez cel będą wykorzystywać fałszywy klucz dostarczony przez napastników, 

który mogą odszyfrować, zalogować i przekazać do rzeczywistego serwera. Warto zauważyć, 

że w wielu z tych przypadków użytkownik zostanie poproszony o ostrzeżenie o certyfikacie, 

ponieważ certyfikat wydany przez osobę atakującą zwykle nie pochodzi z zaufanego źródła. 

Przekaż Skrót 

Inną popularną techniką wykorzystywaną do kradzieży danych uwierzytelniających jest 

przekazanie skrótu - technika, która wykorzystuje istniejący dostęp sparowany z autoryzacją 

administratora lokalnego do odczytu chronionej pamięci systemowej i wyodrębniania danych 



uwierzytelniających bezpośrednio z pamięci. Ten atak działa przeciwko dowolnej formie 

uwierzytelniania jednokrotnego logowania i wpływa na każdy system operacyjny, który 

zapewnia interfejs umożliwiający administratorom odczytywanie pamięci, w której 

poświadczenia są przechowywane w celu uwierzytelnienia. Przekazywanie skrótu jest bardzo 

potężną możliwością dla hakera i zwykle stosowany jest na jeden z dwóch sposobów. Po 

pierwsze, osoba atakująca może użyć narzędzia hashującego do monitorowania poświadczeń 

używanych na zaatakowanej maszynie. Te poświadczenia obejmują wszystkie interaktywne 

sesje w dniu , które mogą zawierać bardzo wartościowe poświadczenia administracyjne. 

Napastnicy są świadomi, że celowo naruszają niektóre aspekty komputera, aby umożliwić 

zalogowanie się technikowi komputerowemu, ujawniając w ten sposób dane 

uwierzytelniające technika kradzieży. Druga metoda, określana jako przejście boczne, 

wykorzystuje autoryzację istniejącego poświadczenia do ataku na inne zasoby na tym samym 

poziomie. Przesunięcie boczne umożliwia atakującemu wykorzystanie skradzionych danych 

uwierzytelniających do zainfekowania kilku komputerów, zwiększając prawdopodobieństwo 

przechwycenia poświadczenia administratora. 

Inżynieria społeczna - Hackowanie ludzi 

Inżynieria społeczna jest ogólnym terminem używanym do opisania aktu wykonywania 

manipulacji psychologicznych, aby uzyskać cel do wykonania pożądanego działania. Ludzie są 

idealnym celem dla hakera z wielu powodów: 

* Prawdopodobnie mają już dostęp i autoryzację w organizacji docelowej 

* Ludzie są podatni na manipulację z powodu uprzedzeń poznawczych 

* Pracownicy organizacji są zazwyczaj łatwo dostępni z zewnętrz za pomocą różnych środków 

(tj. telefon, wiadomości tekstowe, e-mail itp.) 

* Inżynieria społeczna z odpowiednim profilowaniem może być wykorzystana, aby atakujący 

byli bardzo blisko celu 

W poniższych sekcjach opisano różne formy inżynierii społecznej i przedstawiono kontekst ich 

działania. 

Wyłudzanie informacji 

Jednym z najczęstszych środków inżynierii społecznej jest phishing: wysyłanie kuszących 

komunikatów z zamiarem nakłonienia użytkowników do wykonywania działań lub wycieku 

poufnych danych, zazwyczaj za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre przykłady popularnych 

e-maili phishingowych to fałszywy książę, który musi przesyłać pieniądze, fałszywe 

powiadomienia o wygranej na loterii, złośliwe oprogramowanie podszywające się pod 

fałszywe powiadomienia o wysyłce oraz fałszywe powiadomienia bezpieczeństwa z banków 

lub innych publicznych stron internetowych. Podkategoria phishingu, określana jako spear 

phishing, odnosi się do sytuacji, gdy osoba atakująca generuje komunikację z celem, aby 

zwiększyć prawdopodobieństwo, że wykona zamierzone działanie. Próby wyłudzania danych 

osobowych mogą wykorzystywać informacje firmy publicznej lub dokumenty, których nazwy 

często zmieniają się na powabne tytuły lub mogą bezpośrednio mówić do zainteresowań 



użytkownika, zbierając informacje z mediów społecznościowych, wiadomości lub z innych 

źródeł. Atakujący zazwyczaj wysyłają złośliwe życiorysy, fałszywe dokumenty strategii 

korporacyjnej lub linki do legitymowanej strony logowania dla poczty internetowej lub portalu 

firmy. 

Połączenie telefoniczne 

Inżynieria społeczna za pomocą połączenia telefonicznego to kolejny bardzo popularny sposób 

na manipulowanie użytkownikiem. Typowe przykłady niedocelowej socjotechniki przez 

telefon obejmują niesławne fałszywe połączenia z firmą Microsoft dotyczące problemów z 

komputerem, fałszywych połączeń IRS i fałszywych połączeń bankowych. Zazwyczaj celem jest 

ustalenie poczucia znajomości lub poczucia pilności, które powoduje, że cele pomijają swoją 

logikę i rozwiązują sytuację tak szybko, jak to możliwe. Ukierunkowane wywiady z zakresu 

inżynierii społecznej zwykle obejmują pewne formy badań, takie jak identyfikacja starszych 

osób w organizacji w celu zwiększenia widocznej ważności połączenia. Każdy zainteresowany 

widząc to w akcji powinien wziąć udział w "wiosce inżynierii społecznej" na konferencji 

DEFCON, aby przekonać się, jak łatwo można to osiągnąć. 

Przynęta 

Baiting to bardzo potężne narzędzie socjotechniczne, w którym atakujący upuszcza urządzenie 

takie jak pamięć USB w miejscu, w którym prawdopodobnie znajdą się członkowie organizacji 

docelowej. W niektórych przypadkach to urządzenie może zawierać logo organizacji lub 

intrygującą etykietę, na przykład "poufne" lub "informacje o wynagrodzeniu", aby zwiększyć 

prawdopodobieństwo, że podsystem zostanie podłączony do komputera. Po podłączeniu 

wiele komputerów może próbować automatycznie uruchomić predefiniowane plik na dysku, 

który powoduje instalację trojana zdalnego lub innego złośliwego oprogramowania. W innych 

przypadkach skompromitowany dokument dotyczący wydajności może zostać umieszczony w 

katalogu głównym dysku, w nadziei, że cel otworzy go, infekując komputer. Innym podejściem 

jest, aby sam sprzęt był złośliwy poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania 

układowego i sterowników. Jeden słynny przypadek tego podejścia miał miejsce w 2008 r., 

kiedy rynek był nasycony złośliwymi cyfrowymi ramkami do zdjęć. Po podłączeniu do portu 

USB celu te ramki zainfekowały hosta trojanem mocmex. Po zainfekowaniu, mocmex zbierał 

poufne informacje z zainfekowanych maszyn i przekazywał je do serwerów kontrolowanych 

przez atakujących. 

Łańcuch Słabych Punktów 

Znaczne zagrożenia są wynikiem wielokrotnych naruszeń bezpieczeństwa - iteracyjnego 

procesu, w którym osoba atakująca stale otrzymuje nowe i odmienne formy dostępu i 

autoryzacji, aż do uzyskania odpowiedniego kontekstu. Każde z tych indywidualnych naruszeń 

stanowi ostatecznie ogniwo w łańcuchu zdarzeń prowadząc do zagrożenia, który zapewnia 

atakującemu niezbędny dostęp i autoryzację. Aby przeprowadzić analizę łańcucha 

wrażliwości, ważne jest, aby mieć solidne zrozumienie poszczególnych elementów 

zaangażowanych w łańcuch. Poniższe sekcje omawiają każdy fragment osobno, ostatecznie 

zakończone wyjaśnieniem jego realizacji. 



Zabezpieczenie 

Zabezpieczenie to wszystko, co może mieć zastosowaną kontrolę, co ogranicza jego użycie lub 

działanie do podzbioru tożsamości. Zdolność kontrolowania dostępu jest ważna, ponieważ 

zasób bez możliwości kontrolowania zezwoleń pozwala na dowolne lub nic na interakcję z nim, 

eliminując w ten sposób konieczność oceny jego bezpieczeństwa. Zabezpieczenia zazwyczaj 

pozwalają na elastyczność w sposobie udzielania autoryzacji: na przykład jedna tożsamość 

mogła mieć dostęp do pliku, podczas gdy inna może być w stanie do niego pisać. Autoryzacja 

może również zostać udzielona na poziomie systemu operacyjnego, na przykład w jaki sposób 

oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych umożliwia odczyt dowolnego pliku 

kontrolowanego przez system operacyjny. W świecie komputerów te różne listy tożsamości i 

przydziały uprawnień są zwykle nazywane listą kontroli dostępu. W świecie fizycznym 

zabezpieczenie można uznać za blokadę - taką jak ta na skrzynce pocztowej. Użytkownicy 

mogą mieć klucz, który pozwala im uzyskać dostęp do ich osobistej skrzynki pocztowej, ale 

niekoniecznie pozwoli im otworzyć tę, która znajduje się obok nich. Z drugiej strony, 

pracownicy poczty prawdopodobnie posiadają klucz do zamka, który umożliwi im dostęp do 

skrzynek pocztowych w celu wykonania dostarczania poczty. 

Zasady 

Aby koncepcja autoryzacji istniała, musi istnieć jakaś forma zasad (zasady bezpieczeństwa). 

Zasadą jest każda autoryzacja - taka jak poświadczenie użytkownika, klucz, etykieta fizyczna 

lub poświadczenie. W świecie oprogramowania głównymi klientami są zwykle konta 

użytkowników. Głównym jest tożsamość, którą próbujesz udowodnić za pomocą jakiejś formy 

uwierzytelnienia. Jest to użytkownik, usługa lub podmiot - "rzeczownik", jeśli chcesz - że 

identyfikujesz i udzielasz autoryzacji. Posiadanie potwierdzonej tożsamości jako głównej 

umożliwia autoryzację do wszystkiego, co jest dozwolone. 

Członkostwo 

Jedna tożsamość może reprezentować wielu zleceniodawców, jak to jest wspólne z 

członkostwem w grupie. Członkostwo to koncepcja polegająca na tym, że jeden główny może 

działać w imieniu innego ze względu na związek. To powiązanie ułatwia przypisywanie i 

utrzymywanie autoryzacji, ponieważ w wielu przypadkach więcej niż jednemu podmiotowi 

musi zostać przypisana dana forma autoryzacji. Dodatkowo zapewnia to spójną autoryzację 

dla podmiotów działających w tej samej pojemności. Członkostwo umożliwia grupowanie 

zestawów autoryzacji i / lub zestawu podmiotów. Zespoły te są zwykle używane do 

definiowania dostępu związanego z określoną rolą - na przykład wszystkich dostępów 

wymaganych do usługi tworzenia kopii zapasowych lub dostępu wymaganych dla osoby do 

wykonywania jako technik pomocy technicznej lub administrator systemu. Przykładem świata 

fizycznego byłaby brelok z wieloma kluczami: ktokolwiek ma breloczek, może otworzyć zamek, 

który odpowiada jednemu z kluczy na ringu. 

Uwierzytelniający 

Uwierzytelniający jest poświadczeniem służącym do potwierdzenia tożsamości 

zleceniodawcy, na przykład hasła lub dowodu osobistego. Uwierzytelniający muszą przejść 



walidację, aby upewnić się, że należą do zleceniodawcy, który identyfikują; jednak poziom 

sprawdzania poprawności różni się w zależności od wystawionego uwierzytelniającego. 

Niektóre programy uwierzytelniające są proste, takie jak hasło lub posiadanie fizycznej karty. 

Inne podmioty uwierzytelniające mogą wymagać wielu czynników, aby wystarczająco 

udowodnić tożsamość głównego zobowiązanego, a liczba i rodzaje tych czynników mogą się 

różnić w zależności od podmiotu uwierzytelniającego lub kontekstu uwierzytelnienia (niektóre 

formy zezwolenia mogą być bardziej wrażliwe niż inne, a zatem mogą wymagają dodatkowego 

dowodu autentyczności). Czynniki stosowane w uwierzytelnianiu różnią się znacznie w 

zależności od rodzaju przeprowadzanego uwierzytelniania i mogą obejmować jeden lub więcej 

następujących elementów: 

 Znajomość wspólnego klucza 

 Dowód posiadania odpowiedniego klucza w parze kluczy 

 Walidacja fotograficzna 

 Uwierzytelnianie biometryczne (odcisk palca, siatkówka, układ żył itp.) 

 Posiadanie fizycznej jednostki, takiej jak klucz 

Powyższa lista jest bardzo krótka w porównaniu do liczby różnych czynników, które można 

wykorzystać do potwierdzenia tożsamości podmiotu uwierzytelniającego. 

Zaufanie 

Zaufanie jest pojęciem, które istnieje, gdy podmiot uwierzytelniający sam nie wydaje 

tożsamości, które wykorzystuje do udzielenia zezwolenia na papiery wartościowe. Zaufanie 

może być bezpośrednie lub pośrednie. Bezpośrednie zaufanie oznacza, że podmiot 

uwierzytelniający jest o jeden stopień oddzielenia od podmiotu, który wydał tożsamość. Z 

drugiej strony, zaufanie pośrednie oznacza, że tożsamość jest zaufana przez jednostkę, której 

ufa jednostka uwierzytelniająca, ale podmiot uwierzytelniający nie jest bezpośrednio zaufany. 

Przykładem zaufania do świata fizycznego są wydawane przez państwo dowody tożsamości. 

Organ wydający kartę identyfikacyjną działa w imieniu państwa i tworzy karty identyfikacyjne. 

Każde państwo (i praktycznie każda organizacja w państwie) ufają tym dowodom tożsamości, 

ponieważ ufają organowi wydającemu, który stworzył kartę -byłoby to bezpośrednie zaufanie. 

Dodatkowo, ten dowód osobisty może być używany z organizacjami w innych państwach, 

które ufają państwu wydającemu - byłoby to pośrednie zaufanie. Jeśli główny zidentyfikowany 

przez dowód osobisty użyłby go w zupełnie innej części świata, to jest mało prawdopodobne, 

aby karta identyfikacyjna była zaufana. W tym przypadku należy użyć innej referencji, która 

jest zaufana przez jednostkę uwierzytelniającą (taką jak paszport), aby udowodnić tożsamość 

głównego zobowiązanego, udzielając w ten sposób głównemu upoważnienia. 

Domena 

Domena jest terminem używanym do opisania systemu, który albo potwierdza tożsamość 

zleceniodawcy, albo kontroluje dostęp do zabezpieczenia. Domeny są bardzo ważne w 

uwierzytelnianiu i dlatego muszą być chronione. Kompromis domeny następnie narusza 

integralność wszelkich tożsamości wydanych przez domenę, a także bezpieczeństwo wszelkich 

zabezpieczeń podlegających ochronie przez domenę. W świecie fizycznym domenę można 

porównać do urzędu stanu lub paszportu. Organizacje mogą ufać wystawcom 



uwierzytelniającym z tych "domen", jeśli można wydać certyfikatowi wydawanie 

identyfikatorów przez te podmioty. W przypadku naruszenia procesu wydawania 

identyfikatorów, wystawcy autentyczności wystawieniowi od tego podmiotu nie mogą być 

dłużej gwarantowani. Kolejny przykład domeny to pracownik ochrony budynku. Jeśli 

pracownik ochrony jest godny zaufania, można mu ufać, że chroni bezpieczeństwo zasobów 

w budynku. Jednakże, jeżeli ochroniarz ma wątpliwe skojarzenia, jego osąd może nie być tak 

wiarygodny 

Standardowa i administracyjna autoryzacja 

Autoryzację do zasobu można podzielić na dwie ogólne kategorie: autoryzacja standardowa i 

administracyjna. Standardowa autoryzacja jest prawdopodobnie zapewniona większości 

podmiotów uzyskujących dostęp do zasobu. Zleceniodawca ze standardową autoryzacją ma 

jakąś formę uprawnień do korzystania z zasobu. Krótko mówiąc, posiadanie standardowej 

autoryzacji do zasobu nie może zapewnić żadnej dodatkowej autoryzacji z powodu jego użycia. 

W prawie każdym przypadku zarówno zleceniodawcy, jak i domeny są również sekcjami 

podlegającymi zabezpieczeniu. Zabezpieczalny aspekt tych aktywów zapewnia administrację - 

takie jak: 

* Możliwość dodawania lub usuwania trustów dla domeny 

* Możliwość dodawania, usuwania lub zmieniania podmiotu uwierzytelniającego dla zasady 

* Możliwość dodawania lub usuwania podmiotów upoważnionych do administrowania 

domeną 

* Możliwość dodawania lub usuwania podmiotów uprawnionych do utrzymywania wystawcy 

uwierzytelnienia dla zleceniodawcy 

* Możliwość dodawania, usuwania lub zmieniania członków grupy, która kontroluje 

autoryzację dla papierów wartościowych 

* Możliwość dodawania, usuwania lub zmieniania upoważnionych podmiotów zastąpić zestaw 

kontroli dostępu ustawiony na zabezpieczony 

* Możliwość odczytania uwierzytelniającego (-ych) używanych dla zleceniodawców 

uwierzytelniony przez domenę 

 

W każdym z tych przypadków opisane czynności są konieczne do normalnego działania; są 

jednak znacznie bardziej wrażliwe niż standardowe zezwolenia. Autoryzacja administracyjna 

umożliwia nadawcy przejęcie tożsamości zabezpieczone lub może pozwolić zleceniodawcy 

przejąć zabezpieczenie. Gdy zleceniodawca posiada upoważnienie administracyjne nad innym 

zleceniodawcą, może on przyjąć tożsamość tego głównego zobowiązanego, a tym samym 

uzyskać całe upoważnienie, które posiada docelowa jednostka główna. W przypadku, gdy 

zleceniodawca ma autoryzację administracyjną nad domeną, ten główny może podszywać się 

pod dowolne zabezpieczenia podlegające kontroli w tej domenie i podszywać się pod każdego 

użytkownika uwierzytelnionego w tej domenie. Autoryzacja administracyjna nie musi być 



koniecznie wpisem w liście kontroli dostępu, który zapewnia jawną autoryzację nad daną 

jednostką lub domeną. W niektórych przypadkach zasoby wymagane przez wrażliwy zasób 

mogą zostać wykorzystane do przejęcia lub dostarczenia równoważnego uprawnienia 

administracyjnego do głównego użytkownika lub domeny. Na przykład możliwość odczytu 

pliku zawierającego listę haseł do kont użytkowników w sieci jest równoznaczna z możliwością 

przejęcia tego konta użytkownika. Ten sam warunek działa w świecie komputerów: możliwość 

zapisu do pliku wykonywalnego w imieniu systemu operacyjnego prawdopodobnie zapewni 

działanie jako system operacyjny, i dlatego jest równoważny z administracyjnym 

uwierzytelnieniem. 

Ustawiając wszystko razem 

Po wprowadzeniu bezpieczeństwa do tych koncepcji możemy zacząć szukać modeli, które 

umożliwiają analizę: 

* Znajdź braki bezpieczeństwa 

* Odkryj wysoko cenionych zleceniodawców i związane z nimi zezwolenia administracyjne 

* Ustanów łańcuchy, które możemy wykorzystać do poprawy ogólnego bezpieczeństwa naszej 

operacji 

Istnieje wiele przypadków, w których zamierzone jest zezwolenie administracyjne; istnieją 

jednak warunki, w których poszczególne konfiguracje skutkują o wiele silniejszym 

zezwoleniem niż zamierzono. Ten stan manifestuje się z kilku powodów, w tym następujących: 

* Pełzanie autoryzacji 

* Nadzór projektowy 

* Konfiguracje testowe 

* Brak projektu najmniejszych uprawnień 

* Lenistwo 

W takich przypadkach może istnieć ścieżka między miejscem rozpoczęcia ataku a wymaganym 

dostępem i autoryzacją. Jeżeli ścieżka już istnieje, wówczas wysiłek wymagany do uzyskania 

niezbędnego dostępu i autoryzacji może zostać skrócony. Łączenie każdej pojedynczej luki od 

punktu początkowego do wymaganej autoryzacji nazywa się łańcuchem luk. Przerwanie 

któregokolwiek z tych łańcuchów spowoduje, że ścieżka będzie niewykonalna, a tym samym 

poprawi postawę bezpieczeństwa przed utratą tej autoryzacji. 

Zarządzanie legalną autoryzacją administracyjną 

Ze względu na swoją konieczność zezwolenie administracyjne najprawdopodobniej zostanie 

ograniczone, ale prawdopodobnie nie zostanie wyeliminowane. W takich przypadkach 

rozwiązaniem jest podstawowa normalizacja działania tych podmiotów przez rejestrowanie i 

monitorowanie oraz ostrzeganie, gdy działanie narusza tę linię podstawową. O ile to możliwe, 

rejestracja powinna być scentralizowana w taki sposób, aby osoba atakująca nie była w stanie 

usunąć dowodu na szkodliwą aktywność. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest monitorowanie 



wszelkich autoryzacji administracyjnych używanych na znanych podmiotach z taką 

możliwością autoryzacji. Korzystanie z takich uprawnień powinno być rzadkie i ograniczone, w 

związku z czym należy udzielać alerty. Na przykład, system może ostrzegać za każdym razem, 

gdy użytkownik, który ma członkostwo w grupie administracyjnej, ma zresetowane hasło (tj. 

Zmienione przez głównego użytkownika innego niż on sam lub bez uwierzytelnienia jako 

główny w celu wykonania zmiana). Działanie to może oznaczać, że osoba atakująca, która 

obecnie nie ma równoważnej autoryzacji, może próbować uzyskać autoryzację, ustawiając 

wystawcę uwierzytelniającego. Inne rozwiązanie polega na ustaleniu linii bazowej, w jaki 

sposób dana główna wykorzystuje swoje uprawnienia administracyjne w celu ustalenia, co 

"Normalny" wygląda dla tego głównego. Po ustaleniu odchylenia od normalnej aktywności 

można użyć do zidentyfikowania potencjalnie szkodliwej aktywności. Warto jednak zauważyć, 

że należy przyjąć, że główny nie jest narażony na szwank przy ustalaniu, jak wygląda 

"normalny" dla tego zleceniodawcy - aby złośliwa aktywność nie stała się "normalna", a zatem 

nigdy nie została zidentyfikowana. Podczas ustalania alertów należy pamiętać, że ograniczenie 

liczby alertów ma kluczowe znaczenie dla monitorowania. Rozwiązanie monitorujące, które 

stale sygnalizuje uzasadnioną aktywność, może zostać zignorowane ze względu na koszty 

niezbędne do filtrowania "szumu" i dotarcia do interesujących zdarzeń. Rozwiązanie 

alertujące generujące znaczny hałas prawdopodobnie nie będzie używane. 

Przykłady łańcucha luk 

Teraz, gdy mamy pojęcie o tym, w jaki sposób sklasyfikować lukę, zobaczmy, jak możemy 

wykorzystać ją do analizy potencjalnie niebezpiecznych konfiguracji zabezpieczeń. Zauważ, że 

są to tylko niektóre z wielu możliwych sytuacji, które mogą istnieć. 

Przypadek 1: Uzyskanie dostępu do skrzynki pocztowej dyrektora generalnego 

W naszym pierwszym przypadku zakładamy, że Użytkownik 1 jest technikem komputerowym 

pracującym dla docelowej organizacji. Atakujący ukradł hasło użytkownika 1 za pomocą 

jednego z kilku sposobów - keylogging, wykrycie pliku haseł, przekazanie skrótu, itp. 

Użytkownik 1 jest członkiem grupy o nazwie "PC Technicians", która może zresetować hasło 

każdego użytkownika konto w domenie, w której istnieje również konto użytkownika CEO. 

Dyrektor generalny może legalnie uzyskiwać dostęp do swojej skrzynki pocztowej. Sytuacja 

przedstawiona na powyższym schemacie jest bardzo powszechna - grupa posiada ogólną 

autoryzację do resetowania haseł w ramach swojej pracy. Z oczywistych powodów CEO musi 

mieć możliwość uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej; w związku z tym nie jest to realnym 

miejscem do wprowadzania ograniczeń lub monitorowania. Władza administracyjna użyta w 

tym łańcuchu to reset hasła CEO przez grupę "PC Technicians" - działanie, które powinno być 

dość rzadkie do zarządzania. Istnieją trzy możliwe rozwiązania tej sytuacji: Ogranicz liczbę 

kont, dla których grupa "Technicy PC" może zresetować hasło, tak, że konto dyrektora 

generalnego nie jest uwzględnione. Resetowanie hasła menedżera wykonanego przez grupę 

"Technicy PC" Monitorowanie wszystkich prób resetowania hasła  na koncie użytkownika CEO 

Każde z tych rozwiązań jest skuteczne w ograniczaniu łańcucha luk lub monitorowaniu jego 

wykorzystania. 

Przypadek 2: Zostań administratorem domeny 



Innym wspólnym celem atakującego jest uzyskanie uwierzytelniania lub członkostwa w grupie 

Active Directory "Administratorzy domeny". Domyślnie te poświadczenia mają przynależność 

lokalnego administratora na każdym komputerze dołączonym do domeny. Ponadto grupa 

administratorów domeny ma jedną z najbardziej potężnych autoryzacji w domenie Active 

Directory. W tym przykładzie użytkownik 2 jest członkiem grupy o nazwie "systemy 

administratorzy "w usłudze Active Directory. Ta grupa ma dostęp administracyjny do serwera 

o nazwie "serwer 3." Następne łącze w łańcuchu celowo pozostaje niewyraźne - serwer 3 

przechowuje poświadczenia "użytkownika 4", który jest członkiem grupy "Administratorzy 

domeny". Istnieje wiele sposobów, na których serwer 3 może przechowywać referencje 

użytkownika 4, w tym następujące: Użytkownik 4 logował się do serwera 3 w sposób 

interaktywny, a tym samym wystawiał hasło "hash". Serwer 3 ma plik z zapisanymi na nim 

danymi logowania użytkownika 4; w którym przypadku każdy, kto ma dostęp do odczytu, może 

uzyskać dane uwierzytelniające. Kluczowy program rejestrujący lub inne oprogramowanie 

monitorujące dane wejściowe może być zainstalowane do użytku z sesją międzysesyjną z 

autoryzacją lokalnego administratora, przechwytując w ten sposób dane logowania 

użytkownika 4, jeśli zostały wpisane z serwera 3. Mamy tu do czynienia z uprawnionym 

organem administracyjnym na serwerze 3, uważany za niezbędny dla członków grupy 

"Administratorzy systemów" do wykonywania swojej pracy. Istnieją dwa rozwiązania, które 

zmniejszają ryzyko wykorzystania tego wektora: użytkownik 4 może zostać usunięty z grupy 

administratorów domeny, lub użytkownik 4 może zostać uniemożliwiony do interaktywnego 

logowania do serwera 3. Niestety, jest to dość trudne do wykrycia i zapobiegania Hasło 

użytkownika 4 jest przechowywane w pliku w czytelnej lokalizacji dla użytkownika 3. 

Przypadek 3: Inżynieria społeczna 

W trzecim przypadku atakujący użyje socjotechniki w celu uzyskania nowego dostępu i 

autoryzacji poprzez manipulowanie użytkownikiem posiadającym uprawnienia administratora 

lokalnego na swoim komputerze. Ten dostęp umożliwi osobie atakującej zainstalowanie 

implantu, który może działać z uprawnieniami tak wysokimi, jak system, a zatem obejmować 

sesje użytkownika lub wykonywać ataki haszujące. Można przypuszczać, że nieetyczne i 

nieskuteczne byłoby monitorowanie i kontrolowanie wszystkich form komunikacji, które 

"Użytkownik 5" mógłby otrzymać: w związku z tym nie można w ten sposób złagodzić tej 

ścieżki. Wiele organizacji ciężko pracuje, aby przeprowadzić szkolenie z zakresu inżynierii 

społecznej dla swoich pracowników, choć wpływ ten może być dość ograniczony w stosunku 

do wykwalifikowanego napastnika. Najlepszą obroną w tym przypadku jest usunięcie 

"Użytkownika 5" z grupy administratorów na swoim komputerze, choć dla wielu organizacji 

jest to wyzwanie. Niestety, atakujący to wiedzą i wykorzystują tę lukę w celu zapewnienia 

łatwego dostępu do organizacji. 

Wdrażanie kontroli bezpieczeństwa i monitorowania 

W każdym z powyższych przykładów zauważ, że istnieje co najmniej jedno miejsce, w którym 

wdrożenie kontroli bezpieczeństwa lub monitorowania może zapewnić dużą wartość w 

kierunku poprawy pozycji bezpieczeństwa organizacji. W wielu przypadkach te punkty 

kontrolne są łatwo widoczne dopiero po rozłożeniu całego łańcucha. Istnieje kilka aspektów, 

które należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj kontroli należy wdrożyć i w jaki sposób. Po 



pierwsze, zauważ, że kontrole bezpieczeństwa są stosowane do podmiotów o wysokich 

wartościach. Te wysokie wartości są głównym celem hakera - zapewniając dodatkowy dostęp 

i autoryzację w docelowych sieciach przedsiębiorstw. Po drugie, należy zwrócić uwagę, że 

monitorowanie dotyczyło określonych rodzajów kontroli dostępu stosowanych do papierów 

wartościowych o wysokiej wartości. Monitorowanie całego dostępu do zabezpieczeń lub 

konkretnego dostępu do zabezpieczeń, powoduje hałaśliwe i nieefektywne monitorowanie. 

Po trzecie, wszystkie zabezpieczenia dotyczyły autoryzacji, a nie dostępu. W sytuacjach 

wysokiego bezpieczeństwa ograniczenie dostępu może być znacznym rozwiązaniem, ale w 

większości przypadków zdolność użytkownika posiadającego wiarygodne poświadczenia do 

legalnego korzystania z zasobu przewyższa wartość uniemożliwiającą dostęp do niego w 

interesie bezpieczeństwa informacji. To jest fala przyszłości, gdy urządzenia stają się coraz 

bardziej połączone, a my, gdy przenosimy nasze obciążenie pracą do chmury. Uwaga na 

trzecim punkcie - nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie zaniedbać ochronę opartą na 

dostępie, ale raczej skupić się na projektowaniu systemu i zmniejszyć naszą zależność od nich. 

Na przykład istnieje mało prawdopodobny powód, aby pozostawić usługi narażone na 

działanie Internetu, jeśli nie zapewniają one korzyści dla standardowego korzystania z usług 

świadczonych przez ten system - byłoby to po prostu lekkomyślne. W przeciwieństwie do tego 

zalecenie polega na zaprojektowaniu rozwiązania ograniczającego ekspozycję na niezbędne 

porty w celu zapewnienia funkcjonalności oraz skoncentrowania monitorowania i wykrywania 

na korzystaniu z autoryzacji. 

Backdoor’y i implanty 

Zazwyczaj jednym z pierwszych działań, które atakujący wykonają po uzyskaniu dostępu i 

autoryzacji do maszyny docelowej, jest zainstalowanie jakiejś formy implantu. Implanty są 

wykorzystywane przez atakującego w celu zapewnienia trwałego dostępu i autoryzacji w 

docelowym środowisku. Dostęp jest zwykle zapewniany przez istniejący publicznie dostępny 

port sieciowy dla dostępu przychodzącego (takiego jak złośliwa strona internetowa na 

serwerze WWW) lub przez połączenie wychodzące, które wykorzystuje wspólne porty 

sieciowe, takie jak TCP 80 lub TCP 443, do połączenia z kontrolowany przez serwer (zwykle 

odwrotna powłoka). Implanty zapewniają również pewną formę autoryzacji do celu w oparciu 

o kontekst, w którym są uruchamiane. Na przykład implant uruchamiany jako użytkownik 

może wykonywać dowolne działania, do wykonywania których upoważniony jest użytkownik. 

Implanty uruchomione w kontekście systemu zapewniają autoryzację na poziomie systemu, 

umożliwiając im wykonywanie wszelkich czynności możliwych w kontekście tego komputera. 

Ponadto implant może zawierać zaawansowany zestaw narzędzi umożliwiający atakującemu 

przeprowadzenie szeregu ataków bez potrzeby pobierania osobnych zestawów narzędzi lub 

aplikacji. 

Anatomia implantu 

Wszystkie implanty mają pewne cechy i możliwości, które czynią je przydatnymi dla 

atakującego. W tej sekcji omówimy te wymagania i podamy przykłady różnych metod, które 

można wykorzystać do ich realizacji. 

Kod implantów 



Każdy implant potrzebuje jakiegoś kodu lub skompilowanego pliku wykonywalnego do 

działania. W wielu przypadkach kod jest wykonywalnym plikiem binarnym, choć nie zawsze 

tak jest. Niektóre implanty wykorzystują zinterpretowany kod lub silniki skryptowe, aby ich 

aplikacje były mniej łatwe do naśladowania za pomocą silnika antywirusowego. Kod implantu 

określa działanie i możliwości implantu; w ten sposób jest zwykle zabezpieczony na jeden lub 

kilka sposobów. Gdy inżynier odwrotny może rozszyfrować działanie implantu, staje się 

łatwiejszy do zidentyfikowania i wyeliminowania programowo. 

Obfuskacja 

Wspólnym tematem przy opracowywaniu implantów jest użycie szyfrowania, zaciemniania 

lub innych metod, które powodują, że implant jest trudny do analizy. Podstawowa zasada jest 

dostępna dla wielu języków, powszechnie określanych jako "pakery". Technika ta ma przede 

wszystkim zapobiegać inżynieria wsteczna kodu lub emulacji przez silnik antywirusowy - 

zarówno w celu ochrony projektu zastrzeżonego pakietu oprogramowania, jak i zapobiegania 

analizie złośliwego implantu lub narzędzia. Pakiety występują w wielu formach, począwszy od 

gotowych, darmowych lub komercyjnych wersji (niektóre nawet obejmują publicznie 

dostępną funkcję rozpakowywania, taką jak UPX), do tych, które mają własne implementacje 

zaprojektowane w celu uniknięcia wykrycia antywirusowego za pomocą niejasności. 

Wielopostaciowość 

Inną techniką unikania wykrywania nazywamy polimorfizmem. Plik polimorficzny to taki, 

którego mieszanie zmienia się w pewien sposób między instalacjami, albo przez zmianę 

dowolnych pól danych w obrębie implantu, albo po prostu dopełnienie go fałszywymi danymi 

na końcu pliku. Te pliki są zaprojektowane do utrudniania badania przez specjalistów ds. 

bezpieczeństwa informacji, którzy próbują ustalić, czy ktoś widział wcześniej plik lub czy został 

uznany za szkodliwego, wyszukując go poprzez jego skrót. Badanie implantu polimorficznego 

wymaga użycia rozmytych algorytmów mieszających, takich jak kontekstowo wyzwalany 

kawałek hasz (CTPH). W przeciwieństwie do skrótów kryptograficznych, rozmyte skróty są tak 

zaprojektowane, aby zderzały się lub są bardzo podobne, gdy zawartość dwóch plików jest 

bardzo podobna. 

Wstrzykiwanie wątków 

Niektóre implanty wykorzystujące złośliwe oprogramowanie wykorzystujące inne procesy do 

obsługi swojego złośliwego kodu w celu ukrycia ich obecności lub zaciemnienia kodu. 

Większość systemów operacyjnych dopuszcza możliwość wywoływania wątku, w którym 

proces może łączyć się z innym procesem w tej samej sesji, zapisywać w jego pamięci i 

uruchamiać w nim kod. Takie zachowanie jest powszechne i używane zgodnie z prawem przez 

wiele aplikacji; można go jednak również użyć do potajemnego uruchomienia kodu bez 

identyfikowania pliku wykonywalnego odpowiedzialnego za jego utworzenie. Jeśli implant 

wykorzystuje wtrysk wątek powodów ukrywania się, że jest mało prawdopodobne, że będzie 

kontynuować wykonywalny pochodzący wykonanie po wątek został utworzony w nowym 

procesie hostingowych. Dodatkowo, jeśli tożsamość procesu, który rozpoczął malcode można 

debugować proces systemu operacyjnego, złośliwe wątki i mogą być tworzone w każdej sesji 

i każdy organ interaktywnie zalogowanego użytkownika. 



Rootkity i ukrywanie 

Pliki związane z implantem muszą pozostać ukryte w pewien sposób, aby zapobiec ich 

wykryciu przez specjalistów IT lub oprogramowanie zabezpieczające informacje. Jedną z 

powszechnych technik wykorzystywanych do oszukiwania użytkowników i personelu IT jest 

maskowanie implantu jako legalnej aplikacji, ale w niewłaściwym miejscu. Ta technika może 

być skuteczna w zapobieganiu wykrywaniu ludzi, ale jest mało prawdopodobne, aby 

oszukiwać programy antymalware (pod pewnym względem maskowanie może zwiększyć 

prawdopodobieństwo wykrycia). Ukrywanie implantu od użytkownika jest nieco trudniejsze, 

ale wciąż proste. Jednym z typowych sposobów ukrywania się jest objazd lub "podpięcie" 

wywołań do odczytania pliku z dysku. Jako zwykły użytkownik, atakujący może jedynie 

przechwytywać funkcje dla tego użytkownika sesji , ale nie dla każdego pliku w systemie 

operacyjnym. Z drugiej strony atakujący z uprawnieniami administratora lokalnego może 

ukryć swój plik przed systemem operacyjnym, a także wszystkimi użytkownikami komputera, 

korzystając z podobnej procedury. Warto zauważyć, że plik można nadal odkryć, ręcznie 

analizując dane na woluminie. Trzecim sposobem ukrywania się przed wykryciem jest 

ładowanie z nieprawidłowej lokalizacji, takiej jak klucz rejestru (np. Backdoor Powessere) lub 

obiekt WMI (tj. Backdoory WMIGhost). Ta technika jest nieco nowsza i opiera się na 

oczekiwaniu, że całe złośliwe oprogramowanie powinno istnieć jako pewna forma pliku. 

Ponadto, niektórzy atakujący przechowają cały (zwykle zakodowany) plik wykonywalny w 

kluczu rejestru i wykorzystują skrypt, aby załadować go bezpośrednio do pamięci bez 

jakiejkolwiek dystrybucji opartej na plikach. 

Sterowanie i kontrola 

Sterowanie i kontrola odnosi się do połączenia, które jest używane przez implant do 

komunikowania się z napastnikiem. Utrzymanie poufności kanału dowodzenia i kontroli ma 

kluczowe znaczenie dla implantu - jeśli zostanie zidentyfikowane, cel może łatwo znieść 

kontrolę nad napastnikiem. 

Kierunkowość 

Mimo że atakujący może nawiązać połączenia przychodzące. większość implantów wykonuje 

połączenie wychodzące do zasobu kontrolowanego przez atakującego. Łączność przychodząca 

zwykle stanowi znacznie większe wyzwanie niż wychodzące, ponieważ firewall i inne 

urządzenia bezpieczeństwa sieciowego zazwyczaj monitorują lub ograniczają połączenia 

przychodzące do większości punktów końcowych. W przeciwieństwie do tego wiele urządzeń 

zabezpieczających umożliwia łączność wychodzącą, szczególnie gdy łączność jest ustanawiana 

przez wspólny port. 

Protokół 

Wiele implantów próbuje wtopić się w normalny ruch użytkownika w jak największym stopniu, 

aby uniknąć wykrycia; w związku z tym HTTP i HTTPS są bardzo często używane do poleceń i 

kontroli. W większości środowisk trudno byłoby wykryć niewielką liczbę połączeń z 

nieprawidłową witryną internetową z powodu typowej ilości zróżnicowanego ruchu 

internetowego generowanego przez punkty końcowe podczas normalnej pracy. Ponadto 



niewiele organizacji ma dostępne zasoby, aby zastosować podejście oparte na białej liście i 

zatwierdzić każdą witrynę, którą użytkownik może odwiedzać. W niektórych przypadkach 

wywołania HTTP można przeprowadzać na legalnych stronach internetowych zawierających 

złośliwą podstronę lub stronę, na przykład prywatny blog. Inne implanty wykorzystują treści 

przesłane przez użytkowników do legalnych stron, co wykazano w wariancie złośliwego 

oprogramowania BlackCoffee, który przechowywał informacje kontrolne jako komentarze na 

stronach blogów Microsoft TechNet. Niektóre implanty będą nawet używać zaawansowanych 

technik zaciemniania, takich jak steganografia (ukrywanie danych zakodowanych w innych 

plikach), co zostało zademonstrowane przez implant złośliwego oprogramowania Gatak \ 

Stegoloader, który przesłał obrazy PNG zakodowane zaszyfrowanymi poleceniami. Niektóre 

implanty wykorzystują inne protokoły do sterowania i kontroli, takie jak SMTP (poczta 

elektroniczna), ICMP (ping) i DNS. W trosce o zwięzłość nie będziemy zagłębiali się w każdą z 

tych implementacji: pokazują, że dowolny protokół sieciowy może być używany do sterowania 

i kontroli, szczególnie bardziej powszechnych. 

Częstotliwość i stanowość 

Implant niekoniecznie musi być stale połączony z punktem dowodzenia i punktem kontrolnym 

przez cały czas jego działania. W rzeczywistości wiele implantów pracuje z systemem 

kolejkowania zadań, w którym tylko jedno połączenie jest wywoływane w punkcie polecenia i 

punkcie kontrolnym po uruchomieniu złośliwego oprogramowania. 

Auto Start Entry Point 

Aby implant był użyteczny, musi posiadać pewne środki wystrzeliwania. Nowoczesne systemy 

operacyjne mają wiele lokalizacji, w których można rejestrować aplikacje, aby umożliwić im 

automatyczne uruchamianie. Dostępne rodzaje punktów początkowych automatycznego 

uruchamiania dla atakującego zależy od poziomu autoryzacji, jaką atakujący ma podczas 

instalacji implantu. Bez użycia exploita z podwyższonym poziomem uprawnień, zwykli 

użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia wpisów automatycznego uruchamiania, które 

umożliwiają złośliwemu oprogramowaniu uruchomić w ich kontekście użytkownika. 

Natomiast użytkownicy posiadający autoryzację administracyjną mogą tworzyć wpisy 

automatycznego uruchamiania, które działają w kontekście systemu lub dowolnego 

użytkownika, który wybiorą. Poniższa lista zawiera kilka typowych punktów początkowych 

automatycznego uruchamiania wykorzystywane w systemach operacyjnych Windows: 

 Zaplanowane zadania 

 Usługi 

 Sterowniki 

 Skojarzenia plików 

 Uruchom klucze rejestru RunOnce 

Mechanizm dostawy 

Implanty mogą być dostarczane za pomocą różnych technik: w poniższych podrozdziałach 

omówimy kilka z tych bardziej powszechnych. Celem mechanizmu dostarczania jest 

skopiowanie kodu implantu, skonfigurowanie wszelkich punktów początkowych 



automatycznego uruchamiania i ukrycie niezbędnych plików. Mechanizm dostarczania jest 

faktycznie instalatorem złośliwego oprogramowania. Dodatkowo, te mechanizmy 

dostarczania mogą być używane kolejno, aby dalej zaciemniać proces instalacji. Wiele z tych 

mechanizmów dostarczania jest wykorzystywanych w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wykrycia antywirusa: zazwyczaj łatwiej jest zmodyfikować mechanizm 

dostarczania niż zmienić samego implantu. Po wykonaniu te mechanizmy dostarczania mogą 

również wyłączyć antimalware lub uniemożliwić wykrycie implantu przed instalacją. 

Trojan Downloader 

Trojan Downloader to bardzo powszechny mechanizm dostarczania, który łączy się z 

serwerem w celu uzyskania kodu implantu. Po uruchomieniu trojan downloader połączy się 

ze wstępnie skonfigurowaną lokalizacją sieciową, aby pobrać i zainstalować implant na 

komputerze docelowym. 

Trojan Dropper 

Trojan droppers są jak trojany pobierające z jedną kluczową różnicą: implant jest 

przechowywany w zakraplaczu, a nie pobierany z serwera. Ładunek implantu jest zwykle 

zaszyfrowany lub zaciemniony w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wykrycia podczas 

instalacji. 

Wykorzystany plik danych 

Pliki danych używane do wtyczek do przeglądarek (takich jak Adobe Flash), domyślne 

procedury obsługi plików (takie jak Java) lub aplikacje zwiększające wydajność (takie jak Adobe 

Acrobat i pakiet Microsoft Office) są innym powszechnym sposobem instalowania implantu 

na maszynie docelowej. Aplikacje zwiększające wydajność są idealnym celem kampanii 

phishingowych i mogą zostać przesłane do użytkownika jako załącznik o intrygującym tytule. 

Ataki na przeglądarki internetowe i wtyczki przeglądarki są zwykle ukierunkowane na 

instalację za pośrednictwem zainfekowanej lub złośliwej witryny. Te mechanizmy dostarczania 

zwykle ładują się w ukryciu, gdy dostęp do witryny odbywa się za pomocą podatnej 

przeglądarki lub wtyczki przeglądarki. Domyślne skojarzenia plików są przeznaczone dla 

podatnych aplikacji, które są zwykle powiązane z plikiem o określonym rozszerzeniu. Systemy 

operacyjne korzystają z rozszerzeń plików w celu poprawy komfortu użytkowania - 

umożliwiają dwukrotne kliknięcie pliku ".doc" i jego magiczne otwarcie w programie Word lub 

innym edytorze domyślnym dla rozszerzenia ".doc". Niestety, plik Domyślne ustawienia 

rozszerzenia zapewniają idealny sposób na wykorzystanie podatnej na zagrożenia instalacji tej 

aplikacji. Na przykład osoba atakująca może wysłać cel użytkownika specjalnie 

spreparowanym plikiem ".pdf" i być względnie pewnym, że zostanie uruchomiona za pomocą 

programu Adobe Acrobat lub Acrobat Reader. Wiedząc o tym, osoba atakująca może 

wykorzystać lukę w tym pakiecie oprogramowania, aby zainstalować implant na komputerze. 

Oprogramowanie Bundler 

Program pakujący dodaje implant do istniejącego pakietu oprogramowania, tworząc w ten 

sposób nowy plik wykonywalny, który ukrywa implant, jednocześnie podszywając się pod 



doskonale uzasadnioną aplikację. Takie podejście jest powszechnie stosowane w przypadku 

pakietów instalacyjnych aplikacji. 

Przykłady ważnych implantów 

Aby pomóc zrozumieć, jak te elementy łączą się razem, omówimy niektóre implementacje 

godnych uwagi implantów. Poniższe opisy nie są przeznaczone do pełnego pisania szkodliwego 

oprogramowania, ale są używane do wykazania poziomu zaawansowania związanego z 

nowoczesnymi, ukierunkowanymi technikami ataku. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych 

implantów, można po prostu zbadać podaną nazwę rodziny szkodników. 

PlugX 

Zaawansowani napastnicy często używają własnych, niestandardowych technik implantacji, 

które czasami ładują przy użyciu niestandardowych środków. Jednym z przykładów backdoora 

Trojan, który wykorzystuje nową technikę ładowania, jest rodzina implantów PlugX. Rodzina 

PlugX wykorzystuje sposób, w jaki aplikacje ładują swoje zależne biblioteki po uruchomieniu. 

W implancie PlugX legalna biblioteka używana przez aplikację hosta jest zastępowana 

biblioteką implantów o tej samej nazwie. Po załadowaniu aplikacji hosta biblioteka 

masquerading zostaje załadowana w miejsce legalnej biblioteki, co pozwala na wykonanie 

backdoora w tajemnicy. Analityk szukający złośliwego implantu zobaczyłby tylko załadowaną 

legalną aplikację i musiałby przeanalizować tabelę importu (tabelę zawierającą listę bibliotek, 

które aplikacja załaduje), a następnie zidentyfikować bibliotekę maskującą, aby wiedzieć, że 

jest to implant. Ważne jest, aby zauważyć, że technika wykorzystywana przez rodzinę wtyczek 

nie zapewnia żadnej korzyści z perspektywy dostępu lub autoryzacji poza jakąkolwiek inną 

formą backdoora. PlugX, podobnie jak inne trojany złośliwe, został zaprojektowany w celu 

zapewnienia trwałego dostępu do zainfekowanej maszyny za pomocą ukrytej wtyczki kanał 

dowodzenia i sterowania. To złośliwe oprogramowanie jest bardzo trudne do wykrycia, 

ponieważ mechanizm automatycznego uruchamiania wskazuje na pozornie legalną aplikację. 

Gatak \ Stegoloader 

Trojan Gatak to implant złośliwego oprogramowania, powszechnie kojarzony z zaawansowaną 

i dobrze zorganizowaną grupą hakerską. Ten implant jest zwykle instalowany za pomocą 

oprogramowania pakującego i różnych kluczowych generatorów lub narzędzi hakerskich do 

aktywacji. Po zainstalowaniu Gatak ukrywa się w profilu użytkownika i podszywa się pod jedną 

z trzech aplikacji: 

Skype 

AdVantage  

Google Talk 

Gdy użytkownik się loguje, aplikacja jest uruchamiana i wstrzykuje kod do innego działającego 

procesu do tajnego wykonania. Po wstrzyknięciu powstający plik wykonywalny zostaje 

usunięty z dysku, co utrudnia jego wykrycie. Implant Gatak znany jest również ze swojego 

sposobu sterowania i kontroli, wykorzystując szyfrowanie i steganografię, aby ukryć swoją 

komunikację w obrazach w formacie PNG. Innym kluczowym wyróżnikiem trojana Gatak jest 



jego model propagacji. W przeciwieństwie do innych zaawansowanych grup hakerskich, które 

zwykle wysiewają bardzo mało systemów, grupa, która wykorzystuje implant Gatak, ma 

zwykle bardzo dużą liczbę punktów końcowych w interesującym środowisku. 

Powessere \ Poweliks 

Rodziny implantów Powessere i Poweliks stosują nowatorskie podejście do ładowania. Wiele 

blogów omawiających te implanty mówi o nich, że nie są rezydentami na dysku; jest to jednak 

pewna nieścisłość. Bardziej dokładnym opisem jest to, że kod w tych implantach nie ma wpisu 

w systemie plików - są one znalezione w kluczach rejestru. Nowatorska część implantacji 

rodziny Powessere polega na tym, że może załadować plik wykonywalny do pamięci bez 

odwoływania się do pliku w systemie plików. Zamiast tego implanty te dekodują wartość 

przechowywaną w kluczach rejestru i wykorzystują PowerShell do odkodowania i 

wstrzyknięcia pliku PE do pamięci i rozpoczęcia jego wykonywania. 

 

Mocne i słabe strony 

Obrona lub wykluczenie atakującego z sieci przedsiębiorstwa wymaga znacznego zrozumienia 

mocnych i słabych stron każdej pozycji. Napastnicy są zwykle świadomi swoich słabych 

punktów i słabości celu, podczas gdy obrońcy zazwyczaj próbują rozgryźć swoje pole bitwy 

podczas reakcji na incydent - kiedy obrażenia zostały już wykonane. W niniejszym rozdziale 

omówimy różne istotne interesy każdej ze stron i opiszemy, w jaki sposób każda strona może 

wykorzystać je na swoją korzyść. 

Haker 

Hakerzy mają szeroki zakres swobody w swoim arsenale. W przeciwieństwie do obrońców, 

haker może (i zazwyczaj będzie) uciekał się do abstrakcyjnych form ataku, na które obrońcy 

mogą nie wiedzieć, że są bezbronni. Ta abstrakcyjna natura zapewnia dużą swobodę w 

sposobie działania atakującego. 

Proces i procedura 

W przeciwieństwie do obrońców, haker nie jest ograniczony polityką rządzącą 

wykorzystaniem przedsiębiorstwa celu. Ta swoboda umożliwia im sprawność i pozwala tak 

szybko reagować na zmiany w zdolnościach detektywa celu. Haker doskonale zdaje sobie 

sprawę z tego, że zespół ds. Bezpieczeństwa informacji celu musi uzyskać zatwierdzenia, 

zmienić autoryzację wniosku i wdrożyć inne formy postępowania sądowego, aby dokonać 

znaczącej zmiany w sieci, takiej jak wykonanie planu eksmisji. Uzbrojeni w tę wiedzę, są zwykle 

w stanie wykryć nadchodzące zmiany i odpowiednio zareagować, aby zapewnić utrzymanie 

stanu osadzenia. 

Monitorowanie komunikacji 

Gdy atakujący zostanie wystarczająco osadzony w przedsiębiorstwie, będzie mógł 

monitorować komunikację w różnych formach. Zdolność ta może zapewnić doskonały wgląd 

w ustalanie, czy zostały one wykryte, monitorowanie nadchodzących planów eksmisji i 



oczywiście przeprowadzanie szpiegostwa. Na przykład niezaszyfrowana wiadomość e-mail do 

zespołu ds. bezpieczeństwa informacji firmy o implancie odkrytym przez zespół 

administracyjny systemu ostrzegłaby napastników, że prawdopodobnie stracą miejsce i 

zainstaluje nowy implant (najlepiej innego typu) na innym serwerze, aby upewnić się, że nie 

stracić dostęp. Należy zauważyć, że gdy system lub zleceniodawca zostanie wystarczająco 

zagrożony, atakujący będzie mógł wykorzystać dostęp do tego systemu lub zleceniodawcy. Na 

przykład, 

* Jeśli włamany komputer ma podłączony mikrofon, napastnik może go słuchać 

* Jeśli włamany komputer ma podłączony aparat, napastnik może robić zdjęcia lub nagrywać 

wideo 

* Jeśli zaatakowany użytkownik może odczytać wiadomość e-mail lub dokument, atakujący 

może to zrobić 

* Jeśli zagrożony komputer ma jakąkolwiek postać urządzenia wejściowego, osoba atakująca 

może je monitorować 

W skrócie, zdolność atakującego jest równa lub większa niż zasoby, które atakujący posiada. 

Ponadto, ponieważ nie istnieje żadna obowiązująca polityka w zakresie wykorzystywania przez 

atakującego upośledzonego systemu, zwykle mogą oni korzystać z systemu w sposób, który 

zostałby uznany za nieautoryzowany przez oficjalnego użytkownika. Na pokrewnej notatce 

dodatkowej wiele osób użyje naklejki do przykrycia aparat podłączony do komputera, ale 

zaniedbuje wyłączenie mikrofonu. Mikrofon stwarza o wiele większe ryzyko, ponieważ może 

nagrywać rozmowy w pokoju, które prawdopodobnie zapewniają znacznie większą wartość 

gromadzenia informacji niż większość obrazów. Dla porównania kamera może zwykle 

uchwycić tylko to, do czego jest skierowana, czyli (w wielu przypadkach) użytkownika 

Techniki abstrakcyjne 

Napastnicy pracują bez troski o politykę organizacyjną i dlatego mogą być w stanie 

wykorzystać techniki, które nie są dozwolone do normalnego użytkowania w środowisku. 

Narzędzia używane przez atakującego mogą się wahać od zwykłych narzędzi 

administracyjnych, takich jak pakiet SysInternals, aż po specjalnie zaprojektowane, uzbrojone 

aplikacje, takie jak Windows Credential Editor. W pewien sposób te techniki mogą dać 

atakującym więcej "mocy" niż najbardziej doświadczeni administratorzy przedsiębiorstwa, 

ponieważ są bardziej zdolni dzięki swoim narzędziom. Zapewnia to atakującym przewagę nad 

obrońcą, który używa zatwierdzonych narzędzi w celu zapewnienia nieprzerwanego czasu 

pracy, przestrzegania zasad, utrzymania standaryzacji konfiguracji i innych problemów 

związanych ze zdrowiem służby. Nieletni w ataku Haystack korzystają z dużej liczby systemów 

granica przedsiębiorstwa. Większość atakujących celowo wybiera zainfekowanie wybranych 

kilku komputerów z sieci celu, aby pozostały ukryte. Takie podejście sprawia, że wykrycie 

implantu jest dość trudne - mogą być skutecznie wszędzie. Dodatkowo technika ta utrudnia 

określenie, czy każdy implant z ukierunkowanego ataku został usunięty: nawet pojedynczy 

implant funkcjonalny może umożliwić napastnikowi powrót do przedsiębiorstwa i możliwość 

całkowitej zmiany sygnatur ataków. 



Obrońca 

Atakujący mają wiele cennych zasobów, ale są też bardzo ważne dla obrońcy. 

Znajomość sieci 

Chociaż atakujący może dowiedzieć się o sieci celu poprzez rozpoznanie, obrońca zazwyczaj 

ma bardzo dokładne zrozumienie swojej sieci. Zazwyczaj obrońca spędził lata zarządzając 

siecią i ma zespoły specjalistów, którzy wiedzą, jak normalnie działa każda usługa. W 

przeciwieństwie do tego, osoba atakująca musi wyszukać dokumenty przedstawiające projekt 

sieci, przeprowadzić skanowanie i propagację oraz wykonać inne techniki pobierania odcisków 

palców i profilowania, aby dowiedzieć się, jak działa sieć. Te zachowania muszą również 

pozostać niewykryte przez systemy wykrywania włamań, oprogramowanie antywirusowe i 

tym podobne. 

Autoryzacja zgodna z prawem 

W przeciwieństwie do atakującego, obrońca ma prawowitą autoryzację do swojej sieci. To 

upoważnienie zapewnia punkt obserwacyjny obrońcy, jeśli nie zostanie utracony przez 

atakującego. Zachowanie poufności uwierzytelniających, a także integralność zasad 

zatwierdzonych do użytku z tymi wysokimi wartościami referencyjnymi ma kluczowe 

znaczenie dla utrzymania tej przewagi. 

Wykrywanie anomalii 

Obrońcy powinni dobrze wiedzieć, jak wygląda ich obsługa podczas normalnej pracy. 

Szczegóły takie jak wzorce ruchu, zainstalowane aplikacje, wydajność, użycie referencji itp. 

Umożliwiają obrońcom stworzenie linii bazowej, z której mogą identyfikować anomalie. Gdy 

atakujący infekuje maszynę z implantem, musi mieć jakąś formę automatycznego 

uruchamiania i musi dysponować pewnymi środkami do komunikowania się z serwerem 

poleceń i kontroli, aby mógł być użyty. Spostrzegawczy obrońca może zidentyfikować te 

różnice i zidentyfikować obecność napastnika po wykryciu. 

Stealth 

Stealth jest atutem dostępnym zarówno dla atakujących, jak i obrońców, jeśli zostanie 

odpowiednio wykorzystany. Osoba atakująca wykorzystuje ukrycie przez ukrywanie się w 

wielu systemach w całym przedsiębiorstwie, uważając, aby nie spowodować znaczącego 

wpływu operacyjnego, poprzez sprawdzenie, czy narzędzia nie zostały wykryte przed użyciem 

i poza normalnym czasem pracy. Atakujący posiadający umiejętność ukrycia będzie o wiele 

mniej podatny na złapanie niż osoba atakująca w całej organizacji. Po wykryciu, atakujący musi 

zmienić taktykę, implanty, polecenia i kontrolę, itp., Aby odzyskać ukrycie i jest teraz bardziej 

podatny na późniejsze wykrycie z powodu podwyższonego poziomu czujności przez obrońcę. 

Obrońcy również muszą posiadać umiejętność ukrywania się, aby odnieść sukces w usuwaniu 

oskarżonego z sieci. Atakujący z wystarczającą kontrolą nad przedsiębiorstwem będą mogli 

monitorować aktywność obrońcy, aby określić, czy zostali oni wykryci. W związku z tym 

idealnie nadaje się do wykonywania wszystkich powiadomień o naruszeniach, badań 

dotyczących osadzonego napastnika i planowania eksmisji w poza pasmowej sieci bez 



powiązań zabezpieczeń z siecią produkcyjną. Ponadto maszyny wykorzystywane do tego 

planowania nie powinny być również powiązane z siecią produkcyjną i powinny być 

monitorowane. 

Podsumowanie 

Atakujący i obrońcy mają aktywa, które są im dostępne, jeśli mogą je wykorzystać. Możliwość 

osiągnięcia tych korzyści ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tej partii, szczególnie w 

przypadku obrońcy.  

Więc masz Pwned 

Zdarza się to zbyt często - nagle osoba biorąca udział w operacji otwiera bilet, aby rozwiązać 

problem z oprogramowaniem i odkrywa szkodliwe oprogramowanie, albo duża ilość środków 

jest niewytłumaczalnie przenoszona z korporacyjnej kasety, lub może duża ilość danych 

zostanie zaszyfrowana lub zaginie. Niestety, cyberataki stają się coraz częstsze i ważne jest, 

aby zrozumieć, jak na nie reagować. Radzenie sobie z ukierunkowanym atakiem znacznie różni 

się od radzenia sobie z złośliwym oprogramowaniem (złośliwe oprogramowanie po prostu 

natknę się na internet sporadycznie). Jak wcześniej wspomniano, zajęcie się ukierunkowaną 

sytuacją ataku oznacza adresowanie elementu ludzkiego, a także złośliwego oprogramowania. 

Zdeterminowany ludzki przeciwnik może identyfikować i reagować na anomalie, takie jak 

garść systemów nagle przechodzących w tryb offline lub jedna z ich referencji zostaje nagle 

unieważniona. Skuteczne wykluczenie atakowanego intruza wymaga kompleksowego 

planowania i szybkiej realizacji. W tej sekcji omówimy zawiłości związane z wykrycie 

implantów atakujących i ostateczne usunięcie delikwenta 

Wykonywanie reakcji na incydent 

Pierwszym krokiem w reagowaniu na każdy ukierunkowany atak jest przeprowadzenie oceny 

reakcji na incydent. Odpowiedź na incydent odpowiada na kluczowe pytania dotyczące ataku. 

Jako minimum odpowiedź na incydent w przypadku ukierunkowanego ataku powinna 

dostarczyć ABC zdarzenia: 

Konta (Accouts) wykorzystywane przez atakującego lub wystawione na atak 

Backdoory zidentyfikowane w sieci 

Kanały (Command) dowodzenia i kontroli używane przez backdoory Dodatkowo, reakcja na 

incydent zwykle dostarcza informacji o tym, w jaki sposób atakujący wszedł do sieci, co mogło 

zostać skradzione lub manipulowane, i jakie stowarzyszenie grupy aktorów może istnieć, gdy 

istnieje wystarczająca inteligencja do określenia. Reakcja na incydenty to dziedzina, która 

znacznie się zmieniła w czasie jej istnienia. Wczesna reakcja na incydent skupiała się na 

przeprowadzeniu dokładnej analizy obrazy dysków do wyodrębnienia bardzo obszernych osi 

czasu zawierających wiele dowodów dotyczących aktywności wykonywanej przez atakującego 

podczas kompromisu. Takie podejście jest nadal wykorzystywane w ściganiu i innych 

postępowaniach sądowych z powodu jego dokładność i skupienie się na łańcuchu kontroli i 

sądowej integralności. Wraz z upływem czasu, atakowani atakujący stali się bardziej sprawni i 

szybciej rozprzestrzenili się w sieci. Ta zmiana spowodowała problem z tradycyjną medycyną 



sądową: zanim analityk sądowy odkrył, jakie inne maszyny, konta lub implanty mogą być 

zaangażowane, napastnik był już wielokrotnie przed siebie. W związku z tym proces 

reagowania na incydenty musiał się dostosować, aby stać się znacznie szybszym. Obecne 

(pisząc tę książkę) zespoły reagowania na incydenty zazwyczaj zajmują dużo miejsca przed 

głębokim podejściem do analizy: obejmują one tyle maszyn, ile to możliwe, szukając 

wskaźników kompromisu, zamiast znajdować jedną maszynę na raz i wykonywać dokładną 

martwą komórkę analiza tego. Pierwsze podejście pozwala na szybką korelację wskaźników 

kompromisu (komunikacja sieciowa, atrybuty plików, wykorzystanie konta, itp.), Umożliwiając 

zespołowi reagowania na incydenty aktywnie wyłapywać napastników w sieci. Tradycyjna 

ekspertyza sądowa jest nadal bardzo cenna w przypadku zagrożeń wewnętrznych, 

postępowań sądowych i innych sytuacji, w których szczegółowe informacje na temat 

działalności są bardziej cenione niż zwinność wykrywania. 

Wprowadź ekspertów 

Ukierunkowane implanty napastników są zwykle bardzo trudne do znalezienia bez 

specjalistycznych umiejętności oprzyrządowanie i unikalne umiejętności. W związku z tym 

ważne jest wczesne zaangażowanie specjalistycznego zespołu reagowania na incydenty w celu 

określenia zakresu kompromisu. Firmy reagujące na incydenty generalnie znajdują się w 

czołówce docelowego świata ataków - mają dostęp do najnowszych wskaźników kompromisu 

i technik stosowanych przez zaawansowanych napastników. Ponadto zespoły te mają 

specjalne zestawy narzędzi i możliwości, a także dostęp do prywatnych źródeł danych, które 

umożliwiają szybkie klasyfikowanie wyników. Po trzecie, złośliwe oprogramowanie 

wykorzystywane w ataku ukierunkowanym jest zazwyczaj bardzo trudne do rozłożenia - z 

dużym naciskiem na ochronę informacji dotyczących poleceń i kontroli. Profesjonalne zespoły 

reagowania na incydenty zazwyczaj stosują odwrotną inżynierię specjalizujących się w 

zdejmowaniu wysoce zaciemnionego lub zaszyfrowanego złośliwego oprogramowania. Jeśli to 

możliwe, rozsądnym rozwiązaniem może być zgłoszenie więcej niż jednego zespołu 

reagowania na incydent z różnymi specjalizacjami. Na przykład, jeden zespół reagowania na 

incydenty może specjalizować się w analizie opartej na hoście, takiej jak identyfikowanie 

anormalnych programów uruchomionych na maszynach, podczas gdy inny może być bardziej 

kompetentny w analizie ruchu sieciowego, w tym znajdowaniu infrastruktury dowodzenia i 

kontroli z przechwytywania ruchu sieciowego. Po połączeniu te dwa zespoły mogą się 

wzajemnie uzupełniać i mogą dostarczyć wskaźników kompromisu w celu zwiększenia 

zdolności detektywistycznych drugiego zespołu. 

Sztuka remediacji 

Po zakończeniu zdarzenia incydentu, nadszedł czas, aby rozpocząć opracowywanie planu 

eksmisji atakującego. Jedna z najlepszych książek na temat cyberbezpieczeństwa, do której 

można się odwołać podczas eksmisji, została napisana w V wieku p.n.e. - słynnej książce Sun 

Tzu "Sztuka Wojny". Warto powtórzyć, że nie tylko usuwasz oprogramowanie, ale raczej 

człowieka, który ustanowił kontrolę nad twoim środowiskiem. W związku z tym skutecznie 

eksmitujesz armię, która skutecznie infiltrowała twoją bazę i może mieć podobne uprawnienia 

jak twoi najstarsi administratorzy. Z tego powodu Sztuka Wojny zapewnia wgląd w sposób, w 

jaki radzi sobie z ludzkim aspektem zdarzenia rekultywacyjnego. 



Zdradź swoje plany  

"Niech twoje plany będą ciemne i nieprzeniknione jak noc, a kiedy się ruszysz, upaść jak 

piorun" - Sun Tzu. Jedną z najważniejszych zasad skutecznej eksmisji jest unikanie tego, co jest 

określane jako "zdradź swoje plany": pokazywanie intencji atakującemu przed wykonaniem. 

Ukrycie jest jednym z najważniejszych atrybutów obu stron - celu i atakującego. Osoba 

atakująca musi pozostać ukryta, aby uniknąć wykrycia, podczas gdy intencje i wykrycia 

obrońcy muszą pozostać ukryte przed napastnikiem. Niestety, ten ostatni jest trudniejszy, gdy 

atakujący ma dostęp administracyjny do sieci celu. Utrzymanie ukrycia oznacza ustanowienie 

oddzielnej infrastruktury dla komunikacji dotyczącej reakcji na incydent i działań związanych z 

eksmisją. W zależności od tego, które poświadczenia zostały naruszone, osoba atakująca może 

monitorować komunikację e-mail lub komunikatory, rejestrować naciśnięcia klawiszy lub 

odczytywać dane z bezpiecznych lokalizacji w sieci. Oznacza to, że zapewnienie ukrycia będzie 

wymagało oddzielnej infrastruktury komunikacyjnej, która nie będzie współdzielić autoryzacji 

z istniejącą siecią zhakowaną. Ponadto idealnie nadaje się do korzystania z maszyn, które nie 

ufają autoryzacji z zainfekowanej sieci (tj. Nie są członkami domeny zagrożonej domeny). 

Uprzedzenia do działania 

"Podczas kampanii, bądź szybki jak wiatr." - Sun Tzu Inną ważną cechą udanego wysiłku 

eksmisji jest szybkość. Jeśli działania naprawcze są wdrażane powoli, atakujący 

prawdopodobnie je wykryje i zmieni techniki w celu utrzymania trwałości. Aby tego uniknąć, 

organizacja przeprowadzająca eksmisję musi z wyprzedzeniem wykonać odpowiednie 

planowanie, aby zapewnić szybkość przy wykonywaniu działań związanych z odzyskiwaniem 

 

Szukaj kompleksowej i dobrze zaplanowanej strategii dotyczącej eksmisji 

 

"Najwyższą sztuką wojny jest pokonanie wroga bez walki." - Sun Tzu. Ostatecznie celem jest 

złapanie napastnika i wykonanie eksmisji z jak najmniejszym ryzykiem reakcji lub odwetu. 

Osiągnięcie tego oznacza skupienie się na utrzymaniu ukrycia i maksymalizacji prędkości. 

Dodatkowo  jest ważne , abyś naprawdę zrozumiał metodę wykorzystywaną przez osobę 

atakującą do utrzymania dostępu i autoryzacji dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Myśl jak haker 

"Aby poznać swojego wroga, musisz zostać wrogiem." - Sun Tzu. Trudno jest obronić się przed 

napastnikiem lub go eksmitować, jeśli nie w pełni rozumiesz ich możliwości. Jak sugeruje tytuł 

tej książki, musisz myśleć jak haker, by bronić się przed hakerem lub skutecznie go 

eksmitować. Konieczne jest zapewnienie, że personel przeprowadzający eksmisję naprawdę 

rozumie, jakie możliwości atakujący ma; w przeciwnym razie realizowane mechanizmy 

obronne i działania mogą nie być w stanie skutecznie wyrzucić atakującego z sieci. Myślenie 

jak haker oznacza badanie narzędzi wykorzystywanych przez hakerów, uczestnictwo w 

konferencjach hakerów, takich jak DEFCON, oraz ćwiczenie hakowania i wykorzystywania w 

środowisku laboratoryjnym. Dogłębne zrozumienie możliwości i technik hakera pomoże 



twojej organizacji ustalić skuteczną obronną postawę, wcześniej wykryć odpowiednie 

zagrożenia i zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnej eksmisji. 

Przygotuj się na odwet 

"Zwycięscy wojownicy wygrywają, a potem idą na wojnę, podczas gdy pokonani wojownicy 

idą najpierw walczyć, a potem starać się wygrać "- Sun Tzu 

Bardziej niż prawdopodobne, napastnicy nie chcą stracić punktu zaczepienia w swoim 

środowisko. Jeśli oczyszczanie nie odbywa się zgodnie z zaplanowanym i uzgodnionym 

wysiłkiem, tak właśnie jest prawdopodobnie atakujący zareagują na ich wykrycie na jeden z 

wielu sposobów: 

*Mogą zmieniać maszyny, w których zainstalowane są ich implanty 

* Mogą stać się destrukcyjne, aby zapobiec kryminalistyce lub zemście 

* Mogą zmienić swoją technikę implantacji na inną, która jest inna obecnie używane, co 

potencjalnie przywraca ich ukrycie 

Eksmitowanie atakującego 

Pierwszym krokiem do udanego zdarzenia rekultywacyjnego nie jest działanie: zablokowanie 

kanału dowodzenia i kontroli, usunięcie implantu lub zresetowanie skradzionych danych 

uwierzytelniających administratora może naruszyć kradzież obrońcy i spowodować, że 

atakujący zmieni swoje techniki, co wymaga dalszych badań. Zamiast działać, ważne jest 

wykorzystanie wskaźników kompromisu (MKOl) z prac związanych z reagowaniem na 

incydenty w celu ustanowienia biernego monitorowania. To monitorowanie powinno 

umożliwić każdemu obrońcy wykonanie następujących czynności: 

* Zobacz, kiedy używany jest kanał poleceń i sterowania 

* Odkryj instalację nowych tylnych drzwi 

* Określ, kiedy znana jest złośliwa aplikacja lub technika 

 wykorzystany 

* Ustanowić monitorowanie znanych skradzionych kont w celu ustalenia, czy zostaną one 

naruszone po rekultywacji 

Monitorowanie aktywności atakującego przed odzyskaniem ma ograniczoną użyteczność poza 

monitoringiem w celu interakcji z serwerami o wysokiej wartości - najprawdopodobniej ma 

już dostęp do dużej części sieci i ma uprawnienia do wykonywania szerokiej gamy działań w 

przedsiębiorstwie. Dodatkowo, oprócz wiedzy, jakie dane zostały naruszone, istnieje bardzo 

niewiele działań, które atakujący może wykonać, co zasadniczo zmieni plan naprawy. Wysiłki 

mające na celu eksmisję atakującego powinny skupić się na wyeliminowaniu dwóch aspektów, 

które atakujący musi zachować, aby zachować kontrolę nad zasobem: dostępem i autoryzacją. 

Wszystkie działania obronne powinny być wdrażane w skoordynowanej i szybkiej kolejności w 

celu ograniczenia zdolności atakującego do reagowania na wysiłek poprzez ponowną infekcję 

hostów lub przez zmianę technik implantacji lub infrastruktury dowodzenia i kontroli. 



 

Ustanowienie zlecenia operacji 

Zdarzenie obronne powinno odbywać się według bardzo ścisłej kolejności operacji, poczynając 

od najcenniejszych systemów i poświadczeń i dążąc do najmniej wartościowych. We 

wszystkich przypadkach wszelkie poświadczenia administracyjne dotyczące infrastruktury 

uwierzytelniania lub autoryzacji powinny być uważane za najbardziej wartościowe - wszystkie 

inne działania zakończą się niepowodzeniem bez zaufania do uwierzytelniania lub autoryzacji. 

Po drugie, organizacja powinna skupić się na systemach posiadających informacje uważane za 

kluczowe dla działalności biznesowej. Systemy na tej liście zawierają informacje, które w 

przypadku ich kradzieży, wycieku lub manipulacji znacząco utrudniłyby działania organizacyjne 

lub zdolność konkurencyjną. Zazwyczaj najlepiej jest uzyskać listę tych systemów z 

perspektywy zarządzania wykonawczego, a nie z operacji informatycznych, ponieważ 

priorytety zarządzania IT zazwyczaj są wyrównane z innym zestawem potrzeb. W 

ostateczności należy zająć się wszystkimi innymi systemami i referencjami w zakresie 

naruszenia. Nigdy nie lekceważ potęgi standardowego użytkownika domeny : w wielu 

organizacjach zwykły użytkownik z członkostwem w grupie ma dostęp i autoryzację do bardzo 

wrażliwych informacji i umiejętności. Chociaż ostatnie z rzędu, ważne jest kompleksowe 

potraktowanie tych zasobów, ponieważ nie można zagwarantować ich odzyskania, chyba że 

wszystkie potencjalnie skradzione dane uwierzytelniające zostaną zresetowane, a wszystkie 

znane urządzenia zostaną rozwiązane. 

Eliminacja backdoors 

Backdoory zainstalowane przez atakującego mogą być skomplikowane i trudne do usunięcia. 

Narzędzia, takie jak rootkity, mogą być wykorzystywane do ukrywania lokalizacji implantów i 

zapobiegania ich usuwaniu. Jako takie, ogólna rekomendacja dla dowolnych implantów 

atakujących jest kompletną przebudową uszkodzonej maszyny. W sytuacjach, w których 

przebudowa jest niemożliwa, zaleca się użycie produktu antywirusowego do czyszczenia 

implantu. Produkty antywirusowe są zaprojektowane do usuwania złośliwego 

oprogramowania; w związku z tym są bardziej skłonni do usunięcia backdoora niż po prostu 

usunięcie znanych plików. W wielu przypadkach produkt antywirusowy może nie 

identyfikować backdoora jako szkodliwego bez wyraźnego przedłożenia implantu firmie 

zajmującej się ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem. Zgłoszenie to należy 

przeprowadzić w połączeniu z innymi działaniami obronnymi w celu utrzymania ukrycia. 

Wcześniejsze zgłoszenie implantu do firmy antywirusowej może zaalarmować atakujących na 

wiedzy o ich trwałości, powodując zmianę technik implantacji i ewentualnie nakazać i 

kontrolować infrastrukturę w celu przywrócenia ukrycia. Jeśli dane z zaatakowanego systemu 

zostaną przeniesione na nowy komputer w ramach procesu przebudowy, wszystkie 

przenoszone pliki należy przeskanować za pomocą oprogramowania antywirusowego z 

sygnaturami zawierającymi wszystkie znane implanty atakujące. 

Wykonanie 

Gdy wszystko jest gotowe, należy rozpocząć rekultywację, blokując cały znany dostęp do 

kanałów poleceń i kontroli. Blokowanie dostępu powinno być wykonywane zarówno lokalnie, 



jak iw przedsiębiorstwie, ponieważ laptop usunięty ze środowiska może ponownie połączyć 

się z infrastrukturą dowodzenia i kontroli napastnika. Blokowanie dostępu do kanałów 

poleceń i kontroli zapewnia, że atakujący nie jest w stanie kontrolować implantów, zmuszając 

ich do polegania na skradzione dane uwierzytelniające i tylko publicznie dostępne punkty 

dostępu. W zależności od poświadczeń ukradzionych przez atakującego i zewnętrznych 

interfejsów, atakujący może zostać całkowicie zmuszony do opuszczenia środowiska po 

zerwaniu polecenia i kontroli. Po drugie, konieczne jest rozpoczęcie odzyskiwania wszystkich 

poświadczeń i systemów w domenie przy użyciu wcześniej określonej kolejności operacji. 

Postępowanie zgodnie z kolejnością operacji zapewni wyeliminowanie najcenniejszych 

poświadczeń atakującego, co spowoduje szybkie ograniczenie wartości skradzionych danych 

uwierzytelniających w porządku wartości. W tym momencie atakujący nie powinni mieć już 

kontroli nad żadnymi implantami (eliminując związany z tym dostęp i autoryzację) lub kontami 

(eliminując powiązane upoważnienie). Wszelkie nowe implanty, które próbują zainstalować, 

które wykorzystują znaną infrastrukturę sterowania i kontroli, mogą zostać zidentyfikowane 

przez próby połączenia z punktem poleceń i sterowania i nie uda się nawiązać połączenia (jeśli 

właściwie wdrożone). 

Co dalej? 

W tym momencie, jeśli atakujący mają interes w pozostawaniu w sieci, najprawdopodobniej 

szybko rozpocznie kampanię próbującą odzyskać dostęp i autoryzację w sieci. W związku z tym 

ważne jest, aby monitorować przedsiębiorstwo pod kątem potencjalnych naruszeń i zapewnić, 

że użytkownicy są przeszkoleni, aby unikać ataków phishingowych, które mogłyby 

doprowadzić do naruszenia. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem dla zmniejszenia wpływu 

ukierunkowanego ataku jest architektura systemu informacyjnego. Skuteczny projekt 

przedsiębiorstwa zakłada naruszenie i ogranicza wpływ kompromisu poprzez obniżenie 

wartości standardu stacja robocza i skupienie inwestycji bezpieczeństwa na infrastrukturze 

serwera. 

Projektowanie strategii dostępu i autoryzacji 

Wcześniej omawialiśmy, w jaki sposób hackowanie można poddać destylacji w dwóch 

podstawowych koncepcjach - dostępie i autoryzacji. Poniższe rozdziały pozwolą głębiej 

przeanalizować, w jaki sposób można wdrożyć te koncepcje w najbardziej efektywny sposób. 

Odpowiednia strategia kontroli dostępu powinna umożliwić nieobciążone korzystanie z 

legalnych użytkowników usługi, podkreślając przy tym wszelkie próby naruszenia lub 

niewłaściwego korzystania z usługi, gdy tylko jest to możliwe. Ponadto te zabezpieczenia nie 

powinny powodować znacznych narzutów dla administratorów systemów lub specjalistów ds. 

Bezpieczeństwa informacji monitorujących przedsiębiorstwo. 

Krótka historia kontroli dostępu 

Podczas ewolucji IT kontrola dostępu była zwykle metodą "do-ch do kontrolowania 

bezpieczeństwa usługi". We wczesnych iteracjach sieci korporacyjnych zdalny dostęp był 

niemożliwy lub bardzo trudny. Komputery były duże, Internet nie był łatwo dostępny, a 

ostatecznie ściany samego budynku, w którym mieściły się komputery, zapewniały 



wystarczającą ochronę, ponieważ było kilka usług, do których można było uzyskać zdalny 

dostęp. Wczesne formy zdalnego dostępu były dostarczane przez banki modemów w centrach 

danych, co wymagało od każdego użytkownika, który uzyskał dostęp do nich, znać numer 

telefonu do banku modemu, a także zestaw ważnych poświadczeń. Wraz z pojawieniem się 

Internetu i firm zaczęły dostrzegać wartość usług wydawniczych na zewnątrz (takich jak strony 

internetowe, poczta elektroniczna itp.), potrzeba 

być coraz bardziej połączonym, co spowodowało zmianę w sposobie rozważania ochrony sieci. 

Przedsiębiorstwa myślące przyszłościowo w tym okresie stworzyły koncepcję strefy 

zdemilitaryzowanej (DMZ). W strefie DMZ serwery internetowe są oddzielone od sieci 

wewnętrznej, a także Internetu za pomocą zapór ogniowych - specjalnie zaprojektowane 

urządzenia do zarządzania dostępem do serwerów, zazwyczaj w oparciu o reguły określające 

dozwolone lub blokowane pary źródłowych i docelowych adresów sieciowych i portów. W tym 

czasie laptopy stały się powszechniejsze, a zdalny dostęp ewoluował do korzystania z 

szyfrowania w celu wirtualnego połączenia komputera z siecią korporacyjną za pomocą 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Kiedyś w tym okresie historii Internet stał się dostępny dla 

coraz większej liczby pracowników w ramach sieci korporacyjnej. Zapory ogniowe 

koncentrowały się głównie na ograniczaniu ruchu przychodzącego - pozyskiwaniu ruchu z 

Internetu i łączeniu się z serwerami znajdującymi się w strefie DMZ; Jednak niewiele uwagi 

poświęcono lukom w zabezpieczeniach pochodzącym od wewnętrznych użytkowników 

łączących się z Internetem. Ten stan spowodował infekcje złośliwym oprogramowaniem, 

inżynierię społeczną i inne ataki na użytkowników wewnętrznych. W związku z tym przemysł 

zaczął opracowywać oprogramowanie antymalware w celu ochrony przed wirusami, 

serwerami proxy, które rządzą przeglądaniem Internetu i serwisami reputacji witryn, aby 

pomóc organizacjom w próbach automatycznego klasyfikowania treści witryny. Niestety, 

zadanie utrzymywania listy stron internetowych okazało się dość nieporęczne. Dalsze 

ewolucje zwiększyły liczbę aplikacji korzystających ze zdalnej łączności, liczba komputerów 

osobistych znacznie wzrosła, a urządzenia inne niż komputery PC, a mianowicie telefony 

Blackberry, zaczęły korzystać z łączności z zasobami firmowymi. Ta transformacja oznaczała 

również, że dane organizacyjne były teraz przechowywane na urządzeniach przenośnych, co 

stanowiło zupełnie nową kategorię ryzyka. Ponadto partnerzy biznesowi i portale klientów 

powodowały powstawanie coraz większej liczby dziur w połączeniu między DMZ a siecią 

wewnętrzną, co powoduje, że monolityczny styl architektury sieci staje się mniej skuteczny. 

Dziś żyjemy w świecie, w którym urządzenia osobiste są regularnie połączone z zasobami 

firmowymi. Ludzie spodziewają się, że będą mogli pracować z niemal każdego miejsca, 

używając niemal każdego urządzenia, niezależnie od własności firmy. Wiadomości 

błyskawiczne są używane do komunikacji korporacyjnej i zapewniają wirtualne miejsca 

spotkań, wirtualne numery telefonów i inne usługi zarówno dla pracowników, jak i partnerów. 

Organizacje zmagają się z utrzymaniem zmian kontroli dostępu związanych z 

fuzje, przejęcia i partnerstwa, w których systemy informatyczne jednej organizacji są 

asymilowane z innymi przedsiębiorstwami. Dodatkowo, hakerzy są świadomi monolitycznego 

projektu większości przedsiębiorstw - projektu, który umieszcza prawie każdą stację roboczą 

użytkownika w granicach zapór ogniowych organizacji. Te zapory sieciowe muszą być w stanie 

obsłużyć cały ruch przychodzący i odjeżdżający od dziesiątek do setek tysięcy użytkowników, 



które są produktywne, i korzystać z usług korporacyjnych oraz usług publicznych w celu 

kontynuowania działalności. Ponadto próba wybrania złośliwej komunikacji sieciowej z 

gigabajtów ruchu sieciowego występującego między systemami wewnątrz przedsiębiorstwa 

przypomina próbę znalezienia igły w stogu siana. Kontrolowanie dostępu jako formy 

zabezpieczenia jest koszmarem ze względu na dzisiejszy wysoki poziom łączności - lub to? 

Projektowanie strategii dostępu i autoryzacji 

Wcześniej omawialiśmy, w jaki sposób hackowanie można poddać destylacji w dwóch 

podstawowych koncepcjach - dostępie i autoryzacji. Poniższe rozdziały pozwolą głębiej 

przeanalizować, w jaki sposób można wdrożyć te koncepcje w najbardziej efektywny sposób. 

Odpowiednia strategia kontroli dostępu powinna umożliwić nieobciążone korzystanie z 

legalnych użytkowników usługi, podkreślając przy tym wszelkie próby naruszenia lub 

niewłaściwego korzystania z usługi, gdy tylko jest to możliwe. Ponadto te zabezpieczenia nie 

powinny powodować znacznych narzutów dla administratorów systemów lub specjalistów ds. 

Bezpieczeństwa informacji monitorujących przedsiębiorstwo. 

Krótka historia kontroli dostępu 

Podczas ewolucji IT kontrola dostępu była zwykle metodą "go-to” do kontrolowania 

bezpieczeństwa usługi. We wczesnych iteracjach sieci korporacyjnych zdalny dostęp był 

niemożliwy lub bardzo trudny. Komputery były duże, Internet nie był łatwo dostępny, a 

ostatecznie ściany samego budynku, w którym mieściły się komputery, zapewniały 

wystarczającą ochronę, ponieważ było kilka usług, do których można było uzyskać zdalny 

dostęp. Wczesne formy zdalnego dostępu były dostarczane przez banki modemów w centrach 

danych, co wymagało od każdego użytkownika, który uzyskał dostęp do nich, znać numer 

telefonu do banku modemu, a także zestaw ważnych poświadczeń. Wraz z pojawieniem się 

Internetu , firmy zaczęły dostrzegać wartość usług wydawniczych na zewnątrz (takich jak 

strony internetowe, poczta elektroniczna itp.), potrzebowały być coraz bardziej połączonym, 

co spowodowało zmianę w sposobie rozważania ochrony sieci. Przedsiębiorstwa myślące 

przyszłościowo w tym okresie stworzyły koncepcję strefy zdemilitaryzowanej (DMZ). W strefie 

DMZ serwery internetowe są oddzielone od sieci wewnętrznej, a także Internetu za pomocą 

zapór ogniowych - specjalnie zaprojektowane urządzenia do zarządzania dostępem do 

serwerów, zazwyczaj w oparciu o reguły określające dozwolone lub blokowane pary 

źródłowych i docelowych adresów sieciowych i portów. W tym czasie laptopy stały się 

powszechniejsze, a zdalny dostęp ewoluował do korzystania z szyfrowania w celu wirtualnego 

połączenia komputera z siecią korporacyjną za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). 

Kiedyś w tym okresie historii Internet stał się dostępny dla coraz większej liczby pracowników 

w ramach sieci korporacyjnej. Zapory ogniowe koncentrowały się głównie na ograniczaniu 

ruchu przychodzącego - pozyskiwaniu ruchu z Internetu i łączeniu się z serwerami 

znajdującymi się w strefie DMZ; Jednak niewiele uwagi poświęcono lukom w zabezpieczeniach 

pochodzącym od wewnętrznych użytkowników łączących się z Internetem. Ten stan 

spowodował infekcje złośliwym oprogramowaniem, inżynierię społeczną i inne ataki na 

użytkowników wewnętrznych. W związku z tym przemysł zaczął opracowywać 

oprogramowanie antymalware w celu ochrony przed wirusami, serwerami proxy, które rządzą 

przeglądaniem Internetu i serwisami reputacji witryn, aby pomóc organizacjom w próbach 



automatycznego klasyfikowania treści witryny. Niestety, zadanie utrzymywania listy stron 

internetowych okazało się dość nieporęczne. Dalsze ewolucje zwiększyły liczbę aplikacji 

korzystających ze zdalnej łączności, liczba komputerów osobistych znacznie wzrosła, a 

urządzenia inne niż komputery PC, a mianowicie telefony Blackberry, zaczęły korzystać z 

łączności z zasobami firmowymi. Ta transformacja oznaczała również, że dane organizacyjne 

były teraz przechowywane na urządzeniach przenośnych, co stanowiło zupełnie nową 

kategorię ryzyka. Ponadto partnerzy biznesowi i portale klientów powodowały powstawanie 

coraz większej liczby dziur w połączeniu między DMZ a siecią wewnętrzną, co powoduje, że 

monolityczny styl architektury sieci staje się mniej skuteczny. Dziś żyjemy w świecie, w którym 

urządzenia osobiste są regularnie połączone z zasobami firmowymi. Ludzie spodziewają się, 

że będą mogli pracować z niemal każdego miejsca, używając niemal każdego urządzenia, 

niezależnie od własności firmy. Wiadomości błyskawiczne są używane do komunikacji 

korporacyjnej i zapewniają wirtualne miejsca spotkań, wirtualne numery telefonów i inne 

usługi zarówno dla pracowników, jak i partnerów. Organizacje zmagają się z utrzymaniem 

zmian kontroli dostępu związanych z fuzjami, przejęciami i partnerstwem, w których systemy 

informatyczne jednej organizacji są asymilowane z innymi przedsiębiorstwami. Dodatkowo, 

hakerzy są świadomi monolitycznego projektu większości przedsiębiorstw - projektu, który 

umieszcza prawie każdą stację roboczą użytkownika w granicach zapór ogniowych organizacji. 

Te zapory sieciowe muszą być w stanie obsłużyć cały ruch przychodzący i odjeżdżający od 

dziesiątek do setek tysięcy użytkowników, które są produktywne, i korzystać z usług 

korporacyjnych oraz usług publicznych w celu kontynuowania działalności. Ponadto próba 

wybrania złośliwej komunikacji sieciowej z gigabajtów ruchu sieciowego występującego 

między systemami wewnątrz przedsiębiorstwa przypomina próbę znalezienia igły w stogu 

siana. Kontrolowanie dostępu jako formy zabezpieczenia jest koszmarem ze względu na 

dzisiejszy wysoki poziom łączności  

Pragmatyczne podejście do bezpieczeństwa usług 

Ograniczenie dostępu do usługi wiąże się z bardzo bezpośrednim kosztem: legalny dostęp do 

usług staje się dość trudny i często wymaga użycia mylącej technologii sieciowej. Ponadto taki 

ograniczony dostęp często powoduje obciążenie administracyjne, problemy z telefonami od 

użytkowników, komputery z rozwidlonymi konfiguracjami, obsługujące stan połączenia i 

rozłączenia, a także oczekiwania, że każdy użytkownik musi rozumieć technologię sieciową na 

pewnym poziomie, aby był produktywny. Koszt związany z architekturą sieci, która 

koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie dostępu, może być 

wyrażony w biletach awaryjnych, straconej wydajności, nakładach kapitałowych z większych 

elementów bezpieczeństwa sieci, przewagi konkurencyjnej, trudności w zatrudnieniu, 

zmniejszonej kadencji, zmniejszonej zwinności strategicznej i wielu innych źródłach . Aby być 

konkurencyjnym w dzisiejszym świecie, musimy być połączeni. Wdrożenie bezpieczeństwa 

poprzez ograniczenie dostępności powinno nastąpić tylko w następujących sytuacjach: Kiedy 

zabezpieczana usługa nie przynosi żadnych korzyści zwykłym użytkownikom systemu Gdy 

poufność chronionej usługi jest większa korzyść z jego dostępności dla użytkowników Gdy 

ograniczenia dostępu są wdrażane w interfejsach niezatrudnionych przez zwykłego 

użytkownika (tj. interfejsy administracyjne). Natomiast ochrona usługi poprzez kontrolę 

autoryzacji zapewnia o wiele bardziej zrównoważone rozwiązanie. Kontrolowanie autoryzacji 



przywiązuje dużą wagę do zapewnienia integralności usługi uwierzytelniania - problem, który 

istnieje niezależnie od zewnętrznych środków bezpieczeństwa podjętych w celu ochrony 

administracyjnych interfejsów. Ponadto luki w oprogramowaniu i właściwy cykl rozwoju 

systemu są na pierwszym planie, ponieważ luka w interfejsach publicznych może zapewnić 

hakerom dostęp i autoryzację poprzez wykorzystanie oprogramowania. 

Kontrolowanie bezpieczeństwa poprzez autoryzację 

Wdrażanie zabezpieczeń poprzez kontrolę autoryzacji oznacza znaczące zaufanie do usługi 

zapewniającej autoryzację. W związku z tym bardzo ważne jest, aby systemy uwierzytelniania 

i autoryzacji były utrzymywane w wysokim standardzie zarządzania zmianami, aby zapewnić 

niezamierzone luki w zabezpieczeniach. Do tego, ważne jest, aby nie zapomnieć o pojęciach 

kryjących się za luką w zabezpieczeniach podczas wykonywania tej analizy: zdolność do 

kontrolowania zleceniodawcy z uprawnieniami do zidentyfikowanego konta jest równoważna 

z działaniem jako samego zleceniodawcy. W tej sekcji omówiono niektóre z różnych zasad, 

których należy przestrzegać, aby uniknąć luki w kontroli autoryzacji. 

Zasada 1: Monitoruj bezpośrednie upoważnienie administracyjne do usługi. Usługi 

uwierzytelniania i autoryzacji mają wiele niezbędnych form autoryzacji, które w przypadku 

nadużycia mogą zostać wykorzystane w celu naruszenia integralności samej usługi. Wiele z 

tych form autoryzacji jest dostarczanych dobrze znanym zleceniodawcom w ramach usługi; 

jednak w wielu przypadkach to upoważnienie może zostać przekazane jawnie, tym samym 

zasłaniając całkowitą liczbę zleceniodawców znacznymi uprawnieniami w ramach usługi. 

Przykłady autoryzacji administracyjnej do usługi uwierzytelniania lub autoryzacji mogą 

obejmować dowolne z poniższych: 

* Autoryzacja do replikacji tajnych haseł, które mogą służyć do kradzieży danych 

uwierzytelniających na kontach uwierzytelnionych przez usługę uwierzytelniania 

* Autoryzacja do zaufania poza usługami uwierzytelniania, które mogą być wykorzystane do 

ustanowienia nielegalnego uwierzytelniania w usłudze i ewentualnie do usług, które ufają 

usłudze uwierzytelniania 

* Autoryzacja do replikowania zmian w samej usłudze, która może być używana do ukrytego 

tworzenia, usuwania lub modyfikowania podmiotów w usłudze uwierzytelniania lub 

autoryzacji 

* Zezwolenie na dodanie serwera repliki w uwierzytelnianiu lub usługi autoryzacji, która może 

być używana do replikowania poufnych danych do systemu kontrolowanego przez 

atakującego 

* Zezwolenie na zmianę list kontroli dostępu, które stanowią jakąkolwiek formę autoryzacji 

administracyjnej dla usługi, którą można wykorzystać do udzielenia nowego zezwolenia 

Zasada 2: Monitoruj uprawnienia administracyjne do serwerów udostępniających usługę  

Każdy serwer, na którym znajduje się usługa uwierzytelniania lub autoryzacji, może naruszyć 

poufność lub integralność samej usługi. Te podmioty mogą ominąć zabezpieczenia 

zapewniane przez usługę poprzez manipulowanie środowiskiem, w którym działa. Podobnie 



jak w przypadku usług, wiele z nich te formy autoryzacji są dostarczane jawnym grupom, ale 

mogą być (i zwykle są) modyfikowane w celu zapewnienia wyraźnej autoryzacji innym 

podmiotom. Kilka przykładów autoryzacji administracyjnych dla systemu operacyjnego 

obejmują następujące: 

* Autoryzacja do tworzenia kopii zapasowych plików, które można wykorzystać do odczytu 

danych uwierzytelniających konta lub innych poufnych informacji, niezależnie od list kontroli 

dostępu na samych plikach 

* Autoryzacja do przywracania plików, których można użyć do zastąpienia wrażliwych plików 

usług, niezależnie od list kontroli dostępu na samych plikach 

* Autoryzacja do odczytu lub zapisu pamięci systemowej (tj. Do przeprowadzania 

debugowania systemu operacyjnego), której można używać do odczytywania i zapisywania 

wrażliwych części pamięci służbowej 

* Zezwolenie na ładowanie oprogramowania lub sterowników, które mają dostęp do pamięci 

systemu operacyjnego, która zapewnia równoważny poziom autoryzacji, jak debugowanie 

* Zezwolenie na podszywanie się pod użytkowników w systemie operacyjnym, z którego 

można korzystać w imieniu dowolnego konta zalogowanego na komputerze 

* Autoryzacja do przejęcia na własność obiektów, których można użyć do ominięcia kontroli 

dostępu do obiektów kontrolowanych przez system operacyjny 

Zasada 3: Monitoruj rekurencyjne członkostwo w grupach administracyjnych 

Grupowanie poprawia łatwość zarządzania kontrolą autoryzacji; jednak grupowanie może 

również służyć do zasłaniania rzeczywistej liczby administratorów, którzy istnieją w 

przedsiębiorstwie. Ponadto wszelkie podmioty zagnieżdżone w grupach, którym przekazano 

upoważnienie administracyjne, muszą być chronione na tym samym poziomie, co wszystkie 

pozostałe podmioty administrujące usługą uwierzytelniania lub autoryzacji. 

Zasada 4: Monitorowanie różnych usług administracyjnych 

W niektórych przypadkach trusty między usługami udostępniają konta z innej usługi 

uwierzytelniania lub autoryzacji niż autoryzacja administracyjna do samej usługi. W takich 

sytuacjach każdy kompromis w zaufanej usłudze może przełożyć się na kompromis samej 

usługi. Na przykład dowolny z następujące scenariusze mogą wystąpić: 

* Jeśli zaatakowane konto użytkownika w zaufanej usłudze uwierzytelniania ma autoryzację 

administracyjną do zaufanej usługi uwierzytelniania lub autoryzacji, osoba atakująca może 

użyć tej autoryzacji 

* Jeśli konto użytkownika jest zarządzane przez zaufane, ale zostało naruszone, usługa 

uwierzytelniania, osoba atakująca może udawać zaufanego użytkownika w celu uzyskania 

autoryzacji do usługi 



* Jeśli grupa obsługiwana przez zaufaną, ale naruszoną, usługę autoryzacji jest delegowanym 

uprawnieniem administracyjnym do usługi, atakujący może manipulować przynależnością do 

tej grupy, aby zapewnić autoryzację administracyjną dla usługi. 

* Jeśli jakakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji zapewni autoryzację serwerowi 

świadczącemu tę usługę, a nie samej usłudze, osoba atakująca może wykorzystać tę 

autoryzację do złamania zabezpieczeń serwera 

W związku z tym, jeśli wymagane jest delegowanie uprawnień administracyjnych w wielu 

domenach, zezwolenie administracyjne dla zaufanej usługi uwierzytelniania lub autoryzacji 

musi być chronione na tym samym poziomie lub wyższej usługi. 

Model monolityczny 

W modelu monolitycznym wszystkie dane uwierzytelniające i autoryzacja są kontrolowane w 

jednym miejscu. W warunkach usługi Active Directory lub Kerberos byłaby to odpowiednik 

architektury pojedynczej domeny. Większość organizacji wykorzystuje w swoich projektach 

model monolityczny, ponieważ ten model jest prosty i łatwy do zrozumienia. Dodatkowo 

model ten dobrze pasuje do tradycyjnego podejścia "buduj mur wokół niego": wiemy, gdzie 

znajdują się wrażliwe informacje, dzięki czemu możemy wnikliwiej wdrożyć obronę. 

Podstawowa higiena poświadczeń może zostać zaimplementowana w monolitycznej 

architekturze poprzez kontrolowanie, które konta mogą logować się na które maszyny. Na 

przykład możemy zidentyfikować podzbiór maszyn, które są używane do administrowania 

domeną i uniemożliwić im zalogowanie się na komputerach niebędących administratorami. 

Możemy również zapobiec logowaniu się kont, które nie mają charakteru administracyjnego, 

na komputerach używanych do administracji, ograniczając prawdopodobieństwo, że 

normalne konto użytkownika, jeśli zostanie naruszone, może wykonać złośliwą aktywność na 

komputerze używanym do administracji. Ten projekt może być w pewnym stopniu 

wykorzystany i jest szczególnie przydatny, gdy istnieje już bardzo złożona struktura 

autoryzacji. Niestety model monolityczny stanowi poważne ryzyko dla organizacji w przypadku 

kompromisu. Po pierwsze, jeśli jakiekolwiek poświadczenia administracyjne zostaną 

skradzione, cała infrastruktura uwierzytelniania i autoryzacji staje się zagrożona i nie można 

jej już ufać. Walka z przeciwnikiem o takiej samej mocy w twojej organizacji, jak ci starsi 

administratorzy, jest dość trudna i niezalecana. Po drugie, higiena poświadczeń jest tylko 

fasadą w architekturze - takiej, która jest łatwo ominąć pod warunkiem wystarczającej 

autoryzacji. Ponadto trudno mieć pewność, że naprawdę znasz wszystkie swoje konta 

administracyjne w monolitycznej architekturze. Z biegiem czasu, regularne konta mogą 

uzyskać znaczną moc w domenie poprzez delegację, co skutkuje rachunkami 

administracyjnymi, których administratorzy nie są świadomi. Wiele domen monolitycznych 

(takich jak domena "DMZ") może zapewnić pewną ochronę przed atakującymi zasoby 

publiczne; jednak w tych projektach często można znaleźć zaufanie między domenami, które 

przekazują uprawnienia między domenami autoryzacji, które następnie mogą być używane do 

przekazać autoryzację do domeny ufającej. Kontrolowanie autoryzacji w ramach modelu 

monolitycznego jest prawie niemożliwe ponieważ wszystkie usługi korzystają z tej samej usługi 

uwierzytelniania i autoryzacji. Kompromis pojedynczego użytkownika lub komputera może 

prowadzić do kompromisu w całej sieci, dzięki czemu każda maszyna i użytkownik są bardzo 



ważni. W końcu to oznacza inwestowanie dużej ilości czasu, wysiłku i zasobów w celu równego 

zabezpieczenia całej sieci. 

Architektura zorientowana na usługi 

Architektura zorientowana na usługi różni się od modelu warstwowego tym, że nie ma takiej 

hierarchii zaufania. Zamiast tego autoryzacja użytkownika jest zlecana przez jednego lub 

więcej zaufanych dostawców uwierzytelniania, podczas gdy autoryzacja administracyjna jest 

zawarta w samej usłudze i nie jest zlecana innym dostawcom. Jednym ze sposobów 

wizualizacji tych koncepcji architektonicznych byłoby myślenie o trzech statkach o różnych 

konfiguracjach ściany (ściany). Stosując tę analogię, monolityczna architektura byłaby 

równoważna posiadaniu kadłuba bez grodzi w jego obrębie w celu oddzielenia przedziałów 

(co jest równoznaczne z wykorzystaniem pojedynczej usługi uwierzytelniania i autoryzacji dla 

całego przedsiębiorstwa). W tych warunkach każde naruszenie kadłuba spowodowałoby 

zalanie wodą wnętrza statku, ostatecznie powodując zatonięcie statku. Statek 

odzwierciedlający warstwowy model będzie wykorzystywał wiele pokładów (podłóg) w 

kadłubie, ale nadal nie ma grodzi. W tym modelu wpływ naruszenia w systemie niższego 

poziomu wpływa na wszystkie uwierzytelnienia i autoryzacje w ramach tego poziomu, ale 

uniemożliwia się jego przemieszczanie w górę - zakładając, że model został prawidłowo 

wdrożony. Nasz trzeci statek to statek skoncentrowany na służbie. W tej konstrukcji 

zaimplementowano wiele grodzi, a tym samym dalsze lokalizowanie wpływu wyłomu kadłuba 

tylko na dotknięty przedział. Umieszczenie grodzi na tym statku reprezentuje granice 

administracyjne służb. Odzwierciedla to idealną koncepcję projektowania zabezpieczeń tak 

długo, jak długo będziemy pamiętać o ograniczeniu kosztów administracyjnych (liczba grodzi, 

które pracownik w jednym przedziale musiałby regularnie przeglądać). Jeśli 

zaimplementowano zbyt wiele grodzi, administratorzy prawdopodobnie pozostawią "drzwi" 

otwarte między przedziałami, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne. 

Czym jest usługa? 

Pierwszym krokiem w architekturze zorientowanej na usługi jest identyfikacja usługi. Usługa 

to grupa wysoce zintegrowanych pakietów oprogramowania, które zapewniają spójność. 

Usługi zwykle dzielą zespół administratorów: administrator w jednym pakiecie 

oprogramowania w usłudze prawdopodobnie uzyskał autoryzację na inne pakiety 

oprogramowania w ramach tej samej usługi. Niektóre przykłady usług mogą obejmować: 

* Uwierzytelnienie użytkownika 

* Strona internetowa lub farma internetowa 

* E-mail 

* System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) 

* Linia oprogramowania biznesowego 

* Zdarzenie bezpieczeństwa i system zarządzania incydentami 

* Voice over IP (VoIP) 



Przykład: usługa e-mail 

W usłudze e-mail podstawową funkcją obsługiwaną przez system będzie komunikacja i 

współpraca. Oprócz serwerów poczty e-mail możesz znaleźć inne usługi, takie jak: 

* Filtrowanie spamu 

* Archiwizacja e-mail 

* E-Discovery 

* Wiadomości błyskawiczne 

* Usługi konferencyjne 

Opis usługi e-mailowej będzie różnił się w zależności od usług zintegrowanych z systemem 

poczty elektronicznej - w niektórych organizacjach oprogramowanie do prowadzenia 

konferencji i komunikatory mogą gwarantować odrębne usługi w zależności od integracja i 

nakładanie się administracji. Granice usługi e-mail są definiowane przez różnych 

administratorów i integrację za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, które są zwykle 

publiczne. Na przykład, jeśli strona internetowa musi wysyłać wiadomości e-mail do swoich 

użytkowników, najprawdopodobniej skorzysta z protokołu SMTP. Usługa poczty e-mail musi 

udostępniać publiczny interfejs SMTP, aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail; dlatego 

integracja strony internetowej i usługi e-mail odbywa się całkowicie za pośrednictwem 

publicznych portów i protokołów. Jest również mało prawdopodobne, że poczta e-mail będzie 

dzielić tych samych administratorów w organizacji dowolnej wielkości; dlatego administracja 

powinna być podzielona na segmenty. Możemy śmiało powiedzieć, że strona internetowa i e-

mail to dwie odmienne usługi, ponieważ cała integracja odbywa się publicznie dostępne porty 

i protokoły, a administracja nie jest współdzielona między stroną internetową a usługą e-mail. 

Zastosowanie architektury zorientowanej na usługi 

W architekturze opartej na usłudze uwierzytelnianie i autoryzacja są dostarczane przez dwa 

różne źródła: poświadczenia, które przekładają się na autoryzację na poziomie użytkownika w 

obrębie usługi oraz te, które tłumaczą się na autoryzację administracyjną. Poświadczenia, 

które przekładają się na autoryzację użytkownika w systemie, są dostarczane przez 

zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Wszelkie poświadczenia, które przekładają się na 

autoryzację administracyjną w ramach usługi, są utrzymywane przez oddzielny system 

uwierzytelniania i autoryzacji, który jest zawarty w usłudze. Rozdzielony model 

uwierzytelniania upraszcza śledzenie kont, a także ogranicza wpływ skradzionych danych 

uwierzytelniających. Jeśli usługa uwierzytelniania użytkownika zostanie naruszona, większość 

uprawnień, jakie może uzyskać osoba atakująca, to poziom każdego standardowego 

użytkownika obsługiwanego przez tę usługę. Aby osoba atakująca uzyskała poświadczenie z 

uprawnieniami administracyjnymi do usługi, musi złamać system w ramach usługi - zadanie o 

wiele bardziej wymagające. Konta administracyjne tej usługi nie są zaufane przez inne 

domeny, co znacznie ogranicza ich ekspozycję. W przypadku kompromisu dotyczącego usług 

architektura zorientowana na usługi ogranicza również zakres kompromisu do pojedynczej 

usługi, a nie do całej warstwy lub całej monolitycznej domeny autoryzacji. Korzystając z tego 



modelu, możemy zmniejszyć zakres kont administracyjnych w ramach danej usługi. Konta te 

będą również korzystać z ograniczonej ekspozycji, ponieważ nie są zaufane poza usługą. Poza 

tym w tym modelu jest również zmniejszona, ponieważ usługa ma dedykowane źródło 

uwierzytelniania administracyjnego i autoryzacji. W modelu monolitycznym lub 

wielopoziomowym delegacje muszą być starannie monitorowane, aby upewnić się, że nie 

przenikają między usługami i niechcący dają niezamierzone zezwolenie. W architekturze 

zorientowanej na usługi większość uprawnień, które można delegować, jest nadal ograniczona 

w ramach ich usług, co ogranicza wpływ i eliminuje rozległe konta administracyjne. Środowiska 

o wysokim poziomie bezpieczeństwa mogą wykorzystywać model hybrydowy, w którym 

dostęp do kont z uprawnieniami administracyjnymi do systemu uwierzytelniania i autoryzacji 

usługi zapewnia wyższy poziom uwierzytelnienia. W tym przypadku kompromis usługi nie 

doprowadzi do kompromisu sama usługa uwierzytelniania i autoryzacji - zapobiegając w ten 

sposób zawieszeniu haseł lub innym lukom, które przejawiają się w przypadku naruszenia 

systemu uwierzytelniania. 

Wdrażanie architektury zorientowanej na usługi 

Architektura zorientowana na usługi wymaga od organizacji zainwestowania w planowanie 

układu swoich systemów informatycznych przed wdrożeniem. Chociaż możliwe jest 

przeniesienie usługi z architektury monolitycznej lub warstwowej do architektury 

zorientowanej na usługi, prawdopodobnie prawie wszystkie serwery wspierające tę usługę 

zostaną odbudowane w trakcie procesu. Poniższe części opisują kroki wymagane do 

wdrożenia usługi serwisowej architektura w twojej organizacji. 

Krok 1: Zdefiniuj usługę 

Definiowanie usługi rozpoczyna się od wyliczenia listy usług dostarczanych przez 

przedsiębiorstwo. Usługi mogą obejmować gotowe funkcje (takie jak poczta e-mail, 

zarządzanie treścią lub zarządzanie usługami informatycznymi), niestandardowe rozwiązania 

wewnętrzne (takie jak witryna internetowa umożliwiająca klientom zamawianie produktów, 

linia produktów). rozwiązania do zarządzania biznesem lub rozwiązania HR) lub hybryda wielu 

zintegrowanych usług zaprojektowanych w celu zapewnienia jednej spójnej funkcji. Typową 

granicę usług można również zobaczyć organizacyjnie. Właściwie zdefiniowana usługa będzie 

miała kilka bardzo podobnych lub wysoce zintegrowanych komponentów zarządzanych przez 

ten sam personel IT. Poszukaj zespołów, które dzielą tożsamość z usługą, którą zarządzają - 

kiedy je znajdziesz, prawdopodobnie znalazłeś usługę. Unikaj zbytniej szczegółowości podczas 

definiowania usługi: usługa powinna być na tyle szeroka, aby obejmowała wszystkie wysoce 

zintegrowane funkcje oferowane przez przedsiębiorstwo. Na przykład usługa uwierzytelniania 

może obejmować urzędy certyfikacji, rozwiązania skarbca referencji, wieloczynnikowe 

rozwiązania uwierzytelniające i funkcje zarządzania tożsamościami. 

Krok 2: Zidentyfikuj zależności 

Zależności są programami zintegrowanymi z usługą, ale nie mogą być częścią samej usługi. 

Usługi te mogą wymagać specjalnej komunikacji między usługami za pośrednictwem 

niestandardowych portów lub protokołów. Tam, gdzie to możliwe, zależności te powinny być 

ograniczone w celu zapewnienia spójności. Po zidentyfikowaniu zależności może być rozsądne 



ustalenie, czy usługa zależna byłaby najlepiej zarządzana przez zespół odpowiedzialny za 

zarządzanie usługą zależną, a nie przez zespół zarządzający usługą, z której początkowo był 

identyfikowany. Na przykład załóżmy, że Twój zespół identyfikuje serwer proxy i grupuje go w 

ramach usługi, która zapewnia usługi klienta (takie jak łatanie, aktualizacje, wsparcie itp.). W 

badaniu zależności stwierdza się, że serwery proxy wymagają prawnie zastrzeżonej integracji 

z serwerami zapewniającymi uwierzytelnianie użytkownika - całkowicie inną usługą. W tym 

przypadku łatwiejsze może być przeniesienie serwerów proxy do usługi uwierzytelniania 

użytkowników niż utrzymanie zależności między usługami. 

Krok 3: Zdefiniuj niezbędną komunikację dla użytkowników 

Po zidentyfikowaniu usługi i jej zależności, zacznij analizować komunikację wymaganą, aby 

usługa była dostępna dla standardowych użytkowników usługi. Lista ta powinna obejmować 

każdą formę komunikacji, którą musi zapewnić dana usługa, aby umożliwić standardowym 

użytkownikom korzystanie z niej; lista nie powinna jednak obejmować portów 

wykorzystywanych wyłącznie do administrowania samą usługą lub którejkolwiek z jej części. 

Wszelkie kanały komunikacyjne na liście niezbędnych portów komunikacyjnych powinny 

zostać jawnie umieszczone na białej liście do użytku zewnętrznego, aby zmaksymalizować 

użyteczność tam, gdzie to możliwe. Komunikacja używana do administrowania usługą lub jej 

komponentami powinna być publikowana w sposób umożliwiający dostęp tylko zaufanym i 

uwierzytelnionym podmiotom (administratorom). To rozwiązanie może być jakąś formą 

uwierzytelnionego odwrotnego proxy, wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub podobnego. 

Krok 4: Zaprojektuj strategię ochrony poświadczeń 

Po ustaleniu, w jaki sposób zapewnimy dostęp do naszych usług, nadszedł czas na 

zaprojektowanie naszej kontroli autoryzacji. W miarę możliwości wszystkie dane 

uwierzytelniające i kontrole dostępu, które zapewniają autoryzację administracyjną dla usługi, 

powinny być uwierzytelniane przez dedykowany system uwierzytelniania i autoryzacji w 

ramach usługi. Udzielenie oddzielnej infrastruktury uwierzytelniania i autoryzacji zapobiega 

poświadczeniom z rozszerzonymi uprawnieniami administracyjnymi w innych usługach 

dziedziczących uprawnienia administracyjne do usługi, która nie powinna mieć nad nimi 

kontroli. Użytkownicy usługi powinni być uwierzytelnieni za pomocą usługi uwierzytelniania, 

która jest zaufana przez system autoryzacji i autoryzacji usługi, ale jest od niego oddzielona. 

Na przykład uwierzytelnianie użytkowników administracyjnych w domenie może być 

zapewnione przez domenę Active Directory, podczas gdy uwierzytelnianie standardowych 

użytkowników może odbywać się za pośrednictwem jednokierunkowego zaufania Kerberos, 

federacyjnego uwierzytelniania lub przy użyciu protokołu oAuth z zaufanym 

uwierzytelnieniem źródła. Wszystkie konta administracyjne usługi powinny pochodzić z 

infrastruktury uwierzytelniania i autoryzacji znajdującej się w usłudze. Inne usługi 

uwierzytelniania i autoryzacji nie powinny ufać tożsamościom utrzymywanym przez dostawcę 

referencji usługi - może to spowodować ujawnienie poświadczeń administracyjnych dla usługi 

systemom spoza domeny usługa, umożliwiając kradzież danych poświadczeń 

Architektura Service-Centric i Active Directory 



Active Directory Microsoftu jest najbardziej popularną infrastrukturą usług katalogowych. W 

związku z tym omówimy kilka szczególnych niuansów związanych z wdrażaniem architektury 

zorientowanej na usługi. Główny składnik projektu implementacji usługi Active Directory 

składa się z lasów i domen. Las jest ostateczną granicą uwierzytelniania i autoryzacji 

wdrożenia. Zewnętrznym źródłom można zaufać w celu zapewnienia uwierzytelniania, a 

informacje grupowe ze źródeł zaufanych zewnętrznie można odwoływać się do zaufania, jeśli 

są poprawnie skonfigurowane. Wewnątrz lasu implementacja będzie składać się z jednej lub 

więcej domen. Domena jest z natury zaufana przez wszystkie inne domeny w lesie i 

(domyślnie) służy jako granica autoryzacji. Ponadto domena pełni rolę granicy replikacji dla 

poświadczeń dla podmiotów uwierzytelnionych przez domenę: jeśli osoba atakująca może 

uzyskać poświadczenia administracyjne dla domeny, może dokonać potajemnego wycofania 

poświadczeń, co czyni domenę niegodną zaufania do uwierzytelniania. Konta użytkowników 

w domenie są automatycznie częścią specjalnej grupy o nazwie "Użytkownicy domeny", która 

zapewnia użytkownikowi uprawnienie do wykonywania interaktywnych logowania na stacje 

robocze i dodawania komputerów do domeny. Ponadto grupa jest wymieniona w 

wbudowanej grupie "Użytkownicy" każdego komputera będącego członkiem domeny. Inną 

formą domyślnej autoryzacji dostarczonej w kontekście domeny jest grupa "Administratorzy 

domeny". Członkowie tej grupy otrzymują członkostwo we wbudowanej grupie 

"Administratorzy" na każdym komputerze w domenie. Administrator posiada znaczną liczbę 

uprawnień do maszyny; w związku z tym ta grupa powinna mieć niewielu członków, a jej 

członkostwo powinno być monitorowane. Trzecim (i najpotężniejszym) głównym, o którym 

warto pamiętać, jest grupa "Enterprise Admins". Członkowie grupy "Administratorzy 

przedsiębiorstwa" (domyślnie) przyznali członkostwo grupie "Administratorzy domeny" w 

każdej domenie w lesie. Ta grupa jest obecna tylko w pierwszej domenie w lesie i powinna być 

ściśle strzeżona. Ponadto wiele organizacji o ograniczonym zakresie zabezpieczeń usunie 

grupę "Administratorzy przedsiębiorstwa" z grupy "Administratorzy domeny" każdej domeny 

w lesie, co spowoduje zerwanie uprawnień na granicy domeny. Innym ważnym aspektem lasu 

Active Directory jest jego wspólna partycja konfiguracji. Partycja konfiguracji zawiera usługi 

zaufane przez wszystkie domeny w lesie, w tym informacje o ośrodkach certyfikacji zaufanych 

w celu zapewnienia certyfikatów uwierzytelniania użytkowników, zaufanych głównych 

urzędów certyfikacji i konfiguracji zaufania w całym lesie. Wdrożenie architektury 

zorientowanej na usługi w modelu Active Directory oznacza segmentację każdej usługi w 

osobnych lasach lub domenach, aby wyeliminować autoryzację dziedziczoną przez grupy 

przyznające szerokie uprawnienia administracyjne, takie jak grupa "Administratorzy domeny". 

Wykorzystanie osobnych lasów zwiększa obciążenie administracyjne wymagane do 

zarządzania usługą Active Directory. Korzystanie z oddzielnych lasów umożliwia korzystanie z 

jednokierunkowych relacji zaufania, które można wykorzystać do zapewnienia, że 

poświadczenia z jednej domeny usługi nie są używane do udzielania autoryzacji w innych 

domenach i nie jest możliwe interaktywne logowanie przy użyciu tych poświadczeń. Jeśli 

używany jest pojedynczy projekt lasu, należy upewnić się, że domena zawierająca grupę 

"Enterprise Admins" jest używana jako najbardziej autorytatywna domena dla 

przedsiębiorstwa. Usługi powinny być implementowane jako oddzielne domeny w lesie i, jeśli 

to możliwe, wszyscy członkowie grupy "Administratorzy domeny" powinni pochodzić z tej 

początkowej domeny, tworząc w ten sposób usługę "zarządzania uwierzytelnianiem". 



Dodatkowo, maszyny kontrolerów niebędących domenami powinny być skonfigurowane tak, 

aby jawnie blokowało logowanie interaktywne od dowolnego członka grupy "Administratorzy 

domeny", aby zapobiec kradzieży danych uwierzytelniających. Innym ważnym aspektem 

projektu jest poziom ekspozycji, jakim podlega infrastruktura Active Directory. Usługa Active 

Directory wymaga bardzo dużej liczby wyjątków zapory, aby umożliwić replikację między 

kontrolerami domeny, uwierzytelnianie i tym podobne. Jeśli usługa korzystająca z usługi Active 

Directory jest w wysokim stopniu narażona, na przykład na serwery WWW hostowane w 

strefie DMZ, rozsądne może być wykorzystanie oddzielnych lasów usługi Active Directory w 

celu zmniejszenia ryzyka związanego z usługami uwierzytelniania produkcji. 

Projektowanie strategii uwierzytelniania 

Wdrożenie uwierzytelniania w przedsiębiorstwie nie jest strasznie trudne, ale wdrożenie 

skutecznej, wydajnej i bezpiecznej strategii uwierzytelniania może być dość trudne bez 

właściwego zrozumienia, jak wszystko działa wewnętrznie. W tej sekcji omówimy składniki 

składające się na uwierzytelnianie i sposoby ich implementacji w sposób zapewniający 

optymalne bezpieczeństwo i łatwość zarządzania. Usługa uwierzytelniania utrzymuje 

odwzorowanie pomiędzy poświadczeniami i tożsamościami, a także może mieć środki do 

przekazywania tych tożsamości do innych usług uwierzytelniania lub autoryzacji w postaci 

kryptograficznej. Poświadczenia są sposobem identyfikowania głównego użytkownika 

systemu, a zatem muszą być wystarczająco silne, aby zapewnić autentyczność 

zidentyfikowanego mocodawcy. Poświadczenia można podzielić na dwie ogólne kategorie: 

symetryczną i asymetryczną. Zarówno symetryczne, jak i asymetryczne referencje mają swoje 

zalety i wady w oparciu o ich implementację i okoliczności związane z ich użytkowaniem. 

Symetryczne poświadczenia 

Symetryczne poświadczenie to takie, w którym dostarczona wartość jest porównywana z 

identyczną lub równoważną kryptograficznie wartością przechowywaną w usłudze 

uwierzytelniania. Wartość w usłudze uwierzytelniania może być identyczna z podanym 

poświadczeniem, może być skrót kryptograficzny poświadczenia lub usługa może 

wykorzystywać inne sposoby, w których proponowana wartość jest porównywana ze znaną 

wartością w celu ustalenia zgodności lub braku zgodności warunek. W takim przypadku 

symetryczny system uwierzytelniania musi utrzymywać centralną bazę danych poświadczeń 

do porównania w celu sprawdzania poprawności żądań uwierzytelnienia. Niektóre przykłady 

powszechnie stosowanego uwierzytelniania symetrycznego obejmują hasła, współdzielone 

sekrety, uwierzytelnianie biometryczne i uwierzytelnianie Kerberos. Gdy uwierzytelnianie 

odbywa się za pomocą symetrycznego systemu uwierzytelniania, rzeczywiste poświadczenie 

(lub jego symetryczna reprezentacja kryptograficzna) musi być transmitowane między 

systemem uwierzytelniającym a usługą uwierzytelniania. Jeśli usługa uwierzytelniania nie 

znajduje się na tym samym komputerze, poświadczenie staje się przedmiotem kradzieży i 

ponownego użycia, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczona. Symetryczne poświadczenia są 

używane wszędzie i są idealne do uwierzytelniania człowieka na komputerze. Główną zaletą 

symetrycznego uwierzytelniania jest łatwość użycia: hasła są łatwe do zapamiętania, oczekuje 

się, że tożsamość biometryczna pozostanie niezmieniona, a zwykle szybkości szyfrowania i 

walidacji symetrycznych poświadczeń są zwykle szybsze. 



Ochrona 

Podczas przesyłania przez sieć symetryczne dane uwierzytelniające muszą być silnie chronione 

ze względu na ryzyko kradzieży i ponownego użycia. Zazwyczaj ochrona symetrycznego 

poświadczenia jest uzyskiwana za pomocą szyfrowania i \ lub protokołu uwierzytelniania. 

Protokoły uwierzytelniania opracowane w celu ochrony symetrycznych poświadczeń zwykle 

wykorzystują pewną formę hasha, aby zapewnić poufność uwierzytelniania symetrycznego. 

Dodatkowo dobry protokół uwierzytelniania będzie również zawierał informacje o sesji (tj. 

Znaczniki czasu, identyfikatory sesji lub wymagane zasoby), a także niektóre z nich. forma 

weryfikacji w celu zapewnienia, że pakiet uwierzytelniający jest integralny. Celem tych 

protokołów jest zapewnienie poufności wykorzystywanego poświadczenia symetrycznego 

(mieszania poświadczeń) oraz niezaprzeczalności (zapewnienie, że poświadczenia nie zostaną 

skradzione i odtworzone, dzięki dołączeniu identyfikatorów sesji, sygnatur czasowych itd.) . 

Szyfrowanie jest również powszechnie stosowane z symetrycznym uwierzytelnianiem, aby 

zapewnić poufność podczas transmisji poświadczeń. Szyfrowanie jest skuteczne, jeśli można 

zapewnić poufność sesji i zapewnić tożsamość wszystkich członków uczestniczących w 

zaszyfrowanej komunikacji. Z tego powodu podczas przeprowadzania uwierzytelniania 

symetrycznego zalecane jest silne szyfrowanie zapewniające uwierzytelnianie hostów 

związanych z komunikacją i unikalnymi kluczami sesji. 

Asymetryczne uwierzytelnianie 

W uwierzytelnianiu asymetrycznym tożsamość jest sprawdzana za pomocą pary powiązanych 

matematycznie kluczy. W asymetrycznej kryptografii algorytm jest używany do generowania 

pary kluczy, dzięki czemu wszelkie dane zaszyfrowane przez jeden klucz w parze mogą być 

odszyfrowane tylko przez inny klucz w parze, a nie przez klucz, który początkowo zaszyfrował 

dane. Zazwyczaj jeden z kluczy jest traktowany jako poufny (nazywany kluczem prywatnym), 

podczas gdy drugi jest rozprowadzany szeroko (klucz publiczny) w celu umożliwienia 

komunikacji kryptograficznej z dowolnym punktem końcowym posiadającym klucz prywatny. 

W wielu przypadkach ta technologia jest używana jako część usługi określanej jako 

infrastruktura klucza publicznego lub PKI. W PKI, zaufany serwer strony trzeciej zwany 

urzędem certyfikacji jest używany do sprawdzania tożsamości zasobu posiadającego klucz 

prywatny poprzez zaufanie kryptograficzne. Aby ten system działał, następujące warunki 

muszą być spełnione przez cały okres ważności pary kluczy: Algorytm użyty do wygenerowania 

pary kluczy musi być tak dobry, że jeden klucz w parze nie może być użyty do obliczenia 

przeciwnego klucza. rozmiar musi być wystarczająco duży, aby jeden klucz nie mógł zostać 

użyty do wyprowadzenia przeciwnego klucza. Wszystkie klucze używane do identyfikacji 

zasobu w środowisku muszą pozostać wyłącznie w posiadaniu certyfikowanych aktywów W 

PKI, każdy organ certyfikacyjny zaangażowany w weryfikację tożsamości Zasób musi pozostać 

niezmieniony, a klucz prywatny poufny W PWI, lista urzędów certyfikacji zarejestrowanych w 

celu zidentyfikowania zasobów musi pozostać integralna dla dowolnego hosta 

zaangażowanego w uwierzytelnianie. Asymetryczne uwierzytelnianie zapewnia wiele 

istotnych korzyści w porównaniu z uwierzytelnianiem symetrycznym. Na przykład w 

asymetrycznym uwierzytelnianiu nie ma centralnej bazy danych poświadczeń utrzymywanych 

dla porównania. Oznacza to, że kradzież poświadczeń i ponowne użycie ataków (takich jak 



podanie skrótu, keyloggera itp.) Nie będzie działać. Jeśli klucz prywatny zidentyfikowanego 

zasobu pozostaje poufny, a także klucze prywatne urzędów certyfikacji zajmujących się 

uwierzytelnianiem, autentyczność certyfikowanego zasobu pozostaje wiarygodna. Ponadto 

istnieją specjalne urządzenia, które umożliwiają systemom korzystanie z funkcjonalności 

klucza prywatnego bez ujawniania klucza. Dostępne są karty inteligentne, zaufane moduły 

platformy (TPM) i moduły zabezpieczeń sprzętowych (HSM) operacje kryptograficzne, które 

mają być odciążone, umożliwiając w ten sposób użycie klucza prywatnego bez ujawniania 

samego klucza. Symetryczne uwierzytelnianie umożliwia również powiązanie wielu kluczy z 

jednym zidentyfikowanym zasobem. Właściwe użycie może dodać dodatkowy kontekst - na 

przykład urządzenie, z którego korzystał użytkownik po uwierzytelnieniu. Ponadto określone 

klucze mogą zostać unieważnione, jeśli zostaną naruszone, bez wpływu na inne klucze 

używane do uwierzytelniania zasobu. Ta możliwość oznacza, że jeśli klucz prywatny zostanie 

pozwany do TPM komputera użytkownika, zostanie naruszony, tylko ten klucz musi zostać 

zresetowany: inne urządzenia z innymi kluczami odwzorowującymi tożsamość tego 

użytkownika (takie jak smart karty lub innego komputera) mogą pozostać aktywne i mogą być 

używane. Jeszcze jedną zaletą jest to, że zasoby korzystające z asymetrycznego 

uwierzytelniania nie podlegają "naruszeniu przez proxy". Pomyśl o hasłach używanych do 

logowania się do różnych usług online - czy niewiele z nich jest takich samych? To znaczy takie 

przełamanie którejkolwiek z tych usług może pośrednio prowadzić do przełamania innych, jeśli 

hasło zostanie skradzione. Asymetryczne uwierzytelnianie nie jest objęte tą luką, ponieważ nie 

ma centralnej bazy danych poświadczeń usuniętych potajemnie. Niestety, asymetryczne 

uwierzytelnianie ma również poważną wadę. Matematyka związana z asymetrycznym 

uwierzytelnianiem oznacza, że nie nadaje się do wprowadzania przez człowieka. Korzystanie z 

uwierzytelniania asymetrycznego polega na tym, że ludzie wykonują pewną formę 

symetrycznego uwierzytelniania na komputerze, a następnie przeprowadzają asymetryczne 

uwierzytelnianie w ich imieniu. Najpowszechniejszą obecnie formą asymetrycznego 

uwierzytelniania jest zdecydowanie SSL, który jest protokołem zapewniającym szyfrowaną 

komunikację ze stronami internetowymi. W protokole SSL tożsamość witryny zdalnej 

(zazwyczaj na podstawie jej nazwy domeny) jest certyfikowana przez urząd certyfikacji, który 

jest następnie zaufany przez komputer użytkownika. Inne formy asymetrycznego 

uwierzytelniania obejmują karty inteligentne, generatory tokenów, oAuth i uwierzytelnianie 

federacyjne. 

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest idealnym sposobem na wzmocnienie projektu 

uwierzytelniania. W uwierzytelnianiu wieloskładnikowym stosuje się więcej niż jedną formę 

sprawdzania poprawności, aby potwierdzić tożsamość jednostki uwierzytelniającej. 

Tradycyjnie uwierzytelnianie jest podzielone na trzy kategorie: 

 Coś, co znasz (na przykład hasło) 

 Coś, co masz (karta lub token) 

 Coś, czym jesteś (uwierzytelnianie biometryczne) 

Mogą one być używane w połączeniu, na przykład gdy telefon jest używany z kodem PIN w 

celu sprawdzenia autentyczności z innego urządzenia. 



Uwierzytelnianie początkowe a późniejsze 

Dodanie dodatkowych czynników do projektu uwierzytelniania wzmacnia początkowe 

uwierzytelnienie jednostki i jest idealne do poprawy takiego początkowego uwierzytelniania; 

jednak zazwyczaj nie nadaje się do późniejszego uwierzytelniania użytkowników. Ważne jest 

rozróżnienie początkowego uwierzytelnienia od późniejszego uwierzytelnienia. Wstępne 

uwierzytelnianie to metoda, dzięki której jednostka początkowo identyfikuje się z 

komputerem - czasami nazywane procesem logowania. Jest to zazwyczaj zdarzenie 

jednorazowe, które występuje, gdy użytkownik rozpoczyna sesję lub powraca do sesji 

wcześniej uwierzytelnionej. Kolejne uwierzytelnianie polega na uwierzytelnieniu użytkownika 

na innych jednostkach po początkowym uwierzytelnieniu. W większości przypadków te 

zdarzenia uwierzytelniania mogą być częste i dlatego nie nadają się do uwierzytelniania 

wieloskładnikowego. Z tego powodu system operacyjny jest odpowiedzialny za wykonywanie 

uwierzytelniania w imieniu użytkownika. Typ uwierzytelniania będzie oparty na dostępnych 

protokołach, możliwościach serwera, do którego uwierzytelniany jest użytkownik, oraz typach 

poświadczeń dostępnych dla użytkownika. W skrócie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

chroni uwierzytelnioną sesję, ale zwykle nie zapewnia ochrony późniejszym uwierzytelnianiu, 

które dzieje się w imieniu użytkownika przez system operacyjny. W związku z tym 

uwierzytelnianie wieloskładnikowe nie jest odpowiednią obroną, jeśli kradnie się dane 

użytkownika wielokrotnego użytku. Aby odzyskać zaufanie w uwierzytelnianiu tego 

użytkownika lub komputera, wszystkie podstawowe poświadczenia powiązane z tym 

użytkownikiem lub komputerem muszą zostać zresetowane. 

Moduły zaufanej platformy 

Maszyny mogą działać jako czynnik w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym, również przy 

użyciu urządzeń poza kontrolą systemu operacyjnego. Chociaż wiele systemów 

uwierzytelniania polega na poufności tajnych systemów operacyjnych i procesów, maszyna 

może wykonywać uwierzytelnianie dwuskładnikowe, gdy nie ma dostępu do asymetrycznego 

klucza używanego do uwierzytelniania. Aby to zadziałało, system operacyjny musi opierać się 

na urządzeniu zewnętrznym, aby obliczyć wszystkie uwierzytelnienia w jego imieniu, takie jak 

zaufane moduły platformy (TPM). Moduły TPM to urządzenia, które zarządzają kluczami w 

imieniu systemu operacyjnego. Gdy te urządzenia są używane, system operacyjny musi znać 

klucz do modułu TPM (coś, o czym wie) i musi mieć dostęp do modułu TPM (coś, co ma). Wiele 

z tych urządzeń wykrywa również manipulowanie i nie pozwala systemowi operacyjnemu na 

dostęp do jego kluczy, dopóki użytkownik nie dostarczy wcześniej uzyskanego klucza. 

Uwierzytelnianie użytkownika specyficzne dla urządzenia 

Historycznie dane uwierzytelniające były powiązane z kontem użytkownika lub komputerem, 

ale rzadko z jednym i drugim. Było to częściowo spowodowane szybkością procesorów i 

intensywnością obliczeniową asymetrycznej kryptografii. Wraz z rozwojem technologii 

procesorów i pojawieniem się urządzeń takich jak TPM, uwierzytelnienie można teraz 

powiązać z uwierzytelnionym uwierzytelnieniem, które identyfikuje nie tylko użytkownika, ale 

także konkretną maszynę, z której korzysta. Odbywa się to poprzez wydanie innego klucza do 

każdego urządzenia i wykorzystanie PKI do poświadczenia tożsamości użytkownika. 



Specyficzne dla urządzenia schematy uwierzytelniania użytkowników mogą przynieść 

znaczące korzyści podczas obsługi scenariuszy reagowania na incydenty. Na przykład, jeśli 

komputer zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, wszystkie dane 

uwierzytelniające powiązane z tym komputerem można automatycznie wyeliminować, 

zmniejszając w ten sposób zasięg i wpływ kompromisu. Ponadto użytkownik nie będzie musiał 

zmieniać hasła, ponieważ jego poświadczenia na innym komputerze pozostaną ważne. 

Łącząc to razem 

Po tej dyskusji na temat niuansów systemu uwierzytelniania, pytanie brzmi: jakie jest 

najlepsze wykorzystanie uwierzytelniania, aby zapewnić bezpieczne, ale wciąż produktywne, 

przedsiębiorstwo? Dobrą wiadomością jest to, że wady jednego rodzaju uwierzytelniania 

doskonale pasują do zalet drugiego, tworząc w ten sposób scenariusz, który jest idealny do 

projektowania. 

Użyj asymetrycznego uwierzytelniania dla zewnętrznej komunikacji sieciowej 

Gdy tylko jest to możliwe, uwierzytelnianie sieci, które pochodzi od użytkowników spoza 

usługi, powinno wykorzystywać asymetryczne mechanizmy uwierzytelniania. Zastosowanie 

asymetrycznego uwierzytelniania umożliwia stworzenie silnej platformy tożsamości, która nie 

ma centralnego magazynu kluczy, który można zrzucić. Odpowiednio zaimplementowany 

asymetryczny schemat uwierzytelniania nie jest natywnie podatny na powtórne ataki, co 

zwiększa zaufanie do wykorzystywanej platformy tożsamości. Ważne jest, aby pamiętać, że 

wiele schematów uwierzytelniania akceptuje asymetryczne uwierzytelnianie w celu 

ustanowienia sesji, ale następnie wykorzystuje statyczne symetryczne poświadczenia do 

identyfikacji użytkowników podczas kolejnego uwierzytelniania. Jest to zwykle powrót do 

schematów uwierzytelniania ukierunkowanego na hasła i jest stosowany w celu zapewnienia 

zgodności. Jeśli to możliwe, system uwierzytelniania sieciowego powinien tylko obsługiwać  

asymetryczne referencje do ustanawiania uwierzytelnionej sesji. Uwierzytelnianie między 

systemami w ramach usługi (i za pośrednictwem zaufanych łączy sieciowych) może 

bezpiecznie wykorzystywać uwierzytelnianie symetryczne (takie jak Kerberos lub NTLM) lub 

asymetryczne uwierzytelnianie, jeśli usługa jest uznawana za integralną. W architekturze 

zorientowanej na usługi, wszystkie uwierzytelnienia między systemami oferującymi daną 

usługę będą korzystać z prywatnego systemu uwierzytelniania i autoryzacji, zmniejszając w 

ten sposób prawdopodobieństwo skradzionych asymetrycznych poświadczeń mających 

autoryzację w ramach usługi. Jeśli system uwierzytelniania lub autoryzacji usługi zostanie 

naruszony, żadna część usługi nie może być uznana za integralną. 

Przechowuj klucze na module TPM lub karcie inteligentnej 

Klucze asymetryczne muszą mieć dostęp do klucza prywatnego do wykorzystania w 

uwierzytelnianiu użytkownika. Przechowywanie tych kluczy w systemie operacyjnym oznacza, 

że istnieje nieodłączne ryzyko, że system operacyjny może zostać zmanipulowany w celu 

odszyfrowania i udostępnienia klucza prywatnego, co naraża platformę tożsamości. 

Przechowywanie kluczy na TPM oznacza, że system operacyjny nigdy nie pozna kluczy 

prywatnych w parze kluczy. W rezultacie, chociaż złamanie systemu operacyjnego może 

umożliwić osobie atakującej uwierzytelnienie jako użytkownik, klucz prywatny nigdy nie 



zostanie ujawniony i można go użyć tylko z tego komputera. Wyeliminuj atakującego z 

maszyny i możesz mieć pewność, że uwierzytelnianie pozostanie integralną częścią. 

Wykorzystaj silne uwierzytelnianie symetryczne, aby uzyskać dostęp do kluczy TPM 

Symetryczne uwierzytelnianie jest idealne do uwierzytelniania użytkowników ze względu na 

łatwość użytkowania. Historycznie, haseł zostały wykorzystane do uwierzytelniania sieci ze 

względu na ich prostotę; istnieje jednak wiele warunków, w których hasło może zostać 

złamane i użyte z dowolnego miejsca (dlatego wykorzystaliśmy asymetryczne uwierzytelnianie 

do komunikacji sieciowej). W przeciwieństwie do uwierzytelniania sieciowego, lokalne 

uwierzytelnianie może efektywnie wykorzystywać schematy uwierzytelniania symetrycznego, 

ponieważ poświadczenia używane do uwierzytelniania są ważne tylko lokalnie. Oznacza to, że 

jeśli twoje hasło zostało ujawnione podczas naruszenia witryny, hakerzy nadal potrzebują 

jakiegoś sposobu na znalezienie twojego komputera i interfejsu, w którym będą mogli używać 

uwierzytelniania hasłem przez sieć, która nie musi istnieć. Aby jeszcze bardziej ulepszyć ten 

scenariusz, konieczne jest użycie jakiejś formy symetrycznego uwierzytelniania (takiego jak 

biometryczne), aby nie było możliwości użycia hasła. Ten dodatek do schematu 

uwierzytelniania sprawi, że ataki kradzieży poświadczeń oparte na sieci będą prawie 

niemożliwe. Dodatkową zaletą korzystania z lokalnego uwierzytelniania jest to, że hasła 

użytkowników nie muszą już być obracane. Ta konstrukcja skutecznie zmniejsza ryzyko 

związane ze schematem uwierzytelniania opartym na haśle, ponieważ hasło nie może być 

używane do uwierzytelniania sieciowego. Aby skompromitować ten system, haker potrzebuje 

teraz dwóch czynników - maszyny (czegoś, co masz) i hasła (coś, co znasz) - które przenosi nas 

do naszej następnej koncepcji. 

Wprowadź uwierzytelnianie użytkownika specyficzne dla urządzenia 

Następnym krokiem w równaniu jest obsługa incydentów w sieci. Asymetryczne 

poświadczenia są zwykle wydawane przez dłuższy czas (zwykle lata) ze względu na ich siłę. Ten 

przedłużony okres ważności może stać się problematyczny w przypadku scenariusza 

odpowiedzi na incydent, zwłaszcza jeśli jedno uwierzytelnienie asymetryczne jest 

przechowywane przez wiele urządzeń. Wykorzystanie poświadczeń właściwych dla komputera 

zapewnia administratorom znaczną kontrolę, umożliwiając im unieważnienie 

* Pojedynczego naruszonego użytkownika na jednym urządzeniu w przypadku zaatakowania 

profilu użytkownika. 

* Wszystkich użytkowników na jednym urządzeniu, w przypadku zainfekowanego komputera 

* Zaatakowania poświadczenia dla pojedynczego użytkownika, w przypadku zaatakowanego 

poświadczenia odwzorowanego na koncie użytkownika 

* Pojedynczego użytkownika w całym przedsiębiorstwie, w przypadku rozwiązania lub konta 

typu backdoor 

Poświadczenia specyficzne dla urządzenia również upraszczają proces uwierzytelniania 

użytkownika: hasła można zastąpić kodami PIN lub biometrycznymi uwierzytelnianiem bez 

wpływu na siłę uwierzytelniania sieciowego. 



Przypadek  Chmury 

Współczesnym tematem jest koncepcja migracji w chmurze i jej wpływ na bezpieczeństwo 

informacji. Temat ochrony w chmurze to trudna, wielopłaszczyznowa decyzja, obejmująca nie 

tylko implikacje techniczne i ryzyko, ale także legalność, zgodność i mnóstwo innych 

problemów. W tej części omówimy, co oznacza migracja obciążeń do dostawcy usług w 

chmurze z perspektywy ryzyka i omówimy związane z tym korzyści i ryzyko. Usługi lokalne 

można podzielić na trzy odrębne kategorie, z których każda wiąże się z własnymi ryzykiem i 

korzyściami: 

 Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 

 Platforma jako usługa (PaaS) 

 Infrastruktura jako usługa (IaaS) 

 

Podatność przejściowa 

Jednym problemem dla każdego dostawcy usług w chmurze jest możliwość przechodzenia na 

podatność przechodnią - stan, w którym naruszenie infrastruktury dostawcy usług w chmurze 

może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa usług klienta obsługiwanych przez tę 

infrastrukturę. Ta sytuacja przejawia się, gdy dostawca usług w chmurze zostaje zaatakowany 

przez ukierunkowanego napastnika, potencjalnie naruszając poufność i / lub integralność 

usług hostowanych przez tego dostawcę. Atakujący adept może wykorzystać ten warunek do 

uzyskania autoryzacji w przedsiębiorstwie celu, jeśli hostowana usługa jest właścicielem lub 

utrzymuje dane uwierzytelniające, które zapewniają autoryzację do usług hostowanych w 

środowisku lokalnym klienta lub do innych usług w chmurze potencjalnie hostowanych przez 

innych dostawców. Wszelkie dane uwierzytelniające należące do usług świadczonych w 

chmurze lub świadczone przez te usługi powinny być monitorowane pod kątem nietypowych 

działań. Biorąc pod uwagę charakter usług w chmurze, działalność wykonywana przez te konta 

powinna być bardzo spójna. Jako takie, są one prawdopodobnie dobrze dostosowane do 

monitorowania opartego na anomalii. Tam, gdzie jest to możliwe, usługi w chmurze stanowią 

idealne miejsce do rozgraniczenia autoryzacji, być może za pośrednictwem oddzielnej 

infrastruktury domeny lub poprzez całkowitą izolację poświadczeń. 

Konta administracji usług 

Innym obszarem o dużym znaczeniu są konta używane do zarządzania usługą w chmurze i jej 

integracji z innymi usługami. Konta te mogą ominąć kontrolę bezpieczeństwa i zapewnić 

dostęp do zasobów hostowanych przez dostawcę usług w chmurze, co potencjalnie omija 

normalne wykrywanie. Każde użycie tych kont powinno być ściśle monitorowane. Ryzyka 

związane z kontami administracyjnymi usług mogą obejmować możliwość edycji lub wymiany 

wirtualnych plików dysków twardych; przyznać dostęp do poufnych danych (tj. skrzynek 

pocztowych lub innych chronionych danych); przechwytywać, monitorować lub 

przekierowywać ruch sieciowy będący przedmiotem zainteresowania; oraz do edycji lub 

manipulowania hostowanymi aplikacjami, które mogą prowadzić do ukrytych kanałów, 

kradzieży poświadczeń lub niejasnych uporczywości (tj. webshell lub Trojan implant). 



Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to kategoria aplikacji całkowicie hostowanych przez 

zewnętrzną organizację. Usługi w chmurze SaaS są idealne z kilku powodów, po części dlatego, 

że są w pełni outsourcowane. SaaS jest zwykle tylko lekko zintegrowany ze środowiskiem 

klienta, co zapewnia idealną izolację z ukierunkowanej perspektywy ataku. Ponadto 

rozwiązania SaaS mają tendencję do skalowania bardzo dobrze, a skalowalność staje się 

obowiązkiem dostawcy SaaS. Ponadto niektórzy dostawcy usług SaaS ponoszą ciężar związany 

z funkcjonowaniem w regulowanych branżach w imieniu klienta, przenosząc w ten sposób 

odpowiedzialność umowną i oszczędzając pieniądze i wysiłek ze strony klienta. Bez potrzeby 

posiadania centrum danych lub personelu pomocniczego wiele organizacji skłania się ku 

rozwiązaniom SaaS. Ale co to oznacza dla bezpieczeństwa informacji? Zważywszy, że usługi 

SaaS stwarzają niewielkie ryzyko przechodniości, narażają się na ryzyko naruszenia poufności 

lub integralności danych, które hostują. Innymi słowy, jeśli dostawca SaaS zostanie naruszony, 

wszelkie informacje przechowywane przez organizację mogą również zostać naruszone. 

Korzystanie z usługi SaaS oznacza, że znaczna część zaufania jest umieszczana w procesach 

wykorzystywanych w operacjach dostawcy. Innym potencjalnym problemem jest integracja 

rozwiązania SaaS z innymi lokalnymi usługami. Usługi SaaS mogą wymagać poświadczeń i 

uprawnień powyżej standardowego użytkownika, aby umożliwić ich integrację z Twoim 

środowiskiem. Konta usługi udostępnione do użytku z usługą SaaS powinny mieć wyraźną 

autoryzację i być ściśle monitorowane, aby upewnić się, że konto wykonuje tylko te czynności, 

których potrzebuje dla integracji. Próby dla konta wykonywanie innych czynności może 

wskazywać na potencjalny kompromis dostawcy usług SaaS. Dodatkowo, może być rozsądne 

upewnienie się, że dostawca jest certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, 

taką jak Cloud Security Alliance, MSP Alliance, lub Narodowy Instytut Standardów i 

Technologii. Organizacje spełniające certyfikaty branżowe firm trzecich częściej korzystają z 

bezpiecznej obsługi danych i procedur operacyjnych, co zwiększa ich wiarygodność. Warto 

zauważyć, że certyfikacja ta powinna być standardem dla wszystkich usług w chmurze 

oferujących dowolne formy danych krytycznych. Na koniec ważne jest, aby proces 

powiadomienia o naruszeniu został formalnie udokumentowany w umowie i był wystarczający 

dla organizacji. Jeśli dostawca usług w chmurze zostanie naruszony, wszelkie hostowane przez 

niego dane mogą być zagrożone. Organizacja powinna zapewnić, że dostawca usług w 

chmurze zapewnia gwarantowane powiadomienie o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, 

które mogą wiązać się z ich danymi. Ponadto organizacje mogą rozważyć przyjęcie 

wieloczynnikowego podejścia do danych przechowywanych w usłudze chmurowej, w miarę 

możliwości za pomocą kryptografii. Na przykład, jeśli usługa SaaS organizacji obsługuje poufne 

dokumenty, mogą rozważyć użycie szyfrowania dokumentu (najlepiej zarządzanie prawami), 

aby zapewnić, że w razie naruszenia napastnik nadal nie będzie w stanie odczytać poufnych 

informacji. Idealnie byłoby, gdyby ta usługa szyfrowania była hostowana przez innego 

dostawcę lub wewnętrzną. 

Platforma jako usługa (PaaS) 

W platformie jako usługa (PaaS) dostawca oferuje hostowane środowisko, które umożliwia 

klientowi tworzenie niestandardowych usług. PaaS jest jak posiadanie wspólnego środowiska 



uruchomieniowego w chmurze, w którym dostawca usług utrzymuje bazowy system 

operacyjny, a klient pozostaje odpowiedzialny za wszystko, co na nim wdrożono. Zarządzanie 

ryzykiem w środowisku PaaS oznacza monitorowanie alertów zgłaszanych przez dostawcę 

usług, jak również wszelkie zdarzenia bezpieczeństwa generowane przez aplikację hostowaną 

w środowisku PaaS. Twórcy zaangażowani w tworzenie aplikacji hostowanej przez PaaS 

powinni rozumieć i śledzić cykl życia oprogramowania (SDLC), aby zapewnić wytrzymałość na 

ataki. Ponadto ważne jest, aby rejestrować i monitorować nieobsługiwane warunki wyjątków, 

aby zidentyfikować potencjalne próby wykorzystania kodu podatnego na ataki. Dostawcy 

usługi PaaS powinni zapewnić poziom usług w celu ujawnienia wszelkich ataków na ich 

infrastrukturę, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na organizację hostowaną. 

Kompromis w zakresie podstawowej infrastruktury PaaS może następnie narazić najemców 

na potencjalne naruszenie poufności lub integralności. Ponadto konieczne jest zapewnienie, 

że organizacja przyjmująca zatrudnia zespół ds. Bezpieczeństwa informacji zdolny do 

wykrywania obecności atakujących w infrastrukturze i reagowania na nie - niezdolność do 

wykrywania ukierunkowanego napastnika Obecność może być tak samo zła (lub gorsza), że 

umowa o niskim poziomie usług raportowania jest zła. Jeśli to możliwe, poświadczenie tych 

praktyk przez stronę trzecią jest idealne. 

Infrastruktura jako usługa (IaaS) 

Usługa hostingu IaaS zasadniczo dostarcza sprzęt i infrastrukturę sieciową, jednocześnie 

wprowadzając własny system operacyjny i aplikacje. IaaS jest zasadniczo hostowaną maszyną 

wirtualną i może być idealnym rozwiązaniem do odzyskiwania po awarii zadań na miejscu lub 

do zwiększania wydajności bez rozszerzania datacenter footprint. W oprogramowaniu IaaS 

podatność na przechodzenie może być poważnym problemem, ponieważ na bezpieczeństwo 

systemów można bezpośrednio wpływać praktyki bezpieczeństwa organizacji. Na przykład, 

jeśli infrastruktura dostawcy hostingu jest zagrożona, atakujący może uzyskać dostęp do 

hostowanych maszyn wirtualnych za pośrednictwem zaatakowanego komputera. host i 

uzyskaj autoryzację z racji tego, że mogą montować dyski używane przez maszynę wirtualną 

do edycji. Najbardziej prawdopodobnymi atakami, które ujawniłyby się po włamaniu do 

dostawcy IaaS, byłaby ekstrapolacja wrażliwych danych z maszyny wirtualnej, dodanie pliku 

wykonywalnego do uruchomienia po uruchomieniu maszyny wirtualnej lub rekonfiguracja 

maszyny wirtualnej w celu obsługi nowej usługi specjalnie dla złośliwych celów (takich jak 

dodanie Serwer SSH, który wybiera numer do atakującego podczas rozruchu). Jako takie, 

mechanizmy obronne powinny koncentrować się na zapewnieniu integralności VM i 

poufności. Jednym ze sposobów ochrony dysków wirtualnych przed kradzieżą lub manipulacją 

danych jest zastosowanie szyfrowania na poziomie dysku. Technologie takie jak BitLocker 

firmy Microsoft znacznie utrudniają manipulację wirtualnym dyskiem twardym. Ponadto ta 

technologia uniemożliwia odczyt poufnych danych przez osobę atakującą, która nie ma 

dostępu do powiązanego klucza. W miarę możliwości klucze dysków BitLocker powinny być 

przechowywane w sprzętowym module zabezpieczeń (HSM), aby zapobiec kradzieży. Inną 

możliwością jest dołączenie atestu zdrowia osoby trzeciej do procesu uruchamiania aplikacji. 

Na przykład pliki i konfiguracje, które są częścią procesu rozruchu systemu, można przesłać do 

centralnej usługi powiadamiania i monitorowania. Usługa innej firmy może być hostowana 

lokalnie lub przez innego dostawcę IaaS, aby zapewnić kompromis jednego dostawcy nie 



pozwalają osobie atakującej manipulować przy usłudze atestacji. Wreszcie, ważne jest, aby 

ograniczyć autoryzację hostowanych usług do innych krytycznych usług, aby zmniejszyć wpływ 

w przypadku braku kompromisu. Zhakowana maszyna wirtualna zapewni intruzowi 

autoryzację na poziomie systemu; dlatego wszystko przetwarzane przez VM może zostać 

zmienione lub skradzione. 

Epilog 

Cyberbezpieczeństwo i ukierunkowany atak to zaawansowane i rozwijające się pole, które 

rzuca światło na nasze wcześniej niedbałe podejście do projektowania systemów. Naszym 

zamiarem było podkreślenie znaczenia właściwego projektowania systemów i umożliwienie 

czytelnikowi zastanowienia się nad różnymi potencjalnymi przypadkami nadużyć, które 

przejawiają się w słabym uwierzytelnianiu i projektowaniu autoryzacji. Hakerzy zwykle nie 

martwią się o to, jak system powinien być używany, ale skupiają się na w jaki sposób można 

wykorzystać ten system na ich korzyść. Podczas gdy wiele artykułów i postów na blogu 

podkreślają konkretne narzędzia i ataki wykorzystywane przez różnych napastników, zwykle 

nadużywane są podstawowe zasady projektowania dostępu i autoryzacji. Chociaż 

koncepcje takie jak architektura "przynieś własne urządzenie" może ograniczyć widoczność, 

mogą poprawić komfort użytkowania i zapewnić izolację poświadczeń, jeśli są właściwie 

zaimplementowane. Chociaż przetwarzanie w chmurze może powodować obawy u niektórych 

specjalistów IT, odpowiedni projekt może poprawić bezpieczeństwo, ograniczyć koszty ogólne 

i umożliwić organizacji dynamiczną skalowalność wykraczającą poza wewnętrzną 

utrzymywaną infrastrukturę. Tak długo, jak będzie przestępstwo, będą przestępcy i dopóki 

twoja organizacja ma albo własność intelektualną, albo pieniądze, hakerzy będą 

zainteresowani kradzieżą. Niektóre organizacje o wysokim profilu prawdopodobnie będą pod 

ciągłym atakiem ze strony najbardziej zaawansowanych, zdeterminowanych ludzkich 

przeciwników, dzięki czemu cyberbezpieczeństwo stanie się niezbędną częścią ich procesu 

decyzyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów od bezpieczeństwa informatycznego, 

którzy są w stanie myśleć jak hakerzy, bez wątpienia są bardziej odporne na ataki, podczas gdy 

inni będą tworzyć nagłówki wiadomości z powodu naruszenia danych, kradzieży kart 

kredytowych, okupu i zniszczenia. Jednym z godnych uwagi atrybutów hakerów jest ich pasja 

do uczenia się, mentora i eksperymentowania.  Aby osiągnąć sukces w cyberbezpieczeństwie, 

ważne jest ciągłe uczenie się; w związku z tym, moim najlepszym zaleceniem jest znaleźć tych 

mądrzejszych i stać się ich podopiecznymi, uczestniczyć w różnych konferencjach hakerów i 

zobaczyć najnowsze ataki ukierunkowane, pobrać narzędzia hakerskie do laboratorium i 

dowiedzieć się, jak działają, a przy projektowaniu bezpieczeństwa zawsze pamiętaj, aby 

myśleć jak haker 


