
CYBERBEZPIECZE�STWO



ZAGROŻENIA W INTERNECIE

01 Zagrożenia zależne od człowieka- celowe lub nieświadome

Zagrożenia można podzieli� na:
 

02 Zagrożenia niezależne od człowieka – szkodliwe
oddziaływanie natury: 



ZAGROŻENIA W INTERNECIE

1a.ZAGROŻENIA CELOWE- rozmyślna działalność sieciowa (zazwyczaj przestępcza),
która związana jest z atakami i włamaniami hakerskimi do zasobów komputerowych

przy użyciu różnych technik i metod (np. przy użyciu złośliwych programów, rozsyłania
spamu), często ataki są zautomatyzowane. 



ZAGROŻENIA W INTERNECIE

 1b.Nieświadome/przypadkowe- Pomyłki, pominięcia czy wypadki fizyczne,
wynikające z: problemów technicznych (z wad sprzętu i oprogramowania) – np. wady

oprogramowania (podatność), awarie sprzętu, przerwy i zakłócenia w sieci
energetycznej itp.)



ZAGROŻENIA W INTERNECIE

2.Zagrożenia niezależne od człowieka – szkodliwe oddziaływanie natury: Takie jak:
trzęsienie ziemi, pożar, powódź, piorun (powodujące rozległe uszkodzenia fizyczne –

zalanie wodą, pożary itp.).



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

1.Ataki sieciowe: Włamywacze (krakerzy, myleni z hakerami) inaczej cyberprzestępcy,
próbują uzyskać dostęp do systemu komputerowego bez zgody i wiedzy jego

właściciela w celu zniszczenia, skopiowania poufnych danych, przejęcia i często
wykorzystania go jako źródła kolejnego ataku wymierzonego w innego użytkownika. 



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Atak może mieć charakter:
• fizyczny (polegający na fizycznej obecności intruza i np. kradzieży zasobów
komputerowych), techniczny (wykorzystujący środki i techniki informatyczne, np.
złośliwe oprogramowanie)

• społeczny (polegający na wyciąganiu informacji bezpośrednio od ludzi, czyli
wykorzystujący socjotechniki).  Ataki przeprowadzane z systemu, który znajduje się w
atakowanej sieci mogą być wewnętrzne (np. pracownik), zaś przeprowadzane z
systemu znajdującego się poza atakowaną siecią nazywane są zewnętrznymi.

 



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Oszustwa internetowe- bazują na metodzie socjotechniki czyli specyficzna
umiejętność oddziaływania na ludzi. Tutaj można wyróżnić: 

Spam i phishing- spamem nazywamy informacje (niechciane) rozpowszechniane
masowo za pomocą poczty elektronicznej. Phishing jest rodzajem oszustwa
dotyczącego wyłudzania tożsamości, haseł, nakłaniania użytkowników do wpisywania
poufnych danych. (np.za pomocą fałszywego linku z banku)



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

2.Ataki techniczne: DoS (Denial of Service) to typ ataku sieciowego. Polega on na
wysłaniu do zaatakowanego systemu (komputera) tak dużej ilości danych, że
zaatakowany komputer nie jest w stanie nadążyć z ich obsługą

Takie ataki powstają na skutek manipulacji protokołami sieciowymi.Można tutaj
wymienić rodzaje:

 



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Spoofing- jest to umieszczanie w sieci preparowanych, modyfikowanych lub
uszkodzonych pakietów danych. 
IP Spoofing - termin określający fałszowanie źródłowego adresu IP w wysyłanym
przez komputer pakiecie sieciowym
ARP spoofing to atak sieciowy w sieci Ethernet pozwalający atakującemu

E-mail spoofing to fałszerstwo nagłówka e-mail w taki sposób, że wiadomość
wydaje się pochodzić od innego nadawcy niż w rzeczywistości.

       przechwytywać dane przesyłane w obrębie segmentu sieci lokalnej

 



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Spoofing- jest to umieszczanie w sieci preparowanych, modyfikowanych lub
uszkodzonych pakietów danych. 
 
Atak na serwer poczty —to kolejny rodzaj hakerskiej działalności, a
konsekwencją jest utrata kontroli nad przepływającą korespondencją (np.e-maile
kierowane do konkretnej osoby mogą zostać odczytane i dostać się w posiadanie
niepowołanych osób)

Hijacking — to metoda polegająca na przechwytywaniu transmisji odbywającej się
między dwoma systemami

Sniffing —jest to metoda zdobywania systemu, która polega na przechowywaniu
przesyłanych przez sieć niezaszyfrowanych informacji. W taki sposób można
zdobyć hasło użytkownika i uzyskać dostęp do danego konta.



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Wirus komputerowy jest złośliwym programem (zazwyczaj niewielki, często
fragment kodu) ukrytym wewnątrz innego programu czy pliku (jako jego nosiciela),
którego zadaniem jest powielanie się (rozprzestrzenianie) w jak największej ilości
kopii

Robak komputerowy- (internetowy) swoim działaniem przypomina wirusa
komputerowego, jednakże do powielania się wykorzystuje on przede wszystkim
sieć. 

Programy szpiegujące (określane często jako spyware, ale też jako programy
wywiadowcze czy inwigilacyjne) to programy, których zadaniem jest szpiegowanie
działań użytkownika komputera, na którym zostały zainstalowane

3.Złośliwe oprogramowanie:



INNE ZAGROŻENIA TO:
 Koń trojański (trojan) jest programem, który umożliwia zdalne przejęcie pełnej

kontroli nad danym komputerem

Adware (programy reklamowe) to program, którego funkcją jest wyświetlanie
reklam, zwykle w postaci banerów reklamowych czy wyskakujących okienek

Dialer to program komputerowy, który umożliwia łączenie się z internetem za
pomocą modemu telefonicznego (połączenie dial-up) 

Rootkit to program zmieniający działanie systemu operacyjnego poprzez m. in.
ukrywanie procesów, plików czy połączeń sieciowych, które umożliwiają utrzymanie
kontroli nad systemem.
 



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Exploit to program, skrypt lub część kodu umożliwiająca zdalne (poprzez sieć)
przejęcie kontroli na systemem (komputerem), wykorzystując dziury (luki) w
programach i systemach operacyjnych.

Backdoor to (tylne drzwi, tylna furtka, tylne wejście) - luka w zabezpieczeniach
systemu komputerowego utworzona umyślnie w celu późniejszego wykorzystania
(zazwyczaj poprzez umieszczenie złośliwego programu).



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Niebezpieczeństwo włamania, podsłuchu czy wykradnięcia danych wzrasta w
przypadku sieci bezprzewodowej, gdyż medium transmisyjnym są fale radiowe
(powietrze). Nieograniczony dostęp do medium transmisyjnego ma wpływ na
poziom bezpieczeństwa zarówno infrastruktury sieciowej narażonej na
nieautoryzowane wykorzystanie, jak i przesyłanych danych ulegających naruszeniu
czy utracie

Zagrożeniem przy korzystaniu z sieci WiFi może być również dodatkowy punkt
dostępowy (tzw. Rouge Access Point, czyli stacja bazowa pod przykrywką)
podstawiony przez włamywacza. Atakujący podszywając się pod punkt dostępowy
może gromadzić wszelkie przekazywane dane

4. Zagrożenia związane z siecią bezprzewodową (WiFi)



INNE ZAGROŻENIA TO:
 

Zabezpieczenia fizyczne, czyli niedopuszczenie do fizycznego dostępu przez
nieuprawnione podmioty oraz zabezpieczenie przed skutkami pożarów, zalania czy
awarii/ katastrofy budowlanej.

Zabezpieczenia systemowe i programowe wiążą się zwykle z systemami logicznej
kontroli dostępu (zastosowanie uwierzytelniania i weryfikacji autoryzacji), z
zabezpieczeniami kryptograficznymi, monitorowaniem ruchu w sieciach,
systemami antywirusowymi, tworzeniem kopii zapasowych, zapewnieniem
właściwej eksploatacji i konserwacji 

Zabezpieczenia natury organizacyjnej związane są zwykle z przygotowaniem i
utrzymaniem odpowiedniej dokumentacji (w tym odzwierciedlającej
odpowiedzialność za dany zasób.

Rodzaje zabezpieczeń:



Dziękujemy za uwagę!

Jolanta Tracz
Joanna Przywara


