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Ναυτιλιακές, εµπορικές αλυσίδες
και ∆ηµόσιο οι νέοι στόχοι των χάκερ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ δύσκολα ανιχνεύσιµες ψηφιακές επιθέσεις τροφοδοτούν µια µαύρη αγορά

πολλών δισεκατοµµυρίων, µέσω υφαρπαγής πολύτιµων πληροφοριών, µεταπώληση δεδοµένων και online εκβιασµών
λογισµικού. Προφανώς τα αποτελέσµατα διαφέρουν όταν κάποια
επιχείρηση πέφτει θύµα µιας ψηφιακής επίθεσης και χρειάζεται
ηµέρες, εβδοµάδες ή και µήνες για να εντοπίσει το πρόβληµα, ενώ
περιορίζονται σηµαντικά αν ο εντοπισµός και η αντίδραση είναι
ζήτηµα ωρών», παρατηρεί ο κ. Νίκος Μουρτζίνος, ειδικός στα
προϊόντα ψηφιακής ασφάλειας της Cisco.
«Από τις επιθέσεις που µελετήσαµε, είδαµε ότι ο µέσος χρόνος
αντίδρασης κινείται µεταξύ 100 και 200 ηµερών. Η Cisco κατάφερε
να τον µειώσει από τις δύο ηµέρες στη µία, χρόνος ο οποίος για τις
δικές µας απαιτήσεις και πάλι δεν είναι επαρκής, γι’ αυτό και συνεχίζουµε να προσπαθούµε», συµπληρώνει ο ίδιος.

Οποιαδήποτε εταιρεία και οργανισµός µπορεί να
δεχτεί ψηφιακή επίθεση, προειδοποιούν οι ειδικοί
σε θέµατα κυβερνοασφάλειας, καταρρίπτοντας το
στερεότυπο που θέλει τους χάκερ να στοχεύουν
κατά προτίµηση τις τράπεζες και τους οικονοµικούς
οργανισµούς, «γιατί εκεί είναι τα λεφτά».
Του Παναγιώτη
Μαρκίδη
markidis@gmail.com
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ναγνωρίζοντας την πραγµατικότητα της ψηφιακής
εποχής, όπου τα πάσης φύσεως δεδοµένα µπορεί να
έχουν αξία, γίνεται αντιληπτό ότι οι σύγχρονοι εγκληµατίες χτυπάνε προς κάθε κατεύθυνση, είτε δρώντας για λογαριασµό τρίτων, οπότε συνήθως αναζητούν συγκεκριµένες
πληροφορίες, είτε αποσκοπώντας στην υφαρπαγή στοιχείων
και προσδοκώντας όφελος από τη µεταπώλησή τους στη µαύρη αγορά, είτε ακόµα µε σκοπό να παγιδεύσουν τα θύµατά τους
και να τους αποσπάσουν στη συνέχεια λύτρα. Εξάλλου, και
βάσει του συνολικού αριθµού των διαπιστωµένων ψηφιακών
επιθέσεων, ο ευρύτερος οικονοµικός τοµέας βρίσκεται στην
τρίτη θέση (15,7%). Προηγούνται ο δηµόσιος (27,1%) και ο βιοµηχανικός τοµέας (25,2%). Μάλιστα, η ετήσια έκθεση ασφαλείας της Cisco αποκαλύπτει µείωση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων στη στρατηγική τους σε θέµατα ψηφιακής ασφάλειας
και αυξηµένες επιπτώσεις από τις επιθέσεις. Ειδικότερα, οι µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις αναφέρονται ως ο «δυνητικά αδύναµος
κρίκος», καθώς συχνά χρησιµοποιούν λιγότερα εργαλεία και
διαδικασίες άµυνας έναντι απειλών, δηµιουργώντας κερκόπορτες καθώς τα συστήµατά τους µπορεί να επικοινωνούν µε αυτά
µεγαλύτερων οργανισµών. Αντίθετα είναι δεδοµένο ότι οι µεγάλοι οργανισµοί επενδύουν σηµαντικούς πόρους στην ψηφιακή τους ασφάλεια και βρίσκονται στην κορυφή από πλευράς
υιοθέτησης των πιο σύγχρονων λύσεων προστασίας.

Περιζήτητα στοιχεία
Συγκεκριµένα, για την ελληνική αγορά προκύπτει ότι στο στόχαστρο των χάκερ µπαίνουν είτε συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεις, όπως οι ναυτιλιακές λόγω µεγάλου αριθµού προµηθευτών που θεωρητικά προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους
ψηφιακούς εγκληµατίες, είτε εµπορικές αλυσίδες, τα πελατολόγια των οποίων συγκεντρώνουν πολύτιµα στοιχεία, είτε συχνά

Πλήθος online συσκευών

Ο κ. Νίκος Μουρτζίνος της Cisco

και το ∆ηµόσιο, αφού τα φορολογικά και περιουσιακά στοιχεία
είναι πάντα περιζήτητα. Και είναι διαπιστωµένο ότι οι επιτιθέµενοι γίνονται ολοένα και πιο τολµηροί, συντονίζονται µεταξύ
τους και εξαπολύουν πιο σύνθετες και στοχευµένες επιθέσεις.
Ουσιαστικά πρόκειται για οµάδες εργασίας οι οποίες τις περισσότερες φορές οργανώνονται επί τούτου, για να πραγµατοποιήσουν δηλαδή µια συγκεκριµένη κακόβουλη ενέργεια. Αφιερώνουν µήνες στη σχεδίασή της και συνήθως διαθέτουν αρκετά χρήµατα και άλλους πόρους ώστε να έχουν το αποτέλεσµα
που θέλουν. Παγκοσµίως η αγορά του ψηφιακού εγκλήµατος
υπολογίζεται σε δεκάδες δισ. δολάρια, προσελκύοντας οµάδες
χάκερ που λειτουργούν πλέον µε τη µορφή εταιρειών. Αντίστοιχα διογκώνεται και η αγορά γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια,
µε τζίρο που φτάνει ετησίως τα 100 δισ. δολάρια και υψηλές
χρηµατιστηριακές αποδόσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή τέτοιων λύσεων.
«Ολόκληρη η βιοµηχανία που ασχολείται µε την αντιµετώπιση
των ψηφιακών επιθέσεων κάνει βήµατα προόδου, κυρίως στο
κοµµάτι που αφορά τους χρόνους αντίδρασης. Το ζητούµενο πλέον
είναι η αντιµετώπιση αυτών των επιθέσεων σε πραγµατικό χρόνο,
µειώνοντας σηµαντικά τη διάρκεια εντοπισµού του κακόβουλου

Οπως εξηγεί, ουσιαστική πρόκληση για την προάσπιση της
ψηφιακής ασφάλειας κάθε επιχείρησης και οργανισµού είναι
πλέον το πλήθος των διασυνδεδεµένων συσκευών. Και ενώ
παλαιότερα είχαµε να κάνουµε µόνο µε servers και υπολογιστές,
τώρα µπορεί να είναι οτιδήποτε συνδέεται στο Ιντερνετ, όπως
smartphones, tablets, κάµερες, ή ακόµα συστήµατα φωτισµού,
κλιµατισµού και PLCs (µονάδες αυτοµατισµού) αν πρόκειται για
εργοστάσια. Και καθώς οι online συσκευές αυξάνονται, διαπιστώνεται ότι το 92% αυτών έχει τρωτά σηµεία, τα οποία προκύπτουν από τη φύση των µηχανών ή του λογισµικού. Αυτά συνήθως είναι που αναζητά κάποιος χάκερ για να διεισδύσει σε ένα
σύστηµα και να αποκτήσει αποµακρυσµένη πρόσβαση. Μάλιστα,
στο 36% αυτών των συσκευών είναι εγκατεστηµένο όχι µόνο
παλιό, αλλά λογισµικό για το οποίο έχει πάψει να παρέχεται
υποστήριξη από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή, µε αποτέλεσµα τα όποια κενά ασφαλείας να µην µπορούν στο εξής να
διορθωθούν. «Και όσο κι αν ακούγεται περίεργο, συναντάµε περιπτώσεις όπου ο πελάτης αγνοεί την ύπαρξη εντός του δικτύου του
αυτών των µηχανηµάτων», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μουρτζίνος.
Ως αποτέλεσµα, λιγότερες από τις µισές (45%) επιχειρήσεις
φαίνεται να έχουν εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να καθορίζουν το αντικείµενο µιας διαδικτυακής απειλής και να αποκαθιστούν τη ζηµιά. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των οικονοµικών και διοικητικών στελεχών συµφωνεί ότι οι ρυθµιστικές
αρχές και οι επενδυτές αναµένουν από τις εταιρείες να παρέχουν
µεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά µε µελλοντικούς κινδύνους για
την ψηφιακή ασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά, πολλές εταιρείες αποφεύγουν όχι µόνο να δηµοσιοποιούν, αλλά και να µοιράζονται
µε άλλες την εµπειρία που αποκοµίζουν από την αντιµετώπιση
ψηφιακών επιθέσεων, υπολογίζοντας πρωτίστως τον κίνδυνο
φήµης έναντι του λειτουργικού κινδύνου.

Χρησιµοποιούν τα social media για να χτίσουν το προφίλ των θυµάτων τους
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ

κυβερνοεγκληµατίες ξεκινάνε από
επιθέσεις τύπου phishing,
προσπαθώντας να ψαρέψουν τα
θύµατά τους, να τους αποσπάσουν
στοιχεία που συνδέονται µε την
οικονοµική διαχείριση και
προχωράνε σε παραβιάσεις και
υποκλοπές, την εγκατάσταση
ransomware λογισµικού που
κλειδώνει υπολογιστές και servers,
οπότε απαιτούν λύτρα για την
απελευθέρωσή τους ή την
υφαρπαγή δεδοµένων µεγάλου

όγκου, τα οποία µπορεί να έχουν
σηµαντική αξία στη µαύρη αγορά όπως αριθµοί πιστωτικών καρτών,
πελατολόγια και φορολογικά
δεδοµένα. Αντλώντας στοιχεία από
τα social media, οι χάκερ στοχεύουν
εκείνους µέσα σε µια εταιρεία που
πιθανότατα δεν έχουν την καλύτερη
σχέση µε την τεχνολογία.
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ

εγκληµατίες λειτουργούν και σαν
ψυχολόγοι, χτίζοντας το προφίλ των
υποψήφιων θυµάτων τους και
αναζητώντας τους αδύναµους
κρίκους ή τις πληροφορίες εκείνες
που θα κάνουν ακόµα και κάποιον

υποψιασµένο να πέσει στην παγίδα.
Παράλληλα, κάποιες µορφές
κακόβουλου λογισµικού είναι τόσο
εξελιγµένες που µια εταιρεία θα
πρέπει να έχει επενδύσει σε
τελευταίας τεχνολογίας συστήµατα
προστασίας για να επιτύχει τον
άµεσο εντοπισµό και την
εξουδετέρωσή του. «Τα προβλήµατα
γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια
έχουν να κάνουν µε την αλλαγή του
επιχειρηµατικού µοντέλου. Πλέον ο
καθένας µπορεί να συνδεθεί από
οπουδήποτε στο εταιρικό δίκτυο, όπως
και τα δεδοµένα µέσω του cloud και
του virtualization συνήθως
βρίσκονται κάπου εκεί έξω. Αρα το να

χτίσουµε ένα τείχος προστασίας και να
προσπαθούµε να διαχωρίσουµε τους
καλούς από τους κακούς δεν αρκεί.
Επίσης, πλέον δεν αναφερόµαστε στην
αντιµετώπιση γνωστών τύπων
κακόβουλου λογισµικού, η οποία θα
πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, αλλά
σε στοχευµένες, αναβαθµισµένες
απειλές µέσω λογισµικού που έχει
σχεδιαστεί κατά περίπτωση και
πολλές φορές έχει δοκιµαστεί προτού
χρησιµοποιηθεί, ώστε να µην είναι
ανιχνεύσιµο. Μιλάµε ουσιαστικά για
µια βιοµηχανοποίηση του χάκινγκ»,
υποστηρίζει ο κ. Μουρτζίνος της
Cisco, αντιπροτείνοντας µέσω µιας
νέας αρχιτεκτονικής δικτύου τη

χαρτογράφηση υποδοµών και
τρωτών σηµείων και την ανάλυση
σε πραγµατικό χρόνο της κίνησης
δεδοµένων, µε στόχο τον ταχύτερο
συσχετισµό γεγονότων που µπορεί
να προκύπτουν από µια παραβίαση.
Υπό το πρίσµα της παραδοχής ότι
δεν είναι δυνατή η αποτροπή όλων
των επιθέσεων.
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΠΟ τη στιγµή που
εντοπιστεί τελικά κάποια απειλή να
είναι δυνατή η αυτοµατοποιηµένη
εξουδετέρωσή της και η
ακολούθηση αντίστροφης πορείας
για τον εντοπισµό των µολυσµένων
σηµείων.

