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Abstrak :

Serangan Cyber adalah nama yang diberikan oleh (biasanya sensasional) artikel dan dokumen

yang menggambarkan kejahatan yang terjadi di dunia maya sebagai lawan dari serangan yang

nyata seperti perang. Serangan cyber ditargetkan ketika penyerang target khusus seseorang

atau perusahaan. Serangan yang sukses biasanya akan memungkinkan penyerang untuk

mendapatkan akses ke korban aset, memungkinkan mencuri data sensitif internal dan mungkin

menimbulkan gangguan dan penolakan layanan dalam beberapa kasus. Salah satu contoh

serangan cyber yang ditargetkan adalah serangan dalam kasus spionase industri di mana

dokumen yang dicuri oleh penetrasi database server korban. Contoh lain nya adalah suatu

tindakan cemburu oleh pacar yang memata-matai aktivitas online pacarnya oleh hacking ke

instant messenger-nya atau email account. Semakin, hasil dari serangan cyber bisa dirasakan

di dunia nyata - korban dari serangan tersebut biasanya menderita kerugian keuangan dan juga

akan kehilangan kredibilitas.
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Serangan Cyber : Sebuah ancaman nyata bagi setiap organisasi

Sebagian besar organisasi keliru berasumsi bahwa serangan cyber tidak akan pernah

mencapai mereka karena penyerang tidak akan menemukan nilai dalam penargetan mereka.

Secara umum, kebanyakan organisasi merasa bahwa mereka tidak dapat menjadi korban ke

Internet (atau berbasis jaringan) serangan dan mungkin bersembunyi di bawah satu atau lebih

hal berikut :

 "Itu tidak akan pernah terjadi padaku"

 "Aku tidak menyembunyikan apa pun"

 "Kami terlalu kecil untuk menjadi sasaran"

 "Kenapa aku, ketika mereka bisa memukul beberapa perusahaan yang lebih besar? "

Ini tidak akan pernah terjadi padaku

Sangat mudah untuk jarak diri Anda atau organisasi Anda dari segala bentuk ancaman online,

karena mayoritas yang baik korban serangan yang ditargetkan tidak pernah mengungkapkan

informasi tentang kapan mereka diserang. Kecuali satu tampak keras, itu relatif sulit untuk

menemukan orang-orang atau organisasi yang mengakui yang menjadi korban serangan

online. Organisasi sangat berhati-hati sebelum mereka memberitahu pelanggan mereka (dan

efektif masyarakat), bahwa mereka data yang didapatkan dicuri karena hal ini biasanya memicu

keprihatinan keamanan di pelanggan dan mereka bahkan mungkin mencari lain "lebih aman"

vendor atau operator selular. Sebagai contoh, pada tahun 1995, ketika Citibank mengumumkan

kepada masyarakat umum yang punya hack oleh hacker Rusia, jutaan dolar telah ditarik oleh

orang-orang yang percaya bahwa dana mereka beresiko. Setelah insiden ini, Citibank belajar

satu pelajaran berharga: "Jangan membuatnya publik "(Scheiner). Untungnya, perusahaan di

bawah yurisdiksi hukum California (Sipil Kode 1.798,82) sekarang diperlukan setiap orang atau

bisnis yang terkomputerisasi memelihara data seperti informasi pribadi yang orang atau bisnis

tidak sendiri untuk memberitahu para pelanggan langsung dari (mungkin) intrusi yang

melibatkan pencurian data.

Semua organisasi memiliki sesuatu untuk menyembunyikan

Sebagai organisasi lebih banyak memasukkan email dan internet ke dalam alur kerja mereka,

adalah aman untuk mengasumsikan bahwa sebagian besar organisasi mengirim atau

menerima email rahasia termasuk email dengan lampiran dokumen yang tidak ditujukan untuk

umum. organisasi modern-hari juga untuk bersantai untuk belanja online perusahaan atau

bentuk lainnya transaksi online. Oleh karena itu, alamat email yang awalnya tampaknya tidak
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memiliki nilai apapun tiba-tiba menjadi alamat email yang digunakan untuk membeli produk dari

pengecer online. Orang-orang berkata, "Aku tidak menyembunyikan apa pun", tapi kemudian

menyadari bahwa password untuk toko online bisa berarti bahwa account mereka akan

digunakan untuk pembelian kehilangan. Mereka mungkin memilih password yang lebih aman

daripada mereka gunakan untuk account email mereka, tetapi beberapa pengecer online

menawarkan untuk mengirim password Anda ke alamat email Anda jika Anda lupa dan

password dari alamat email yang mungkin jauh lebih sederhana daripada yang digunakan untuk

membeli dari toko online. Lebih buruk lagi, sebagian besar orang menggunakan password yang

sama di mana-mana untuk layanan yang berbeda, sehingga cracking satu password berarti

bahwa penyerang dapat mengakses account lain korban. Beberapa layanan online mungkin

tidak seperti yang dipercaya sebagai orang lain - mereka mungkin rentan terhadap serangan,

atau operator sendiri korup. Seperti kata pepatah, keamanan adalah masalah link paling lemah.

Sementara serangan yang ditargetkan pada umumnya masalah perusahaan bukan satu pribadi,

beberapa penyerang tidak mengambil tindakan mereka ke tingkat pribadi. Alasan di balik

tindakan ini dapat beragam: Mengintip pasangan, dendam pada majikan sebelumnya atau

bahkan pencurian identitas.

Spionase Industri

Bisnis adalah sedikit seperti perang, kecuali bahwa tidak ada pembatasan hukum yang

mengatur apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Pesaing dalam

industri yang sama bertujuan untuk menaklukkan wilayah yang sama melalui cara yang

berbeda dan berarti. Penelitian merupakan aset berharga dan beberapa organisasi mungkin

resor bermain busuk dan dana spionase industri mengejar ketinggalan dengan perusahaan

kompetitif. Biasanya, biaya mencuri penelitian hanya sebagian kecil dari jutaan dolar yang telah

dimasukkan ke dalam penelitian dan pengembangan untuk suatu produk atau jasa yang

diberikan.

Dalam dunia yang selalu berubah, sebagian besar organisasi dihadapkan pada kompetisi di

seluruh dunia. Hukum dan etika milik salah satu negara tidak berlaku untuk negara lain.

keprihatinan yang kuat telah dibesarkan di Cina memanfaatkan organisasi spionase industri

untuk mengejar ketinggalan dengan Amerika Serikat dan Eropa rekan (The Guardian). Sebagai

contoh, pada bulan Januari 2003, Cisco mengajukan gugatan terhadap Huawei menuduh

saingannya Cina IOS menyalin kode sumber, dokumentasi teknis Cisco, command line

interface dan paten pelanggaran (Cisco). Namun, Cina tentu saja bukan satu-satunya negara

terlibat, Perancis, Rusia, Israel, Jepang, Amerika Serikat dan lain-lain diketahui telah dicuri
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rahasia teknologi dari negara-negara lain. Pada tahun 2001, US consumer goods raksasa

Proctor & Gamble setuju untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan Unilever saingan

Anglo-Belanda atas tuduhan mata-mata perusahaan (Pusat Penelitian Manajemen).

Pada bulan Mei 2005, berita pecah tentang cincin spionase Israel industri membuat

penggunaan perangkat lunak kuda trojan untuk melakukan operasi ini. Surat kabar Haaretz

menjelaskan bagaimana sejumlah besar bisnis, termasuk TV, telepon selular, impor mobil dan

organisasi utilitas, menggunakan kuda trojan sengaja ditulis untuk menargetkan saingan dan

mendapatkan keuntungan keuangan dan industri (PCWorld, 2006). Kasus ini terungkap ketika

penulis Israel, Amnon Jacont, mengeluh bahwa bagian-bagian dari sebuah buku tidak

diterbitkan bahwa ia bekerja pada muncul di Internet tanpa persetujuannya. Penyelidikan lebih

jauh menunjuk ke arah kuda trojan yang digunakan dalam industri spionase cincin dan

membuktikan bahwa kasus ini jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan.

Sejauh mana masalah

Efektivitas serangan yang ditargetkan

Sebagian besar serangan di Internet terdiri dari serangan oportunistik daripada serangan yang

ditargetkan untuk beberapa entitas spesifik. Sebuah serangan oportunistik adalah ketika

penyerang sasaran berbagai pihak yang berbeda dengan menggunakan satu atau berbagai

generik cara untuk menyerang pihak tersebut, dengan harapan bahwa beberapa dari mereka

akan rentan terhadap serangan. Dalam serangan oportunistik, penyerang akan memiliki

sejumlah besar target dan tidak akan peduli bahwa di banyak siapa

korban, melainkan pada berapa banyak korban ada.

Contoh serangan oportunistik :

 419 scams

 Penipuan Mailing Massa Worms

 Trojan email ke berbagai orang

 Penipuan melibatkan layanan terkenal seperti PayPal atau Ebay

 Misa pemindaian untuk layanan rentan (SSH, UPnP, IIS server dll)

Seorang penyerang biasanya akan menemukan lebih mudah untuk menggunakan serangan

oportunistik maka yang ditargetkan, hanya karena cakupan yang luas mungkin akan memiliki

peluang keberhasilan yang lebih baik untuk mendapatkan akses ke informasi yang sensitif. Ada

cukup uang lebih (dan risiko yang mungkin kurang) di komputer yang rentan terhadap serangan

umum dan tidak dijaga dengan baik, daripada menyerang perusahaan tertentu atau orang yang

mungkin lebih baik dilindungi seperti serangan. Dalam tes, yang berlangsung dua minggu
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(TechWeb, 2006), AvanteGarde menyimpulkan bahwa rata-rata, diperlukan empat menit untuk

mesin Windows baru terhubung ke Internet untuk mendapatkan hacked. Di sisi lain, organisasi

individu masih calon korban serangan tertarget. Itu motivasi di balik serangan tersebut dapat

berbagai:

 Industri spionase

 serangan Publisitas

 Berbahaya insider

 Serangan pribadi (seperti balas dendam atau memata-matai)

Sebuah serangan yang ditargetkan jauh lebih efektif dan merusak bagi korban sejak tindakan

yang dilakukan oleh hacker jahat ini dirancang. Ini berarti bahwa jauh lebih sulit untuk

menghentikan serangan ditargetkan daripada oportunistik satu hanya karena serangan itu

sendiri tidak umum.

Email tentu saja media yang digunakan untuk melaksanakan kedua oportunistik dan target

serangan. Kenyataan bahwa tidak ada titik tertentu dan produk klik yang melindungi terhadap

serangan yang ditargetkan adalah apa yang membuat mereka begitu efektif dan sulit untuk

menghindari. Kebanyakan solusi keamanan menangani serangan umum cukup baik, karena

keamanan solusi sendiri untuk masyarakat umum. Sebuah solusi penyaringan isi email yang

bisa menarik email dengan cacing mengidentifikasi mereka melalui tanda tangan ditujukan

cacing dikenal kemungkinan besar akan membiarkan melalui berbahaya kode executable, yang

ditujukan untuk sebuah perusahaan tertentu berjalan. Bahkan, sebagian besar konten

penyaringan solusi menangani serangan oportunistik cukup baik karena itu adalah apa yang

pelanggan akan menghadapi setiap hari dan karena itu bekerja pada perusahaan perangkat

lunak solusi tersebut tidak bisa membiarkan dalam cacing massal-mail tunggal.

Serangan Vektor Umum

Email

Orang biasanya mengharapkan bahwa seseorang yang berwenang untuk melakukannya akan

menghubungi mereka. Di sisi lain, mereka tidak ingin memilih siapa yang diberi wewenang.

Asumsi ini menciptakan celah karena email memungkinkan setiap orang untuk kontak orang

lain (dan sebaliknya) terlepas dari siapa "mereka" adalah. Protokol email dasar (RFC) tidak

menyediakan otentikasi dari alamat "Dari". Tambahan perangkat seperti Pretty Good Privacy

(PGP) dan Pengirim Kebijakan Framework (SPF) mencoba untuk memperbaiki ini, tetapi

umumnya mereka tidak diterima oleh sebagian besar pengguna akhir. Hal ini pada dasarnya

berarti bahwa ketika pengguna menerima pemberitahuan dari penyedia layanan mereka untuk
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memberitahu mereka bahwa mereka account akan segera diakhiri, memverifikasi keaslian

email tersebut tidak begitu jelas. Ada tidak ada tanda yang mengatakan, "Email ini bukan dari

orang dalam bidang pengirim" atau "Email ini dari orang dalam pengirim lapangan ".

Seperti email mungkin akan meminta pengguna akhir untuk melakukan tindakan, seperti

mengunjungi situs web. Tapi harus salah satu kepercayaan seperti permintaan, berdasarkan

kriteria yang, nilainya risiko dan resiko apa? Tingkat risiko tergantung pada permintaan

tersebut. email juga mungkin meminta Anda untuk:

 Kunjungi kantor penyedia layanan untuk memperbarui account Anda

 Kunjungi situs web penyedia layanan untuk memperbarui account Anda

 Buka file terlampir yang berisi informasi lebih lanjut

 Balas ke email dengan data Anda

Jika seseorang tidak dapat dengan mudah memverifikasi situs penyedia layanan terhadap yang

disediakan dalam email, maka umumnya sangat berisiko untuk mengklik link dalam email.

Penyerang akan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui korban ke mengunjungi situs

web berbahaya mereka sambil berpura-pura menjadi pengirim dipercaya. Ini adalah beberapa

metode yang digunakan:

 nama domain yang sama, di mana penyerang akan mencoba untuk meniru nama domain

dengan mengubah satu huruf, untuk contoh bukan www.yahoo.com penyerang akan

mendaftar yaho0.com. Yang terakhir "o" sebenarnya merupakan nol, yang akan menunjuk

ke situs web penyerang. Demikian pula, penyerang yang sebelumnya digunakan Unicode

Unicode karakter di URL URL Hack (Schneier, 2006)

 metode terkenal Berbagai mengaburkan URL (PCHelp, 2006).

 Sebuah email akan menunjuk kepada URL yang memanfaatkan Cross Site Scripting

kerentanan pada layanan penyedia situs. Citizen Bank dan beberapa orang lain menderita

seperti serangan (CNet, 2006).

 Eksploitasi kerentanan di web browser.

Mengingat meningkatnya jumlah kerentanan keamanan web browser (Secunia), beberapa di

antaranya tidak memiliki obat resmi dari vendor, sangat mudah ditipu untuk browsing situs web

berbahaya yang mungkin mengeksekusi kode dari jauh pada komputer korban. Dalam kasus

serangan Situs Cross scripting, ini merupakan kasus bahwa Service Provider (tanpa sadar)

menjadi kaki tangan bagi penyerang. Lokasi website ini otentik dalam arti bahwa hal itu milik

sah pemilik, tetapi isi website telah dimodifikasi oleh penyerang dan mendapatkan keuntungan,

misalnya untuk panen informasi seperti nama pengguna dan password. Cara yang paling

mudah dan efektif untuk penyerang untuk meluncurkan kode sendiri di komputer korbannya
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adalah untuk benar-benar melampirkan dieksekusi ke pesan email. Yang paling umum dari

serangan semacam ini dikenal sebagai "Mass Mailing Worms", seperti cacing Nimda yang

membuat putaran kembali pada tahun 2001, atau varian yang lebih baru Bagle dan Netsky

worm yang dibuat bagian penting dari lalu lintas email selama tahun 2005. Sementara

serangan-serangan worm dapat benar-benar mendapatkan banyak pers, email adalah alat yang

sangat berguna untuk serangan cyber yang ditargetkan.

Fakta email yang:

 Memungkinkan penyerang untuk kontak korbannya langsung

 Dapat bertindak sebagai media transfer file

 Apakah tidak menyediakan identifikasi pengirim.

Semua di atas adalah alasan yang baik untuk alat ini berguna untuk juga bisa bermanfaat bagi

calon penyusup. Juni 2005 melihat penangkapan seorang spesialis komputer yang berbasis di

London Michael Haephrati dan istrinya Ruth dituduhpenyediaan software kuda Trojan kepada

pihak ketiga bertekad melakukan kejahatan (Washington Post). Terkait ini, pada bulan Juli

2005, US Computer Emergency Readiness Team mengeluarkan penasihat yang menunjukkan

bahwa penyerang mengirimkan email dengan lampiran file Trojan yang ketika diluncurkan,

mampu melakukan beberapa fungsi berikut:

 Koleksi nama pengguna dan kata sandi untuk akun email Koleksi

 informasi sistem kritis dan scanning drive jaringan

 Penggunaan mesin yang terinfeksi untuk berkompromi mesin lain dan jaringan

Men-download program lebih lanjut (misalnya, worms, Trojans lebih maju)

 Meng-upload dokumen dan data ke komputer remote

September 2005, Taipei Times melaporkan serangan "mencoba e-mail". Menurut artikel, yang

tidak dikenali penyerang telah mengirim lampiran Trojan melalui email ke (NSC) Nasional

Dewan Keamanan komputer sekretaris. Subyek email membaca "kebebasan" dan "lengan

pengadaan", yang merupakan cara untuk mencoba menarik pengguna akhir di menjalankan

Trojan terpasang dengan membuat bunyi email konten yang relevan. Menurut Message Labs

Juli Laporan, satu atau dua insiden serangan bertarget dilihat setiap minggu. Laporan juga

rincian bagaimana pada bulan Juli 2005, mengeksploitasi dalam Microsoft Word digunakan oleh

penyerang untuk target tertentu organisasi internasional. Email ditakdirkan untuk hanya

beberapa daftar "yang sangat bertarget penerima" dan berisi lampiran Microsoft Word, yang

pada gilirannya akan mengeksploitasi buffer overflow dan biasanya (meskipun tidak harus)

memberikan akses jarak jauh ke penyerang.
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Jaringan serangan

Ketika seorang penyerang memutuskan untuk target sebuah perusahaan tertentu, mereka

dapat mendapatkan pribadi dengan karyawan oleh memanfaatkan email dan teknologi serupa

lainnya, atau melalui gateway. Mencari lokasi (alamat IP) jaringan perusahaan biasanya cukup

mudah, karena banyak organisasi host server email pada jaringan perusahaan. Bahkan jika

tidak demikian, email header mail yang dikirim oleh karyawan, biasanya berisi cukup informasi

untuk menunjuk ke alamat IP internal dan eksternal jaringan. Dari sana, penyerang akan

menghitung kolam alamat IP milik (atau disewa oleh) korban, dan menghitung layanan terkena

Internet, seperti SMTP, HTTP atau VPN. Versi informasi (misalnya, dikumpulkan melalui HTTP

header atau banner SMTP) biasanya akan membantu menentukan apakah hacker layanan

berjalan up-to-date perangkat lunak dengan semua perbaikan keamanan. Bahkan jika

perangkat lunak yang berjalan di server tidak diketahui rentan, seorang penyerang yang gigih

mungkin akan mengaudit perangkat lunak untuk keamanan flaws baru dikenal - dengan

ketentuan bahwa perangkat lunak tersedia untuk umum. Sebagai contoh, jika target diketahui

menjalankan IIS 6 dengan spesifik komersial atau OpenSource Aplikasi Web, penyerang

kemungkinan untuk men-download aplikasi web dan menguji keluar di IIS 6, mempelajari

tentang semua pengaturan default, bagaimana menerapkan keamanan aplikasi web, di mana

sensitif file tersebut disimpan dan sebagainya. Misconfiguration sering lain cacat yang banyak

mengabaikan administrator. Sebagai contoh, sangat mudah untuk mengatur salah perizinan

yang memungkinkan orang untuk melihat file sensitif. Beberapa administrator Windows

menggunakan atau paket perangkat lunak yang ditulis untuk Unix / sistem operasi Linux. Ketika

perangkat lunak diinstal pada Unix / Linux OS, itu akan set kanan sehingga file sensitif dan

direktori tidak dapat diakses oleh yang tidak sah personil. Namun, ketika diinstal pada Windows,

perizinan tersebut tidak ditetapkan dan oleh karena itu layanan membuka direktori tersebut

akan memungkinkan penyerang untuk membaca file sensitif yang seharusnya dinyatakan telah

tidak dapat diakses.

Contoh umum termasuk :

 skrip PHP dikemas dalam tarball (file tar). Untuk Unix / Linux server dan diinstal pada

Windows Web server. Semua direktori berakhir "" dibaca dunia. Aplikasi Web

 ditulis untuk Apache (dan menggunakan pembuatan file htaccess)., Tapi diinstal pada IIS.

Secara default, IIS tidak tahu tentang file htaccess,. Dan akan mengekspos file ini kepada

siapa saja dengan web browser (atau kurang)
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 misconfigurations tradisional seperti password default dan proxy terbuka masih sering

ditemukan di jaringan besar.

Dalam sebuah artikel oleh Securityfocus, kembali pada tahun 2002, Kevin Poulsen menulis

tentang Adrian Lamo yang menemukan "tidak kurang dari tujuh proxy server tidak terkonfigurasi

"milik New York Times terbuka di Internet. Ini khusus lubang keamanan diperbolehkan Lamo

untuk mendapatkan di jaringan internal dan dokumen lebih penting akses lebih lanjut seperti

sebagai "database dari 3000 kontributor ke halaman Times op-ed, sabun Agustus kotak elit

budaya dan kuat secara politik. " Kompromi dari salah satu server milik CardSystems, yang

dilaporkan secara terbuka pada Juni 2005, terkena dampak langsung VISA, mereka

MasterCard, American Express dan Temukan dan jelas pelanggan (The New York Times).

Meskipun rincian intrusi penuh tidak muncul, juru bicara MasterCard International dikutip

(Softpedia, 2006) mengatakan bahwa pelanggaran keamanan data di CardSystems bisa terjadi

karena kerentanan perangkat lunak keamanan yang "cerdik dimanfaatkan oleh para penyusup

yang telah berhasil menginstal sebuah program jahat untuk menangkap data kredit pada

jaringan ". Artikel yang sama melanjutkan dengan menunjukkan bahwa tua perangkat lunak

Microsoft (seperti Windows 2000 dan IIS 5) yang harus disalahkan. John M. Perry, Presiden

dan CEO Solusi CardSystems INC, bersaksi (Jasa Keuangan, 2006) di depan Rumah Amerika

Serikat Perwakilan, bahwa para penyerang (entah bagaimana) menjatuhkan script pada server

milik CardSystems, yang terungkap di Internet. Tugas script secara khusus untuk mencari jenis

file tertentu, ekstrakinformasi dari jenis file dan kirimkan ke server remote melalui protokol FTP.

Instant Messenger

Serangan Instan messenger sangat mirip dengan email. Dengan instant messenger, penyerang

dapat lebih mudah dan langsung berkomunikasi dengan korbannya. Namun yang paling instan

utusan memiliki keamanan berikut perbedaan dari email:

 Ini awalnya membutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan kepercayaan karena korban

(dengan MSN dan Yahoo Messenger), satu diperlukan untuk mendaftar.

 korban dapat memilih siapa untuk berkomunikasi dengan dan karena itu (seperti email),

dapat emilih untuk "tidak berbicara untuk orang asing ".

Namun, ketika langkah-langkah yang diikuti, menjadi lebih mudah bagi penyerang untuk

mendapatkan kode sendiri kebiasaan-Nya pada komputer korban, atau mendapatkan

akses ke informasi sensitif. Orang umumnya percaya, terutama ketika mereka

berpikir bahwa mereka orang sudah tahu. Apa yang membuat pesan instan lebih
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mudah adalah bahwa tidak seperti email, IM tidak terus sasaran serangan oportunistik

dan karena itu kebanyakan orang akan kepercayaan konten datang dari mereka

instan messenger bila mereka tidak akan memberikan konten yang sama berasal dari

email berpikir dua kali.

Target serangan melalui Instant Messenger umumnya memerlukan pengumpulan

informasi lebih lanjut untuk penyerang, tetapi lebih mungkin untuk memberikan 'laba

atas investasi dari email - terutama karena banyak bisnis yang bergerak menuju IM dari

email untuk pesan cepat yang akan memakan waktu lebih lama untuk tiba melalui

email.

Distributed penolakan serangan layanan

DDoS (Distributed Denial of service) memungkinkan penyerang untuk menghabisi korban dan

bukan mencuri informasi. Meskipun serangan ini kurang teknis menantang bila dibandingkan

dengan orang lain, efektivitasnya tidak boleh diremehkan. Beberapa penyerang memanfaatkan

DDoS disewa oleh pesaing - seperti kasus Jay Echouafni, yang merupakan CEO dari pengecer

TV Orbit Komunikasi (Securityfocus, 2006). Echouafni dituduh finansial back up (dan efektif

merekrut) hacker untuk melumpuhkan pesaing tiga toko online. Hal ini menciptakan waktu

downtime yang lama bagi para korban dengan perkiraan $ 2 juta dalam kerugian kepada para

korban dan penyedia layanan mereka.

Penolakan serangan layanan terdistribusi biasanya terdiri dari membanjiri jaringan dengan

paket, mencapai batas-batasnya. Sebagai Akibatnya, permintaan yang sah hilang atau

setidaknya layanan tersebut menjadi terlalu lambat untuk bekerja dengan. Mengumpulkan para

penyerang sebuah botnet besar, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan memanfaatkan

serangan oportunistik. Kemudian mereka menggunakan botnet untuk ribuan langsung sistem

untuk menyerang sebuah server tunggal atau jaringan. Bahkan ketika layanan, seperti eBay,

telah banyak bandwidth lebih besar dari salah satu bots, maka tidak ada pertandingan melawan

semua itu pada saat yang sama.

Semakin, hal ini menjadi populer bagi penyerang untuk mencoba memeras uang dari para

korban. Hal ini sangat serupa dengan Mafia tradisional, ketika penyerang meminta uang

tebusan dan pada gilirannya berjanji akan berhenti melecehkan orang untuk sementara waktu.

Salah satu kasus yang terkenal terutama (Prolexic Technologies) adalah ketika online-kasino
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BetCRIS.com dipukul oleh seorang penyerang yang menuntut uang $ 500 di dalam

perlindungan. Ketika pemiliknya disetor, penyerang memukul lagi dan kali ini ia meminta $

40.000. Daripada membayar atas hanya seperti orang lain yang telah dilakukan sebelumnya, ini

kasino tertentu memutuskan untuk melawan. Hal ini mengakibatkan penemuan cincin siswa

yang kemudian ditangkap dan dikenakan biaya.

Dalam cerita lain serupa, tiga penyerang Belanda ditangkap dan dituduh botnet digunakan

sebagai 1,5 juta besar sebagai komputer untuk target organisasi seperti 180Solutions (CNet,

2006) - yang pada akhirnya membantu mengumpulkan bukti terhadap para tersangka.

Sementara beberapa dari cerita-cerita mungkin terdengar mengesankan, mereka hanya tampil

sebagai hasil dari tindakan yang diambil. Diasumsikan bahwa mayoritas kasus tidak

diungkapkan dengan masyarakat umum.

Melewati mekanisme keamanan

Kebanyakan lingkungan perusahaan modern saat ini menggunakan berbagai solusi keamanan

seperti:

 Firewall

 Konten penyaringan untuk email dan web

 Intrusion Detection / Prevention System (IDS / IPS)

 Virtual Private Network (VPN)

 Patch manajemen

 Anti-virus

Sementara ini solusi keamanan melakukan banyak membantu dengan mayoritas serangan,

tidak atupun dari mereka memberikan solusi tunggal terhadap masalah keamanan secara

keseluruhan. Masing-masing alamat solusi masalah keamanan tertentu. Itu Berikut adalah

contoh cara terkenal yang pintar penyerang gunakan untuk memotong mekanisme keamanan

khusus :

 Melewati anti-virus tradisional

Untuk bypass software anti-virus, serangan yang paling mudah adalah dengan menghindari

penggunaan yang dikenal malware yang akan ditangkap. Sebaliknya, penyerang biasanya

menciptakan backdoor yang dibuat khusus dan memberikan bahwa untuk korban. Perangkat

lunak anti-virus akan mencoba untuk mencocokkan program penyerang terhadap daftar

tanda tangan yang dikenal milik malware di alam liar (in the wild / ITW) dan mungkin akan

dilewati. Anti-virus heuristik mencoba untuk menangkap malware tidak dikenal oleh
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mengedarkannya melalui berbagai 'canggih' teknologi seperti bak pasir. Oleh karena itu

musuh yang diam-diam akan menguji karyanya perangkat lunak terhadap perangkat lunak

anti-virus komersial atau berbagai populer dan memastikan bahwa tidak tertangkap. Ini

bukan tugas yang sulit.

 Melewati penyaringan isi email

Solusi penyaringan konten Email biasanya menggunakan solusi anti-virus, jadi metode yang

menggunakan tanda tangan antivirus cenderung melewati penyaringan konten. Terlepas

dari serangan diuraikan dalam paragraf sebelumnya, penyerang hanya memanfaatkan link

ke situs web (URL) yang berisi malware. Oleh karena itu, isi email penyaringan solusi hanya

akan melihat email polos dengan URL sebagai malware yang sebenarnya tidak terlampir

pada email. Sebaliknya korban diharapkan untuk mengikuti (dengan bantuan sedikit

rekayasa sosial) link yang mengarah ke kompromi mesin-nya.

 Melewati firewall

Untuk bypass firewall, penyerang dapat menyerang server yang tidak sepenuhnya

dilindungi oleh firewall dan hop dari server ke server. Beberapa administrator mungkin

terpental dari server ke server sendiri, sehingga semua penyerang harus lakukan dalam

kasus ini adalah mengikuti langkah-langkah administrator. Sejak firewall tradisional tidak

melihat isi dari paket jaringan (kecuali untuk beberapa pengecualian seperti FTP),

penyerang bisa dukung-dukungan diperbolehkan lalu lintas seperti instant messaging dan

email.

 Melewati IDS / IPS

Intrusion Detection / Prevention Sistem mewarisi masalah yang sama yang mempengaruhi

vendor anti-virus. Karena ada berbagai cara untuk mewakili (mungkin berbahaya) informasi,

melewati pola adalah soal mengubah serangan asli untuk mencapai efek yang sama

(misalnya, mengeksploitasi suatu buffer overflow di Sendmail) dengan cara yang sedikit

berbeda. Misalnya, jika pencarian tanda tangan untuk "../" dalam HTTP

permintaan, penyerang dapat menyandikan URL atau bagian-bagian itu terlihat seperti "..

2f%". Sedangkan server web akan men-decode meminta tanda tangan kembali ke "../",

teoritis kami IDS tidak akan cocok dengan memanfaatkan upaya dan karenanya harus

dilewati.

Terlepas dari kenyataan bahwa mekanisme keamanan dapat dilewati satu atau lain cara,



14

solusi keamanan yang sama juga dapat rentan terhadap serangan berbagai bahwa mereka

seharusnya melindungi perangkat lunak lain dari! Sebagai contoh, Snort sebelumnya telah

kerentanan (Secunia, 2006) yang dapat dieksploitasi oleh penyerang berbahaya jauh

mengendalikan aplikasi keamanan. Berbagai anti-virus paket perangkat lunak yang rentan

terhadap serangan serupa (remote, 2006).

Solusi

Meminimalkan eksposur

Seperti kata pepatah, "mencegah lebih baik daripada mengobati". Mencegah serangan jaringan

juga akan mencegah tugas-tugas lain yang mungkin mengikuti. Namun, secara umum diterima

bahwa keamanan adalah sebuah proses, bukan suatu produk (Schneier, 2006). Ini berarti

bahwa keamanan adalah hal yang sedang berlangsung, bukan hanya sesuatu yang Anda api

dan melupakan, sehingga tindakan pencegahan dilaksanakan pada tahun 2002 tidak berarti

bahwa mereka masih akan relevan untuk tahun 2007

Mengurangi luas permukaan

keamanan sederhana adalah lebih baik daripada keamanan kompleks (Schneier, 2006).

Kompleks sistem akan mahal dan karena itu mungkin tidak mudah dibiayai atau diterapkan.

Selain itu, ketika sistem keamanan kompleks, pengguna yang sah akan mencoba mencari jalan

di sekitarnya. Sistem sederhana, di sisi lain, lebih mudah untuk memahami dan dianalisis lebih

baik. Sebuah sistem sederhana sehingga akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk jatuh

mangsa serangan, hanya karena ada paparan untuk menyerang. Memahami bagaimana sistem

keamanan bekerja berarti bahwa satu juga dapat memahami di mana sistem keamanan gagal.

Untuk penyerang peluang ini berarti, tapi bagi para desainer keamanan ini berarti bahwa ia

harus menutup kekurangan itu. Ketika sistem keamanan sederhana, karena itu mudah untuk

menutup kelemahan keamanan. Di sisi lain, ketika sistem keamanan kompleks, perancang

keamanan dan penyerang akan terus mencari kelemahan baru di sistem selamanya.

Sementara desainer keamanan perlu menemukan semua kelemahan untuk memiliki sistem

yang cukup dilindungi, penyerang hanya perlu menemukan satu cacat untuk berhasil

menyerang sistem. Karena alasan ini, dengan sistem yang kompleks, penyerang akan selalu

selangkah di depan para bek. Misalnya, ketika Oracle mengumumkan "Unbreakable" nya

kampanye pemasaran pada tahun 2001, tim tampak gagal mengakui kenyataan bahwa

perangkat lunak database mereka terlalu rumit untuk mencocokkan klaim mereka. Pada saat

menulis (2006), Oracle masih pemasaran perangkat lunak database mereka sebagai
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"Unbreakable" (ZDNet, 2006), yang baru saja mengeluarkan patch, yang membahas masalah

keamanan 47 (Secunia, 2006) dalam perangkat lunak pada bulan Juli 2005.

Dalam sebuah lingkungan yang aman, merancang jaringan baru atau mengambil software baru,

menempel satu yang memenuhi persyaratan, sementara menjaga sistem yang transparan dan

sederhana harus menjadi prioritas untuk jaringan / administrator sistem.

sejarah kerentanan Sebuah paket tertentu juga bisa menunjukkan apa yang akan datang. Qmail

ditulis sebagai alternatif Sendmail karena penulis perangkat lunak ini adalah lelah sejarah

keamanan yang buruk Sendmail (DJ Bernstein, 2006). Dia memutuskan untuk menulis lebih

baik MTA yang jauh lebih tahan terhadap serangan jaringan. Bahkan,

saat ini banyak organisasi keamanan sadar saat ini menggunakan paket ini daripada Sendmail.

Perlindungan memadai

Sebagian besar jaringan modern dilengkapi dengan berbagai solusi keamanan untuk mencegah

terhadap sebagian besar serangan Internet umum. Solusi ini biasanya mengatasi dengan cukup

baik sebagian besar serangan oportunistik seperti cacing dan sebagainya, tapi bagaimana

mereka mengatasi ditentukan, finansial didukung hacker?

Firewall

Seperti dijelaskan sebelumnya dalam dokumen ini, langkah-langkah keamanan tradisional

seperti firewall dapat dielakkan dengan mudah. Itu tidak berarti bahwa Anda harus parit firewall.

Firewall sebenarnya adalah solusi keamanan yang sangat baik terutama pada menutupi

layanan rentan yang tidak boleh terkena jaringan agresif seperti Internet. Ini berarti bahwa

firewall terbatas untuk melindungi terhadap sejumlah serangan oportunistik yang baik serta

membatasi ruang lingkup untuk serangan untuk penyerang ditentukan. Memiliki firewall

dikonfigurasi dengan baik meminimalkan eksposur dan memungkinkan administrator untuk

fokus pada bagian mengamankan lebih sensitif atau rentan jaringan.
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Gambar Ilustrasi Pengamanan Firewall

Penyaringan Konten

Penyaringan Konten dapat memainkan peran penting dalam melindungi organisasi dan

pelanggan ISP terhadap serangan ditargetkan. Sebuah solusi untuk penyaringan isi email, yang

melampaui pemindaian lampiran menggunakan anti-virus, dapat membantu administrator

mendeteksi dan mungkin blok serangan dari pesaing. Sebagai contoh, beberapa konten

penyaringan solusi dapat executables tingkat sesuai dengan fungsi mereka. Bukan hanya

cocok konten eksekusi terhadap daftar tanda tangan, perangkat lunak tersebut mampu

mengidentifikasi fungsi yang dapat dikaitkan dengan perilaku berbahaya dan blok itu. Ini

menambahkan lapisan perlindungan ekstra terhadap salah satu cara untuk memotong anti-

virus. Itu saja tidak cukup, dan beberapa produk juga menangkap dikenal eksploitasi yang

melewati software anti-virus, tapi entah bagaimana memungkinkan penyerang untuk

mendapatkan akses pada komputer korban. Seperti yang dapat dilihat, produk tersebut

mencoba untuk menutupi produk apa pun yang konvensional tidak mencakup - dan beberapa

dari serangan-serangan ini yang bahwa penargetan penyusup akan memanfaatkan.

Sistem Pencegahan Intrusion

Sistem pencegahan Intrusion memungkinkan administrator untuk mendeteksi dan memblokir

serangan reaktif. Walaupun sistem ini tidak mencegah serangan, mereka benar-benar

menghentikan serangan dari berhasil memanfaatkan kerentanan. Ada berbagai bentuk Intrusion



17

Prevention Systems - Jaringan berbasis seperti Snort Inline serta berbasis host seperti

Microsoft's DEP diperkenalkan dengan Windows 2003 dan XP SP2. Satu masalah dengan

Intrusion Prevention Systems adalah bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk

memberikan positif palsu dan oleh karena itu memblokir kegiatan yang sah. Serupa dengan

langkah-langkah keamanan lainnya, mereka perlu menyempurnakan untuk lingkungan tertentu

dibutuhkan.

Patch sistem manajemen

Distribusi patch sangat penting baik dalam lingkungan perusahaan dan rumah. Kebanyakan

gangguan yang terjadi karena bug software (bukan konfigurasi), dapat dicegah dengan

menginstal patch yang sesuai yang dikeluarkan oleh vendor perangkat lunak. Meskipun tidak

terlihat sederhana, ada beberapa masalah dengan manajemen patch:

 Tidak semua perangkat lunak telah pemberitahuan patch otomatis dan instalasi

 Dengan peningkatan jumlah perangkat lunak yang diinstal pada berbagai server, sulit untuk

bersaing dengan vendor patch

 Dari waktu ke saat, patch diketahui menyebabkan masalah diri bersama dengan

memperbaiki masalah keamanan.

Oleh karena itu administrator seperti untuk menguji patch vendor sebelum menerapkannya

pada server perusahaan mereka.

 Beberapa patch tidak begitu mudah untuk menginstal. Mereka mungkin memerlukan

instalasi manual.

Oleh karena itu, saat memilih perangkat lunak, penting bagi perencana keamanan untuk

memilih salah satu yang mengambil patch manajemen ke dalam pertimbangan. Ini menjadi

pilihan yang sangat penting terutama ketika lubang keamanan utama dalam suatu perangkat

lunak tertentu (atau perangkat keras) adalah ditemukan. Ketika seperti sebuah lubang

keamanan dibuat publik, penyerang menargetkan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk

berhasil menyerang korbannya, dan sementara keamanan korban sadar masih pengujian

vendor patch.

Penetrasi pengujian dan keamanan audit

Salah satu cara untuk menguji secara aktif keamanan komputer atau sistem jaringan adalah

untuk melakukan apa penyerang yang seharusnya dilakukan dalam cara yang sah yaitu

melakukan uji penetrasi. Tes ini, dilakukan oleh profesional atau putih-topi

'Hacker' biasanya akan menghasilkan hasil sebagai berikut:
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 Bukti bahwa komputer atau sistem jaringan dapat hacked. Seorang profesional akan hampir

selalu berhasil menyerang sistem klien asalkan itu fungsional dan cukup kompleks. Hal ini

tentu saja tergantung pada jumlah waktu yang diberikan kepada profesional dan juga jumlah

pengalaman dan pengetahuan profesional telah. SANS (2006) menjelaskan bagaimana

mengidentifikasi konsultan keamanan yang baik dari yang palsu.

o Mengidentifikasi satu atau beberapa target yang mudah dalam sistem, yang

memungkinkan Tester Penetrasi (dan juga penyerang) berhasil menyerang sistem.

o Sebuah laporan tes yang dilakukan dan bagaimana untuk memperbaiki masalah

keamanan yang diidentifikasi.

Penetrasi pengujian sangat baik untuk mensimulasikan serangan yang ditargetkan. Alih-alih

musuh finansial cadangan penyerang, perusahaan dapat melakukan hal yang sama dengan

seseorang di sisi mereka (mudah-mudahan sebelum lawan tidak). Simulasi ini bisa menjadi

contoh yang sangat baik dari apa yang bisa terjadi dalam kehidupan nyata tapi tentu saja

profesional pengujian penetrasi tidak dapat melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan

oleh penyerang nyata. Sementara penolakan serangan layanan biasanya tidak diperbolehkan

pada sistem berfungsi, dalam kehidupan nyata penyerang tidak peduli apakah dia

diperbolehkan untuk melakukan serangan penolakan layanan. Sama berlaku dengan serangan

yang sukses - seorang penyerang nyata mungkin menginstal perangkat lunak Trojan atau

"rootkit" untuk menjaga akses ke komputer korban - kegiatan ini mungkin disukai di tes

penetrasi, tergantung pada sistem yang sedang diuji. Meskipun tes penetrasi biasanya sangat

berguna, terutama dalam membuktikan dengan pengelolaan jaringan yang lebih tinggi yang

sebenarnya dapat diserang, tidak memberikan hasil yang sama bahwa audit keamanan yang

lengkap.

pengujian Penetrasi memungkinkan seorang profesional untuk melihat sistem dari perspektif

penyerang - dari luar - dan pemanfaatan hanya satu kerentanan dalam sistem kritis biasanya

cukup untuk mendapatkan akses ke informasi yang sensitif. Ini berarti bahwa dari perspektif ini,

sangat sulit untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan semua sistem. Di sisi lain, audit

keamanan memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem itu

sendiri - dari sudut pandang perancang. Pendekatan seperti itu harus memberikan analisis yang

lebih menyeluruh terhadap sistem dan oleh karena itu memungkinkan auditor keamanan untuk

mengidentifikasi kelemahan teoretis dan praktis bahwa pendekatan pengujian penetrasi tidak

selalu mengidentifikasi. Audit keamanan juga menganalisis setiap kebijakan keamanan bahwa

organisasi mungkin. kebijakan keamanan yang baik adalah sangat penting tidak hanya ketika
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terjadi insiden keamanan, tetapi juga ketika mencegah serangan di tempat pertama.

Audit keamanan dapat melibatkan:

 Auditing kode sumber -. Hal ini akan memungkinkan penemuan kesalahan pengembang

yang mungkin mengakibatkan bug keamanan. Ini mungkin juga mengungkap disengaja atau

tidak disengaja backdoors dalam perangkat lunak itu sendiri.

 Audit struktur jaringan dan desain. Hal ini akan memungkinkan administrator untuk

mengidentifikasi sistem kunci yang perlu dilindungi lebih baik. Password kebijakan dan

daftar kontrol akses harus ditinjau ulang.

 Backup dan sistem penyimpanan yang aman harus ditinjau ulang. Hal ini akan

memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terkait dengan

pemulihan data penting dalam hal kegagalan.

Bagaimana kriptografi membantu ?

Kriptografi adalah suatu alat yang sangat berguna di tangan seorang desainer keamanan.

Biasanya, hal itu memungkinkan dua orang untuk berkomunikasi melalui jaringan tidak aman

seperti Internet. Kriptografi dapat menambahkan kemampuan untuk memverifikasi bahwa

pengirim pesan itu benar-benar, dan juga untuk mengenkripsi pesan itu sendiri, sehingga hanya

penerima (atau jumlah penerima) dapat membacanya. Gambar …. Menunjukkan ilustrasi

kriptografi

Gambar Ilustrasi Kriptografi

Sumber : http://agcrypt.files.wordpress.com/2007/12/kom35g11.jpg

Jika Perusahaan membutuhkan untuk menghubungi Perusahaan B di Internet, pesan yang

sensitif perlu melewati beberapa router pihak ketiga sebelum mencapai tujuannya di

Perusahaan B. Sekarang, Perusahaan A dan Perusahaan B tidak tahu jika penyedia layanan

(pemilik dari router pihak ketiga) adalah menyadap pesan dan mengirim mereka ke

Perusahaan pesaing C. Pada kenyataannya, yang dibutuhkan adalah salah satu penyedia

http://agcrypt.files.wordpress.com/2007/12/kom35g11.jpg
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layanan korup untuk berkompromi pesan. Untuk memudahkan Kompi C, salah satu penyedia

layanan mungkin juga rentan terhadap serangan hacker - sehingga operator selular tidak harus

mematuhi Perusahaan C untuk menyerahkannya pesan sensitif. Jadi pada dasarnya

Perusahaan A dan Perusahaan B hanya dapat saling percaya satu sama lain - mereka tidak

dapat mempercayai penyedia layanan dalam antara untuk menyampaikan pesan mereka

dengan cara yang aman. Di sinilah kriptografi yang berguna - memungkinkan dua pihak untuk

percaya satu sama lain dan tidak ada orang lain. PGP adalah alat yang sangat baik ini. Ketika

digunakan bersama dengan email, memungkinkan pihak untuk berkomunikasi secara aman

melalui protokol yang tidak memberikan verifikasi pengirim, integritas dari pesan, atau

memastikan bahwa informasi yang tersembunyi dari orang-orang yang tidak dimaksudkan,

bahkan mereka yang dapat melihat data yang dienkripsi. Sebuah serangan yang ditargetkan

ditujukan untuk sistem email antara Perusahaan A dan Perusahaan B dapat fokus pada salah

satu server email dari kedua organisasi, dari saluran komunikasi di antara. Serangan seperti itu,

bahkan jika itu berhasil untuk memperoleh pesan sementara yang diangkut, akan gagal untuk

berhasil karena teknologi yang digunakan oleh PGP tidak mengijinkan penyerang untuk

membaca pesan. Namun PGP tidak melindungi terhadap seorang penyerang yang memiliki

akses ke salah satu lingkungan di mana pesan sedang baik dienkripsi atau didekripsi. Ini berarti

bahwa jika lingkungan yang digunakan oleh Perusahaan B terganggu, penyerang dapat

menonton Perusahaan B mendekripsi pesan dan efektif sistem kompromi. Di sisi lain, sekarang

lebih mudah bagi para desainer keamanan / administrator untuk melindungi sistem sejak

lingkup serangan telah cukup berkurang. Kriptografi bukanlah solusi untuk semua masalah

keamanan Anda :

Hanya karena Virtual Private Network adalah dengan menggunakan kriptografi cukup aman,

tidak berarti bahwa seorang penyerang yang gigih tidak akan menebak password untuk

pengguna yang tidak mengikuti praktek-praktek dasar. Jika, misalnya, Yohanes menggunakan

PGP untuk berkomunikasi secara aman dengan Jane, dan John menerima kunci publik baru

yang mengaku dari Jane tanpa verifikasi sidik jari, dengan PGP dikompromikan.

Sebuah aplikasi web yang menggunakan SSL (Secure HTTP / HTTPS) masih dapat memiliki

Cross Site Scripting, SQL injection dan kerentanan lainnya. Isu-isu keamanan yang masih

dapat dieksploitasi oleh penyerang di sebuah situs "aman" hanya karena aman dalam hal ini

berarti bahwa hubungan antara penyerang dan web server dienkripsi dan tidak dapat

menguping. Bahkan, penyerang mungkin akan lebih suka menyerang sebuah Web Application

lebih daripada melalui HTTP HTTPS hanya karena serangan itu tidak dapat dengan mudah
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ditangkap dengan menggunakan analisa protokol atau Network Intrusion Detection Systems

seperti Snort (Snort.org, 2006).

Meminimalkan dampak - Mendeteksi Serangan

Suatu Intrusion Detection dikonfigurasi dengan baik bersama-sama dengan Sistem analisa log

memungkinkan administrator jaringan untuk mendapatkan disiagakan ketika seseorang

mengambil mewah di jaringan mereka menyelidik. Bahkan, pemantauan adalah solusi yang

sangat baik untuk masalah serangan yang ditargetkan. Namun, sebagian besar waktu, masalah

dengan pemantauan adalah limpahan informasi. Misalnya, standar instalasi Snort pada jaringan

sibuk akan mulai menghasilkan berbagai peringatan, sebagian besar yang tidak relevan dan

diperbolehkan lalu lintas. Oleh karena itu administrator harus tune IDS untuk kebutuhan khusus

nya bukan hanya menginstal dan lupakan. Sebuah host berbasis Intrusion Detection System

(HIDS) yang baik dikonfigurasi, akan memungkinkan administrator untuk mendeteksi setiap

server atau workstation, yang nakal.

Ketika Akamai, sebuah perusahaan komputer terdistribusi adalah korban serangan yang

ditargetkan (InfoWorld, 2006), itu dapat mendeteksi dan menentukan penyebab masalah

tersebut melalui penggunaan sistem pemantauan. Meskipun pemantauan tidak mencegah

mereka menjadi korban serangan jaringan skala besar pada sistem DNS mereka, hal itu

memberi mereka informasi yang diperlukan untuk bereaksi terhadap serangan dan mungkin

melakukan perubahan yang diperlukan untuk serangan serupa di masa mendatang.

Tanggapan Kejadian tim (IRT)

Penanganan pelanggaran keamanan merupakan bagian dari rencana keamanan yang

kebanyakan organisasi cenderung melupakan. Asumsi bahwa organisasi tidak dapat dilanggar

adalah pendekatan yang sangat buruk seperti yang terlihat sebelumnya dalam dokumen ini.

Implementasi ini tidak mengizinkan pengembangan pendekatan terhadap insiden keamanan

dan karena itu meninggalkan perusahaan terbuka lebar setelah langkah-langkah keamanan

telah dilewati. Hanya mendeteksi serangan jelas tidak cukup - organisasi perlu bereaksi

terhadap serangan. Jika alarm pencuri adalah berangkat, dan tidak ada yang ada untuk

bereaksi terhadap hal itu, maka pencuri mungkin juga membawa pada barang menyeret Anda

ke van mereka. Tugas Tim Respon Insiden (Inform TI, 2006) adalah untuk bereaksi terhadap

situasi secara rasional dan tepat waktu serta membantu memperbaiki masalah keamanan yang

dieksploitasi di tempat pertama. Dalam organisasi yang lebih kecil, IRT mungkin akan terdiri
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dari individu-individu yang dipilih dari departemen yang berbeda seperti administrator jaringan

dan sumber daya manusia. Tim harus terampil dan terlatih untuk menangani berbagai situasi -

termasuk mengidentifikasi serangan bertarget dan bereaksi terhadap itu. Dalam hal ini, tim

mungkin mungkin harus bekerja sama dengan departemen hukum tergantung pada kasus ini.

Kadang-kadang situasi tidak begitu jelas. Sebagai contoh, berikut sebuah intrusi web server,

untuk sepenuhnya menganalisis sejauh mana masalah, administrator mungkin perlu membuat

citra server. Ini berarti downtime, yang pada gilirannya bisa berarti kehilangan penjualan -

membuat reaksi administrator tidak begitu bermanfaat bagi organisasi. Para IRT harus sangat

terampil dalam pengambilan keputusan dan bereaksi terhadap situasi yang kompleks seperti

dan seringkali memerlukan keputusan yang akan diambil hanya dalam beberapa detik.

Penahanan

Ketika serangan jaringan terjadi pada jaringan terbuka, penyerang akan dapat dengan mudah

memanfaatkan posisinya untuk menyerang host lain di jaringan yang sama. Berbagai serangan

dapat digunakan oleh penyerang di jaringan internal:

 ARP spoofing memungkinkan penyerang untuk melihat lalu lintas antara host yang berbeda

pada segmen jaringan fisik yang sama. Setiap lalu lintas teks seperti password (misalnya

otentikasi dasar HTTP) atau lalu lintas (seperti transfer file melalui jaringan berbagi

Windows) dapat dilihat dengan memanfaatkan serangan ini. Ada serangan serupa untuk

mencapai akses yang sama - seperti spoofing DNS atau banjir alamat MAC.

 Sandi sering dibagi di seluruh server dan layanan yang berbeda. Menebak satu password

berarti bahwa penyerang keuntungan akses ke account lain berbagai oleh pengguna yang

sama.

 Kurang server yang aman yang mudah diakses sekali di dalam jaringan internal. Jaringan

ini umumnya ramah dari Internet, dan oleh karena itu administrator mungkin membuka

layanan lagi yang lain akan ditutup pada server yang terhubung ke Internet.

Solusi yang baik untuk masalah yang dijelaskan, adalah untuk jaringan yang berbeda secara

fisik terpisah dan menerapkan kontrol akses antara berbagai bagian jaringan. Misalnya, jika

Departemen A tidak perlu mengakses file oleh Departemen B, mungkin tidak ada kebutuhan

baik untuk departemen untuk berada pada jaringan fisik yang sama.

Karyawan dan pihak ketiga kadang-kadang memerlukan akses fisik ke jaringan, misalnya untuk

menyambungkan laptop mereka, yang mungkin menimbulkan masalah keamanan. laptop

pribadi tidak mematuhi kebijakan keamanan yang sama dengan komputer perusahaan ikuti.
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Misalnya, laptop karyawan atau PDA mungkin virus computer atau Spyware perangkat lunak,

yang dapat mengirimkan informasi sensitif atau menginfeksi komputer lain di jaringan yang

sama.

Kesimpulan

Sangat mudah untuk jatuh ke dalam ekstrem baik percaya bahwa serangan cyber ditargetkan

jarang terjadi, atau bahwa terjadi pada Anda atau perusahaan Anda setiap saat. Yang benar

adalah bahwa serangan cyber ditargetkan digunakan untuk mendapatkan leverage

di daerah yang kompetitif, seperti pengembangan perangkat lunak, atau hanya hubungan

pribadi. Semakin kompetitif keuntungan yang Anda miliki, serangan tersebut lebih sering akan

menjadi. Mencegah serangan ini lebih merupakansoal manajemen risiko yang baik bukan

sekadar membeli beberapa produk untuk mencegah spesifik dikenal serangan. APBD tentu

memiliki kepentingan mereka dalam membantu mencegah serangan yang ditargetkan terhadap

perusahaan Anda. Namun, lebih penting untuk memiliki perencanaan yang baik dari bagian

pemerintah untuk secara efektif mencegah target serangan cyber.

Tentang GFI

GFI adalah suatu pengembang perangkat lunak terkemuka yang menyediakan sumber tunggal

untuk administrator jaringan untuk menangani keamanan jaringan mereka, keamanan konten

dan kebutuhan pesan. Dengan teknologi pemenang penghargaan, strategi harga agresif dan

fokus yang kuat pada usaha kecil-menengah, GFI mampu memenuhi kebutuhan untuk

kelangsungan usaha dan produktivitas yang dihadapi oleh organisasi dalam skala global.

Didirikan pada tahun 1992, GFI memiliki kantor di Malta, London, Raleigh, Hong Kong, dan

Adelaide yang mendukung lebih dari 200.000 instalasi di seluruh dunia. GFI adalah sebuah

perusahaan yang berfokus pada saluran dengan lebih dari 10.000 mitra di seluruh dunia. GFI

juga merupakan Microsoft Certified Gold Partner.

Informasi lebih lanjut tentang GFI dapat ditemukan di http://www.gfi.com.


