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Defense in-Depth

Dalam bab ini, kita melihat ancaman terhadap sistem dan melihat gambaran besar
bagaimana untuk bertahan terhadap mereka. Anda akan belajar bahwa kebutuhan perlindungan
bertingkat- sebuah prinsip yang disebut pertahanan mendalam. Kami akan menjelaskan beberapa
prinsip yang akan melayani Anda dengan baik dalam melindungi sistem Anda dan gunakan sejarah
serangan dari kejadian nyata, yang sukses untuk menggambarkan mereka. Kami memeriksa
mengapa serangan itu sukses dan, lebih penting, langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangi
dampak tersebut atau untuk menghentikan mereka di semua praktek pertahanan secara mendalam.

Akhirnya, kami tunjukkan cara untuk memeriksa sistem Anda untuk kerentanan (sebelum
penyerang menyerang) dan Anda memiliki alat untuk melakukan hal itu. Kami memeriksa
bagaimana memastikan bahwa sistem yang kokoh dan berkaitan erat dengan studi kasus akan
menggambarkan kedalaman pertahanan.
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Defense in-Depth

Konsep di balik kedalaman pertahanan adalah sederhana. Gambar yang telah kita gambarkan
sejauh ini adalah bahwa sebuah arsitektur keamanan yang baik, salah satu yang dapat menahan
serangan, memiliki banyak aspek dan dimensi. Kita harus percaya bahwa jika satu kontrol gagal,
masih ada kontrol lagi di belakangnya. Jika mereka semua gagal, kita harus siap untuk mendeteksi
bahwa sesuatu telah terjadi dan membersihkan kekacauan dengan segera dan menyeluruh, dan
kemudian menyetel pertahanan kami agar tidak terjadi pada kita lagi.

Salah satu serangan yang paling efektif yang menembus batas-batas standar adalah kode
berbahaya. Hal-hal ini adalah seperti virus dan software Trojan. Mereka datang sebagai lampiran e-
mail, dan dalam disket yang kita bawa dari rumah (meskipun kita tidak harus), dan CD-ROM yang
kita bawa pulang dari DEFCON. Hal ini dapat membuat banyak kerusakan. Kebanyakan orang
telah mendengar tentang BackOrifice dan NetBus, tetapi mereka skor dari Trojan yang lain.
Pertahanan terbaik adalah untuk menjaga software anti-virus up-to-date, dan pemindaian pada
firewall, server, dan tingkat desktop. Hal ini tidak terlalu mahal atau sulit, tetapi membutuhkan
disiplin.

Ini tidak biasa untuk menemukan sistem yang tidak pernah mencatat ketika berhasil dan
tidak berhasil login maupun terjadi logoffs. Itu hanya dasar, audit masuk akal dan mereka tidak
menggunakannya. Jika tidak pernah masalah, bagaimana kita lari menuju dasarnya? Anda mungkin
atau mungkin tidak dalam posisi di mana Anda dapat mempengaruhi hal-hal apakah yang dilakukan
di tingkat organisasi Anda, namun Anda sering dapat mengambil tanggung jawab untuk kantor
Anda, menyimpan, divisi, atau desktop. Bahkan ada produk perangkat lunak firewall pribadi -
seperti Wrapper TCP, BlackICE Defender, Zone Alarm, Norton Internet Security, dan McAfee
Personal Firewall. Ini berkisar dari bebas untuk perangkat lunak komersial, dan mereka
memberikan perlindungan perimeter pada tingkat host. Ancaman ini menargetkan masing-masing
orang. Apa peran dan tanggung jawab Anda untuk bersedia menerima pertahanan secara mendalam?
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Slide ini menunjukkan cara lain untuk berpikir tentang konsep pertahanan mendalam. Di
pusat diagram adalah informasi Anda. Namun, pusat bisa apa saja yang Anda nilai, atau jawaban
atas pertanyaan, ‘Apa yang Anda coba untuk dilindungi’?. Sekitar pusat Anda membangun lapisan
yang berurut dari perlindungan. Dalam diagram, lapisan perlindungan ditampilkan sebagai cincin
biru. Dalam contoh ini, informasi Anda dilindungi oleh aplikasi Anda. Aplikasi ini dilindungi oleh
keamanan host, dan sebagainya. Untuk berhasil mendapatkan informasi Anda, penyerang harus
menembus melalui jaringan Anda, host Anda, aplikasi Anda, dan akhirnya lapisan perlindungan
informasi Anda.

Menggunakan strategi pertahanan yang mendalam tidak membuat tidak mungkin untuk
sampai ke sumber daya inti - pusat sumber daya diagram. Namun, strategi pertahanan yang
komprehensif, memanfaatkan perlindungan realistis yang mungkin layak dalam setiap lapisan,
menyajikan pertahanan yang tangguh melawan penyerang potensial.



FORESEC Academy

© FORESEC

Principles

Kita mulai dengan menjelaskan beberapa prinsip dasar yang Anda perlu pahami dan
terapkan setiap hari untuk mengamankan sistem Anda. Kita menuju dari apa yang sebenarnya
tentang sistem kita bahwa kita sedang berusaha untuk melindungi - kerahasiaan confidentiality,
integritas integrity dan ketersediaan availability - dengan risiko sistem yang kita miliki. Setelah
melihat ancaman dan kerentanan, kita akan membahas pendekatan yang komprehensif untuk
melindungi sistem. Kami akan menunjukkan pentingnya melindungi lapisan kita, dengan
pertahanan yang mendalam. Ini akan memberi Anda dasar yang baik untuk mengevaluasi dan
mengamankan sistem anda.

Confidentiality, Integrity, and Availability
Sebenarnya sistem atau informasi apa yang ingin kita lindungi? Secara tradisional,

keamanan informasi yang profesional fokus untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan. Cukup CIA dalam jargon “infosec”, ini adalah prinsip-prinsip tiga landasan dari apa
yang kita akan peduli. Sebuah kebiasaan yang baik ketika pertama kali menjelajahi aplikasi bisnis
atau sistem baru adalah untuk berpikir tentang kerahasiaan, ketersediaan integritas, - dan respon
atau kekurangannya untuk melindunginya. Serangan dapat datang dari semua ini.

Kita akan membahas berbagai ancaman yang membahayakan sistem komputer. Agar diskusi
ini fokus, kita akan memeriksa beberapa serangan yang paling terkenal yang pernah terjadi.
Sekarang, asuransi informasi menjadi sangat kompleks, namun masalah ini dapat dipecahkan
dengan baik. Saat kita bekerja dengan cara lewat materi ini, kita menyoroti aspek integritas,
kerahasiaan dan ketersediaan, baik serangan dan pertahanan seperti yang kita bicarakan.

Kita akan menggunakan sebuah contoh: Anda telah ditugaskan untuk mengawasi keamanan
dari situs e-commerce baru untuk majikan Anda, usaha pertama untuk melakukan bisnis secara
langsung melalui Internet. Bagaimana Anda menyikapi itu? Apa yang harus Anda pertimbangkan?
Apa yang bisa salah?

Pikirkan CIA - kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Klien berharap bahwa privasi
mereka tentang nomor kartu kredit, alamat dan nomor telepon dan informasi lainnya selama
transaksi akan dijamin. Ini adalah contoh dari kerahasiaan. Mereka akan mengharapkan harga dan
ketersediaan produk harus tepat, jumlah pemesanan harga di mana harga yang disepakati tidak
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diubah, dan apa saja yang didownload akan otentik dan lengkap. Ini adalah contoh integritas.
Pelanggan menunggu untuk mendapatkan tempat order ketika mereka setuju, dan majikan
menginginkan aliran pendapatan untuk terus tanpa gangguan. Ini adalah contoh dari ketersediaan.

Perlu diingat bahwa dimensi yang kita bahas saling terkait. Seorang penyerang bisa
mengeksploitasi fungsi yang tidak disengaja pada web server dan menggunakan program cgi-bin
‘phf’ untuk melihat file password. Sekarang, itu akan merusak kerahasiaan informasi yang sensitif
(file password). Kemudian, dalam privasi dari sistem komputer mereka sendiri, penyerang dapat
menggunakan kekerasan atau serangan kamus dalam password untuk mendekripsi password.
Kemudian, dengan password curian, penyerang dapat mengeksekusi serangan integritas ketika
masuk ke sistem. Dan bahkan dapat menggunakan serangan ketersediaan sebagai bagian dari upaya
menyeluruh untuk menetralisir alarm dan sistem pertahanan, sehingga mereka dapat menyatakan
keberadaannya. Ketika selesai, penyerang dapat sepenuhnya mengakses target sistem, dan semua
ketiga dimensi (kerahasiaan, integritas dan ketersediaan) akan berada dalam bahaya. Selalu berpikir
CIA.

Kami memilih serangan yang sangat sederhana dan terkenal karena suatu alasan. Banyak
(sebenarnya, lebih memalukan) dari sistem perusahaan, pemerintah dan pendidikan yang
dikompromikan dan dimanfaatkan oleh dikalahkan serangan-serangan ini, dikenal memiliki profil
tinggi. Serangan tidak perlu terbaru dan terbesar untuk sukses pada saat itu. Serangan yang tak
terhitung jumlahnya, yang beradasrkan pengalaman tahunan, secara rinci di Internet dan dalam
kursus-kursus dan buku. Sering kali, itu masih layak, terutama ketika pertahanan secara mendalam
tidak dipraktekkan.

Utility, Authenticity, and Possession
CIA certainly has classical characteristics of information security and always should

be in the mind of security professionals. In Fighting Computer Crime, A New Framework
for Protecting Information, Donn B. Parker clarifies and expands these characteristics into
a set of six foundational elements: availability, utility, integrity, authenticity, confidentiality,
and possession. Each of these is (somewhat subtly) different from the other, and Parker
asserts that they are necessary to represent a certain aspect of information protection.
Scenarios of information loss, and thus requirements for information security, exemplify
one or more of these foundational elements.

Parker defines utility as “usefulness of information for a purpose.” Imagine that the
only copy of some critical information is encrypted, and the encryption key has been lost.
The information is still available, but it is not suitable for its intended purpose and thus fails
to meet the need for utility.
Authenticity is “validity, conformance, and genuineness of information.” Imagine

someone - who has no association with SANS - writing and printing a book about
computer security but saying on the cover and title page that this is a SANS book. Such a
book would not be authentic; it would violate the requirement for information authenticity.
Possession is “the holding, control, and ability to use information.” Suppose that an

organization's backup tapes are all encrypted, and that they have been stolen and held for
ransom. Parker would contend that the information is available (by paying the ransom);
what is lacking is possession.

So, the next time you are thinking of the security requirements for your project,
system, or business, you might think CIA, or you might expand your consideration to
include availability, utility, integrity, authenticity, confidentiality, and possession.
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Identity, Authentication, and Authorization

Hal ini penting untuk praktisi keamanan informasi untuk memahami dengan jelas saling
pengertian identitas, otentikasi dan otorisasi - artinya dan perbedaan khas mereka

Identitas adalah salah satu kata umum yang terlihat sulit untuk menentukan tanpa
menggunakan kata itu dalam definisi itu sendiri. Dengan identitas, kami maksudkan ‘seseorang atau
sesuatu’, misalnya, nama dengan mana yang diakui. Identitas ini mungkin manusia, program,
komputer, atau data. Identifikasi adalah proses untuk menentukan siapa/seseorang atau sesuatu
yang akan diklaim.

Otentikasi adalah proses mengkonfirmasi kebenaran identitas yang diklaim. Seorang
pengendara mengidentifikasi dirinya ke kantor polisi dan menyerahkan SIM untuk konfirmasi.
Petugas membandingkan foto, deskripsi, dan tanda tangan oleh pengendara untuk otentikasi
identitas. Apakah Anda melihat perbedaannya? Identitas dan otentikasi tidak berarti hal yang sama.

Akhirnya, otorisasi berarti persetujuan atau izin bagi seseorang atau sesuatu untuk
melakukan sesuatu. Membersihkan personel yang memiliki otorisasi pada semua kamar di
perusahaan secara fisik butuh beberapa jam. Sebuah proses yang berjalan dapat diberi kewenangan
untuk mengakses database penggajian. Bahkan dengan identitas dan otentikasi memberitahu kita
berhadapan dengan siapa, kita masih perlu otorisasi untuk memberitahu kita apa orang yang
diidentifikasi diizinkan untuk melakukan sesuatu. Mari kita bersama-sama melihat garis besar ini
dengan sebuah contoh. Seseorang muncul dengan identitas pada kartu pintar gambar ID menuju
penjaga gedung. Penjaga memeriksa gambar dan nama untuk wajah dan juga dapat menggunakan
perangkat biometrik, ini adalah otentikasi. Memeriksa nama di kartu cerdas pada database untuk
memberitahu penjaga bahwa ia diizinkan di dalam gedung, ini adalah otorisasi. Dia mengijinkan
Anda untuk masukk. Dibutuhkan tiga hal untuk mengakses; ingat, intinya adalah untuk
mengendalikan akses.
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Means of Authentication
Kami menggunakan hanya dua contoh bagaimana otentikasi dapat dilakukan, misalnya

dengan proses kartu identifikasi dan membandingkan sebuah foto dengan wajah. Mari kita perketat.
Biasanya, otentikasi didasarkan pada:

•  Something you know
•  Something you have
•  Something you are
Mudah, kan? Aku tahu nama anjing saya adalah Spot, saya memiliki surat izin mengemudi,

dan aku 5 ' 11’. Jadi sekarang aku bisa otentikasi ke sistem tersebut secara aman, kan? Ini tidak
cukup dengan apa yang kita maksud.

Sesuatu yang Anda tahu harus sesuatu hanya Anda tahu dan simpan untuk diri sendiri. Ini
mungkin PIN untuk rekening bank atau sandi Anda. Paling umum, itu adalah password, dan harus
password yang kuat. Sandi yang kuat biasanya setidaknya tujuh karakter, mengandung huruf besar
dan kecil, karakter numerik dan berisi setidaknya satu karakter khusus, dan bukan sesuatu yang
dapat ditemukan dalam kamus.

Sesuatu yang mungkin Anda memiliki ID foto atau token keamanan. RSA SecurID adalah
token keamanan yang umum digunakan yang datang dalam ukuran yang sama dan berbentuk
sebagai kartu kredit atau kunci fob. Token juga dapat plug ke salah satu port dari komputer Anda
atau dalam perangkat lunak. Ini memiliki urutan pseudorandom angka yang berubah setiap enam
puluh detik. Dikombinasikan dengan PIN, ini adalah otentikasi dua faktor - sesuatu yang Anda
miliki dan sesuatu yang Anda tahu.



FORESEC Academy

© FORESEC

RSA SecurID
Sistem RSA SecurID umum digunakan untuk otentikasi kuat. Sistem ini menggabungkan

sesuatu yang Anda miliki, yaitu SecurID dengan sesuatu yang Anda tahu, PIN. Apakah dalam kartu
kredit, kunci fob atau bentuk perangkat lunak, ID menunjukkan nomor yang nilainya berubah setiap
60 detik sesuai dengan urutan pseudo-acak. Setiap SecurID memiliki rangkaian dan nomor unik.
Satu-satunya cara untuk mengetahui nilai satu menit ini adalah untuk melihat nomor pada chip -
sesuatu yang Anda miliki - atau mendengarkan ketika dikirimkan. Tetapi bahkan nilai yang benar
hanya sekali, jadi mata-mata tidak berhasil mengulangi apa yang sudah didengar.

Sesuatu yang Anda tahu juga merupakan bagian dari skema otentikasi, dalam hal ini PIN.
Bentuk paling aman dari token SecurID termasuk tombol bernomor pada kartunya di mana
pengguna memasukkan PIN nya. Kartu ini menghitung dan menampilkan nomor yang tepat bagi
pengiriman untuk otentikasi, berdasarkan slot menit saat itu di urutan nomor pseudo-acak dan PIN.
Dalam kartu tanpa tombol ini, PIN ditransmisikan dalam teks biasa dengan nomor pada menit saat
itu. Meskipun nomor acak tidak dapat diketahui tanpa akses ke token, faktor lain, Anda tahu, adalah
rentan terhadap penyadapan.

Dalam lokasi pusat, biasanya sebuah server keamanan khusus, Anda dapat menghitung
nomor acak yang sesuai untuk setiap perangkat SecurID unik atau perangkat lunak. Jika nomor
yang dikirim oleh pengguna sesuai dengan jumlah yang dihitung pusat, otentikasi berhasil, tapi
hanya sekali untuk nilai setiap menit.

Karena pergeseran jam, server pusat menghitung perbaikan nilai dari menit saat ini, menit
sebelum, dan menit berikutnya. Cocok dengan semua ini akan berhasil. Jika jam pada SecurID dan
pusat sistem harus berbeda sehingga permainan menit sebelumnya atau lambat, penyesuaian akan
dibuat sehingga perhitungan selanjutnya akan cocok langsung di menit itu. Penyesuaian ini akan
menjaga jam tanpa batas waktu, dengan menggunakan sinkronisasi. Sebuah kartu SecurID harus
tidak terpakai selama beberapa bulan sebelum ia cenderung untuk dikeluarkan dari setelah 3-menit,
dan sinkronisasi kembali dilakukan oleh administrator.

Sesuatu berbasis biometrik. Ada berbagai karakteristik yang dianggap cukup unik dalam
tubuh manusia. Beberapa perangkat yang digunakan untuk otentikasi biometrik iris scanner, scanner
retina, geometri substantiaters tangan, pemindai jari, dan banyak lainnya juga. bahkan wajah
pemindai. Memindai wajah dalam kerumunan, seperti penonton sepak bola Amerika Super Bowl,
untuk identifikasi merupakan berita sebelum peristiwa 11 September 2001. Sejak tanggal tersebut,
telah terjadi peningkatan minat dalam menggunakan biometrik untuk otentikasi.

Meskipun popularitasnya berkembang, otentikasi biometrik bukan tanpa kekurangan. Tanpa
kompromi, seperti password atau token, biometrik tidak dapat diubah. Namun, beberapa aspek dari
tubuh dapat disimulasikan untuk detektor, seperti dalam banyak film mata-mata. Mungkin tingkat
keterbatasan paling praktis yaitu positif palsu atau negatif palsu dapat ditoleransi dalam aplikasi
tertentu. Karena keterbatasan ini, biometrik pada khususnya harus selalu dalam konteks pertahanan
secara mendalam.
.
Sekarang kita tahu dengan siapa kita berurusan, berikutnya kami akan menjelaskan apa yang kita
hadapi dan bagaimana data yang berbeda kadang-kadang memerlukan perlindungan yang berbeda.
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Data Classification

Kenyataannya adalah bahwa tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya memadai
untuk melindungi semua informasi dengan kekakuan yang memerlukan informasi yang paling
sensitif. Tidak semua informasi yang dibutuhkan membutuhkan perlindungan untuk model senjata
nuklir atau rencana perang. Oleh karena itu, dalam rangka bahwa pengamanan yang tepat dapat
diterapkan berdasarkan pada kepekaan informasi dan dampak potensi kerugian, organisasi sering
mengklasifikasikan data dalam tingkat yang berbeda. Kerugian bisa dalam hal privasi (biasanya apa
yang kita pikirkan tentang pemerintah atau rahasia perusahaan), tetapi juga bisa menjadi integritas
atau ketersediaan.

Pemerintah dan militer, seperti Departemen Pertahanan AS (DoD) mulai fenomena
penandaan data untuk menerapkan tingkat perlindungan data yang lebih tinggi yang sangat sensitif
sehingga jika itu diungkapkan, bisa membahayakan keamanan nasional negara. Selanjutnya, hal ini
juga menjadi biasa dalam dunia bisnis. Sebuah daftar singkat dari tingkat Departemen Pertahanan
dan federal berikut:

•  Top Secret - Perlindungan Tingkat tertinggi yang diberikan kepada data ini, sangat
penting untuk dilindungi.

•  Secret - Data ini penting, dan membocorkannya bisa membahayakan keamanan nasional.
•  Confidential - ini penting, dan mungkin merugikan keamanan nasional jika dirilis.
•  Sensitive But Unclassified (SBU) - ini umumnya adalah informasi yang sensitif dan

tidak harus dilepaskan (seperti SSNÃs).
•  Unclassified -Mereka lebih memilih untuk tetap apaadanya tetapi bangsa tidak akan

dirugikan jika dirilis.
Perusahaan juga melabeli data mereka. Hal ini sangat sulit untuk melindungi semua data

dalam suatu perusahaan. Tetapi beberapa data mudah diakui sebagai data yang membutuhkan
perlindungan khusus. Mungkin Anda menutupi produksi perangkat lunak, sehingga kode sumber
akan membutuhkan perlindungan khusus karena jika dirilis dapat mempengaruhi penghasilan Anda
secara langsung. Mungkinkah itu merusak moral perusahaan Anda jika semua orang tahu gaji rekan
kerja mereka? Apakah mereka semua mendapatkan jumlah uang yang sama?

Umumnya, strategi terbaik untuk mengelompokkan data adalah dengan menggunakan
beberapa kategori yang jelas penggambarannnya serta melatih personil untuk penggunaan kategori
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khusus. Pikirkan tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk mengklasifikasikan data dan untuk
mengubah klasifikasi data. Pikirkan tentang bagaimana pemerintah AS dan militer punya semua
tetapi hanya memiliki beberapa tingkat klasifikasi saja, mengingat jumlah besar data yang mereka
hadapi - dan beberapa menunjukkan bahwa mereka memiliki terlalu banyak kategori. Anda hanya
perlu kategori yang berbeda ketika Anda memiliki sejumlah besar informasi yang membutuhkan
perlindungan berbeda secara signifikan.

Threats and Vulnerabilities
Kami telah berbicara tentang apa yang kita butuhkan untuk melindungi, misalnya, kerahasiaan,
integritas, dan ketersediaan sistem. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang kita butuhkan untuk
melindungi mereka - sebuah ancaman bagi mereka dan kerentanan mereka terhadap berbagai
ancaman. Kita akan melihat bagaimana risiko adalah fungsi dari ancaman dan kerentanan.

Threats

Tidak semua hal buruk yang terjadi pada sistem komputer adalah serangan per se. Ada api,
kerusakan air, kerusakan mekanik, kesalahan yang disengaja oleh administrator sistem, dan
kesalahan pengguna biasa yang tua. Tapi semua ini disebut ancaman. Kami menggunakan model
untuk menggambarkan ancaman-ancaman tertentu dan membahayakan itu bisa dilakukan jika
sistem memiliki kerentanan.

Dalam diskusi keamanan, kita akan mendengar banyak hal tentang ancaman. Ancaman,
dalam arti keamanan informasi, adalah setiap kegiatan yang mungkin merupakan bahaya terhadap
informasi atau operasi Anda. Bahaya dapat dianggap sebagai sesuatu yang negatif yang akan
mempengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan sistem atau jasa Anda. Jadi, jika resikonya
adalah potensi untuk kerugian atau kerusakan, ancaman dapat dianggap sebagai agen risiko

Ancaman bisa datang dalam bentuk yang berbeda dan dari berbagai sumber. Ada ancaman
fisik seperti kebakaran, banjir, kegiatan teroris dan tindak kekerasan acak. Dan ada ancaman
elektronik seperti virus, hacker dan pengacau. Set tertentu dari ancaman akan sangat bergantung
pada situasi Anda - apa bisnis anda : siapa mitra dan lawan Anda, betapa berharganya informasi
Anda, bagaimana mereka disimpan, dipelihara dan diamankan, siapa yang memiliki akses untuk itu,
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dan sejumlah faktor lainnya.
Intinya adalah bahwa ada terlalu banyak variabel untuk melindungi terhadap semua

ancaman yang mungkin untuk informasi Anda. Untuk melakukannya akan menelan biaya terlalu
banyak dan mengambil terlalu banyak waktu dan usaha. Jadi, Anda akan perlu untuk memilih pada
ancaman apa Anda akan melindungi sistem anda. Manajemen risiko keamanan sebanyak apapun.
Anda akan mulai dengan mengidentifikasi ancaman yang paling mungkin terjadi atau yang paling
mengkhawatirkan untuk organisasi Anda.

Caranya adalah dengan mengidentifikasi tiga bidang utama ancaman. Yang pertama
didasarkan pada tujuan bisnis Anda. Jika bisnis Anda bergantung pada formula eksklusif, Anda
akan mempertimbangkan mencuri formula ini ancaman potensial. Jika bisnis Anda adalah transfer
dana di seluruh jaringan, Anda mempertimbangkan ancaman mungkin pada serangan link jaringan.
Ini adalah dua contoh dari bisnis yang berfokus pada ancaman

Tipe kedua adalah ancaman berdasarkan data yang divalidasi. Jika situs web Anda berulang
kali hack melalui firewall Anda, Anda akan mempertimbangkan ancaman utama untuk hacker
internet. Jika pesaing utama Anda selalu berhasil menemukan informasi rahasia penting tentang
rencana bisnis Anda, Anda akan mulai mempertimbangkan ancaman spionase korporasi. Ini adalah
contoh dari identifikasi ancaman karena kasus ini divalidasi berdasarkan kerusakan. Dalam
beberapa hal, ini mungkin yang paling serius karena mereka sudah terjadi dan mungkin terjadi lagi
di masa mendatang.

Jenis terakhir adalah ancaman yang dikenal luas dalam industri keamanan. Untuk
melindungi terhadap mereka hanya butuh akal sehat Itulah mengapa Anda meletakkan pembaca
lencana dan para penjaga di bangunan, mengapa Anda menggunakan password pada sistem
komputer Anda, dan mengapa Anda menyimpan informasi rahasia terkunci di tempat yang aman.
Anda mungkin tidak memiliki serangan terhadap salah satu, tetapi biasanya dipahami sebagai orang
tidak bodoh.
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Vulnerabilities

Dalam hal keamanan, kerentanan adalah kelemahan dalam sistem atau proses yang
memungkinkan ancaman terjadi. Namun, kerentanan hanya dalam dirinya sendiri belum tentu hal
yang buruk. Hanya ketika kelemahan tersebut ditambah dengan ancaman maka bahaya mulai masuk
Mari kita melihat sebuah contoh.

Misalkan Anda ingin meninggalkan pintu dan jendela rumah Anda tidak terkunci di malam
hari. Jika Anda tinggal di tengah hutan, jauh dari orang lain, mungkin bukan hal yang buruk. Ini
benar-benar tidak banyak orang yang masuk dan jika Anda cukup tinggi di atas bukit, Anda akan
dapat melihat mereka datang jauh sebelum mereka menimbulkan bahaya. Jadi, dalam hal ini,
kerentanan tidak memiliki masalah, yang sebenarnya tidak ada ancaman untuk mengambil
keuntungan dari kerentanan ini.

Sekarang anggaplah Anda pindah ke sebuah kota besar yang penuh kejahatan.
Kenyataannya, kota ini memiliki tingkat pencurian tertinggi dari setiap kota di negeri ini. Jika Anda
melanjutkan praktek meninggalkan pintu dan jendela tidak terkunci, yang memiliki kerentanan yang
sama persis seperti sebelumnya. Namun, di kota ancaman jauh lebih besar. Jadi bahaya dan risiko
secara keseluruhan jauh lebih tinggi.

Kerentanan dapat dikurangi atau bahkan dicegah, asalkan tentu saja bahwa Anda tahu
tentang mereka. Masalahnya adalah bahwa banyak dari kerentanan itu tersembunyi, belum
ditemukan sampai tidak ada yang tahu tentang mereka. Sayangnya, "seseorang" biasanya orang
jahat. Orang-orang jahat selalu tampak tahu tentang kerentanan jauh sebelum orang-orang baik.
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Relating Risk, Threat and Vulnerability
Resiko, ancaman dan kerentanan sangat terkait. Hubungan mereka dapat dinyatakan dengan rumus
sederhana ini:

Risk(due to a threat) = Threat x Vulnerability(to that threat)
Rumus ini menunjukkan bahwa risiko terkait langsung dengan tingkat ancaman dan kerentanan
Anda, sistem anda, atau bentuk jaringan Anda. Berikut adalah bagaimana rumus bekerja:
 Jika Anda memiliki ancaman yang sangat tinggi, namun kerentanan sangat rendah untuk

ancaman itu, risiko Anda hanya akan moderat. Dalam contoh ini kita gunakan sebelumnya, jika
Anda tinggal di lingkungan kejahatan yang tinggi (dengan demikian, ancaman tinggi), tetapi
pintu dan jendela Anda tetap terkunci (sehingga Anda memiliki kerentanan rendah untuk
ancaman itu), risiko Anda secara keseluruhan adalah moderat.

 Jika Anda memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ancaman (dengan menjaga pintu-pintu
terkunci dan jendela), namun ancaman itu sendiri adalah kecil (dengan hidup di hutan), sekali
lagi Anda hanya memiliki faktor risiko moderat.

 Namun, jika Anda memiliki tingkat tinggi potensi ancaman (area kejahatan yang tinggi) dan
kerentanan Anda terhadap ancaman ini sangat tinggi (tidak ada kunci), Anda memiliki faktor
resiko yang sangat tinggi.

Impact
ISO 1779 and many risk management methodologies include the magnitude of the impact

resulting from a threat connecting with a vulnerability in determining risk. Sometimes in these
methodologies they use the term asset instead of impact. Our simple formula for risk becomes:

Risk(due to a threat) = Threat x Vulnerability(to that threat) x Impact

The greater the impact on an organization, the greater the risk that particular threat and
vulnerability represents to the organization.
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Tentu saja, formula ini bagus, namun perlu diingat bahwa tidak ada keamanan mutlak. Sulit
untuk menetapkan nilai numerik untuk bidang-bidang seperti ancaman yang signifikan dan
kerentanan, tapi formula ini dapat digunakan sebagai bantuan untuk memandu pemikiran Anda -
sebagai pengingat konsep -. Ketika Anda mulai masuk ke dalam diskusi dan perdebatan mengenai
resiko, ancaman dan kerentanan (dan ya, Anda akan mendapatkan argumen pada hal ini), Anda
dapat kembali ke rumus dasar untuk memandu Anda dalam proses pengambilan keputusan Anda

The Threat Model
Kerentanan adalah gateway yang dimanifestasikan oleh ancaman. Jadi, agar model ancaman

menjadi berarti, harus ada ancaman. Apakah ada orang dengan kemampuan dan kecenderungan
untuk menyerang dan kemungkinan besar membahayakan sistem komputer dan jaringan Anda?
Berapa probabilitas bahwa akan terjadi? Periksa serangan dari Internet sebagai contoh: probabilitas
tinggi bahwa setiap alamat non-pribadi menjadi target beberapa kali sehari, atau bahkan satu jam.
Secara umum untuk sebagian besar organisasi mengkonter dengan menyebarkan firewall dan
perangkat perimeter lainnya.

Ini secara signifikan dapat mengurangi volume serangan yang berasal dari Internet. Tapi,
mereka hanya memiliki satu komponen pertahanan secara keseluruhan. Serangan melewati firewall
sepanjang waktu - misalnya, serangan berbasis web pada server web Anda - dan serangan dari orang
dalam mungkin tidak pernah melewati firewall. Itulah sebabnya pertahanan secara mendalam harus
dilakukan, yang kita akan bahas dalam bagian berikutnya.

Jadi ada ancaman, dan tentu saja ada kerentanan, ketika ancaman dapat terhubung ke
kerentanan tertentu, hasilnya bisa kompromi sistem. Sekali lagi, taktik yang paling umum adalah
untuk melindungi sistem dengan perangkat perimeter seperti firewall. Ini biaya-efektif, praktis, dan
itu sangat dianjurkan. Bahkan lingkungan penelitian universitas yang paling terbuka, atau orang lain
yang mengharuskan mereka untuk menjadi sangat terbuka, harus memiliki beberapa perimeter
pertahanan. Mungkin bisa di departemen atau gedung atau bahkan pada tingkat host
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Lessons from Historical Attacks

So far we have been discussing theory that provides a framework to understand and use
tools like the ones we discussed in risk management - the big picture. Now we want to
move away from theory a bit into some historical applications of confidentiality, integrity,
and availability. The attacks we are going to discuss represent some of the most famous
information security defense failures:
Sejauh ini kita telah membahas teori menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan
menggunakan alat-alat seperti yang kita bahas dalam gambaran besar Manajemen Risiko. Kita
sekarang ingin pindah dari teori kedalam sedikit sejarah beberapa aplikasi dari integritas,
kerahasiaan dan ketersediaan. Serangan yang akan kita bahas tentang beberapa kegagalan
pertahanan keamanan informasi yang paling terkenal:

 Morris worm - Availability - 1988

 Melissa macro virus - Availability - 1999

 W32.SirCam worm - Confidentiality - 2001

 Code Red II worm - Integrity - 2001

 Blaster worm - Availability and Integrity - 2003

Hal ini berkisar 1988-2003. Mudah-mudahan, kita bisa belajar dari sejarah yang cukup
untuk membantu mencegah kita dari keharusan untuk mengulanginya. Kami tidak memiliki ruang
dalam buku ini untuk mengeksplorasi masing-masing dengan sangat rinci, tetapi Anda harus akrab
dengan masing-masing serangan sebagai seorang profesional keamanan. Untuk serangan kami
menyarankan Anda membaca lebih banyak dan mencari di Internet. Kami menyediakan beberapa
URL untuk membantu Anda memulai. Ada pelajaran keamanan informasi bahwa kita harus mampu
belajar dari serangan terkenal. Dalam setiap kasus, ada kerentanan sistem komputer, dan itu
dieksploitasikan.
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Dalam setiap kasus, ada kurangnya pertahanan secara mendalam. Bahkan, dalam kasus
sistem yang paling terpengaruh oleh worm Morris dan serangan Kode Merah, serangan itu tidak
harus menembus perimeter defensif. Oleh karena itu, "pertahanan sangat dangkal!"

Ketika kita bahas setiap serangan, mencoba untuk melihat keluar untuk tiga dimensi utama
dari keamanan: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pertimbangkan bagaimana pertahanan
untuk setiap kegagalan atau tidak ada pertahanan di tempat tersebut. Kerentanan ini tercantum
dalam setiap kasus, jadi harap dicatat bagaimana ancaman bisa mengeksploitasi kerentanan untuk
kompromi atau mempengaruhi target system.


