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Kæri viðtakandi,
Áhættuþjónusta (ERS) er sérfræðihópur innan endurskoðunarsviðs Deloitte
ehf. sem sérhæfir sig í innra eftirliti upplýsingakerfa, upplýsingaöryggi og
endurskoðun upplýsingakerfa. Vírinn er gefinn út á tveggja vikna fresti og
ætlaður m.a. stjórnendum, kerfisstjórum og almennum notendum
upplýsingakerfa.

Veikleikar í snjallsímum nýttir til að smita tölvurnar
Árásarleiðir halda áfram að þróast
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Nýlega hefur fundist skæð óværa á netinu sem virkar á Android
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snjallsímana. Þessi óværa, sem leynist sem forrit að nafninu SuperClean
eða DroidCleaner í Google Play markaðinum, felur í sér margt áhugavert.
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Meðal annars eru möguleikar á að senda, eyða og afrita öll SMS, afrita
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önnur gögn sem eru á snjallsímanum og opna síður í vafra símans. Þessi
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forrit reyna að dyljast sem hreinsunarforrit. Það sem hins vegar telst ný
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Ef snjallsíminn er tengdur við tölvu leitast óværan við að senda smitið í
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tölvuna. Eitt af því sem er reynt er til dæmis að kveikja á hljóðnema

þróun í þessum málum er möguleiki á að bera óværu á milli síma og tölvu.

tölvunnar og taka upp hvað sem kann að gerast í kringum tölvuna.
Mögulegar árásarleiðir halda þannig áfram og þróast og breytast, en hvað
gert verður við þær hljóðupptökur er þó erfitt að segja.

PCI ráðleggur viðskiptamönnum að auka eigið öryggi
Leiðbeiningar í boði fyrir þá sem kjósa aukið öryggi
Þeir sem standa að baki PCI staðlinum um meðhöndlun kortaupplýsinga
hafa sent út upplýsingar til þeirra sem meðhöndla þessar upplýsingar og
þurfa þess vegna að fara eftir PCI staðlinum. Er þar farið yfir helstu veikleika
sem þeir þurfa að hafa í huga og bent á hvernig er mögulegt að verja sig
gegn mögulegum innbrotum í þau kerfi sem vista kortaupplýsingarnar. Er
einnig lagt til að viðskiptamönnum þessara aðila sé kynnt hvar

kortaupplýsingar þeirra eru geymdar, að aðilarnir geymi einungis þær
upplýsingar sem nauðsynlegar eru rekstrinum og láti starfsmenn reglulega
fá viðeigandi öryggiskynningar til að hafa starfsmennina hluta af vörnunum
frekar en vandanum. Er ítrekað að ekki skuli treysta í blindni á þriðja aðila,
þar sem ábyrgðin liggur að lokum alltaf hjá þeim sem meðhöndlar
kortaupplýsingarnar.

Fréttir af uppvakningum reyndust rangar
Þó er rétt að hafa varann á
Vírinn hefur áður ítrekað að ef tölva eða tæki er nettengt sé nokkuð
örugglega hægt að brjótast inn í það. Nýlega var brotist inn í kerfi sem birtir
sérstakar viðvaranir í sjónvarpsútsendingum á tilteknu svæði í
Bandaríkjununm. Venjuleg útsending hélt áfram eins og áður, en texti birtist
um að stjórnvöld vöruðu við árás uppvakninga (e. zombie, og var sá texti
einnig lesinn yfir útsendingunni. Var fólk varað við að nálgast
uppvakningana þar sem þeir væru mjög hættulegir. Ekki er fyllilega ljóst
hvernig brotist var inn í kerfið sem sér um þessar viðvaranir, en líklegt þykir
að kerfið hafi einungis verið varið með lykilorði, og að það sé jafnvel
upprunanlegt lykilorð. Ljóst er að möguleikar til misnotkunar á slíkum
veikleikum geta verið verri og alvarlegri, og þess vegna mikilvægt fyrir
útsendingaraðila að fara varlega.

Illmennin oftast einu skrefi á undan
Góðir hlutir fylgja þeim slæmu, og öfugt
Nýlega kynnti áróðursdeild hryðjuverkasamtakanna al Qaeda nýja viðbót við
önnur kerfi til að auka á öryggi meðlima þeirra sem notast við tölvuforrit.
Viðbót þessi getur dulritað upplýsingar sem fara um mörg algeng kerfi, svo
sem Yahoo Messenger, Windows Live Messenger og Google Talk. Þau
samskipti sem fara þarna um eru dulrituð með 2048 bita dulritun, sem enn
hefur ekki tekist að brjóta. Sú staðreynd að mögulegt sé að eiga örugg
samskipti þýðir að ekki verður lengur þörf á handskrifuðum skilaboðum eða
öðru slíku. Ljóst er að margir munu vilja nýta sér þessa tækni, þar á meðal
þegna ríkja sem beittir eru harðræði og ritskoðun af ýmsu tagi, enda er ofríki
sumra stjórnvalda þannig að erfitt er að eiga örugg samskipti þar í landi. Hin
verri hlið er að þrátt fyrir að lengi hafi verið hægt að tala saman á dulmáli
mun nú verða mun erfiðara fyrir löggæsluaðila að komist yfir áætlanir
hryðjuverkasamtaka til að skipulegga illvirki.

Endilega hafið samband við undirritaða (tengiliðir hér til hliðar) ef þið
hafið spurningar eða frekari áhuga á efninu.
Viðtakendur eru hvattir til að áframsenda Vírinn á áhugasama

Kveðja,
Áhættuþjónusta Deloitte / Ritnefnd
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