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Mitnicki valem
● Loengu pealkiri pärineb Kevin D. Mitnickilt – turvalisus 

tuleneb tehnoloogiast, koolitusest ja protseduurireeglitest
● Mitte summa, vaid korrutis (kui üks kolmest on 0 või 

peaaegu, on seda ka kogutulemus)!
● N: firma ostab uusima tippturvalisusega serveri, adminid 

jäetakse välja õpetamata ja/või ei panda mängureegleid 
paika. Tulemus on SNAFU



Andmeturve
● Antiikaeg: Caesari šiffer ja scytale
● Turing ja bombed
● UKUSA lepe ja ECHELON
● Pätid ärkavad esimestena:

– IBM PC 1981 ja 80-ndate viirused
– Internet ja Morrise uss (02.11.1988)
– Ärikeelu kadumine 1991 ja spämmiuputus
– Sotsiaalmeedia ning petised ja trollid

z

Siin ja edaspidi kasutatud pildimaterjal 
pärineb Wikimedia Commonsist (ühe 
viidatud erandiga)



Probleemid
● Pahavara
● Identiteedivargus
● Ressursihõive
● Pettused
● Manipulatsioonid

● Trollimine
● Häktivism
● Suur Vend
● Kübersõda



Pahavara
● Viirused
● Trooja hobused
● Ussid
● Juurkomplektid
● Nuhkvara

– klahvinuhk
● Lunavara

● Lisaks paar mehhanismi:
– Aegsütik (N: Michelangelo 1991 

– 6.03
– Ümbersuunaja (N: Rove Digital 

2007-11)
● Hall tsoon - kaughaldus:

– Back Orifice, Netbus, Sub7
– TeamViewer



Identiteedivargus
● “Tõesta, et pole sebra!”
● Google aitab – ka pätti
● Õngitsemine (phishing)

– “Ligupidamisega Hansapanga administratsion” 2002 
(http://anton.tkwcy.ee/kraam/tekstid/hanza.html)

● WiFi ja evil twin -võrk



Ressursihõive
● Suur erisus võrreldes 80-ndate viirustega
● Arvuti teeb haltuurat kellegi teise heaks
● Leebe variant: kaevandab bitimünte
● Kuri variant: sigatseb täiega (rämps, DDOS)
● Superarvuti võimsus!
● Tänane uus sihtmärk: nutistu (Mirai)

https://webrootblog.files.wordpress.com
/2013/02/malware_infected_hosts_as_a_
service_international_europe_usa1.jpg



Pettused
● Häda Nigeeriaga
● Algus sarnaselt spämmiga – seadusi ei olnud
● Levinumad tüübid:

– Ettemaksupettused (419)
– “Aita raha vasakule lükata” (pangateenus)
– Autopettused
– Tibitillikad (kohtingupettused)



Laud teistpidi: scambaiting ehk pätikottimine
● Uus spordiala (ka nimega mugu-baiting). EETILINE HALLTSOON!!
● Põhiidee: vastatakse mõne “Dr Mobutu” kirjale, mängitakse Lolli 

Valget Meest (stiilipunkte annab endale võimalikult napaka nime 
väljamõtlemine nagu Gerald Womo Milton Glockenspiel) ja üritatakse 
seejärel õnnetu “ettevõtja” igasuguseid asju tegema panna

● Parimad pojad on saanud ise raha, lasknud totraid pilte teha või 
lennutanud õnnetu päti (tema enda kulul ikka) New Yorki kohtuma

● Vt näiteks http://www.whatsthebloodypoint.com, scamorama.com, 
419eater.com



Sotsiaalmanipulatsioonid
● Social engineering, no-tech hacking
● Ettekäänded ja eelinfo (pretexting)
● Prügistuhnimine 
● Üleõlapiilumine
● Sappavõtmine
● Mimikri!
● Vt Johnny Long, Christopher Hadnagy, Kevin Mitnick



Trollimine
● Inimeste sihilik seaksvihastamine (for lulz)
● Algus Usenetis (trolling for newbies)
● Slashdot (you must be new here)
● Kurjaks keerab asi 4chanist alates (  /b/ ) - doxing 
● Probleem: piiri kadumine sotsiaal- ja “päris” meedia vahel
● Leebem aspekt: tüngad ja meemid (rickrolling, lolcat jpt)
● Tänapäeval riikide tasemel (Internet Research Agency jt)



Häktivism
● Poliitilise motiiviga küberrünne
● Algus 80-ndates (Chaos Computer Club Saksamaal)
● 4chan => Anonymous (ja LulzSec)
● Hiina (honke), Venemaa, Korea… aga ka Daesh/ISIS
● Kasvutendents ohtude osas



Suur Vend
● 1948 – UKUSA (five eyes)
● Enne oli kombeks omaenda kodanike järel mitte nuhkida
● JOKK: USA>UK>AUS>NZ>CAN>USA…
● ECHELON
● Külma sõja ajal oli vaja “riigi turvalisuse huvides” jälgida 

kommuniste, tänapäeval igat sorti terroriste
● Wikileaks 2006



Kübersõda
● Maa, meri, õhk, kosmos ja küberruum
● Stuxnet ~ 2010-12, Natanzi tsentrifuugid
● Eesti ja Gruusia 2007 – hübriidsõja eelproov?
● Tavakodanike roll kasvab (Eestis KL KKÜ, Hiinas honke jne)
● CCCoE Tallinna manuaal: https://ccdcoe.org/tallinn-

manual.html



Lahendused: tehnoloogia
● Pahavaratõrje
● Tulemüürid
● Nõrkuste avastajad
● Sissetungidetektorid
● Meepotid
● Logianalüüsi vahendid
● Autentimissüsteemid



Lahendused: koolitus
● Märkus: Tiigrihüppe õppetund

● Muuhulgas oleks vaja:

– Üldteadlikkus

– Internetitehnoloogiad - veeb, e-post...

– Manipulatsioonid

– Andmekäitlus – säilitamine ja hävitamine

– Füüsiline keskkond – lukud/uksed, kaugtöö, reisimine…

– …

– Kolm fookusgruppi: IT personal, tippjuhid, tugipersonal(!)



Lahendused: reeglid
● Mängureeglid paika! Palju jama tekib ebaselgusest
● Füüsiline ligipääs – kuidas, kes, millal, mis tingimustel…
● Tehnoloogia – ligipääs, õigused, mobiilseadmed/VOSK, 

kaugtöö, külalised, jälgimine…
● Vt veebist – RIA ja ISKE



Kodustele: 10 käsku
● Ära võta liigseid õigusi
● Paroolid…
● 1 kasutaja, 1 konto
● Tunne ja kasuta kaitsetarkvara
● Tea, mis arvutisse on paigaldatud



...
● Oska andmekandjatel orienteeruda
● Uuenda tarkvara regulaarselt (võhik pigem automaatselt, 

oskaja pigem käsitsi)
● Tunne enda arvuti peamisi riistvaraosi
● E-postimanused…
● Viitsi uurida ja õppida



Kokkuvõtteks
● Andmeturve on igaühe asi – nagu liiklusohutus
● Mitnicki valem!
● Turvalisus on VÄGA liikuv märklaud
● Tegelda tuleb kogu spektriga direktorist koristajani ja 

vanaisast põnnini



Edasilugemiseks
● Kevin Mitnicki raamatud (eriti Art of Deception)
● Johnny Long, No Tech Hacking
● Christopher Hadnagy, Social Engineering
● Nicky Hager, Secret Power
● Cliff Stoll, Cuckoo’s Egg
● Bruce Sterling, Hacker Crackdown
● ...



Aitab kah.
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