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Μπορεί να επηρεάσει θετικά
την τριάδα CIA;
Οι τεχνολογία Blockchain μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τριάδα
εμπιστευτικότητα,
ακεραιότητα
και
διαθεσιμότητα, προσφέροντας βελτιωμένη
ανθεκτικότητα, κρυπτογράφηση, έλεγχο και
διαφάνεια.

Πως εφαρμόζεται η
τεχνολογία Blockchain στη
Κυβερνοασφάλεια
• Βελτίωση της ακεραιότητας των δεδομένων
(Data Integrity)
• Ασφαλέστερη χρήση IoT
(digital identities)
• Ασφαλέστερες επικοινωνίες
• Προστασία από επιθέσεις DDoS

Τι ακριβώς προσφέρει στην Κυβερνοασφάλεια;
“Το 2018, θα πρέπει να κρυπτογραφούμε by default. Επί
του παρόντος, δεν μπορείτε να επαληθεύσετε ότι κανείς δεν
έχει διαβάσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
σας έχει σταλεί και ότι δεν έχει τροποποιηθεί. Συχνά δεν
μπορούμε να επαληθεύσουμε τον αποστολέα. Το 2018
πρέπει να είναι το έτος εφαρμογής της κρυπτογραφίας σε
όλα τα δεδομένα μας και το Blockchain θα αποτελέσει ένα
θεμέλιο για να γίνει εφικτό αυτό μεταξύ των οργανισμών”
“Το Blockchain συνδέει τα κενά που έχουμε αφήσει
με την κακή εφαρμογή της ασφάλειας
και την έλλειψη αξιοπιστίας”
Bill Buchanan
Edinburgh Napier University
BIL - Blockpass Identity Lab

Βασικά
Χαρακτηριστικά
Blockchain

• Identity Management – Διαχείριση Ταυτότητας
• Decentralized Org Structure – Δομή Αποκεντρωμένης Οργάνωσης
• Distributed Consensus - Διανεμημένη Συναίνεση/Συμφωνία
• Redundancy by Design – Αξιοπιστία
• Immutability - Αμεταβλητότητα

Blockchain in Cyber Security
Μελέτη Περιπτώσεων

Xage
Securing
IoT Devices
• Η Xage Security ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017.
• Υποστηρίζει ότι παρέχει ανθεκτική σε παραβιάσεις
πλατφόρμα τεχνολογίας Blockchain που διανέμει ιδιωτικά
δεδομένα και δεδομένα ελέγχου ταυτότητας σε δίκτυα
συσκευών.
• Υποστηρίζει κάθε τύπου επικοινωνία με συσκευές που
βρίσκονται στα άκρα του δικτύου ανεξάρτητα από τον τρόπο
σύνδεσης, παρέχοντας ασφάλεια έτσι πληθώρα
διαφορετικών βιομηχανικών συστημάτων (και οικιακών).
• Συνεργάζεται με την ABB Wireless σε έργα ηλεκτρικής
ενέργειας και αυτοματισμού που απαιτούν κατανεμημένη
ασφάλεια, καθώς και με την Dell για την παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας στις συσκευές Dell IoT Gateways και την
πλατφόρμα EdgeX για την βιομηχανία ενέργειας.

No more passwords
no more brakeins
• Το startup REMME δίνει σε
κάθε συσκευή το δικό της
συγκεκριμένο πιστοποιητικό
SSL με βάση το blockchain
• Αυτό εμποδίζει τους
εισβολείς από την
πλαστογράφηση των
πιστοποιητικών

Obsidian
Secure Private Messaging
• Κάνει χρήση τεχνολογίας Blockchain για την
εξασφάλιση ιδιωτικών πληροφοριών που
ανταλλάσσονται σε με ηλεκτρονικό τρόπο,
εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και μέσω
κοινωνικών μέσων.
• Βασίζεται στα Bitcoin Core and Stratis
• Σε αντίθεση με την κρυπτογράφηση από άκρο
σε άκρο που χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως
το WhatsApp, το Viber, το iMessage, ο
Messenger του Obsidian χρησιμοποιεί
blockchain για να διατηρήσει τα
μεταδεδομένα των χρηστών ασφαλή.
• Ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τη διεύθυνση
email ή άλλη μέθοδο επαλήθευσης
ταυτότητας για τη χρήση του messenger.

Blockchain in the
defense industry
• Μηχανικοί της Υπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Έργων
Άμυνας (DARPA - Defense Advanced Research Projects
Agency) πειραματίζονται με την τεχνολογία Blockchain για να
δημιουργήσουν μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που να
είναι ασφαλής και αδιαπέραστη στις επιθέσεις τύπου Cyber
Warfare.
• Περιμένουμε η χρήση του blockchain να ωριμάσει στον χώρο
της αμυντικής βιομηχανίας στην επόμενη δεκαετία.

Ενίσχυση ή ακόμα και
αντικατάσταση του PKI
• Η υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) είναι η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού που
ασφαλίζει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων,
ιστότοπους και άλλες μορφές επικοινωνίας.
• Ωστόσο, οι περισσότερες εφαρμογές βασίζονται σε μια κεντρική εξουσιοδοτημένη αρχή
έκδοσης πιστοποιητικών (CA) για την έκδοση, ανάκληση και αποθήκευση ζευγών κλειδιών,
τα οποία οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να στοχεύσουν για να θέσουν σε κίνδυνο τις
κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.
• Η δημοσίευση των κλειδιών στο Blockchain θα εξάλειφε τον κίνδυνο ψευδούς διάδοσης
του κλειδιού και θα επέτρεπε στις εφαρμογές να επαληθεύσουν την ταυτότητα των
ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνείτε.
• Το CertCoin είναι μία από τις πρώτες εφαρμογές PKI που βασίζεται σε τεχνολογία
Blockchain.
• Αφαιρεί εντελώς τις κεντρικές αρχές και χρησιμοποιεί το Blockchain ως distributed
ledger τομέων και των δημόσιων κλειδιών τους.
• Το CertCoin παρέχει ένα δημόσιο και ελεγχόμενο PKI με όλα τα πλεονεκτήματα που
παρέχει η τεχνολογία Blockchain.
Πηγή: https://courses.csail.mit.edu/6.857/2014/files/19-fromknecht-velicann-yakoubov-certcoin.pdf

Gladius
Reducing DDoS Attacks
• Το Blockchain startup Gladius υποστηρίζει πως το δίκτυο τους βοηθά να προστατευθούν
δίκτυα από επιθέσεις τύπου Distributed Denial of Service (DDoS).
• Βασίζεται στο Ethereum.
• Μια σημαντική υπηρεσία με μεγάλες απαιτήσεις όταν οι επιθέσεις αυτού του τύπου
φτάνουν ταχύτητες πάνω από 100Gbps.
• Η εταιρία λέει ότι οι αποκεντρωμένες λύσεις της μπορούν να παρέχουν προστασία από
τέτοιες επιθέσεις, επιτρέποντάς τη σύνδεση σε δεξαμενές προστασίας.
• Οι δεξαμενές αυτές μπορούν είτε μπορούν να παρέχουν προστασία είτε επιταχύνουν το
περιεχόμενό σας.
• Είναι ενδιαφέρον ότι το Gladius ισχυρίζεται ότι το αποκεντρωμένο δίκτυο επιτρέπει στους
χρήστες να νοικιάσουν το ελεύθερο εύρος ζώνης τους για επιπλέον χρήματα, αυτό το
πλεόνασμα εύρους ζώνης "διανέμεται στους κόμβους που με τη σειρά τους διοχετεύουν
το εύρος ζώνης σε ιστοσελίδες που δέχονται επίθεση τύπου DDoS προκειμένου να
διατηρήσουν την υπηρεσία online".
• Εν καιρό ηρεμίας (χωρίς επιθέσεις DDoS), το δίκτυο της Gladius "επιταχύνει την
πρόσβαση στο διαδίκτυο ενεργώντας ως δίκτυο παροχής περιεχομένου – Content
Delivery Network".
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