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Θέµα: USCG / Νεότερη Ναυτιλιακή Αγγελία σχετικά µε κυβερνο-επιθέσεις σε
εµπορικά πλοία
Εφαρµογή:

Αφορά ποντοπόρα εµπορικά πλοία.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8134/1.6.2019

Περίληψη: Η εγκύκλιος παρέχει ενηµέρωση για την έκδοση νεότερης ναυτιλιακής
αγγελίας από την Αµερικανική Ακτοφυλακή (USCG), που εστιάζει σε πρόσφατη
κυβερνο-επίθεση µε χρήση κακόβουλου λογισµικού σε ποντοπόρο πλοίο και παρέχει
συστάσεις βασικών µέτρων για τη βελτίωση της κυβερνο-ασφάλειας των πλοίων.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι
η Αµερικανική Ακτοφυλακή (USCG) εξέδωσε τη Ναυτιλιακή Αγγελία (Marine Safety
Alert) 06/19 που αφορά σε πρόσφατη κυβερνο-επίθεση µε χρήση κακόβουλου λογισµικού
σε ποντοπόρο πλοίο που επηρέασε σηµαντικά το δίκτυο του πλοίου (shipboard network).
Από έρευνα που διετέλεσε οµάδα ειδικών στην κυβερνο-ασφάλεια της USCG
διαπιστώθηκε ότι παρόλο που δεν επηρεάστηκαν σηµαντικά συστήµατα ελέγχου του
πλοίου, ήταν ελλιπής η εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων ασφάλειας του
κυβερνοχώρου. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι το δίκτυο του πλοίου που χρησιµοποιείτο από
τo πλήρωµα, χρησιµοποιείτο και για υπηρεσιακούς λόγους, όπως επικαιροποίηση
ηλεκτρονικών χαρτών, στοιχεία φορτίου και επικοινωνία µε την ξηρά.
Με αφορµή το περιστατικό αυτό, από την USCG συνιστάται ανεπιφύλακτα οι
διαχειρίστριες εταιρείες και οι εµπλεκόµενοι χειριστές να ακολουθούν τα κάτωθι βασικά
µέτρα:
•
Να γίνει τµηµατικός διαχωρισµός δικτύων (Segment Networks). Προτείνεται
διαχωρισµός των δικτύων σε "υποδίκτυα" (subnetworks) προκειµένου να επαυξάνεται ο
βαθµός δυσκολίας κάποιου επιτήδειου χάκερ να αποκτήσει πρόσβαση σε βασικά
συστήµατα και εξοπλισµό του πλοίου.
•
Να δηµιουργηθούν προφίλ και κωδικοί πρόσβασης ανά χρήστη. Προτείνεται η
εξάλειψη χρήσης γενικών διαπιστευτηρίων σύνδεσης για πολλαπλούς χρήστες και η
δηµιουργία προφίλ δικτύου για κάθε εργαζόµενο µε χρήση µοναδικού κωδικού πρόσβασης
και/ή κάρτας ταυτοπροσωπίας (ID card). Προτείνεται επίσης περιορισµός της πρόσβασης
µόνο στα επίπεδα (levels) που είναι απαραίτητα σε κάθε χρήστη για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι λογαριασµοί του διαχειριστή του δικτύου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν
είναι απαραίτητο.
•
Να δίδεται προσοχή στη χρήση εξωτερικών µέσων (External Media). Το
περιστατικό αυτό αποκάλυψε ότι είναι κοινή πρακτική τα δεδοµένα/στοιχεία φορτίου να
µεταφέρονται στην αποβάθρα µέσω φορητού δίσκου USB. Είναι κρίσιµο για οποιοδήποτε
εξωτερικό µέσο, να προηγείται σάρωση, πριν τη σύνδεσή του σε οποιοδήποτε δίκτυο του
πλοίου, για τυχόν κακόβουλα λογισµικά σε αυτόνοµο σύστηµα.
•
Να γίνει εγκατάσταση και τακτική επικαιροποίηση βασικού λογισµικού
προστασίας από ιούς.
•
Να εκτελούνται επιδιορθώσεις των λογισµικών προγραµµάτων (patch computing).
Πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε παροχή πληροφοριακού υλικού προς βελτίωση των
δικτύων που χρησιµοποιούν τα πλοία µπορεί να αναζητηθεί στην ναυτιλιακή αγγελία της
USCG που διατίθεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG5PC/INV/Alerts/0619.
pdf
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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