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1.

Sissejuhatus

Käesolevast dokumendist leiate CyVET projekti raames loodud küberturbe ülesanded vastavalt projekti õpiväljunditele “O1. Küberturve õppekava
kutseõppele”. Ülesanded loodi 4 erinevale profiilile, mille kirjeldused leiate dokumendist O1. Ülesandeid ei pea kasutama ainult kirjeldatud
profiilide puhul. Sõltuvalt sellest, mis on ülesande eesmärk ja keerukus, võib neid kasutada erinevate sihtgruppidega. Näiteks 1. profiili (ilma
tehniliste teadmiste ja väheste küberturbe nõuetega) ülesandeid võib kasutada profiili 3 puhul (tehniliste oskustega, aga ilma kübeturbe
teadmistega). Samas sisaldab profiil 3 väga erinevaid ameteid (mehhatroonika, CNC operaatorid, automaatikud, robootika jms) ja tegemist on
väga heterogeense sihtgrupiga, kus inimestel on väga erinevad IT valdkonna teadmised. Seega võib mõni ülesanne olla liiga lihtne nendele
inimestele, kes on läbinud või lõpetanud automaatika eriala, aga on kasulik näiteks CNC operaatorile. Ja veel eriti profiil 3 puhul (ülesanded 5,
6 ja 7) lahendamisel on soovitav kasutada 2 õpetajat, üks IT taustaga ja teine OT taustaga. Samuti on võib ülesandeid lahendada õppijate
rühmadega, kus on nii IT tausta kui OT teadmistega õppijaid (mehhatroonika, automaatika, elektrikud).
Dokumendi teises peatükis on täpsustatud, millised ülesanded sobivad milliste profiilidega, ent samas tuleks soovitusi kasutada paindlikult ja
kasutada vabalt kõike, mis sobib parimal viisil õpetaja nõudmiste ja õppijatega. Õppekavast leiate kõikide profiilide õpiväljundid ja vastavalt
sellele tuleks valida sobivad ülesanded.
Vastavalt ülesannetele on võimalik valida kahe erinevad õppimisstiili vahel. Esimesel juhul selgitab õpetaja ülesande lahendust, samal
selgitades ülesanded teoreetilisi aluseid. Teine variant on panna õpilased ülesandeid lahendama ilma teooriat selgitamata, kus õpilased peavad
ise tegema uurimistööd leidmaks teadmised, mis aitavad ülesannet lahendada. Partnerid on lahendanud ülesandeid mõlemal viisi – esimest
variant kasutati Šotimaal ja teist Hispaanias ning mõlemad on andnud häid tulemusi., seega kasutamiseks tuleb valida see variant, mis sobib
kõige paremine õppijate õppimisstiiliga.
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Kõik ülesanded on jaotatud kaheks dokumendiks, üks juhend õppijatele ja teine õpetajale. Mõlemad dokumendid on sarnased, kaasaarvatud
lähteülesande kirjeldus, õpiväljundid, vajalikud ressursid, ülesande soovituslik lahenduskäik ja hindamiskriteeriumid. Õpetaja juhend sisaldab
ka eeltingimusi ja nõudeid (eelteadmised, riist- ja tarkvara) ja võimalikke vastuseid/tulemusi, mida õpilased peaksid esitama iga kriteeriumi
täitmiseks, et õpetajal oleks tulemusi lihtsam hinnata, eriti nendel juhtudel kui õpetaja ise pole küberturbe spetsialist.
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2.

Ülesanded

Küberturbe ülesanded loodi vastavalt dokumendis O1 kirjeldatud profiilidele:

Tehniline

Profiil
3

Profiil
4
Küberturve

Mitte-küberutrve

Profiil
1

Profiil
2

Mitte-tehniline
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•

Profiil 1 koondab enda alla ametid, kellel pole tehnilisi teadmisi ja kes oma ameti tõttu ei tea palju küberturbest, aga kellel peavad olema
tavakasutaja teadmised ja oskused küberturbest (näiteks kokk, automehhaanik, .meditsiiniõde …). Mooduli kompetentsid on suunatud
küberturbe teadlikkusele (küberhügieen) - sotsiaalvõrgustike turvalisele kasutamisele, peamistele küberohtudele ja nende
märkamisele.

•

Profiil 2 – mittetehnilised erialad, kes vajavad küberturbe teadmise oma ametiga seonduvalt, näiteks nad puutuvad kokku tundlikke
andmetega (pangatöötajad, raamatupidajad, kindlustuse töötajad, meditsiinitöötajad …). Mooduli kompetentsid on seotud andmekaitsega,
turvalise andmeedastusega ja säilitamisega.

•

Profiil 3 – tehnilised erialad, mis vajavad ainult teatud tüüpi küberturbe teadmisi ja oskusi, seonduvalt nende ametiga (CNC operaatorid,
robootika, digitaalne tootmine, IoT). Mooduli kompetentsid keskenduvad OT ja ITga seotud küberturbele.

•

Profiil 4 – tehnilised erialad ja IT taustaga ametid, samuti küberturbe teadmiste ja oskustega ametid, mis on seotud kaitse/ennetuse,
monitoorimise ja tõendite kogumisega. Mooduli kompetentsid on seotud haavatavuste tuvastamise ja analüüsiga, infoturbe haldamisega,
tõendite analüüsimisega jne.

Koostatud ülesanded järgivad 4 profiili ja katavad moodulites defineeritud küberturbe õpiväljundid. Järgnevas tabelis on kõik ülesanded seotud
vastava profiiliga, täpsustatud on profiili 3 (kuna see koondab väga erineva IT-oskustega erialasid) ja profiil 4, kuna see koondab IT maailmas
väga erinevaid profiile.
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Profiil 3

Profiil 1

Profiil 4

Mehhatroonika,

Automaatika,

Turvaaudiitor,

Turbehaldurid,

Tarkvaraarendus

Tõendite

Turbearhitekt..

CNC, elekter…

elektroonika,

võrguturbe

ITga seotud

Tarkvaraarendusga

analüüs

ITga seotud

robootika…

konsultant. ITga

kutseõpe: IT/IS

seotud kutseõpe:

ITga seotud

kutseõpe: IT/IS

seotud kutseõpe:

audit, IT/IS

rakenduste

kutseõpe:

audit, IT/IS

IT/IS audit, IT/IS

võrguhaldus.

arendamine;

IT/IS audit,

võrguhaldus,

võrguhaldus

Administreerimine

veebiarendus.

IT/IS

arvutiteadus

Profiil 2

ja IT.
Ülesanne 1

X

X

X

Ülesanne 2

X

X

X

Ülesanne 3

X

Ülesanne 4

X

Ülesanne 5

võrguhaldus

X

X

X

Ülesanne 6

X

X

X

X

Ülesanne 7

X

X

X

X

Ülesanne 8

X

X

X

Ülesanne 9

X

Ülesanne 10

X

Ülesanne 11

X

Ülesanne 12

X

Ülesanne 13

X
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SEADMETE OHUTU KASUTAMINE
EBATURVALISES
DIGITAALMAAILMAS
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Ülesande kirjeldus
Oled saanud kingituseks uue digitaalse seadme (õpetaja täpsustab millist
seadet/seadmeid

kasutate).

Vastutustundliku

kasutajana

soovid

sa,

kindlustada, et seadme kasutamine ja informatsioon selles oleks võimalikult
hästi kaitstud.
Soovid kasutada seadet tavapäraselt: kasutada e-post, surfata internetis ja
kasutada internetipanka,
Sinu

ülesanne

on

demonstreerida

oma

arusaamu

ja

teadlikkust

küberturvalisuse probleemidest uue digitaalse seadme kasutamisel.

Õpiväljundid
U1LO1. Õpilane identifitseerib tehnoloogiaga seotud füüsilisi ja virtuaalseid
riske
U1LO2. Õpilane rakendab meetmeid riskide ennetamiseks, arendab oma
teadmisi ja oskusi nimetatud valdkonnas,
U1LO3. Õpilane oskab viirusetõrje programme installeerida ja neid uuendada.
U1LO4. Õpilane kasutab turvalist parooli, et kaitsta ennast võimalike pettuste
eest.
U1LO5. Õpilane oskab kaitsta erinevaid haavatavaid seadmeid võimalike
digitaalsete ohtude eest (viirused, andmete õngitsemine jms).
U1LO6. Õpilane oskab identifitseerida andmete sensitiivsust/väärtust ja
tunneb ära rünnakud erinevat tüüpi andmetele.
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Miinimumnõuded (lävend)
Eel-teadmised

Vahendid/

Allikad

tarkvara
•

Interneti

Interneti

kasutamis-

kasutamis-

võimalusega

võimalusega

seade arvuti /

seade arvuti /

sülearvuti/

sülearvuti/

tahvelarvuti või

tahvelarvuti või

cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

nutitelefon

nutitelefon

benefits-best-practices-and-more

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_s
ecurity

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_secu
rity

•

https://digitalguardian.com/blog/what-

•

https://passwordsgenerator.net

•

https://howsecureismypassword.net/

•

https://www.roboform.com/how-secureis-my-password

•

https://lastpass.com/howsecure.php

Ülesande lahendamiseks on olemas
väga palju erinevaid allikaid. Õpetajad
peaksid kasutama kõiki neile
teadaolevaid allikaid.
Siin loetelus on toodud samad allikad,
mis õpilaste juhendis.
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Ülesande ajakava
Soovituslik ajakava ülesande lahendamiseks:
-

2 tundi, et määratleda ülesande lähtekohad (võimaluse korral ka
tööjaotus, kes mis ülesannet/ülesandeid lahendab)

-

10 tundi informatsiooni otsimiseks

-

2 tundi informatsiooni selekteerimiseks

-

2 tundi alternatiivide leidmiseks

-

2 tundi ettepanekute esitlemiseks / alternatiivide arutamiseks ja
kaalumiseks (meeskonnatöö)

-

1 tund tulemuste esitlemise vormi valimiseks /juhul kui õpetaja ei ole
seda eelnevalt kindlaks määranud)

-

2 tundi tulemuste korrektseks vormindamiseks (näiteks PowerPointi
esitlus)

-

2 tundi tulemuste esitlemiseks ja aruteluks

-

1 tund tulemuste hindamiseks / kuidas ülesande lahendasite ja kuidas
teha parendusi mistahes edasistes tegevustes.
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Tulemuste esitlemine
Tulemusi võib esitleda mistahes vormis, mida meeskond on otsustanud
kasutada. Tulemus peab olema sellises vormis, et seda on võimalik edaspidi
analoogsete ülesannete lahendamisel kasutada.
See võib olla tulemuste esitlus, mis võib sisaldada, ent pole piiratud
järgnevate formaatidega:
•

Video

•

Esitlustarkvara

•

Suuline (salvestatud)

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi /wiki

•

Muu sobiv meedia

Märkus: Õpetaja peab otsustama, mis on õpilastele sobiv formaat tulemuste
esitlemiseks.
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad kriteeriumid on soovituslikud ja lisatud eelkõige õpetaja tegevuse
toetamiseks.
Avalik esitlus (20%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas A selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata avaliku esinemise oskusi.
Meeskonnatöö (20%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas B selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata meeskonnatööoskusi.
Ülesande lahendus (60%). Soovitavalt 10% iga punkti eest.
1. Meeskond suudab leida vähemalt 3 füüsilist ja 3 virtuaalset riski.

Õpilase võimalikud vastused::
Füüsilised riskid

Virtuaalsed / Tarkvara riskid

Seadme jätmine järelvalveta /

Seadmel puudub viirusetõrje

seadme vargus
Veekahju

Tarkvara on uuendamata /
uuendused paigaldamata

Parooli andmine kellelegi

Nõrgad turvaseaded (parool)

2. Kirjeldab strateegiat riskide ennetamiseks.
Abinõud, mis peaksid olema strateegia osad:
•

Piiratud juurdepääs seadmele st sisenemiseks nõutakse kasutaja
autentimist (PIN-koodide kasutamist / biomeetrilist autentimist
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(näiteks sõrmejälgede kasutamine) / tugeva parooli kasutamist. / 2tasemelist autentimist (2FA))
•

Uuendada seadme operatsioonisüsteemi viimaste turvapaikadega.

•

Teha oma andmetest regulaarselt varukoopiad.

•

Kasutada krüpteerimist / turvalisi ühendusi ja veebilehti.

•

Lõpetada mittekasutavad teenused (wi-fi, Bluetooth).

•

Hari ennast, jälgi küberturvalisuse uudiseid ja soovitusi, näiteks kuidas
vältida õngitsemist.

•

Installeerid ja uuenda viirusetõrje.

3. Meeskond installeerib / uuendab seadme viirusetõrje tarkvara.
Võib installeerida uue viirusetõrje või tagada, et seadmel oleks kõige värskem
viirusetõrje versioon. NIST.org annab nimekirja saadaolevatest viirusetõrje
programmidest - https://www.nist.org/news.php?extend.45.11
Lisaks on võimalik kasutada teenust, mis võimaldab kasutajatel fail üles
laadida ja see skaneerida üle interneti
https://www.virustotal.com/gui/home/upload. Teenust saab kasutada näiteks juhul

kui puudub võimalus lokaalselt viirusetõrjet käivitada.
4. Genereerib turvalise parooli ja testib selle turvalisust.
Õpilased võivad kasutada linke, mis on toodud kasutatud allikates:
•

Genereerige parool – https://passwordsgenerator.net

•

Testige genereeritud parooli –
o

https://howsecureismypassword.net/

o

https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password

o

https://lastpass.com/howsecure.php

5. Määratleb uue seadme haavatavusi ja võimalikke kaitsemeetmeid.
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Leitud

peab

olema

vähemalt

3

potentsiaalset

haavatavust

ja

kaitsemehhanismi, näiteks:
Haavatavus

Maandamine

Uuel seadmel pole autentimist

Lülitada sisse autentimine

Teenused nagu wi-fi ja

Lülita välja teenused, mida sa ei kasuta.

Bluetooth on automaatselt sisse
lülitatud.
Uute rakendustega koos

Rakenduste allalaadimine ainult

kurivara allalaadimine

usaldusväärsetest allikatest.
Kontrollida, et antiviirus on
installeeritud ja uuendatud.

6. Määratleb sensitiivsed andmed ja võimalikke rünnakuid seda tüüpi
andmetele.
Järgnevalt on toodud näited:
Platvorm / Valdkond

Andmetüüp

Ründevektor

Sotsiaalmeedia

Personaalset

Sotsiaalmeedia,

identifitseerimist

Õngitsemine jms

võimaldav info
Personally Identifiable
Information (PII)
Internetipank

Finantsandmed, PII

Sotsiaalmeedia,
Õngitsemine jms

Vanade kirjade

Finantsandmed, PII

Dumpster diving

Kujutised / Pildid

Steganograafia

kustutamine
(prügikasti saatmine)
E-post

(informatsiooni
peitmine kujutisse)
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskond või Individuaalne)
Suurepärane

Väga

Sissejuhatus: Ettekandja
tutvustus, kuulajate
tähelepanu on saavutatud
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Esitluse põhiosa: Esitlus on
kergesti jälgitav ja mõistetav,
informatsioon on täpne ja
täielik

Kriteerium

Puudulik

Hea

Rahuldav

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Kokkuvõte: Lühike, selge ja
asjakohane

4

3

2

1

0

Esitlus: Ettekandja hääldas
korrektselt, kasutas
seisukohtade esitamiseks
sobivaid väljendeid, hea ja
loomulik kõneleja, hoidis
kuulajatega silmsidet, hääl
oli kuulamiseks piisavalt vali
ja selge, kasutas
minimaalselt märkmeid

4

3

2

1

0

Osalejate teadmised:
Osaleja on võimeline
vastama kuulajatelt tulnud
küsimustele, pärast
küsimuse kordamist

4

3

2

1

0

Kuulajate tähelepanu:
Hoidis kuulajate
tähelepanud esitluse jooksul

4

3

2

1

0

Allikad: Esitlus lõpus on
toodud kasutatud allikad

1

0

0

0

0

hea

Kommentaarid/
Ettepanekud:
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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SEADMETE OHUTU KASUTAMINE
EBATURVALISES
DIGITAALMAAILMAS
Juhend õpilastele
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Kestvus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Õpilase / õpetaja poolt jaotatavad ressursid:
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Ülesande kirjeldus
Oled saanud kingituseks uue digitaalse seadme (õpetaja täpsustab millist
seadet/seadmeid

kasutate).

Vastutustundliku

kasutajana

soovid

sa,

kindlustada, et seadme kasutamine ja informatsioon selles oleks võimalikult
hästi kaitstud.
Soovid kasutada seadet tavapäraselt: kasutada e-post, surfata internetis ja
kasutada internetipanka,
Sinu

ülesanne

on

demonstreerida

oma

arusaamu

ja

teadlikkust

küberturvalisuse probleemidest uue digitaalse seadme kasutamisel.

Õpiväljundid
U1LO1. Õpilane identifitseerib tehnoloogiaga seotud füüsilisi ja virtuaalseid
riske
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U1LO2. Õpilane rakendab meetmeid riskide ennetamiseks, arendab oma
teadmisi ja oskusi nimetatud valdkonnas,
U1LO3. Õpilane oskab viirusetõrje programme installeerida ja neid uuendada.
U1LO4. Õpilane kasutab turvalist parooli, et kaitsta ennast võimalike pettuste
eest.
U1LO5. Õpilane oskab kaitsta erinevaid haavatavaid seadmeid võimalike
digitaalsete ohtude eest (viirused, andmete õngitsemine jms).
U1LO6. Õpilane oskab identifitseerida andmete sensitiivsust/väärtust ja
tunneb ära rünnakud erinevat tüüpi andmetele.

Kasutavad allikad
Mõned soovituslikud allikad:
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security

•

https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygienebenefits-best-practices-and-more

•

https://passwordsgenerator.net

•

https://howsecureismypassword.net/

•

https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password

•

https://lastpass.com/howsecure.php

Protsess
Ülesande lahendamiseks tuleb tegutseda organiseeritult. Selleks soovitame
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Selgita välja olulisemad lähtekohad ülesande lahendamiseks.
Näiteks käesoleval juhul: tehnoloogiaga seotud riskid, peamised
kaitsemeetmed, haavatav informatsioon (mida võidakse rünnata),.

2.

Otsi

informatsiooni,

mis

on

seotud

eelpool

nimetatud

lähtekohtadega, vaata üle kasutatavad allikad ja otsi ka ise uuemaid
allikaid.
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3.

Selekteeri välja olulisemad allikad ülesande lahendamiseks.

4.

Paku välja erinevaid lahendusi.

5.

Leidke meeskonnaga ühiselt kõige efektiivsem lahendus.

6.

Koostage plaan ülesande lahendamiseks (kui olete kindlaks teinud,
mida on tarvis teha, siis kirjeldage ka kuidas te seda teete).

7.

Realiseerige oma plaan.

8.

Esitlege tulemused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinnake, kuidas tulite toime ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
Meeskond:
•

Suudab leida vähemalt 3 füüsilist ja 3 virtuaalset riski.

•

Kirjeldab strateegiat riskide ennetamiseks.

•

Installeerib / uuendab seadme viirusetõrje rakenduse.

•

Genereerib turvalise parooli ja testib selle turvalisust.

•

Määratleb uue seadme haavatavusi ja võimalikke kaitsemeetmeid.

•

Määratleb sensitiivsed andmed ja võimalikud rünnakud seda tüüpi
andmetele.
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ISIKLIKE ANDMETE KAITSE JA
DIGITAALNE IDENTITEET
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Ülesande kirjeldus
Oled saanud kingituseks uue digitaalse seadme (õpetaja täpsustab millist
seadet/seadmeid

kasutate).

Vastutustundliku

kasutajana

soovid

sa,

kindlustada, et seadme kasutamine ja informatsioon selles oleks võimalikult
hästi kaitstud.
Soovid kasutada seadet tavapäraselt: kasutada e-post, surfata internetis,
kasutada sotsiaalmeediat ja internetipanka.
Sinu

ülesanne

on

demonstreerida

oma

arusaamu

ja

teadlikkust

küberturvalisuse probleemidest uue digitaalse seadme kasutamisel.

Õpiväljundid
U2LO1. Õppija käitub adekvaatselt digitaalses maailmas ja haldab oma
digitaalset jälge korrektselt.
U2LO2. Õppija on võimeline tuvastama, et tema digitaalne identiteet on teiste
poolt varastatud või väärkasutatud.
U2LO3. Õppija on võimeline kaitsma teiste inimestega seotud informatsiooni
(kolleeg, sõber jne).
U2LO4. Õppija on võimeline otsima, kustutama ja/või muutma tema endaga
seotud online infot.
U2LO5. Õppija oskab hallata oma digitaalset jälge.
U2LO6. Õppija oskab kriitiliselt käituda jagades internetis enda kohta infot.
U2LO7. Õppija oskab luua vastavalt eesmärkidele erinevaid digitaalseid
identiteete.
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Miinimumnõuded (lävend)
Eel-teadmised

Vahendid/

Allikad

tarkvara
•

Interneti

Interneti

kasutamis-

kasutamis-

võimalusega

võimalusega

seade arvuti /

seade arvuti /

sülearvuti/

sülearvuti/

tahvelarvuti või

tahvelarvuti või

cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

nutitelefon

nutitelefon

benefits-best-practices-and-more

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_s
ecurity

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_secu
rity

•

https://digitalguardian.com/blog/what-

•

https://passwordsgenerator.net

•

https://howsecureismypassword.net/

•

https://www.roboform.com/how-secureis-my-password

•

https://lastpass.com/howsecure.php

Ülesande lahendamiseks on olemas
väga palju erinevaid allikaid. Õpetajad
peaksid kasutama kõiki neile
teadaolevaid allikaid.
Siin loetelus on toodud samad allikad,
mis õpilaste juhendis.
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Ülesande ajakava
Soovituslik ajakava ülesande lahendamiseks:
-

2 tundi, et määratleda ülesande lähtekohad (võimaluse korral ka
tööjaotus, kes mis ülesannet/ülesandeid lahendab)

-

10 tundi informatsiooni otsimiseks

-

2 tundi informatsiooni selekteerimiseks

-

2 tundi alternatiivide leidmiseks

-

2 tundi ettepanekute esitlemiseks / alternatiivide arutamiseks ja
kaalumiseks (meeskonnatöö)

-

1 tund tulemuste esitlemise vormi valimiseks /juhul kui õpetaja ei ole
seda eelnevalt kindlaks määranud)

-

2 tundi tulemuste korrektseks vormindamiseks (näiteks PowerPointi
esitlus)

-

2 tundi tulemuste esitlemiseks ja aruteluks

-

1 tund tulemuste hindamiseks / kuidas ülesande lahendasite ja kuidas
teha parendusi mistahes edasistes tegevustes.
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Tulemuste esitlemine
Tulemusi võib esitleda mistahes vormis, mida meeskond on otsustanud
kasutada. Tulemus peab olema sellises vormis, et seda on võimalik edaspidi
analoogsete ülesannete lahendamisel kasutada.
See võib olla tulemuste esitlus, mis võib sisaldada, ent pole piiratud
järgnevate formaatidega:
•

Video

•

Esitlustarkvara

•

Suuline (salvestatud)

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi /wiki

•

Muu sobiv meedia

Märkus: Õpetaja peab otsustama, mis on õpilastele sobiv formaat tulemuste
esitlemiseks.
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad kriteeriumid on soovituslikud ja lisatud eelkõige õpetaja tegevuse
toetamiseks.
Avalik esitlus (20%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas A selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata avaliku esinemise oskusi.
Meeskonnatöö (20%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas B selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata meeskonnatööoskusi.
Ülesande lahendus (60%). Soovitavalt 10% iga punkti eest.
1. Meeskond suudab leida vähemalt 3 füüsilist ja 3 virtuaalset riski.

Õpilase võimalikud vastused::
Füüsilised riskid

Virtuaalsed / Tarkvara riskid

Seadme jätmine järelvalveta /

Seadmel puudub viirusetõrje

seadme vargus
Veekahju

Tarkvara on uuendamata /
uuendused paigaldamata

Parooli andmine kellelegi

Nõrgad turvaseaded (parool)

2. Kirjeldab strateegiat riskide ennetamiseks.
Abinõud, mis peaksid olema strateegia osad:
•

Piiratud juurdepääs seadmele st sisenemiseks nõutakse kasutaja
autentimist (PIN-koodide kasutamist / biomeetrilist autentimist
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(näiteks sõrmejälgede kasutamine) / tugeva parooli kasutamist. / 2tasemelist autentimist (2FA))
•

Uuendada seadme operatsioonisüsteemi viimaste turvapaikadega.

•

Teha oma andmetest regulaarselt varukoopiad.

•

Kasutada krüpteerimist / turvalisi ühendusi ja veebilehti.

•

Lõpetada mittekasutavad teenused (wi-fi, Bluetooth).

•

Hari ennast, jälgi küberturvalisuse uudiseid ja soovitusi, näiteks kuidas
vältida õngitsemist.

•

Installeerid ja uuenda viirusetõrje.

3. Meeskond installeerib / uuendab seadme viirusetõrje tarkvara.
Võib installeerida uue viirusetõrje või tagada, et seadmel oleks kõige värskem
viirusetõrje versioon. NIST.org annab nimekirja saadaolevatest viirusetõrje
programmidest - https://www.nist.org/news.php?extend.45.11
Lisaks on võimalik kasutada teenust, mis võimaldab kasutajatel fail üles
laadida

ja

see

skaneerida

üle

interneti

https://www.virustotal.com/gui/home/upload. Teenust saab kasutada näiteks juhul

kui puudub võimalus lokaalselt viirusetõrjet käivitada.
4. Genereerib turvalise parooli ja testib selle turvalisust.
Õpilased võivad kasutada linke, mis on toodud kasutatud allikates:
•

Genereerige parool – https://passwordsgenerator.net

•

Testige genereeritud parooli –
o

https://howsecureismypassword.net/

o

https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password

o

https://lastpass.com/howsecure.php

5. Määratleb uue seadme haavatavusi ja võimalikke kaitsemeetmeid.
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Leitud

peab

olema

vähemalt

3

potentsiaalset

haavatavust

ja

kaitsemehhanismi, näiteks:
Haavatavus

Maandamine

Uuel seadmel pole autentimist

Lülitada sisse autentimine

Teenused nagu wi-fi ja

Lülita välja teenused, mida sa ei kasuta.

Bluetooth on automaatselt sisse
lülitatud.
Uute rakendustega koos

Rakenduste allalaadimine ainult

kurivara allalaadimine

usaldusväärsetest allikatest.
Kontrollida, et antiviirus on
installeeritud ja uuendatud.

6. Määratleb sensitiivsed andmed ja võimalikke rünnakuid seda tüüpi
andmetele.
Järgnevalt on toodud näited:
Platvorm / Valdkond

Andmetüüp

Ründevektor

Sotsiaalmeedia

Personaalset

Sotsiaalmeedia,

identifitseerimist

Õngitsemine jms

võimaldav info
Personally Identifiable
Information (PII)
Internetipank

Finantsandmed, PII

Sotsiaalmeedia,
Õngitsemine jms

Vanade kirjade

Finantsandmed, PII

Dumpster diving

Kujutised / Pildid

Steganograafia

kustutamine
(prügikasti saatmine)
E-post

(informatsiooni
peitmine kujutisse)
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskond või Individuaalne)
Suurepärane

Väga

Sissejuhatus: Ettekandja
tutvustus, kuulajate
tähelepanu on saavutatud

4

Esitluse põhiosa: Esitlus on
kergesti jälgitav ja mõistetav,
informatsioon on täpne ja
täielik

Kriteerium

Puudulik

Hea

Rahuldav

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Kokkuvõte: Lühike, selge ja
asjakohane

4

3

2

1

0

Esitlus: Ettekandja hääldas
korrektselt, kasutas
seisukohtade esitamiseks
sobivaid väljendeid, hea ja
loomulik kõneleja, hoidis
kuulajatega silmsidet, hääl
oli kuulamiseks piisavalt vali
ja selge, kasutas
minimaalselt märkmeid

4

3

2

1

0

Osalejate teadmised:
Osaleja on võimeline
vastama kuulajatelt tulnud
küsimustele, pärast
küsimuse kordamist

4

3

2

1

0

Kuulajate tähelepanu:
Hoidis kuulajate
tähelepanud esitluse jooksul

4

3

2

1

0

Allikad: Esitlus lõpus on
toodud kasutatud allikad

1

0

0

0

0

hea

Kommentaarid/
Ettepanekud:
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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ISIKLIKE ANDMETE KAITSE JA
DIGITAALNE IDENTITEET
Juhend õppijale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Oled saanud kingituseks uue digitaalse seadme (õpetaja täpsustab millist
seadet/seadmeid

kasutate).

Vastutustundliku

kasutajana

soovid

sa,

kindlustada, et seadme kasutamine ja informatsioon selles oleks võimalikult
hästi kaitstud.
Soovid kasutada seadet tavapäraselt: kasutada e-post, surfata internetis,
kasutada sotsiaalmeediat ja internetipanka.
Sinu ülesanne on demonstreerida oma arusaamu ja teadlikkust
küberturvalisuse probleemidest uue digitaalse seadme kasutamisel.
Käesolevas ülesanded tuleb keskenduda isiklike andmete ja identiteedi
kaitsmisele võimalike turvarikkumiste eest, samuti kuidas tagada turvalist
online kohalolu.

Learning objectives
U2LO1. Õppija käitub adekvaatselt digitaalses maailmas ja haldab oma
digitaalset jälge korrektselt.
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U2LO2. Õppija on võimeline tuvastama, et tema digitaalne identiteet on teiste
poolt varastatud või väärkasutatud.
U2LO3. Õppija on võimeline kaitsma teiste inimestega seotud informatsiooni
(kolleeg, sõber jne).
U2LO4. Õppija on võimeline otsima, kustutama ja/või muutma tema endaga
seotud online infot.
U2LO5. Õppija oskab hallata oma digitaalset jälge.
U2LO6. Õppija oskab kriitiliselt käituda jagades internetis enda kohta infot.
U2LO7. Õppija oskab luua vastavalt eesmärkidele erinevaid digitaalseid
identiteete.

Kasutatavad allikad
Mõned üldised allikad alustamiseks:
•

http://www.identitytheft.org.uk/

•

https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-informationdefinition,news-18036.html

•

https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&
mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR

•

https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&
mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV

•

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+
computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&
&FORM=VRDGAR

•

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&
&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDR
VRV

Soovituslik ajakava
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Ülesande lahendamiseks tuleb tegutseda organiseeritult. Selleks soovitame
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Selgita välja olulisemad lähtekohad ülesande lahendamiseks.
Näiteks käesoleval juhul: tehnoloogiaga seotud riskid, peamised
kaitsemeetmed, haavatav informatsioon (mida võidakse rünnata).

2.

Otsi

informatsiooni,

mis

on

seotud

eelpool

nimetatud

lähtekohtadega (vaata üle soovitatud allikad, aga otsi ka muid
allikaid.
3.

Selekteeri välja olulisemad allikad ülesande lahendamiseks.

4.

Paku välja erinevaid lahendusi.

5.

Vali meeskonna arvates kõige efektiivsem(ad) ettepanek(ud).

6.

Koosta tegevuskava ülesande lahendamiseks, võimalusel ka, kes
on teostaja.

7.

Realiseerige oma tegevuskava.

8.

Esitlege tulemused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinnake, kuidas tulite toime ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Meeskond oskab kirjeldada ja mõista, mis on nende digitaalse jalajälje
ning digitaalse jälgimise kontseptsioon.

•

Meeskond kirjeldab nende isiklike andmete (PII) kasutamise ohte.

•

Meeskond oskab määratleda ja leida võtteid isiklike andmete
kaitsmiseks nii töö- kui eraelus.

•

Meeskond ja kõik liikmed oskavad leida ja redigeerida oma online
profile nii isiklikus kui organisatsiooni vaates.

•

Meeskond on võimeline haldama oma digitaalseid jälgi/jalajälge.

•

Meeskond on võimeline leidma võtteid, kuidas jagada isiklikke andmeid
turvaliselt.
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•

Meeskond on võimeline kasutama sobivat digitaalset identiteeti
erinevatel eesmärkidel nii üksikisikutele kui ettevõtjatele.
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INFOTURBE HALDUS JA
REGULATSIOONID
EBATURVALISES DIGITAALSES
MAAILMAS
Juhend õpetajale

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Kestus
48 tundi / 6 päeva

Lähteolukorra kirjeldus
Sind on edutatud ettevõttes uude ametisse, oled nüüd ettevõtte andmekaitse spetsialist
(DPO – Data Protection Officer). Vastutad ettevõtte andmekaitse strateegia ja selle
rakendamise eest. Strateegia ja selle rakendamine peavad olema vastavuses
andmekaitse seaduste ja nõuetega.
Antud ülesande ühe osana pead välja töötama sobiva stsenaariumi, kuidas saavutada
õpiväljundid ja täita hindamiskriteeriumid.
Sinu

ülesanne

on

demonstreerida

oma

teadmisi

ja

teadlikkust

küberturbe

regulatsioonidest, tehnoloogiast ja vastavate protsesside/protseduuride kohaldamise
vajalikkust.
Ülesandeks ettevalmistumisel tuleks kindlasti konsulteerida õpetajaga, et kindlustada, et
olete ülesande kõikidest osadest õigesti aru saanud.

Õpiväljundid
•

U3LO1. Õppija on mõistab infoturbe tähtsust ja selle olulisust organisatsioonis.

•

U3LO2. Õppija teab peamisi küberturvalisuse ja infoturbe seaduseid, regulatsioone
ja eetilisi põhimõtteid (näiteks GDPR ja ISO 27 000)

•

U3LO3. Õppija on planeerib oma tööd vastavalt organisatsiooni infoturbe reeglitele.
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•

U3LO4. Õppija rakendab oma töös tele-/andmeside turbenõudeid:
konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus.

•

U3LO5. Õppija on rakendab töötajate koolitamisel infoturbe juhendeid, ohjata ja
monitoorida.

Miinimumnõuded
Eelteadmised

Vahendid/tarkvara
Sobiv

IT kirjandus

Allikasd
https://ec.europa.eu/digital-single-

internetiühendusega market/en/news/cybersecurity-act-strengthensseade, mis

europes-cybersecurity

Üldine

võimaldab

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-

arusaam,

infootsinguid ja

versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-

mis on

tõendusmaterjali

2012/hh831364(v%3Dws.11)

GDPR.

genereerimist.

https://www.certificationeurope.com/certification/cyberessentials/

Üldine
arusaam,
mis on
ärilised
andmed.
Teab,
millised
seadused
reguleerivad
küberturvet.

ISO27000 Series Links
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:isoiec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
GDPR Links
https://gdpr-info.eu/

Antud teema kohta on väga palju allikaid. Õpetajad
peaksid kasutama neid ressursse, mis on neile
kättesaadavad.
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Ajakava
Soovituslik ajakava ülesande lahendamiseks:
-

4 tundi, et ülesande tingimustest aru saada (võimalusel koos
tööjaotusega)

-

20 tundi informatsiooni otsimiseks

-

12 tundi ettepanekute tegemiseks / tuemuste esitlemiseks lahenduste
tutvustamiseks / tulemuste kogumine ja õppijate grupiarutelu

-

3 tund selgitamaks, kuidas tulemusi esitleda (juhul kui õpetaja pole seda
sätestanud)

-

3 tundi, et vormistada tulemused näiteks PowerPointi esitlusena.

-

2 tundi tulemuste esitlemiseks ja diskussiooniks

-

3 tuni hindamiseks – kuidas ülesande lahendamisega hakkama saadi,
mida oleks saanud paremini teha
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Tulemuste esitlemine
Tulemused võib esitleda kasutades erinevaid meediaid, õppijad otsustavad
ühiselt, millist meediat kasutada. Tulemusi peab olema võimalik säilitada.
Tulemuste esitamiseks võib kasutada esitlust, mis võib sisaldada:
•

Video

•

Esitlus tarkvara kasutamisest

•

Suuline ettekanne (ettekande salvestis)

•

Kirjalik aruanne

•

Blog / vlog /wiki

•

Muu sobiv meedium

Märkus: Õpetaja peaks otsustama, mis on õppijate jaoks sobiv formaat oma
tulemuste esitlemiseks.
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja on mõeldud õpetaja toetamiseks.
Avalik ettekanne (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud lisas A dokumendi lõpus, mis sisaldab
kriteeriume, mis abistavad õpetajate suulise ettekande hindamisel.
Meeskonnatöö (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud lisas B dokumendi lõpus, mis sisaldab
kriteeriume, mis abistavad õpetajat meeskonnatöö hindamisel.
Olulisemad tulemused (80%). 10% iga punkti eest (U3LO1 to U3LO5).

Valdkond/õpiväljund

Hindamiskriteerium

Oodatav tulemus

U3LO1

Õppija selgitab millised

Peab olema seotud

Õppija on mõistab

on organisatsiooni

hüpoteetilise või reaalse

infoturbe tähtsust ja selle

infoturbe juhendid.

ettevõttega. Peab

olulisust organisatsioonis.

sisaldama viiteid

Element 1

andmetele, mis vajavad
kaitset või korrektset
käsitlemist.
Aruanne/esitlus peab
rõhutama, andmete
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turvalist hoidmist,
tõestades seda näidetega.
U3LO1

Õppija teeb

Lahendus peaks sisaldama

Õppija rakendab töötajate

parendusettepanekuid

töödeldavate andmetega

ohutuskoolitusel infoturbe

või annab soovitusi

seotud üksikasju, mis on

juhendeid.

parimate praktikate

andmed, samuti seda, kui

Element 2

kasutamiseks.

olulised need andmed on.

U3LO2

Õppija tunneb info- ja

Aruanne peab sisaldama

Õppija teab peamisi

küberturbe

viiteid

küberturvalisuse ja

põhikontseptsioone,

seadustele/standarditele,

infoturbe seaduseid,

regulatsioone ja

mis on seotud antud

regulatsioone ja eetilisi

protseduure.

stsenaariumiga.

põhimõtteid (näiteks GDPR

Lihtne oleks viidata ainult

ja ISO 27 000)

standardile ISO 27000, kuid

Element 3

see koosneb mitmetest
standarditest ning oluline
on esitada viide
konkreetsele standardile.

U3LO2
Element 4

Õppija on võimeline

Lahendus peaks sisaldama

rakendama infoturbega

õppijate

seotud regulatsioone

suhtumist/arvamust
andmete töötlemise
eetilistele aspektidele.

U3LO3

Õppija rakendab

Andmete puhul on

Õppija on planeerib oma

infoturbe suuniseid

tavaliselt tegemist andmete

tööd vastavalt

vooga (protsessiga).

organisatsiooni infoturbe

Protsess peab andma

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

reeglitele.

kasutajale juhiseid selle

Element 5

kohta, kuidas tuleks tagada
andmete
terviklikkus/kaitse
protsessi igas etapis.
Protsessi esitamiseks võib
kasutada plokkskeemi.
Skeem võib näidata ka
tegevuste ajastust.

U3LO4.

Õppija selgitab

Lahendus peab sisaldama

Õppija rakendab oma töös

konfidentsiaalsuse,

CIA mudeli definitsiooni

tele-/andmeside

terviklikkuse ja

(Confidentiality, Integrity,

turbenõudeid:

käideldavuse tähendust

Availability) ja kuidas on

konfidentsiaalsus,

CIA mudel protsessiga

terviklikkus,

seotud.

kättesaadavus.

Element 6
U3LO4
Element 7

Õppija selgitab

Lahenduses peaks olema

konfidentsiaalsuse

põhjalik CIA mudeli käsitlus

rikkumise võimalikke

– selgitada, millised on

tagajärgi

andmete
konfidentsiaalsuse
rikkumise tagajärjed.
Näiteks, milline on tüüpiline
teenustaseme leping SLA
(Service Level

Agreements) ja selle
seosed CIA mudeliga
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U3LO5

Õppija valmistab ette

Lahendus peaks sisaldama

Õppija järgib töötajate

infoturbe lühijuhised

soovitusi selle kohta,

ohutuskoolitusel infoturbe

organisatsioonile või

kuidas antud

juhendeid.

organisatsiooni töötajate

protsessi/stsenaariumi

Element 8

grupile

töötajatele selgitada,
rõhutades nõuetekohase
koolituse tähtsust, et
tagada kasutamise
järjepidevus, ja nende
arusaamine mõjust, kui
andmeid ei töödelda
nõuetekohaselt ja vastavalt
käesolevas ülesandes välja
töötatud suunistele.

Võimalikud õppijate vastused

Märkus: järgnevas näites on toodud võimalikud tulemused elementide kaupa.
Tulemused on saadud paljudest erinevatest allikatest ja ei moodusta ühtset
tervikut. Loetelupunktid on mõeldud selleks, et aidata õpetajal kindlaks teha
valdkonnad, mida võiks käsitleda. Esitatud näide ei ole ammendav.

Väljamõeldud stsenaarium
Oled

tööle

võetud

kui

ettevõtte

andmekaitseametnik.

Sinu

peamine

tööülesanne on tagada kliendiandmete turvaline salvestamine ja säilitamine.

Element 1:
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•

Viide, et olete kontrollinud ettevõtte

privaatsuspoliitikat, nt tagada

sidusrühmade (kõik, kes on seotud andmete töötlemisega) teadlikkus,
kuidas andmeid töödeldakse, kasutatakse ja säilitatakse.
Element 2:
•

Hinnake, kas kasutatavad poliitikad/protseduurid suudavad tagada kasutajate
andmete konfidentsiaalsuse nii salvestamisel, töötlemisel kui andmete

edastamisel (krüpteerimine).
•

Hinnake, kas poliitikad/menetlused tagavad andmete terviklikkuse.

•

Mõju hindamise näide:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-thegeneral-data-protection-regulation-gdpr/accountability-andgovernance/data-protection-impact-assessments/
Element 3:
•

Teha kindlaks asjakohased standardid ja suunised, mida nende
stsenaariumi kaalumisel järgitakse. Nt isikuandmete kaitse üldmäärus
(artikkel 6: kui andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete
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töötlemiseks) ja standard ISO 27001 Information security management
systems – requirements, ISO 27003 Information security management
systems – Implementation guidance, ISO 27014 Information technology –
security techniques – governance of information security.
•

Kui andmed paiknevad pilvehoidlas, siis isikuandmete kaitsmisel (PII -

personally identifiable information) lähtuda standardist ISO 27018
(avalike pilveteenuste kasutamine).
•

Andmete säilitamisel tuleks kohaldada standardit ISO 27040

•

Samuti võiks viidata küberturbe üldistele põhimõtetele.

Element 4:
•

Kui stsenaarium on seotud kliendi isikuandmete töötlemise ja
säilitamisega, siis peavad andmed vastama GDPR (artikkel 6: Kui
andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;) ja
standardile ISO 27001, samas pilveteenuste kasutamine vastavalt
standardile ISO 27018

Element 5:
•

Andmekaitseametnikuna pead juurutama kliendiandmete kogumise
poliitikat, mis põhineb eelnevatel suunistel. See hõlmab protsessi
dokumentatsiooni/plokkskeemi loomist, mis on abiks andmevaldkonna
huvipoolte koolitamisel. Järgnevalt on toodud näidisprotsess:
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Vaata lisaks: https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consentbefore-tracking/
Element 6:
•

Konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus, tuntud ka kui CIA mudel,
on mudel, mille eesmärk on suunata ettevõtte infoturbe poliitikat. Mudeli
komponente peetakse küberturbe valdkonnas kõige olulisemateks.

•

Konfidentsiaalsus

on

umbes

samaväärne

privaatsusega.

Konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatavate meetmete eesmärk on
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vältida tundliku teabe jõudmist valede inimesteni, tagades samas, et
õigetel inimestel on juurdepääs olemas.
•

Hea näide konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutatavatest meetoditest on
kontonumber

või

internetipangas.
konfidentsiaalsuse

marsruutimisnumber,

Andmete

krüpteerimine

tagamiseks.

Kasutaja

mida
on
ID-d

kasutatakse

üldine
ja

meetod

paroolid

on

standardprotseduur; kahekordne autentimine on muutumas normiks.
•

Terviklikkus hõlmab andmete järjepidevuse, täpsuse ja usaldusväärsuse
säilitamist kogu elutsükli jooksul. Andmeid ei tohi edastamisel muuta
ning tuleb kasutada meetmeid tagamaks, et volitamata isikud ei saa
andmeid muuta (näiteks konfidentsiaalsuse rikkumise korral)

•

Käideldavus on kõige paremini tagatud, kui suudetakse rangelt hallata
kogu riistvara, teostades riistvara remonti kohe, kui vaja ja säilitades
korrektselt toimiva operatsioonisüsteemi keskkonna, mis on vaba
tarkvara konfliktidest. Lahenduses võiks uurida ka SLA lepingu sisu.

Element 7:
Andmete rikkumise võimalik mõju
•

Finantskulud (GDPR Trahvid)

•

Maine kahju

•

Võimalikud kohtuvaidlused

•

Tsiviil või kriminaalsüüdistused/kohtuotsused

•

Infoturbe valdkonna töötajate (CEO/CIO/CSO vallandamine

Element 8:
Pakutavad koolitusjuhendid võiksid hõlmata mitmeid aspekte, sealhulgas
isikuandmete kaitse (GDPR) üldmäärust, näiteks:
•

Sissejuhatus GDPR

•

GDPR mõjuulatus

•

Mis on isikuandmed (PII) ja tundlikud andmed
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•

Isikuandmete kogumise ja töötlemise kuus põhimõtet

•

Muudatusettepanekud GDPR

•

Kuidas on isikuandmete kaitse üldmäärust rakendatud Euroopa Liidus

•

Andmete kontroller vs volitatud töötleja

•

Andmesubjekti õigused

•

Isikuandmete kogumine, päringute tegemine ja töötlemine

•

GDPR rikkumised ja muud õigusrikkumised ning järgnevad karistused

Õppijad võiksid näidata oma sügavamat mõistmist, pakkudes valitud
stsenaariumiga seotud sobivat plokkskeemi/protsessi diagrammi.
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Lisa A
Esitluse hindamiskriteeriumid (meeskond või individuaalne)
Suurepärane

Väga hea

Hea

Rahuldav

Mitterahuldav

Suuline ettekanne:
sissejuhatus, kuulajate
tähelepanu haaramine

4

3

2

1

0

Ettekande ülesehitus:
Lihtne jälgida ja arusaada,
informatsioon on täpne ja
täielik

4

3

2

1

0

Kokkuvõte: Lühike, selge
ja võtab ettekande kokku

4

3

2

1

0

Esitlus: Ettekandja
kõneleb selgelt, hääldus
on korrektne; tulemuste
selgitamiseks kasutatud
väljendid on sobivad ja
loomulikud; olemas
silmside kuulajatega; hääl
on kuulamiseks selge ja
piisava tugevusega; ei loe
teksti lihtsalt maha

4

3

2

1

0

Teadmised: Osaleja on
võimeline vastama
kuulajatelt tulnud
küsimusele pärast
küsimuse kordamist

4

3

2

1

0

Kuulajate tähelepanu:
Kuulajate tähelepanu on
aktiivne kogu ettekande
jooksul

4

3

2

1

0

Allikad: Ettekande lõpus
on olemas allikate loetelu

1

0

0

0

0

Kriteerium

Märkused/kommentaarid:
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged, raskesti
mõistetavad, meeskonnaliikmete
kaasatus on vähene.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged, arusaadavad, kõik
meeskonnaliikmed on kaasatud.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed väljendavad vabalt
oma mõtteid, tundeid ja ideid

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist ja
ei karda end naeruvääristada või
kättemaksu.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed suudavad erinevusi
tunnistada ja nendega tööd teha.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
ettevaatlikud.

Usaldus

Meeskonnaliikmed on kahtlustavad
üksteise motiivide suhtes.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed püüavad erinevusi
tasandada ja konfliktide vältimiseks alla
suruda.
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Tugi

Meeskonnaliikmed ei julge üksteiselt
abi küsida.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed tunnevad ennast
hästi nii abi andmisel kui küsimisel.

1

2

3

4

5

Aruteludes osalevad kõik
meeskonnaliikmed.

1

2

3

4

5

Otsuseid tehakse ühiselt.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed on valmis
protseduure muutma vastavalt
olukorrale..

Osalemine

Aruteludes domineerivad üksikud
meeskonnaliikmed.

Otsustamine

Otsuseid teevad üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on takerdunud kehtestatud
reeglitesse ja protseduuridesse, mida
meeskonnaliikmetel on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Liikmete individuaalsed võimed,
teadmised ja kogemused pole täielikult
ära kasutatud.
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Kõikide meeskonnaliimete võimed,
teadmised ja kogemus on täielikult
kasutusel.
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INFOTURBE HALDUS JA
REGULATSIOONID
EBATURVALISES DIGITAALSES
MAAILMAS
Juhend õppijale
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Kestus
48 tundi / 6 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Liikmete nimed:

Lähteolukorra kirjeldus
Sind on edutatud ettevõttes uude ametisse, oled nüüd ettevõtte andmekaitse
ametnik (DPO – Data Protection Officer). Vastutad ettevõtte andmekaitse
strateegia ja selle rakendamise eest. Strateegia ja selle rakendamine
peavad olema vastavuses andmekaitse seaduste ja nõuetega.
Antud ülesande ühe osana pead välja töötama sobiva stsenaariumi, kuidas
saavutada õpiväljundid ja täita hindamiskriteeriumid.
Sinu ülesanne on demonstreerida oma teadmisi ja teadlikkust küberturbe
regulatsioonidest, tehnoloogiast ja vastavate protsesside/protseduuride
kohaldamise vajalikkust.
Ülesandeks ettevalmistumisel tuleks kindlasti konsulteerida õpetajaga, et
kindlustada, et olete ülesande kõikidest osadest õigesti aru saanud.
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Õpiväljundid
•

U3LO1. Õppija on mõistab infoturbe tähtsust ja selle olulisust
organisatsioonis.

•

U3LO2. Õppija teab peamisi küberturvalisuse ja infoturbe seaduseid,
regulatsioone ja eetilisi põhimõtteid (näiteks GDPR ja ISO 27 000)

•

U3LO3. Õppija on planeerib oma tööd vastavalt organisatsiooni
infoturbe reeglitele.

•

U3LO4. Õppija rakendab oma töös tele-/andmeside turbenõudeid:
konfidentsiaalsus, terviklikkus, käideldavus.

•

U3LO5. Õppija on rakendab töötajate koolitamisel infoturbe juhendeid,
ohjata ja monitoorida.

Ressursid
Mõned allikad tööga alustamiseks:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthenseuropes-cybersecurity
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
ISO27000 Series Links
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
GDPR Links
https://gdpr-info.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

Soovituslik protsess
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
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1.

Määratle parameetrid, mida vajad ülesande lahendamiseks,
näiteks leida regulatsioonid/seadused/juhendid, mis on antud
ettevõttega seotud.

2.

Otsi parameetritega seotud informatsiooni, vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks olulisemad allikad.

4.

Paku ülesande lahendamiseks erinevaid variante.

5.

Vali välja meeskonna arvates kõige efektiivsem lahendus.

6.

Koosta tegevuskava ülesande lahendamiseks. Kui oled otsustanud,
mida tegema peab, siis lisa täpne tegevuste kirjeldus.

7.

Teosta tegevuskava.

8.

Esitle tulemused vastavalt õpetaja juhistele.

9.

Hinda ülesande lahendamist.

Hindamiskriteeriumid
•

Selgitab ettevõttes kasutavaid infoturbe juhendeid.

•

Teeb juhenditesse parendusettepanekuid või teab, milliseid parimaid
praktikaid kasutatakse.

•

Rakendab infoturbega seotud regulatsioone.

•

Selgitab, mida tähendab konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.

•

Selgitab, millised tagajärjed on konfidentsiaalsuse rikkumisel.

•

Valmistab ette infoturbe juhised organisatsioonile või grupile
töötajatele.
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Infoturve kui organisatsiooni
turvalisuse üks osa
&
Sissejuhatus küberkaitsesse
Juhend õpetajale
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Kestus
12 tundi / 2 päeva

Lähteülesanne
Infoturbe ülesanne ettevõtte baasil. Järgnevalt on toodud 3 reaalse elu näidet, mida uurid
oma ettevõtte või näidisettevõtte vaates. Ettevõte võib olla reaalselt eksisteeriv või
hüpoteetiline.
Antud ülesanne koosneb kolmest näitest, mis peaksid demonstreerima ettevõtte tüüpilisi
turvaintsidente, vale või kriminaalset käitumist. Loe läbi iga stsenaarium ja aruta olukorda
oma kolleegidega või rühmaga. Otsi välja kasulikud soovitused ja nõuanded. Pane sündmused
oma ettevõtte konteksti ja küsi: Kas midagi sellist oleks võinud juhtuda ka meie ettevõttes?
Kuidas peaksime olema valmis selliseks situatsiooniks? Alusta tegevustega võimalike riskide
paremaks haldamiseks.
Sinu ülesanne on leida õige lahendus (et sellised olukorrad ei saaks tulevikus korduda)
kõigile kolmele stsenaariumile. arutades olukorda oma rühma või kolleegidega ja esitleda
tulemusi.
Stsenaarium 1 - tegevdirektori kelmus: käes on reede, tööpäev on lõppemas. Saadetakse ekiri, milles palutakse kiiret tegutsemist. Kiri on Sally Spectralt, ettevõtte finantsjuhilt. Selge,
kui finantsjuhilt, siis teeme kärmelt, mis ta soovib ja läheme nädalalõppu veetma.
See on näide, kuidas selline kelmus toimub. Kurjategija võtab ühendust ettevõtte finantsjuhi
või mõne teise töötajaga, kellel on õigus maksete käsitlemiseks ja avaldab survet kiire
pangaülekande tegemiseks. Ta võib esineda ettevõtte tegevjuhi või finantsjuhina, samuti
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näiteks partnerettevõtte juristina. Ühendust võetakse reeglina e-posti või telefoni teel
tööpäeva lõpul, tüüpiliselt reedel, et vastuvõtjal oleks vähe aega hakata põhjalikult uurima,
millega on tegemist. Kurjategija, kes on teinud eeltööd, muutub veelgi usutavamaks kui
kasutab suhtluses muuhulgas kolleegide nimesid.
E-postiga tulnud nõue makse sooritamiseks on tulnud peaaegu identselt e-posti aadressilt st
sally.spectra@company.com asemel on kiri tulnud aadressilt sally.spectra@conpany.com. Kiri
võib tulla ka reaalset õigelt aadressilt, mille on enda valdusse saanud häkker (Säästöpankki
Finnish bank https://www.saastopankki.fi/fi-fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-alalankea-laskuhuijauksiin. Referred to 15.10.2019)
Stsenaarium 2 - Microsoft Office 365 konto ründamine: Office 365 kontode ründamise laine ei
ole veel vaibunud. Ründed on muutunud aja jooksul veelgi raskemini tuvastatavateks. Tivi’ga
(Finnish IT-ajaleht) võttis ühendust üks lugeja, kes oli langenud andmete õngitsemise ohvriks.
Ohver oli saanud ühelt oma tuttavalt Dropboxi lingi pealkirjaga "Proposal 2019.pdf"
(„Ettepanek 2019“). Kiri tuli aadressilt no-reply@dropbox.com ja oli saadetud inimese poolt,
kellega ohver oli arutanud teatud lepingut. Ohver arvas, et jagatud failid on lepinguga seotud
ning mitte miski ei viidanud sellele, et tegemist võiks olla pettusega.

Pärast Drpoboxis

jagatud pdf-faili avamist tuli ekraanile Office 365 sisselogimisleht. Ohver sisestas oma
andmed ja sai peagi aru, et tema konto on kaaperdatud kui hakkas saama kirju oma
kontaktidelt. Mõned tema inglise keelt kõnelevad kontaktid olid vastanud ohvri kirjale, et
küsida, kas tegemist pole viirusega. Kirjutajad said inglise keelse vastuse, et tegemist pole
viirusega ja taas kutsuti üles faili avama ja tagasi saatma.
Antud näide on tuttav mitmetele küberturbe keskustele. IT turvaeksperdi Ville Kontineni sõnul
on samalaadseid kelmuseid sooritatud nii Dropboxi kui Google Drive ja SharePointi teenuseid
kasutades.
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“Antud juhtum töötab nii, et kui ühe ohvri konto on üle võetud, siis on võimalik faile laialdaselt
levitada. PDF kujul saadetud otsene link on kõikidele vabalt avatav.” ütleb Kontinen.
Faile jagatakse ohvri nimel läbi failijagamise teenuse. Mõned kontod võivad olla eelnevalt
kaaperdatud ja samuti võivad ohvri kontol olevad failid jäätakse hilisemaks kasutamiseks.
Selline pdf-fail võib sisaldada näiteks algupärast SharePointi logo ja nuppu, mida tuleb
vajutada. Pdf-faili on võimalik lisada hüperteksti linke samal viisil nagu Word’i faili. (Finnish
IT-newspaper https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-kaappaaoffice-tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-edb19ff52448. Referred to 15.10.2019)
Stsenaarium 3 – sülearvuti vargus: WASHINGTON (Reuters) – USA salateenistus andis teada,
et reedel varastati New Yorgis agendi autost sülearvuti, kuid need arvutid on mitmekordselt
turvatud ja ei tohi sisaldada salastatud andmeid. Anti ka teada, et kuna uurimine käib, siis
täiendavaid kommentaare anda ei saa.
ABC News andis teada (allikas õiguskaitseorganid), et arvuti sisaldas Trump Toweri korruste
plaane, Hillary Clintoni isikliku e-posti kasutamise uurimise andmeid ja muud riikliku
tähtsusega salajast infot.
New York Daily News märkis samuti õiguskaitseorganitele viidates, et ametivõimud on arvutit
otsinud alatest neljapäeva hommikust, mil arvuti varastati agendi sõidukist Brooklynis.
Mõni aeg hiljem selgus, et arvutiga koos varastati ka muid esemeid – münte ja salateenistuse
embleemiga must kott.
CBS News, jällegi viidates õiguskaitseorganitele, teatas, et mõned arvutis olnud dokumendid
on paavst Francise tähtsad dokumendid.
Agent ise teatas uurijatele, et mitte midagi Valgesse majasse või välisliidritesse puutuvat
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arvutis ei olnud. Kuid siiski võivad arvutis olnud andmed olla ohuks rahvuslikule julgeolekule
– raporteeris Daily News.
“Tegemist on ülisalajaste andmetega,” ütles ajalehele üks politseijõudude allikas.
CNN, viidates salateenistuse anonüümsele allikale, raporteeris reedel sõltumatult, et üks
Kalifornia mees, kes ronis eelmisel nädalal üle Valge Maja aia, viibis valduse lõunaosas
vähemalt 15 minutit enne kui ta kinni võeti. (Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trumplaptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH Referred to

15.10.2019)

Õpiväljundid
U4LO1. Õppija on võimeline jälgima, sekkuma, ennetama ja raporteerima infoturbe riskidest
töökohal.
U4LO2. Õppija on võimeline kasutama organisatsiooni turvasüsteeme vastavalt infoturbe
nõuetele.
U4LO3. Õppija oskab tagada füüsilise keskkonna turvalisust.
U4LO4. Õppija oskab töötada turvaliselt nutiseadme ja pilveteenustega.
U4LO5. Õppija on võimeline kaitsma materjale ja andmesalvestusi.
U4LO6. Õppija on oskab rakendada põhimeetmeid tarkvara (operatsioonisüsteemid,
rakendused) kaitsmiseks.
U5LO1. Õppija oskab tuvastada erinevatest meediatest tulevat kriitilist informatsiooni.
U5LO2. Õppija on võimeline hindama kriitilise infrastruktuuri haavatavusi.
U5LO3. Õppija on võimeline tuvastama küberrünnakuid ja -ohte.

Miinimumnõuded (lävend)
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Eel-teadmised

Vahendid/

Allikad

tarkvara
Põhiteadmised e-

Interneti

posti kasutamisest

kasutamisvõimalusega

Online publication (ISSN 1799-0157)

seade infootsingute

Protection against Microsoft Office 365

tegemiseks.

credential phishing and data breaches

•

•

National Cyber Security Centre Finland.

Police university college.
Cybercrime, Law and Technology in Finland
and Beyond

•

General Data Protection Regulation
GPDR

•

Each group should find at least two national
cyber security breach examples

Ajakava
Soovituslik ajakava ülesande lahendamiseks:
-

2 tundi, et määratleda ülesande lähtekohad (võimaluse korral ka
tööjaotus, kes mis ülesannet/ülesandeid lahendab)

-

4 tundi informatsiooni otsimiseks

-

2 tundi ettepanekute esitlemiseks / tulemuste aruteluks (meeskonnatöö)

-

2 tundi tulemuste korrektseks vormindamiseks (näiteks PowerPointi
esitlus)

-

1 tund tulemuste esitlemiseks / aruteluks

-

1 tund tulemuste hindamiseks / kuidas ülesande lahendasite ja kuidas
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teha parendusi mistahes edasistes tegevustes.
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Tulemuste esitlemine
Tulemusi võib esitleda mistahes vormis, mida meeskond on otsustanud
kasutada. Tulemus peab olema sellises vormis, et seda on võimalik edaspidi
analoogsete ülesannete lahendamisel kasutada.
See võib olla tulemuste esitlus, mis võib sisaldada, ent pole piiratud
järgnevate formaatidega:
•

Video

•

Esitlustarkvara

•

Suuline (salvestatud)

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi /wiki

•

Muu sobiv meediavahend
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad kriteeriumid on soovituslikud ja lisatud eelkõige õpetaja tegevuse
toetamiseks.
Avalik esinemine (15%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas A selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata avaliku esinemise oskusi.
Meeskonnatöö (30%)
Soovituslik hindamistabel on toodud Lisas B selle juhendi lõpus. Tabel aitab
õpetajal hinnata meeskonnatööoskusi.
Tulemused
1. Õppija oskab nimetada igapäevatöös ettetulevaid andmekaitse ohte ja
riske Õppija oskab rakendada meetmeid andmete kaitsmiseks.
Õppija võimalikud vastused:
Oskab nimetada 2 ohtu ja riski oma igapäeva elust (nii tööl kui väljaspool
tööd).
Kui õppija on selgitanud ohud ja riskid, siis peab ta oskama kasutada
tehnikaid andmete kaitsmiseks, näiteks regulaarselt varukoopiate tegemine,
tugeva parooli kasutamine, antiviiruse kasutamine.
2. Meeskond

on

võimeline

kasutama

ettevõtte

turvalahendusi

informatsiooni kaitsmiseks.
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Võimalikud õpiväljundid:
Õppija oskab kasutada antiviirust.
Õppija oskab kasutada tulemüüri andmete kaitsmiseks.
Õppija oskab teha failide varukoopiaid ja faile krüpteerida.
Õppija oskab seadistada tugeva parooli.
3. Meeskond oskab määratleda füüsilist turvalisust ettevõttes.
Võimalikud õpiväljundid:
Õppija oskab välja tuua vähemalt 4 füüsilise turvalisuse probleemi, näiteks
ruumide lukustamine, külastajate lubamine, varustuspoliitika.
4. Meeskond on võimeline kasutame tehnikaid turvaliseks töötamiseks
virtuaalses keskkonnas.
Võimalikud õpiväljundid:
Õppija oskab kaitsta oma mobiilset seadet, näiteks kasutama VPNühendust, kasutame arvutile internetiühenduse saamiseks mobiiltelefoni.
Õppija oskab kaitsta oma pilveteenuseid, tagamaks, et failid on üleslaetud.
Õppijad peavad teadma, kas ettevõttes on olemas pilveteenuste kasutamise
poliitika ning selle olemasolul seda järgima, näiteks on lubatud kasutada
ainult teatud pilveteenuste pakkujaid.
5. Meeskond oskab turvaliselt talletada ja kaitsta materjale, andmeid,
isiklikke seadmeid ja rakendusi.
Õpiväljundid:
Õppijad peavad teadma GDPR nõudeid andmete kasutamisel ja
talletamisel nii elektrooniliselt kui paberkandjal.
Õppijad oskavad teha failidest varukoopiaid ja need eraldiseisvalt
talletama.
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Õppijad tagavad, et andmetele pääsevad juurde ainult selleks
volitatud inimesed, oskavad muuta kaustade juurdepääsuõigusi.
Õppijad oskavad kindlaks teha, et kasutatakse ainult legaalset
tarkvara ja tarkvara uuendatakse regulaarselt nii arvutites kui
mobiilseadmetes.
6. Meeskond

on

võimeline

võrdlema

ja

kriitiliselt

analüüsima

informatsiooni erinevatest meediatest ning otsustama, millised on
kõige

haavatavamad

ühiskonna

valdkonnad

–

tervishoid,

elektrijaamad, pangandus, telekommunikatsioon.
7. Õpiväljundid:
Õppijad

oskavad

ehtsad/turvalised

ära
ja

mis

tunda

veebilehti/linke,

üritavad

autoriseerimata

mis

pole

ligipääsu

andmetele/seadmetele. Näiteks oskavad õppijad kindlaks teha, mis
on võltslingid, millised võivad olla potentsiaalselt ohtlikud failid.
Õppijad teavad, kuidas ettevõtted võtavad ühendust oma klientidega,
näiteks ei kasutata helistamist või kuidas teenusepakkujad võtavad
ühendust ning kuidas see võib mõjutada turvalisust.
8. Meeskond on võimeline nimetama igapäevaelus ette tulevaid
küberohtusid.
Õpiväljundid:
Õppijad oskavad tuua näiteid küberrünnakutest, eriti nendest, millega
on neil olnud isiklikke kokkupuuteid (võltskirjad, -lingid).
Ülesande lahendus (55%). Soovitavalt 10% iga punkti kohta.
•

Stsenaarium 1
•

Inimlikud eksimused?
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•
•

Usalduse ärakasutamine

Stsenaarium 2: märksõnad
o Andmete õngitsemine (Phishing)
o Häkkimine, identiteedivargus, pettus
o Võltsveebilehed
o Kaheastmeline autentimine
o Mitmeastmeline (2FA, MFA)
o Rahaline kasu
o Sensitiivsed andmed

•

Stsenaarium 3: märksõnad
o Riiklik julgeolek
o Infoturve praktika ja põhimõtted
o Füüsiline turvalisus
o Kaughaldus
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskond või Individuaalne)
Suurepärane

Väga

Sissejuhatus: Ettekandja
tutvustus, kuulajate
tähelepanu on saavutatud

4

Esitluse põhiosa: Esitlus on
kergesti jälgitav ja mõistetav,
informatsioon on täpne ja
täielik

Kriteerium

Puudulik

Hea

Rahuldav

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Kokkuvõte: Lühike, selge ja
asjakohane

4

3

2

1

0

Esitlus: Ettekandja hääldas
korrektselt, kasutas
seisukohtade esitamiseks
sobivaid väljendeid, hea ja
loomulik kõneleja, hoidis
kuulajatega silmsidet, hääl
oli kuulamiseks piisavalt vali
ja selge, kasutas
minimaalselt märkmeid

4

3

2

1

0

Osalejate teadmised:
Osaleja on võimeline
vastama kuulajatelt tulnud
küsimustele, pärast
küsimuse kordamist

4

3

2

1

0

Kuulajate tähelepanu:
Hoidis kuulajate
tähelepanud esitluse jooksul

4

3

2

1

0

Allikad: Esitlus lõpus on
toodud kasutatud allikad

1

0

0

0

0

hea

Kommentaarid/
Ettepanekud:
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

Tugi

Meeskonnaliikmetele on
vastumeelne küsida või anda abi.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus
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Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud
oludele.

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.

Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1
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Infoturve kui organisatsiooni
turvalisuse üks osa
&
Sissejuhatus küberkaitsesse
Juhend õppijale
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Kestus
12 tundi /2 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Infoturbe ülesanne ettevõtte baasil. Järgnevalt on toodud 3 reaalse elu näidet,
mida uurid oma ettevõtte või näidisettevõtte vaates. Ettevõte võib olla
reaalselt eksisteeriv või hüpoteetiline.

Antud ülesanne koosneb kolmest näitest, mis peaksid demonstreerima
ettevõtte tüüpilisi turvaintsidente, vale või kriminaalset käitumist. Loe läbi iga
stsenaarium ja aruta olukorda oma kolleegidega või rühmaga. Otsi välja
kasulikud soovitused ja nõuanded. Pane sündmused oma ettevõtte konteksti
ja küsi: Kas midagi sellist oleks võinud juhtuda ka meie ettevõttes? Kuidas
peaksime olema valmis selliseks situatsiooniks? Alusta tegevustega
võimalike riskide paremaks haldamiseks.

Sinu ülesanne on leida õige lahendus (et sellised olukorrad ei saaks tulevikus
korduda) kõigile kolmele stsenaariumile. Arutades olukorda oma rühma või
kolleegidega ja esitleda tulemusi.
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Stsenaarium 1 - tegevdirektori kelmus: käes on reede, tööpäev on lõppemas.
Saadetakse e-kiri, milles palutakse kiiret tegutsemist. Kiri on Sally Spectralt,
ettevõtte finantsjuhilt. Selge, kui finantsjuhilt, siis teeme kärmelt, mis ta
soovib ja läheme nädalalõppu veetma.
See on näide, kuidas selline kelmus toimub. Kurjategija võtab ühendust
ettevõtte finantsjuhi või mõne teise töötajaga, kellel on õigus maksete
käsitlemiseks ja avaldab survet kiire pangaülekande tegemiseks. Ta võib
esineda ettevõtte tegevjuhi või finantsjuhina, samuti näiteks partnerettevõtte
juristina. Ühendust võetakse reeglina e-posti või telefoni teel tööpäeva lõpul,
tüüpiliselt reedel, et vastuvõtjal oleks vähe aega hakata põhjalikult uurima,
millega on tegemist. Kurjategija, kes on teinud eeltööd, muutub veelgi
usutavamaks kui kasutab suhtluses muuhulgas kolleegide nimesid.
E-postiga tulnud nõue makse sooritamiseks on tulnud peaaegu identselt eposti aadressilt st sally.spectra@company.com asemel on kiri tulnud
aadressilt sally.spectra@conpany.com. Kiri võib tulla ka reaalset õigelt
aadressilt, mille on enda valdusse saanud häkker (Säästöpankki Finnish
bank https://www.saastopankki.fi/fifi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-laskuhuijauksiin.
Referred to 15.10.2019)

Stsenaarium 2 - Microsoft Office 365 konto ründamine: Office 365 kontode
ründamise laine ei ole veel vaibunud. Ründed on muutunud aja jooksul veelgi
raskemini tuvastatavateks.

Tivi’ga (Finnish IT-ajaleht) võttis ühendust üks

lugeja, kes oli langenud andmete õngitsemise ohvriks. Ohver oli saanud ühelt
oma tuttavalt Dropboxi lingi pealkirjaga "Proposal 2019.pdf" („Ettepanek 2019“).
Kiri tuli aadressilt no-reply@dropbox.com

ja oli saadetud inimese poolt,

kellega ohver oli arutanud teatud lepingut. Ohver arvas, et jagatud failid on
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lepinguga seotud ning mitte miski ei viidanud sellele, et tegemist võiks olla
pettusega. Pärast Drpoboxis jagatud pdf-faili avamist tuli ekraanile Office 365
sisselogimisleht. Ohver sisestas oma andmed ja sai peagi aru, et tema konto
on kaaperdatud kui hakkas saama kirju oma kontaktidelt. Mõned tema inglise
keelt kõnelevad kontaktid olid vastanud ohvri kirjale, et küsida, kas tegemist
pole viirusega. Kirjutajad said inglise keelse vastuse, et tegemist pole
viirusega ja taas kutsuti üles faili avama ja tagasi saatma.
Antud näide on tuttav mitmetele küberturbe keskustele. IT turvaeksperdi
Ville Kontineni sõnul on samalaadseid kelmuseid sooritatud nii Dropboxi kui
Google Drive ja SharePointi teenuseid kasutades.

“Antud juhtum töötab nii, et kui ühe ohvri konto on üle võetud, siis on
võimalik faile laialdaselt levitada. PDF kujul saadetud otsene link on
kõikidele vabalt avatav.” ütleb Kontinen.
Faile jagatakse ohvri nimel läbi failijagamise teenuse. Mõned kontod võivad
olla eelnevalt kaaperdatud ja samuti võivad ohvri kontol olevad failid
jäätakse hilisemaks kasutamiseks.

Selline pdf-fail võib sisaldada näiteks algupärast SharePointi logo ja nuppu,
mida tuleb vajutada. Pdf-faili on võimalik lisada hüperteksti linke samal viisil
nagu Word’i faili. (Finnish IT-newspaper https://www.tivi.fi/uutiset/varoaitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-kaappaa-office-tunnukset/a2c0295faece-4696-ab51-edb19ff52448. Referred to 15.10.2019)

Stsenaarium 3 – sülearvuti vargus: WASHINGTON (Reuters) – USA
salateenistus andis teada, et reedel varastati New Yorgis agendi autost
sülearvuti, kuid need arvutid on mitmekordselt turvatud ja ei tohi sisaldada
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salastatud andmeid. Anti ka teada, et kuna uurimine käib, siis täiendavaid
kommentaare anda ei saa.

ABC News andis teada (allikas õiguskaitseorganid), et arvuti sisaldas Trump
Toweri korruste plaane, Hillary Clintoni isikliku e-posti kasutamise uurimise
andmeid ja muud riikliku tähtsusega salajast infot.

New York Daily News märkis samuti õiguskaitseorganitele viidates, et
ametivõimud on arvutit otsinud alatest neljapäeva hommikust, mil arvuti
varastati agendi sõidukist Brooklynis.

Mõni aeg hiljem selgus, et arvutiga koos varastati ka muid esemeid – münte
ja salateenistuse embleemiga must kott.
CBS News, jällegi viidates õiguskaitseorganitele, teatas, et mõned arvutis
olnud dokumendid on paavst Francise tähtsad dokumendid.
Agent ise teatas uurijatele, et mitte midagi Valgesse majasse või
välisliidritesse puutuvat arvutis ei olnud. Kuid siiski võivad arvutis olnud
andmed olla ohuks rahvuslikule julgeolekule – raporteeris Daily News.

“Tegemist on ülisalajaste andmetega,” ütles ajalehele üks politseijõudude
allikas.
CNN, viidates salateenistuse anonüümsele allikale, raporteeris reedel
sõltumatult, et üks Kalifornia mees, kes ronis eelmisel nädalal üle Valge Maja
aia, viibis valduse lõunaosas vähemalt 15 minutit enne kui ta kinni võeti.
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(Reuters

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-

laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH Referred to 15.10.2019)

Õpiväljundid
U4LO1. Õppija on võimeline jälgima, sekkuma, ennetama ja raporteerima
infoturbe riskidest töökohal.
U4LO2. Õppija on võimeline kasutama organisatsiooni turvasüsteeme
vastavalt infoturbe nõuetele.
U4LO3. Õppija oskab tagada füüsilise keskkonna turvalisust.
U4LO4. Õppija oskab töötada turvaliselt nutiseadme ja pilveteenustega.
U4LO5. Õppija on võimeline kaitsma materjale ja andmesalvestusi.
U4LO6.

Õppija

on

oskab

rakendada

põhimeetmeid

tarkvara

(operatsioonisüsteemid, rakendused) kaitsmiseks.
U5LO1. Õppija oskab tuvastada erinevatest meediatest tulevat kriitilist
informatsiooni.
U5LO2. Õppija on võimeline hindama kriitilise infrastruktuuri haavatavusi.
U5LO3. Õppija on võimeline tuvastama küberrünnakuid ja -ohte.

Allikad
Mõned allikad, mis aitavad alustada infootsingutega:
•

National Cyber Security Centre Finland. Online publication (ISSN 1799-0157)
Protection against Microsoft Office 365 credential phishing and data breaches

•

Police university college.
Cybercrime, Law and Technology in Finland and Beyond
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•

General Data Protection Regulation
GPDR

Ajakava
Ülesande lahendamiseks võiksite töötada 2-4 liikmeliste gruppidena. Töö
alustamiseks võiksite lähtuda järgnevatest etappidest:
1.

Tutvu 3 stsenaariumiga

2.

Aruta stsenaariume oma meeskonnaga

3.

Kasuta soovitatud allikaid täpsema info otsimiseks. Muude allikate
kasutamisel ole alati kriitiline.

4.

Kasuta oma fiktiivset või reaalset ettevõtet kui ülesande
kontekstina

5.

Hinda kuivõrd reaalsed need stsenaariumid antud ettevõttes võiksid
olla.

6.

Tee vajalikud muudatused, et neid stsenaariume ennetada.

7.

Kui juba tead, mida pead tegema, siis selgita, kuidas teed.

8.

Esitle oma tulemused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said ülesande lahendamisega hakkama.

Hindamiskriteeriumid
•

Demonstreerida CIA mudeli tundmist.

•

Selgitab, mis juhtub kui ei täideta konfidentsiaalsuse nõudeid.

•

Toob näiteid protsessidest / protseduuridest, mis põhinevad oluliste
äriandmete haldamise heal taval.

•

Esitab tõendeid, kas reaalseid või simuleeritud, mis näitab, et loodud
protsessid / protseduurid vastavad nõuetele.

•

Sobiv tagasiside/hindamine ja parendusettepanekud.
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IT/OT keskkond
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Lähteülesanne
Tootmise

automatiseerimisega

tegelev

ettevõtte

küsib

nõu

oma

tootmisüksuse turvalisuse küsimustes.
Ettevõttel on oma IT ja OT osakonnad, kuid and ei tea, kuidas ühtselt ja
komplekselt hallata ettevõtte infot.
Ettevõte on saatnud ettevõtte infrastruktuuri skeemi ja küsinud nõu, et aidata
IT tehnikutel luua uus optimaalne süsteemi mudel, mis tagaks kaitse
küberrünnakute

korral.

Loodav

mudel

peab

sisaldama

mehhanisme/vahendeid, mis vastaksid sektoris kasutatavatel seadustele.
Algne infrastruktuuri skeem (segmentimata arvutivõrk):

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Skeemilt on näha, et tegemist on tüüpilise võrguga, mida tootmissüsteemides
kasutatakse – määratletud funktsionaalsusega lame arvutivõrk. Samuti on
skeemilt näha, et võrgus ei ole turvaelemente, mille abil saaks võrku
segmentida, samuti on kasutusel halb praktika, näiteks serverarvutil on
kasutusel kaks võrgukaarti erinevate võrkudega ühenduse saamiseks.
Sinu ülesanne on pakkuda erinevaid segmentimise võimalusi tootmise
juhtimissüsteemides

koos

võimalusega

kasutada

erinevatel

juhtudel

erinevaid turvatasemeid.
Ülesanded:
•

Määratle süsteemi komponendid, kirjelda iga komponendi funktsioonid.

•

Koosta süsteemi segmentimise strateegiad.

•

Tee kindlaks, millised on peamised küberturbe seadused ja standardid.

Õpiväljundid
U6LO1. Õppija eristab IT ja operatsioonitehnoloogia (OT) valdkondi.
U6LO2. Õppijal on olemas põhiteadmised arvutivõrkudest (cisco,hp)
U6LO3. Õppija oskab määratleda tootmises tekkivaid küberohte ja
küberrünnakute tagajärgi.
U6LO4. Õppija teab IT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO5. Õppija teab OT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO6. Õppija oskab kirjeldada vähemalt paari tootmisega seotud infoturbe
võtet.
U6LO7. Õppija oskab selgitada, mis on OT põhikomponendid ja
tüüpprotokollid.

Lävend
Eelteadmised

Vahendid/tarkvara

Ressursid

Oskab kasutada Internetiühenduseg

ISA-95 jagab juhtimisseadmed 5 tasemeks.

süle-,

Iga

a seade (PC,

tase

võimaldab

esmast

võrkude
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personaalarvuti sülearvuti,

eraldamist

t ja nutiseadet.

nutiseade).

segmentida.

Teab, mis on

Kontoritarkvara

ja

näitab,

kuidas

võrku

arvutivõrk ja
internet.
Teab, mis on
mikrokontroller
.

Korrektselt

segmenteeritud

juhtimissüsteemis

tuleks

tootmise
defineerida

vähemalt 4 erinevat võrku: tootmine,
juhtimine, andmete või juhtimiskeskus,
andmevahetus.
korporatiivvõrk

Lisaks
ja

veel

välisvõrk,

ettevõtte
et

võrgu

arhitektuur oleks täielik.
Sõltuvalt kriitilisuse tasemest või millist
turvalisuse taset soovitakse saavutada,
tuleks kasutada erinevaid segmentimise
strateegiaid ja/või vahendeid: Air Gap,
IDS/IPS, Virtual networks, Firewall, Data
diodes jne.
Põhiline segmentimine tootmise juhtimissüsteemides: antud infrastruktuuris on kõik võrgud
segmenteeritud tulemüüri abil. Elemendid on paigutatud erinevatesse võrkudesse ja
seadmete vahelise kommunikatsiooni tagamiseks tuleb defineerida adekvaatsed reeglid.
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Täpsem segmenteerimine tootmise juhtimissüsteemides: segmenteerimise järgmine tase
saavutatakse kui kasutatakse selliseid turvaselemente nagu andmedioodid ja IPS seadmed.
Võrgu haldamisel tuleb jälgida võrguliiklust, et tagada Front-Endist pärinevat andmete
liikumine SCADA serverile oleks korrektne.
Teine võimalus segmenteerimiseks on kasutada VLAn ja PVLAN, et tagada veelgi kõrgem
turvalisuse ja segmenteerimise tase.
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Tootmise juhtimissüsteemides nagu kõikides teistes võrkudes, on kõige esmane, kuidas tulla
toime tehniliste või turvaintsidentidega ning et intsidenti skoop on nii piiratud ja limiteeritud
kui võimalik. Lähtuvalt sellest on just võrgu segmenteerimine väga oluline ja kohustuslik
turvameede.
Peamised küberturvalisust käsitlevad regulatsioonid / standardid:
Euroopa:
•

NIS Directive (Network and Information Security) and European Cybersecurity
Strategy/Cybersecurity Act Certification Schema

•

General Data Protection Regulation (GDPR).

Riiklikud regulatsioonid: küberturve, andmekaitse, infrastruktuuri kaitsmine …
Infoturbe/IT standardid: ISO 27001, COBIT, NIST, SANS
OT turvastandardid: IEC 62443/ ISA 99, NIST 800 82, NIST 800 53, NERC CIP, CyberEssentials,
NISTIR7228…

Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
1 tund ülesandest aru saamiseks.
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9 tundi uurimiseks (infootsinguteks ja info korrastamiseks).
10 tundi uurimuse teostamiseks ja kirjaliku aruande koostamiseks.
2 tundi tulemuste kontrollimiseks.
1 tund meeskonna arutelu.
1 tund lõplike ettepanekute tegemiseks ja õpetajale esitlemiseks.
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Tulemuste esitlemine
Õppijad esitavad tulemused õpetajale hindamiseks. Õpetaja hindab tulemusi,
võib esitada lisaküsimusi, et kontrollida, mida õpilane õppis.
Tulemused:
•

Ülesande lahendus kirjalikult.

•

Suulised vastused õpetaja küsimustele.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Meeskonnatöö (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisa

A, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesande lahendus (90%):
Aruanne peab sisaldama:
• Olemasoleva süsteemi komponentide kirjeldus. (30%)
• Tootmise juhtimissüsteemi põhiline segmentimine (40%)
• 2 turbestandardit ja 2 regulatsiooni. (20%)

Õpetajad võivad koostada oma hindamiskriteeriumid.
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Lisa A
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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IT/OT keskkond
Juhend õppijale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Tootmise

automatiseerimisega

tegelev

ettevõtte

küsib

nõu

oma

tootmisüksuse turvalisuse küsimustes.
Ettevõttel on oma IT ja OT osakonnad, kuid and ei tea, kuidas ühtselt ja
komplekselt hallata ettevõtte infot.
Ettevõte on saatnud meile ettevõtte infrastruktuuri skeemi ja küsinud nõu, et
aidata IT tehnikutel luua uus optimaalne süsteemi mudel, mis tagaks kaitse
küberrünnakute korral. Loodav mudel peab sisaldama vajalikke mehhanisme,
mis vastaksid sektoris kasutatavatel seadustele.
Algne infrastruktuuri skeem (segmentimata arvutivõrk):
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Skeemilt on näha, et tegemist on tüüpilise võrguga, mida tootmissüsteemides
kasutatakse – määratletud funktsionaalsusega lame arvutivõrk. Samuti on
skeemilt näha, et võrgus ei ole turvaelemente, mille abil saaks võrku
segmentida, samuti on kasutatud halbu praktikaid, näiteks serverarvutil on
kasutusel kaks võrgukaarti, mille abil saab ühenduse erinevate võrkudega.
Sinu ülesanne on pakkuda erinevaid segmentimise võimalusi tootmise
juhtimissüsteemides

koos

võimalusega

kasutada

erinevatel

juhtudel

erinevaid turvatasemeid.
Ülesanded:
•

Määratle süsteemi komponendid, kirjelda iga komponendi funktsioonid.

•

Koosta süsteemi segmentimise strateegiad.

•

Tee kindlaks, millised on peamised küberturbe seadused ja standardid.

Õpiväljundid
U6LO1. Õppija eristab IT ja operatsioonitehnoloogia (OT) valdkondi.
U6LO2. Õppijal on olemas põhiteadmised arvutivõrkudest (cisco,hp)
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U6LO3. Õppija oskab määratleda tootmises tekkivaid küberohte ja
küberrünnakute tagajärgi.
U6LO4. Õppija teab IT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO5. Õppija teab OT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO6. Õppija oskab kirjeldada vähemalt paari tootmisega seotud infoturbe
võtet.
U6LO7. Õppija oskab selgitada, mis on OT põhikomponendid ja tüüpprotokollid.
U7LO1. Õppija oskab nimetada ja kirjeldada tootmisprotsessi tasemeid.
U7LO2.

Õppija oskab järgida ettevõtte tööprotsess, avastada võimalikke

probleeme ja teavitada spetsialiste turvaprobleemidest.
U7LO3. Õppija on võimeline aru saama riketest

ja turvaprobleemidest

tööprotsessides või masinates.
U7LO4. Õppija on võimeline aru saama, millised on ohud juhusliku mälupulga
kasutamisel ettevõtte arvutivõrgus, masinates või arvutites.
U7LO5. Õppija on võimeline kasutama võrgu monitoorimisvahendeid, et
tuvastada ebaharilikku võrguliiklust.
U7LO6. Õppija teab, mis on võrguprotokollid routing/vpn/PF/jne.
U8LO1. Õppija teab, millised on vastav riigi ja Euroopa
andmekaitseregulatsioonid.
U8LO2. Õppija oskab turvaliselt käsitleda erinevate masinatega seotud
andmeid.

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

ISA 95 tasemed ja segmenteerimine: https://isaeurope.com/isa-95/
https://www.isa.org/isa95/

•

Muud segmenteerimised: RG 5.71 tasemed:
https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf
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•

Segmenteerimise strateegiad: ISA 99/ IEC 62443
https://www.isa.org/isa99/

•

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-securitynis-directive

•

https://gdpr.eu/

•

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

•

https://www.isaca.org/resources/cobit

•

https://www.nist.gov/

Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle parameetrid, mida vajad ülesande lahendamiseks, näiteks
leia ettevõttega seotud regulatsioonid/seadused/juhendid.

2.

Otsi infot, vaata üle soovituslikud allikad, aga kasuta ka muid
allikaid.

3.

Vali ülesande lahendamiseks olulisemad allikad.

4.

Paku ülesande lahendamiseks erinevaid variante.

5.

Vali välja meeskonna arvates kõige efektiivsem lahendus.

6.

Koosta tegevuskava ülesande lahendamiseks. Kui oled otsustanud,
mida tegema peab, siis lisa täpne tegevuste kirjeldus.

7.

Teosta tegevuskava.

8.

Esitle tulemused vastavalt õpetaja juhistele.

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamist.

Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada, kuidas ülesande lahendasite.
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Põhiteadmised IT & OT seostest
Juhend õpetajale

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Kestus
24 tundi / 3 päeva

Lähteülesanne
Ettevõttes, kus Sa töötad, on installeeritud seade, mida juhib
mikrokontroller. Ettevõtte paikneb erinevates asukohtades, muuhulgas ka
välismaal.
Juhtimist peab olema võimalik teostada samuti erinevatest asukohtadest.
Seetõttu tuleb kontrolleri juhtimiseks kasutada internetti. ET saada aru,
kuidas seade on ühendatud, tuleb luua virtuaalne lahendus, kasutades
Packet Tracer’t.
Kui oled saanud valmis korrektse konfiguratsiooni, siis ühenduse peab
olema tehtud VPNi abil.
Ülesande lahendamiseks pead uurima:
- Packet Tracer’I funktsioone
- Wifi ruuteri kasutajaliidese seaded (WRT300N),
- Portide edasi suunamine.
- VPN
Koosta dokument, milles on Packet Tracer’i ja seadete kirjeldus. Dokument
peab sisaldama ka vähemalt 3 ohu kirjeldust, mida oled avastanud. Lisaks
tuleb dokumendis käsitleda järgnevaid teemasid:
Vali järgnevatest 3 standardit, kirjelda lühidalt oma sõnadega:
• IEC 62443 / ISA99,
• NIST 800 82,
• NIST 800 53,
• NERC CIP,
• CyberEssentials,
• NISTIR7228
Vali järgnevatest 3 protokolli, kirjelda lühidalt oma sõnadega:
• PLC,
• SCADA,
• HMI,
• MES,
• MODBUS,
• PROFINET
Too kaks näidet tulemüüridest, mida saab tööstuses kasutada.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Õpiväljundid
U6LO1. Õppija eristab IT ja operatsioonitehnoloogia (OT) valdkondi.
U6LO2. Õppijal on olemas põhiteadmised arvutivõrkudest (cisco,hp)
U6LO3.

Õppija oskab määratleda tootmises

tekkivaid küberohte

ja

küberrünnakute tagajärgi.
U6LO4. Õppija teab IT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO5. Õppija teab OT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO6. Õppija oskab kirjeldada paari tootmisega seotud infoturbe võtet.
U6LO7. Õppija oskab selgitada, mis on OT põhikomponendid ja tüüpprotokollid.

Miinimumnõuded
Eelteadmis

Vahendid/

ed

tarkvara

Oskab

Internetiühend

kasutada

usega seade

süle-,

(PC,

personaala

sülearvuti,

rvutit ja

nutiseade).

nutiseadet.

Tarkvara:

Teab, mis

Packet Tracer

on

Kontoritarkvar

arvutivõrk

a

ja internet.
Teab, mis

Ressursid
•

4h3zw7DSNW2d0SKg

•

oller.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Tec
hnology

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_s
tandards

•

https://automation.isa.org/industrial-firewallcybersecurity-threats-vulnerabilities-riskssecurity/

•

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address

•

https://www.youtube.com/watch?v=K6jMYBfuIY

on
mikrokontr

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_

•

Selgita ülesannet ja oodatavat tulemust.
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•

Õpetaja peaks ehitama võrgu koostöös
õppijatega, et nad saaksid protsessi jälgida ja
õppida kasutama tarkvara.

•

Jäta portide edasi suunamise konfiguratsioon
avatuks, et õppijad saaksid seda teha
iseseisvalt.

•

Juhenda õppijat VPN kasutamisel Packet
Traceris, selgita protsessi etappe ja kuidas Sa
lahenduse teostasid.

Antud teema kohta on õppekavas väga palju
allikaid. Õpetaja peaks kasutama kõiki talle
kättesaadavaid allikaid.
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Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
1 tund ülesande selgitamiseks
3 tundi Packet Traceri õpetamiseks (näide portforwarding):
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3 hours teaching VPN in Packet Tracer:

3 tundi Packet Tracer’i katsetamiseks ja konfigureerimiseks koos
õppijatega.
10 tundi uurimuse kirjutamiseks.
2 tundi tulemuste kontrollimiseks.
1 tund meeskonna arutelu.
1 tund lõplike ettepanekute tegemiseks ja õpetajale esitlemiseks.
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Tulemuste esitlemine
Õppijad esitavad tulemused õpetajale hindamiseks. Õpetaja hindab tulemusi,
võib esitada lisaküsimusi, et kontrollida, mida õpilane õppis.
Kuna õppijad töötavad koos, siis peavad nad looma oma lahenduse.
Tulemused:
•

Packet Tracer’i dokument

•

Kirjalik ülevaade ülesande lahendamisest.

•

Suulised vastused õpetaja küsimustele.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Meeskonnatöö (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisa

A, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesanded:
Võrgukonfiguratsioon (20%)
Kirjalik ülevaade peab sisaldama 3 võimaliku ohu kirjeldust. (20%)
3 standardit. (20%)
3 protokolli (20%)
2 tulemüüri näidet (10%)

Õpetajad võivad koostada oma hindamiskriteeriumid.
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Lisa A
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse
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Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus
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Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.

Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1
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Põhiteadmised IT & OT seostest
Juhend õppijale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Description of the situation
Ettevõttes, kus Sa töötad, on installeeritud seade, mida juhib
mikrokontroller. Ettevõtte paikneb erinevates asukohtades, muuhulgas ka
välismaal.
Juhtimist peab olema võimalik teostada samuti erinevatest asukohtadest.
Seetõttu tuleb kontrolleri juhtimiseks kasutada internetti. ET saada aru,
kuidas seade on ühendatud, tuleb luua virtuaalne lahendus, kasutades
Packet Tracer’t.
Kui oled saanud valmis korrektse konfiguratsiooni, siis ühenduse peab
olema tehtud VPNi abil.
Ülesande lahendamiseks pead uurima:
- Packet Tracer’I funktsioone
- Wifi ruuteri kasutajaliidese seaded (WRT300N),
- Portide edasi suunamine.
- VPN
Koosta dokument, milles on Packet Tracer’i ja seadete kirjeldus. Dokument
peab sisaldama ka vähemalt 3 ohu kirjeldust, mida oled avastanud. Lisaks
tuleb dokumendis käsitleda järgnevaid teemasid:
Vali järgnevatest 3 standardit, kirjelda lühidalt oma sõnadega:
• IEC 62443 / ISA99,
• NIST 800 82,
• NIST 800 53,
• NERC CIP,
• CyberEssentials,
• NISTIR7228
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Vali järgnevatest 3 protokolli, kirjelda lühidalt oma sõnadega:
• PLC,
• SCADA,
• HMI,
• MES,
• MODBUS,
• PROFINET
Too kaks näidet tulemüüridest, mida saab tööstuses kasutada.

Õpiväljundid
U6LO1. Õppija eristab IT ja operatsioonitehnoloogia (OT) valdkondi.
U6LO2. Õppijal on olemas põhiteadmised arvutivõrkudest (cisco,hp)
U6LO3. Õppija oskab määratleda tootmises tekkivaid küberohte ja
küberrünnakute tagajärgi.
U6LO4. Õppija teab IT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO5. Õppija teab OT valdkonna infoturbe standardeid.
U6LO6. Õppija oskab kirjeldada paari tootmisega seotud infoturbe võtet.
U6LO7. Õppija oskab selgitada, mis on OT põhikomponendid ja tüüpprotokollid.

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards

•

https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilitiesrisks-security/

•

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address

•

https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle parameetrid, mida vajad ülesande lahendamiseks, näiteks
leia regulatsioonid/seadused/juhendid, mis on antud ettevõttega
seotud.

2.

Otsi parameetritega seotud informatsiooni (vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks olulisemad allikad.

4.

Paku ülesande lahendamiseks erinevaid variante.

5.

Vali välja meeskonna arvates kõige efektiivsem lahendus.

6.

Koosta tegevuskava ülesande lahendamiseks. Kui oled otsustanud,
mida tegema peab, siis lisa täpne tegevuste kirjeldus.

7.

Teosta tegevuskava.

8.

Esitle tulemused vastavalt õpetaja juhistele.

9.

Hinda kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada, kuidas ülesande lahendasite.

•

Virtuaalne võrk koos Packet Tracer’iga töötab.
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Ettevõtte tööprotsessid
ja -vahendid
Juhend õpetajale
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Kestus
19 tundi

Lähteülesanne
Töötad ettevõttes või mingil konkreetsel ametikohal. Ülesannet võib
lahendada simulatsioonina, kus töökeskkonnaks on klassiruum.
Ettevõttes on kasutusel mitu turvataset. Kasuta IEC 62443 ja too näide iga
turvataseme kohta.
Ettevõttes/koolis on olemas regulatsioonid, juhuks kui peaksid tekkima
turvaprobleemid. Loe läbi ettevõtte/kooli protseduurid ja leia protseduur kui
masina tarkvarasse peaks sattuma viirus.
Too 3 näidet masinate turvaprobleemidest. Kirjelda turvaprobleeme
mittetehniliste töötajate vaates.
Õpetaja annab õppijatele võrgu monitoorimise vahendi ja arutab seda
õppijaga koos, selgitab tarkvara kasutamist.
Õpetaja näitab, millised on ebanormaalsed olukorrad ja õppija selgitab seda
ning koostab nähtust e-kirja IT-spetsialistile.
Õppija joonistab võrguskeemi, milles on router, switch pc ja masin. Õppija
kirjeldab, milliste vahenditega on võimalik masinale ligi pääseda ja mida
need vahendid võimaldavad. Selgitus peab olema kirjutatud lihtsalt ja
arusaadavalt.
Pead koostama kirjaliku dokumendi ja tegema max 10 minutilise video, mis
selgitab ülesande lahendamist.

Õpiväljundid
U7LO1. Õppija oskab nimetada ja kirjeldada tootmisprotsessi tasemeid.
U7LO2. Õppija oskab järgida ettevõtte tööprotsess, avastada võimalikke
probleeme ja teavitada spetsialiste turvaprobleemidest.
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U7LO3. Õppija on võimeline aru saama riketest ja turvaprobleemidest
tööprotsessides või masinates.
U7LO4. Õppija on võimeline aru saama, millised on ohud juhusliku mälupulga
kasutamisel ettevõtte arvutivõrgus, masinates või arvutites.
U7LO5. Õppija on võimeline kasutama võrgu monitoorimisvahendeid, et
tuvastada ebaharilikku võrguliiklust.
U7LO6. Õppija teab, mis on võrguprotokollid routing/vpn/PF/jne.

Miinimumnõuded
Eel-

Vahendid/

teadmised

tarkvara

Oskab

Internetiühendus

kasutada

ega seade (PC,

süle-,

sülearvuti,

personaal-

nutiseade).

arvutit ja
nutiseadet.
Teab, mis
on
arvutivõrk

Tarkvara:

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security
_standards

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_net
work

•

https://www.cnczone.com/forums/uncategor
ised-cam-discussion/1448-cnc.html

Packet Tracer
Kontoritarkvara
Võrgu

ja internet.

monitoorimisvah

On

end

teadmine ja Ettevõtte/kooli
oskused

Ressursid

turvaprotokoll

masinatega
töötamisek
s
(automaati

•

Selgita ülesannet ja oodatavat tulemust.

•

Õpetaja valib, millist monitoorimisvahendit
õppija peab kasutama ja selgitav vahendi
kasutamist.

Antud teema kohta on õppekavas väga palju
allikaid. Õpetaja peaks kasutama kõiki talle
kättesaadavaid allikaid.

ka)
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Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
1 tund ülesande selgitamiseks
4 tundi monitoorimisvahendi õpetamiseks
10 tundi uurimuse kirjutamiseks
1 tund meeskonna arutelu.
1 tund lõplike ettepanekute tegemiseks.
2 tundi video tegemiseks ja näitamiseks
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Tulemuste esitlemine
Õppijad esitavad tulemused õpetajale hindamiseks. Õpetaja hindab tulemusi.
Õppijate poolt loodud video on vabalt interpreteeritav ja õppijad võivad valida
erinevaid stiile (märul, komöödia jms). Õppijad võivad kasutada nutitelefone.
Kuna õppijad töötavad koos, siis peavad nad looma oma lahenduse.
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Meeskonnatöö (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisa

A, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesanded:
•

Turvatasemed (10%)

•

Regulatsioonid (10%)

•

3 turvaprobleemi (20%)

•

Võrgu monitoorimine (20%)

•

Võrgu selgitus (10%)

•

Video (20%)

Õpetajad võivad koostada oma hindamiskriteeriumid.
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Lisa A
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse
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Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus
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Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.

Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1
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Ettevõtte tööprotsessid
ja -vahendid
Juhend õppijale
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Kestus
19 tundi

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Töötad ettevõttes või mingil konkreetsel ametikohal. Ülesannet võib
lahendada simulatsioonina, kus töökeskkonnaks on klassiruum.
Ettevõttes on kasutusel mitu turvataset. Kasuta IEC 62443 ja too näide iga
turvataseme kohta.
Ettevõttes/koolis on olemas infoturbe regulatsioonid, juhuks kui peaksid
tekkima turvaprobleemid. Loe läbi ettevõtte/kooli protseduurid ja leia
protseduur kui masina tarkvarasse peaks sattuma viirus.
Too 3 näidet masinate turvaprobleemidest. Kirjelda turvaprobleeme
mittetehniliste töötajate vaates.
Õpetaja annab õppijatele võrgu monitoorimise vahendi ja arutab seda
õppijaga koos, selgitab tarkvara kasutamist.
Õpetaja näitab, millised on ebanormaalsed olukorrad ja õppija selgitab seda
ning koostab nähtust e-kirja IT-spetsialistile.
Õppija joonistab võrguskeemi, milles on router, switch pc ja masin. Õppija
kirjeldab, milliste vahenditega on võimalik masinale ligi pääseda ja mida
need vahendid võimaldavad. Selgitus peab olema kirjutatud lihtsalt ja
arusaadavalt.
Pead koostama kirjaliku dokumendi ja tegema max 10 minutilise video, mis
selgitab ülesande lahendamist.
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Õpiväljundid
U7LO1. Õppija oskab nimetada ja kirjeldada tootmisprotsessi tasemeid.
U7LO2. Õppija oskab järgida ettevõtte tööprotsess, avastada võimalikke
probleeme ja teavitada spetsialiste turvaprobleemidest.
U7LO3. Õppija on võimeline aru saama riketest ja turvaprobleemidest
tööprotsessides või masinates.
U7LO4. Õppija on võimeline aru saama, millised on ohud juhusliku mälupulga
kasutamisel ettevõtte arvutivõrgus, masinates või arvutites.
U7LO5. Õppija on võimeline kasutama võrgu monitoorimisvahendeid, et
tuvastada ebaharilikku võrguliiklust.
U7LO6. Õppija teab, mis on võrguprotokollid routing/vpn/PF/jne.

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network

•

https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html

Soovituslik kava
Ülesande süsteemseks lahendamiseks soovitame lähtuda järgnevast:
1.

Määratle ülesande kirjelduse põhjal lahendamiseks vajalikud
küsimused ja tegevused.

2.

Otsi parameetritega seotud informatsiooni, vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks olulisemad allikad.

4.

Vasta küsimustele kirjalikult, kirjuta selgitused oma sõnadega.

5.

Töötad meeskonnas, aga kirjuta individuaalne aruanne.

6.

Jaga oma uurimistulemusi teistega.
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7.

Vii kavandatud tegevused ellu.

8.

Esitle tulemused (vastavalt õpetajalt saadud juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada, kuidas ülesande lahendasite.

•

Näita videot.

•

Õpetaja selgitab oma hindamist.
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GDPR ja andmekaitse
Juhend õpetajale
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Kestus
10 tundi

Lähteülesanne
Uuri oma riigi GDPR seadusandlust ja vasta järgnevatele küsimustele:
Kust on võimalik ametlikke GDPR juhendmaterjale?
Mis on kõige ajakohasemad OT turvalisust käsitlevad juhendmaterjalid?
(nimeta 3)
Mille poolest erine GDPR rakendamine Sinu riigis kahes teisest Euroopa
riigist?
Kuidas Sinu koolis, Sinu erialal rakendatakse GDPR nõudeid?
Millised on Sinu isiklikud soovitused, kuidas kaitsta arvutijuhitud masinaid?
Võta üks arvutijuhitud seade ja uuri, millist tundlikku informatsiooni see
sisaldab?
Millised on arvutijuhitud masina ohud?
Koosta max 15 minutiline esitlus, vastuste esitlemiseks.
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Õpiväljundid
U8LO1. Õppija teab, millised on vastav riigi ja Euroopa
andmekaitseregulatsioonid.
U8LO2. Õppija oskab turvaliselt käsitleda erinevate masinatega seotud
andmeid.

Miinumumnõuded
Eelteadmi

Vahendid/

sed

tarkvara

Ressursid

Oskab

Internetiühe

•

https://gdpr-info.eu/

kasutada

ndusega

•

https://companyweek.com/articles/cybersecurity-

süle-,

seade (PC,

for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-

personaal

sülearvuti,

machines

arvutit ja

nutiseade).

•

https://www.researchgate.net/publication/313915

nutiseadet Tarkvara:

539_Detecting_cyber-

.

Kontoritarkv

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems

Teab, mis

ara

_with_machine_learning_methods
•

on

protection/

arvutivõrk
ja
internet.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

Antud teema kohta on õppekavas väga palju
allikaid. Õpetaja peaks kasutama kõiki talle
kättesaadavaid allikaid.
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Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
1 tund ülesande selgitamiseks
8 tundi uurimiseks ja küsimustele vastamiseks
1 tund esitlemiseks
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Tulemuste esitlemine
Õppijad esitavad tulemused õpetajale hindamiseks ja esitlevad klassile.
Õpetaja hindab tulemusi.
Õppijad töötavad individuaalselt.
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Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Ülesanded:
Kust on võimalik ametlikke GDPR juhendmaterjale? (10%)
Mis on kõige ajakohasemad OT turvalisust käsitlevad juhendmaterjalid?
(nimeta 3) (15%)
Mille poolest erine GDPR rakendamine Sinu riigis kahes teisest Euroopa
riigist? (10%)
Kuidas Sinu koolis, Sinu erialal rakendatakse GDPR nõudeid? (10%)
Millised on Sinu isiklikud soovitused, kuidas kaitsta arvutijuhitud masinaid?
(10%)
Võta üks arvutijuhitud seade ja uuri, millist tundlikku informatsiooni see
sisaldab? (15%)
Millised on arvutijuhitud masina ohud? (10%)
Esitlus (20%).

Lisas A on toodud esitluse hindamiskriteeriumid.

Õpetajad võivad koostada oma hindamiskriteeriumid.
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Lisa A
Suulise ettekande hindamine
Õppija nimi:
Hinne:
Hinnang Märkused
Sisu
Selge
Sisukas
Vastab sihtgrupile
Kvaliteetne
Põhi- ja kõrvalteemad
Vorm
Sissejuhatus, teemaarendus,
kokkuvõte
Üleminekud
Loogiline struktuur
Tasakaalus
Ajaplaneerimine
Suuline esitlus
Sõnakasutus ja lauseehitus
Tempo
Arusaadavus
Intonatsioon
Mitmekesine
Mitteverbaalne
Suhtumine
Näoilme
Žestide kasutamine
Kontakt kuulajatega
Vahendid
Hästi organiseeritud
Toetavad
Integreeritud
Parajal määral, sobiv ajastus
Teenus
Teise veergu märkida hinnang kujul ++, +, ± või -; kolmandasse veergu märkida
põhjendus.
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GDPR ja andmekaitse
Juhend õpetajale
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Kestus
10 tundi

Meeskond
Meeskonna nimetus

Lähteülesanne
Uuri oma riigi GDPR seadusandlust ja vasta järgnevatele küsimustele:
Kust on võimalik ametlikke GDPR juhendmaterjale?
Mis on kõige ajakohasemad OT turvalisust käsitlevad juhendmaterjalid?
(nimeta 3)
Mille poolest erine GDPR rakendamine Sinu riigis kahes teisest Euroopa
riigist?
Kuidas Sinu koolis, Sinu erialal rakendatakse GDPR nõudeid?
Millised on Sinu isiklikud soovitused, kuidas kaitsta arvutijuhitud masinaid?
Võta üks arvutijuhitud seade ja uuri, millist tundlikku informatsiooni see
sisaldab?
Millised on arvutijuhitud masina ohud?
Koosta max 15 minutiline esitlus, vastuste esitlemiseks.
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Õpiväljundid
U8LO1. Õppija teab, millised on vastav riigi ja Euroopa
andmekaitseregulatsioonid.
U8LO2. Õppija oskab turvaliselt käsitleda erinevate masinatega seotud
andmeid.

Allikad
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

https://gdpr-info.eu/

•

https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-incontrol-of-cnc-machines

•

https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyberphysical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_method
s

•

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/

Soovituslik kava
In order to solve your challenge, you need to work in an organised way. We
suggest you follow these steps:
1.

Määratle ülesande kirjelduse põhjal lahendamiseks vajalikud
küsimused ja tegevused.

2.

Otsi parameetritega seotud informatsiooni, vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid.

3.

Vali ülesande lahendamiseks olulisemad allikad.

4.

Vasta küsimustele kirjalikult, kirjuta selgitused oma sõnadega.

5.

Esitle tulemused (vastavalt õpetajalt saadud juhistele).

6.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.
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Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada, kuidas ülesande lahendasite.

•

Tee esitlus.

•

Õpetaja selgitab ja põhjendab hindamist.
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Testimine

Penetration test
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Lähteülesanne
Õppija ülesanne on kasutades online-skannereid uurida 3-5 erineva veebisaidi
turvalisust.

Enamik

skannereid

suudavad

tuvastada

pahavara,

staatust

mustadesse nimekirjades, viirustega nakatatud rämpsposti jms. Mõned vahendid
suudavad koostada haavatavuste kohta aruande.
Erinevate veebisaitide puhul võivad õppijad kasutada erinevaid skannereid, kuid
võivad sama saidi puhul kasutada mitut erinevat skannerit. Enne skaneerimist
peaks õppija püstitama eesmärgid, milliseid haavatavusi soovitakse otsida.
Pärast skaneerimist ja informatsiooni (tõendite) leidmist tuleks tulemusi arutada
oma meeskonnaga ja koostada aruanne (vulnerability report):
•

Haavatavuse nimetus ja avastamise kuupäev

•

Haavatavuse kirjeldus

•

Võimalik mõju või tagajärjed

•

Kõrvaldamise juhend

Õpiväljundid
U9LO1. Õppija on võimeline ära tundma ja kohaldama auditi protsessi etappe.
U9LO2. Õppija oskab koguda tõendeid.
U9LO3. Õppija oskab otsida ja avastada turvaauke ja võimalikke haavatavusi.
U9LO4. Õppija oskab koostada haavatavuste aruannet.

Lävend
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Eelteadmised

Vahendid/tark

Ressursid

vara
Oskab kasutada

Internetiühend

süle-,

usega seade

personaalarvutit
ja nutiseadet.
Oskab kasutada
võrku/internetti,
arvutikasutusoskus.
Teab, millised on

Online skannerid:
•

https://sitecheck.sucuri.net/

(PC,

•

https://www.ssllabs.com/ssltest/

sülearvuti,

•

https://pentest-tools.com/

nutiseade).
Tarkvara:
Packet Tracer
Office

tavapärased
veebisaitide
haavatavused

Tasuta skannerid https://geekflare.com/onlinescan-website-security-vulnerabilities/
Muud allikad:
• https://securitytrails.com/blog/onlinevulnerability-scanning-tools
•

https://resources.infosecinstitute.com/14popular-web-application-vulnerability-

(turvaaugud)

scanners/
•

https://resources.whitesourcesoftware.co
m/blog-whitesource/web-vulnerabilityscanners

•

Juhenda õppijaid, kuidas skannereid
kasutada.

•

Selgita, kuidas koguda skanneri abil infot
(tõendeid) ja kuidas seda analüüsida.

•

Selgita,

kuidas

koostada

aruannet

(vulnerability report)

Antud ülesande jaoks on olemas väga suur
hulk

allikaid. Õpetajad peaksid kasutama

kõiki neile kättesaadavaid vahendeid.
Siintoodud on allikad, mida õppijad peaksid
kasutama ülesande lahendamiseks.
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Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
-

1 tund ülesande parameetrite täpsustamiseks.

-

6 tundi skanneri kasutamise õpetamiseks

-

4 tundi tõendite kogumiseks

-

6 tundi skaneerimise tulemuste analüüsimiseks ja haavatavuste
tuvastamiseks

-

2 tundi arutelu meeskonnaga

-

4 tundi aruande koostamiseks

-

1 tund lõplike tulemuste vormindamine ja õpetajale esitamine.
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Tulemuste esitlemine
Õppijad otsustavad, millises vormis tulemused esitatakse. Tulemused peavad
olema kasutatavad ka pärast ülesande lahendamist.
Tulemused võib esitada järgnevates vormides, kuid ei pea nendega piirduma:
•

Haavatavuste (turvaaukude) aruanne

•

Suuliselt vastamine õpetaja küsimustele ja vastuste põhjendamine

•

Muu sobiv meedium

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks
hindamisel.
Meeskonnatöö (20%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

A, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesanne
Haavatavuste aruanne (60%)
Õpetaja küsimustele vastamine (20%)
Õpetajad võivad kasutada oma hindamissüsteemi.
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Lisa A
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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Lisa B
Soovitused õpetajale
Antud ülesanne võib olla eraldiseisev ülesanne, aga võib olla seotud muude vastavate
õppekavadega/kvalifikatsioonidega. Oluline on tagada, et ülesande lahendamis käigus loodud
tõendid vastavad kriteeriumitele või vastavalt kvalifikatsioonile.
Õpetamismetoodika valib õpetaja. Õpetaja juhend on koostatud põhimõttel, et õppijad
kasutava oma juhendit ja nende tulemused ka sellel põhinevad. Siiski võib õpetaja ülesande
lahendamisel esitada oma tulemusi ning juhendada õppijaid, kuidas õpetaja selliste tulemusteni
jõudis.
I.

Antud ülesande lahendamise ajakava on soovituslik ja õpetaja võib seda kohandada
vastavalt õppijate teadmistele ja oskustele.

II.

Tulemuste hindamisel kasutatud osakaalud on samuti soovituslikud ja neid tuleb
kohandada vastavalt õppekeskkonnale/kontekstile. Juhul kui õppijatel ei oodata
meeskonnatöö- ja esitlusoskuste hindamist, siis võib tehniliste oskuste hindamise
osakaal olla 100%.
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Lisa C
Ülesande lahendus
Hindamiskriteerium
Peamised varad on määratletud
Iga vara kohta on toodud võimalikud ohud
Iga vara ja ohu kohta on leitud esinemise tõenäosus
Iga vara ja ohu kohta on leitu mõju
On koostatud riskianalüüs
On toodud lahendused, kuidas riskitaset vähendada

Suurepärane
10
10
10
10
10
10

Hea
5
5
5
5
5
5

Pole midagi
hinnata
0
0
0
0
0
0
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Testimine

Penetration test
Juhend õppijale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Õppija ülesanne on kasutades online-skannereid skaneerida 3-5 erineva
veebisaidi turvalisust. Enamik skannereid suudavd tuvastada pahavara,
staatust mustadesse nimekirjades, viirustega nakatatud räpsmposti jms.
Mõned vahendid suudavad koostada haavatavuste kohta aruande.
Erinevate veebisaitide puhul võivad õppijad kasutada erinevaid skannereid,
kuid võivad sama saidi puhul kasutada erinevaid skannereid. Enne
skaneerimist peaks õppija püstitama skaneerimisele eesmärgid, milliseid
haavatavusi soovitakse otsida.

Pärast skaneerimist ja informatsiooni

(tõendite) leidmist tuleks tulemisi arutada oma meeskonnaga ja koostada
aruanne (vulnerability report):
•

Haavatavuse nimetus ja avastamise kuupäev

•

Haavatavuse kirjeldus

•

Võimalik mõju või tagajärjed

•

Kõrvaldamise juhend

Õpiväljundid
U9LO1. Õppija on võimeline ära tundma ja kohaldama auditi protsessi etappe.
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U9LO2. Õppija oskab koguda tõendeid.
U9LO3. Õppija oskab otsida ja avastada turvaauke ja võimalikke haavatavusi.
U9LO4. Õppija oskab koostada haavatavuste aruannet.

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
Online skannerid:
•

https://sitecheck.sucuri.net/

•

https://www.ssllabs.com/ssltest/

•

https://pentest-tools.com/

Tasuta online skannerid https://geekflare.com/online-scan-website-securityvulnerabilities/
Muud allikad:
• https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
•

https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-applicationvulnerability-scanners/

•

https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/webvulnerability-scanners

•

Õppige skannereid kasutama

•

Õppida kasutama skaneerimise tulemusi

•

Koostada haavatavuste aruanne

Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle küsimused ja tegevused ülesande lahendamiseks.
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2.

Õpi kasutama skannereid, vähemalt ühte.

3.

Vali ülesande lahendamiseks oluline info.

4.

Kogu tõendeid.

5.

Uuri ja tuvasta haavatavusi.

6.

Koosta aruanne (vulnerability report).
a. Haavatavuse nimetus ja avastamise kuupäev
b. Haavatavuse kirjeldus
c. Mõju / võimalikud tagajärjed
d. Kõrvaldamise juhend

7.

Jaga aruannet oma meeskonnaga.

8.

Esitle tulemused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada kõike, mida lahendamise käigus tegid.

•

Kas aruandel on kõik osad olemas

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Infoturbe
juhtimine ja haldus
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Lähteülesanne
Eesmärk on korraldada IT teenuseid pakkuva ettevõtte infoturve. Selleks tuleb
juurutada infoturbe haldussüsteem (Information Security Management System).
Juurutamisele tuleb lähtuda infoturbe nõuetest ja standarditest.
Kõige pealt tuleb koostada ettevõtte varade riskianalüüs ja teha ettepanekud
riskitasemete vähendamiseks:
1. Määratleda ettevõttes vähemalt 10 kaitsmist vajavat ettevõtte vara.
2. Määratleda igale varale 4 võimalikku ohtu.
3. Koosta riskianalüüs: vali tabelist iga ohu esinemise tõenäosus ja mõju
(RISK = tõenäosus x mõju)
Tõenäosus
1-Madal

Esineb maksimaalselt kord aastas.

2-Keskmine

Esineb kord kuus.

3-Kõrge

Esineb kord nädalas.

Mõju
1-Madal
2-Keskmine
3-Kõrge

Tekkinud kahjul ei ole olulisi tagajärgi
Tekkinud kahjul on olulised tagajärjed
Tekkinud kahjul on väga olulised tagajärjed

4. Tööta välja lahendused, mis aitaksid potentsiaalseid riske vähendada ja
jääksid alla etteantud piirmäärade.
RISK ACCEPTANCE CRITERIA
Risk <= 4
Risk on väheoluline.
Risk > 4

Risk on oluline ja riskitaset tuleb alandada.

Näide:
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Riskide hindamine
VARA
Veebiserver
…
…

OHT

Tõenäosus
3
1
1

Denial of Service (DoS)
…
…

Mõju
2
3
2

RISK
6
3
2

Õpiväljundid
U10LO1. Õppija teab ja mõistab standardeid ja infoturbe seadusandlust (ISO,
ISACA, NIST)
U10LO2. Õppija on võimeline rakendama infoturbe juhtimise põhimõtteid
(information security governance (ISMS))
U10LO3. Õppija oskab teostada riskianalüüsi.
U10LO4. Õppija oskab oma töös rakendada isikliku informatsiooni kasutamise
reegleid (regulations about personal information (RGPD)).

Lävend
Eelteadmised

Vahendid/tark

Ressursid

vara
Oskab kasutada

Internetiühendu

ISO/IEC 27000: Information security

süle-,

sega seade (PC,

management systems (ISMS):

personaalarvutit

sülearvuti,

https://www.iso.org/standard/73906.html

ja nutiseadet.

nutiseade).

Oskab kasutada

Kontoritarkvara

ISO/IEC 27001: requirements for an

võrku/internetti,
arvutikasutusoskus.

information security management system
(ISMS):
https://www.iso.org/standard/54534.html
ISO/IEC 27002: Code of practice for
information security controls:
https://www.iso.org/standard/54533.html
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MAGERIT Methodology:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/
verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&i
dioma=en#.X6hJTWhKjtQ
RGPD: https://gdprinfo.eu/
ISACA: https://www.isaca.org/resources/itrisk
NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/riskmanagement

Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
-

1 tund ülesande parameetrite täpsustamiseks.

-

10 tundi informatsiooni otsimiseks.

-

2 tundi info süstematiseerimiseks

-

2 tundi alternatiivide genereerimiseks

-

2 tundi ettepanekute esitamiseks / tulemuste kogumiseks ja aruteluks

-

1 tund määratlemaks, kuidas tulemusi esitleda

-

2 tundi tulemuste vormindamiseks

-

2 tundi tulemuste esitlemiseks / aruteluks

-

1 tund hindamine / kuidas hindate ülesande lahendust ja mida teha edaspidi
paremini.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Tulemuste esitlemine
Õppijad otsustavad, millises vormis tulemused esitatakse. Tulemused peavad
olema kasutatavad ka pärast ülesande lahendamist.
Tulemused võib esitada järgnevates vormides, kuid ei pea nendega piirduma:
•

Esitlus

•

Video

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi / veebileht

•

Muu sobiv meedium

Õppijad esitavad tulemused õpetajale hindamiseks. Õpetaja hindab tulemusi,
võib esitada lisaküsimusi, et kontrollida, mida õpilane õppis.
Tulemused:
•

Ülesande lahendus kirjalikult.

•

Suulised vastused õpetaja küsimustele.

Märkus: Õpetaja otsustab, milline on sobiv variant tulemuste esitlemiseks.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks (vaata
lisa C).
Avalik esitlus (20%)
Soovituslik hindamistabel on lisas A, mis sisaldab hindamiskriteeriume, mida
õpetaja saab kasutada esitlusoskuste hindamisel.
Meeskonnatöö (20%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

B, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesande lahendus (60%), soovituslikult iga elemendi eest 10%:

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

C, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada tehniliste oskuste hindamisel.
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskonna või individuaalne)
Hindamiskriteeriumid
Suuline sissejuhatus: ettekandja tutvustus, publiku
tähelepanu äratamine
Sisu: Lihtne jälgida ja mõista, teave on täpne ja täielik
Kokkuvõte: Lühike ja teemad selgelt kokkuvõetud
Esitluse ettekandmine: ettekandjal oli korrektne
keelekasutus, kasutas näiteid tulemuste
iseloomustamiseks, ettekanne oli loomulik ja ladus, oli
olemas silmside kuulajatega, hääletugevus oli piisav,
kasutas vähesel määral märkmeid.
Kuulajate teadmised: kuulaja oskas pärast küsimuse
kordamist vastata publiku küsimustele
Kuulajate tähelepanu: ettekandja suutis hoida
kuulajaskonna tähelepanu kogu ettekande jooksul
Allikad: kasutatud allika olid loetletud ettekande lõpus

Suurepärane

Hea

Pole midagi
hinnata

10

5

0

10
10

5
5

0
0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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Lisa C
Ülesande lahendus
Hindamiskriteerium
Peamised varad on määratletud
Iga vara kohta on toodud võimalikud ohud
Iga vara ja ohu kohta on leitud esinemise tõenäosus
Iga vara ja ohu kohta on leitu mõju
On koostatud riskianalüüs
On toodud lahendused, kuidas riskitaset vähendada

Suurepärane
10
10
10
10
10
10

Hea
5
5
5
5
5
5

Pole midagi
hinnata
0
0
0
0
0
0
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Infoturbe
juhtimine ja haldus
Juhend õppijale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Eesmärk on korraldada IT teenuseid pakkuva ettevõtte infoturve. Selleks tuleb
juurutada infoturbe haldussüsteem (Information Security Management

System). Juurutamisele tuleb lähtuda infoturbe nõuetest ja standarditest.
Tuleb

koostada

ettevõtte

varade

riskianalüüs

ja

teha

ettepanekud

riskitasemete vähendamiseks:
1. Määratleda ettevõttes vähemalt 10 kaitset vajavat ettevõtte vara.
2. Määratleda igale varale 4 võimalikku ohtu.
3. Koosta riskianalüüs: vali iga ohu esinemise tõenäosus ja mõju (RISK =
tõenäosus x mõju)
Tõenäosus
1-Madal

Esineb maksimaalselt kord aastas.

2-Keskmine

Esineb kord kuus.

3-Kõrge

Esineb kord nädalas.

Mõju
1-Madal
2-Keskmine

Tekkinud kahjul ei ole olulisi tagajärgi
Tekkinud kahjul on olulised tagajärjed

3-Kõrge

Tekkinud kahjul on väga olulised tagajärjed

4. Tööta välja lahendused, mis aitaksid potentsiaalseid riske vähendada
ja jääksid alla etteantud piirmäärade.
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RISK ACCEPTANCE CRITERIA
Risk <= 4
Risk on väheoluline.
Risk > 4

Risk on oluline ja riskitaset tuleb alandada.

Õpiväljundid
U10LO1. Õppija teab ja mõistab standardeid ja infoturbe seadusandlust (ISO,
ISACA, NIST)
U10LO2. Õppija on võimeline rakendama infoturbe juhtimise põhimõtteid
(information security governance (ISMS))
U10LO3. Õppija oskab teostada riskianalüüsi.
U10LO4. Õppija oskab oma töös rakendada isikliku informatsiooni
kasutamise reegleid (regulations about personal information (RGPD)).

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

ISO/IEC 27000: Information security management systems (ISMS):
https://www.iso.org/standard/73906.html

•

ISO/IEC 27001: requirements for an information security management
system (ISMS): https://www.iso.org/standard/54534.html

•

ISO/IEC 27002: Code of practice for information security controls:
https://www.iso.org/standard/54533.html

•

MAGERIT Methodology:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.ht
m?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ

•

RGPD: https://gdprinfo.eu/

•

ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk

•

NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management
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Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle parameetrid, mida vajad ülesande lahendamiseks.

2.

Otsi antud parameetritega seotud infot (vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks oluline info.

4.

Kirjuta vastused ja selgitused oma sõnadega.

5.

Töötad meeskonnas, kuid kirjuta oma aruanne.

6.

Jaga oma uurimust teistega.

7.

Teosta tegevuskava.

8.

Esitle tulemused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Esitlus, suuline ettekanne: 20%.

•

Meeskonnatöö: 20%.

•

Ülesande lahendus: 60%
o Peamised varad on määratletud (10%)
o Iga vara kohta on toodud võimalikud ohud (10%)
o Iga vara ja ohu kohta on leitud esinemise tõenäosus (10%)
o Iga vara ja ohu kohta on leitu mõju (10%)
o On koostatud riskianalüüs (10%)
o On toodud lahendused, kuidas riskitaset vähendada (10%)
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Tarkvara turvaline arendamine
Juhend õpetajale
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Kestus
40 tundi / (7 päeva 6 tundi päevas või 10 päeva 4 tundi päevas)

Lähteülesanne
Te arendate Androidile mobiilirakendust kasutades Kotlinit, kuid avastate, et ei
võtnud arvesse, et rakenduse kogutud andmed ei ole krüpteeritud ja nendele on
lihtne juurde pääseda välistel kolmandatel osapooltel.
Seega pead kõike algusest peale uuesti tegema ja see pole esimene kord, kui
selline asi juhtub. Mida saate teha, et sellist olukorda vältida?
Te

arutate

seda oma

meeskonnas

ja otsustate

rakendada

DevSecOp

arendusmetoodikat, võttes arvesse ASVS-i suuniseid st et turvalisust tuleb silmas
pidada kogu arendusefaasis, mitte ainult viimases hindamisfaasis, kus avastatud
vead mõjutavad kogu arendust ja võib juhtuda, et meeskond peab uuesti nullist
alustama.
DevSecOp metoodika kasutamisel saate mobiilirakendust loomisel kasutada
turvalist programmeerimist. Rakenduse esitlemisel kliendile saate selgitada,
kuidas olete arenduse algusest peale lähtunud programmeerimisel turvalisuse
nõuetest ja milliseid ASVS-eeskirju ja direktiive olete järginud.

Õpiväljundid
U11LO1. Õppija teab, mis turvalise programmeerimise tehnikad.
U11LO2. Õppija on võimeline arendama rakendusi, milles andmete edastamiseks
kasutatakse turvatud lahendusi (sertifikaadid, protokollid, signatuurid)
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U11LO3. Õppija on võimeline arendama rakendusi, milles ei saa olla andmeleket
(autoriseerimine ja juurdepääs)
U11LO4. Õppija on võimeline töötama vastavalt valdkonna regulatsioonidele
(ASVS)

Lävend
Eelteadmised

Vahendid/

Ressursid

tarkvara
Teadmised

Interneti-

rakenduse

ühendusega

programmeeri-

digitaalseade

misest, eriti

(soovituslikult

Kotlini

arvuti ja/või

kasutamisest,

sülearvuti)

krüpteerimine

•

https://owasp.org/www-project-applicationsecurity-verification-standard/

•

https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiW
qkAto

•

https://www.redhat.com/en/topics/devops/w
hat-is-devsecops

•

https://owasp.org/www-pdfarchive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide

ja sertifikaadid

_v2.pdf
•

https://kotlinlang.org/docs/tutorials/

•

https://kotlinlang.org

•

https://beginnersbook.com/2017/12/kotlintutorial/

•

https://www.programiz.com/kotlinprogramming/

Näited
• https://developer.android.comhttps://
•

www.programiz.com/kotlinprogramming/examples/guide/topics/

•

security/cryptography?hl=es-419

•

https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7
HlRz4

•

https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO
8US0
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•

https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N
1I4k

Selle teema jaoks on olemas väga suur hulk allikaid
ja ressursse. Õpetajad peaksid kasutama kõiki
kättesaadavaid vahendeid.

Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik ja mõeldud
kasutamiseks kui kasutate varianti 4 tundi päevas:
Päev

Tegevus

1

-

2

-

3

-

4

-

1 tund informatsiooni valimine
1 tund alternatiivide loomiseks
2 tundi ettepanekute koostamiseks ja meeskonnaga
arutamiseks
Rakenduse loomine

5

-

Rakenduse loomine

6

-

Rakenduse loomine

8

-

Rakenduse loomine

9

-

2 tundi aruteluks, kuidas tulemusi esitleda (vastavalt
etteantud juhistele)
2 tundi esitluse koostamiseks (näiteks PowerPointi
esitlus või simulatsioon)
2 tundi tulemuste esitlemiseks klassis

10

-

Määratle ülesande parameetrid (võimaluse korral
määrake, kes millise ülesande(d) lahendab)
Informatsiooni otsimine
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Tulemuste esitlemine
Õppijad otsustavad, millises vormis tulemused esitatakse. Tulemused peavad
olema kasutatvad ka pärast ülesande lahendamist.
Tulemused võib esitada järgnevates vormides, kuid ei pea nendega piirduma:
•

Video

•

Rakenduse (simulatsiooni) esitlemine

•

Suuline ettekanne (salvestamine)

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi / wiki

•

Muu sobiv meedium

Märkus: Õpetaja otsustab, milline on sobiv variant tulemuste esitlemiseks.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Avalik esitlus (20%)
Soovituslik hindamistabel on lisas A, mis sisaldab hindamiskriteeriume, mida
õpetaja saab kasutada esitlusoskuste hindamisel.
Meeskonnatöö (20%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

B, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesande lahendus (60%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

C, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada tehniliste oskuste hindamisel.
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskonna või individuaalne)
Hindamiskriteeriumid
Suuline sissejuhatus: ettekandja tutvustus,
publiku tähelepanu äratamine
Sisu: Lihtne jälgida ja mõista, teave on
täpne ja täielik
Kokkuvõte: Lühike ja teemad selgelt
kokkuvõetud
Esitluse ettekandmine: ettekandjal oli
korrektne keelekasutus, kasutas näiteid
tulemuste iseloomustamiseks, ettekanne
oli loomulik ja ladus, oli olemas silmside
kuulajatega, hääletugevus oli piisav,
kasutas vähesel määral märkmeid.
Kuulajate teadmised: kuulaja oskas pärast
küsimuse kordamist vastata publiku
küsimustele
Kuulajate tähelepanu: ettekandja suutis
hoida kuulajaskonna tähelepanu kogu
ettekande jooksul
Allikad: kasutatud allika olid loetletud
ettekande lõpus

Suurepärane

Väga
hea

Hea

Rahuldav

Pole
midagi
hinnata

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Kommentaarid
ja
ettepanekud
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Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Lisa C
Hindamine
Suurepärane

Väga hea

Hea

Rahuldav

Pole
midagi
hinnata

Rakenduse funktsionaalsus:
Funktsionaalsus on olemas ja
vastab eesmärgile

4

3

2

1

0

Rakenduse turvalisus:
kasutatakse andmete
krüpteerimist.

4

3

2

1

0

Tundlike andmete turve.
Rakendusse sisestatud andmeid
käsitletakse turvaliselt ja
privaatselt.

4

3

2

1

0

Korrektne kood: Rakenduse kood
on arusaadav, ilma kordusteta,
selge struktuuriga ja
kommenteeritud.

4

3

2

1

0

Originaalsus: Rakendus on
innovatiivne demonstreerides
huvitavat ja mittetavapärast
ideed.

4

3

2

1

0

Kriteerium

Kommentaarid ja ettepanekud
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Tarkvara turvaline arendamine
Juhend õppijale
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Kestus
40 tundi / (7 päeva 6 tundi päevas või 10 päeva 4 tundi päevas)

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Te arendate Androidile mobiilirakendust kasutades Kotlinit, kuid avastate, et
ei võtnud arvesse, et rakenduse kogutud andmed ei ole krüpteeritud ja
nendele on lihtne juurde pääseda välistel kolmandatel osapooltel.
Seega pead kõike algusest peale uuesti tegema ja see pole esimene kord, kui
selline asi juhtub. Mida saate teha, et sellist olukorda vältida?
Te arutate seda oma meeskonnas ja otsustate rakendada DevSecOp
arendusmetoodikat, võttes arvesse ASVS-i suuniseid st et turvalisust tuleb
silmas pidada kogu arendusefaasis, mitte ainult viimases hindamisfaasis, kus
avastatud vead mõjutavad kogu arendust ja võib juhtuda, et meeskond peab
uuesti nullist alustama.
DevSecOp metoodika kasutamisel saate mobiilirakendust loomisel kasutada
turvalist programmeerimist. Rakenduse esitlemisel kliendile saate selgitada,
kuidas

olete

arenduse

algusest

peale

lähtunud

programmeerimisel

turvalisuse nõuetest ja milliseid ASVS-eeskirju ja direktiive olete järginud.
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Õpiväljundid
U11LO1. Õppija teab, mis turvalise programmeerimise tehnikad.
U11LO2. Õppija on võimeline arendama rakendusi, milles andmete
edastamiseks kasutatakse turvatud lahendusi (sertifikaadid, protokollid,
signatuurid)
U11LO3. Õppija on võimeline arendama rakendusi, milles ei saa olla
andmeleket (autoriseerimine ja juurdepääs)
U11LO4. Õppija on võimeline töötama vastavalt valdkonna regulatsioonidele
(ASVS)

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

•

https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto

•

https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops

•

https://owasp.org/www-pdfarchive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf

•

https://kotlinlang.org/docs/tutorials/

•

https://kotlinlang.org

•

https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/
Näited:
• https://developer.android.comhttps://
www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
security/cryptography?hl=es-419
•

https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4

•

https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0

•

https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k
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Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle ülesande lahendamise olulised parameetrid.

2.

Otsi antud parameetritega seotud infot (vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks oluline info.

4.

Koosta alternatiivsed ettepanekud ülesande lahendamiseks.

5.

Vali meeskonna seiskohalt olulisemad ettepanekud.

6.

Kavanda tegevused (lisaks kirjelda, kes on teostaja).

7.

Teosta.

8.

Esitle tulemused ja järeldused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
Rakendus (60%):
•

Rakenduse funktsionaalsus: Funktsionaalsus on olemas ja vastab
eesmärgile

•

Rakenduse turvalisus: kasutatakse andmete krüpteerimist.

•

Tundlike andmete turve: Rakendusse sisestatud andmeid käsitletakse
turvaliselt ja privaatselt.

•

Korrektne kood: Rakenduse kood on arusaadav, ilma kordusteta, selge
struktuuriga ja kommenteeritud.

•

Originaalsus: Rakendus on innovatiivne demonstreerides huvitavat ja
originaalset ideed.

Meeskonnatöö (20%):
•

Kõik meeskonnaliikmed osalevad.
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•

Meeskonnaliikmed otsivad lahendusi omavahelise suhtlemise abil, selgitades
paindlikult erinevaid lähtekohti.

•

Meeskonnas edendatakse head tööõhkkonda.

•

Probleemid lahendatakse kokkuleppel.

Tulemuste esitlemine (20%):
•

Esitlus on arusaadav ja konkreetne.

•

Demonstreeritakse valdkonna teadmisi.

•

Esitletakse töötavat rakendust.

•

Meeskond hoiab kuulajate tähelepanu.
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Digitaalsed tõendid ebaturvalises
digitaalses maailmas
Juhend õpetajale
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Kestus
48 tundi / 6 päeva (vaata lisa C)

Lähteülesanne
Oled digitaalsete tõendite uurija, oled palgatud ettevõttesse, mis soovib uurida
oma töötajaid, sest on kahtlus, et keegi müüb ettevõtte infot (kavandeid)
konkurentidele.
Sinu töö koosneb mitmest etapist:
1. etapp: Kaasamine. Te peate juhtidele selgitama, mis on digitaalsete tõendite
kogumine. Samuti peaksite tutvustame asjakohaseid õigusakte, millest ettevõtte
juhtkond ja teie uurimise käigus lähtute. Samuti peaksite selgitama, milliseid
ligipääse uurimistööks vajate.
2. etapp: Teile esitatakse kahtlustatava arvuti; eeldatakse, et kloonite arvutis
asuda võivad digitaalsed tõendid. Kloonitud andmeid tuleks uurimise ajal
nõuetekohaselt hallata. Te peaksite välja töötama sobiva protsessi, et tagada
kloonitud andmete terviklikkus uurimise ajal. Kasutada tuleks ka võrguandmeid
ning on tõenäoline, et ettevõte on need andmed esitanud võrguhaldusfaili(de)
kujul.
3. etapp: Teil on vaja teha kloonitud andmete analüüs, see nõuab uurimist ja
erinevate vahendite kasutamist.
4. etapp: Sa peaksid üle vaatama oma järeldused, koguma tõendeid, et selgitada
välja, mis on juhtunud. Samuti võite nõuda täiendavaid andmeid, et saada rohkem
digitaalseid tõendeid põhjendamaks oma seisukohti.
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Õpiväljundid
U12LO1. Õppija on võimeline tuvastama ja järgima tõendite kogumis ja uurimise
etappe.
U12LO2. Õppija oskab seadmeid kloonida.
U12LO3. Õppija oskab kasutada erinevaid analüüsimetoodikaid.
U12LO4. Õppija oskab andmeid taastada.

Lävend
Eelteadmised

Vahendid/tarkva

Ressursid

ra
Teadlikkus

Seadmed

digitaalsete

PC / Sülearvuti

tõendite

soovituslik

vajadusest/

miinimum-

põhjustest.

konfiguratsioon:
CPU Intel i3 või

Mõistmine/

samaväärne, RAM

kogemus

8GB,

käsureapõhistest

SSD HDD 512GB

keskkondadest ja

Mitmesugused

failisüsteemidest

püsivad

nii Windows ja

salvestusseadmed

Linux OS.

Write Blockers
Tarkvara

Arusaamine

Digital Forensics

võrgusidest, eriti

Software: -

TCP/IP mõistmine,

Caine

samuti teadmised

https://www.caine-

IP-aadresside,

live.net/

pordinumbrite,

FTK Imager

seerianumbrite, ja

Mõned üldised ressursid alustamiseks:
Interneti otsingu abil, vaadata läbi
asjakohased digitaalse turvalisusega
seotud kohalikud õigusaktid,
Tõendite kogumise protsess: Näidistekst:
The Basics of Digital Forensics: The Primer
for Getting Started in Digital Forensics
ISBN-10: 0128016353
ISBN-13: 978-0128016350
Author John Sammons
Digital Forensics and Incident Response:
Incident response techniques and
procedures to respond to modern cyber
threats, 2nd Edition Paperback
ISBN-10: 183864900X
ISBN-13: 978-1838649005
Author: Gerard Johansen
Muud kasulikud ressursid

https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversati
onal_Digital_Forensics_AnalysisMini_Edition.pdf
http://marketing.accessdata.com/l/46432/201804-06/5d6nfm

Õigusaktid/Tõendite kogumise protsess
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üldkasutatavate

https://accessdata.

https://ec.europa.eu/digital-single-

protokollide kohta.

com/product-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

download
Teadlikkus

Wireshark

erinevatest

https://www.wires

tõendite kogumise

hark.org/

tööriistadest ja

Autopsy

tarkvarast.

https://www.autops

europes-cybersecurity

https://ec.europa.eu/antifraud/investigations/digital-forensics_en

y.com/

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-

Teadlikkus kuidas

Juhtumite

cybersecurity-specialists/online-training-

teostada

märkmed:

material/documents/digital-forensics-handbook

alglaadimist mitte

https://first-

See loend ei ole ammendav ja on esitatud

ainult vaikimisi

response.co.uk/cas

seadmetelt. See

enotes/

võib nõuda

Virtualisation

arusaamist kuidas

Software

sõltub suurel määral sellest, kus riigis te

käivitada /

Oracle Virtual Box:

ülesannet lahendate, sest õigusaktid võivad

paigaldada reaalne

https://www.virtual

riigiti erineda.

/ VM arvuti ISO-

box.org/wiki/Downl

failist.

oads

ainult selleks, et juhtida teid õiges suunas.
Pange tähele: Õigusaktide asjakohasus

VMware (trial)

Näidisfailid, kuidas tõendeid analüüsida: -

Tarkvara

https://www.vmwa

https://www.cfreds.nist.gov/

paigaldamine.

re.com/products/w

https://digitalcorpora.org/

orkstation-

ja täpsemalt

Virtualiseerimine

pro/workstation-

Tarkvara

proevaluation.html
Vmware Player

https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/na
tional-gallery-dc-2012-attack

Märkus: Pildifailid ja vastusefailid võivad

https://my.vmware.

nõuda parooli, mida saab lisada näiteks e-

com/en/web/vmwa

postisüsteemide kasutamisel, mis on

re/downloads/detai

haridusasutustele tasuta kasutamiseks.

ls?downloadGroup=
PLAYER-

Selle teema jaoks on olemas väga suur

1600&productId=103

hulk allikaid ja ressursse. Õpetajad peaksid

9&rPId=51984

kasutama kõiki kättesaadavaid vahendeid.
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Hyper-V(ainult
Windows)
Kuidas lubada
Windows 10:https://www.altaro.
com/hyperv/install-disablehyper-v-windows10/

Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
-

4 tundi ülesande parameetrite määratlemiseks (võimalusel määrata, kes
millist ülesannet lahendab)

-

20 tundi informatsiooni otsimiseks

-

12 tundi ettepanekute tegemiseks / tulemuste kogumine ja arutelu
meeskonnas

-

3 tundi, et otsustada, millisel kujul tulemused esitleda (juhul kui õpetaja ei ole
määranud)

-

3 tundi, et tulemused vormindada, näiteks PowerPointi esitlus

-

3 tundi tulemsute esitlemine / arutelu

-

3 tundi, et hinnata kuidas saite hakkama ülesande lahendamisega ja mida
teha edaspidi paremini
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Tulemuste esitlemine
Õppijad otsustavad, millises vormis tulemused esitatakse. Tulemused peavad
olema kasutatvad ka pärast ülesande lahendamist.
Tulemused võib esitada järgnevates vormides, kuid ei pea nendega piirduma:
•

Video

•

Kasutatud tarkvara (vahendite) esitlemine

•

Suuline ettekanne (salvestamine)

•

Kirjalik aruanne

•

Blogi / vlogi / wiki

•

Muu sobiv meedium

Märkus: Õpetaja otsustab, milline on sobiv variant tulemuste esitlemiseks.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks (vaata lisa
C).
Avalik esitlus (20%)
Soovituslik hindamistabel on lisas A, mis sisaldab hindamiskriteeriume, mida
õpetaja saab kasutada esitlusoskuste hindamisel.
Meeskonnatöö (20%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

B, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesande lahendus (60%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

C, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada tehniliste oskuste hindamisel.
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Ülesande tulemused (60%). Soovituslik on 15% iga tulemuse kohta (Siiski
kõige suurem osa tööst moodustab etapp 3 - etapp 3 = 30%; etapp 1, 2 & 4 10%.
Kuidas täpselt osakaalud määrate, sõltub sellest, kui oluline on leitud tulemus
tellija (ettevõtte) seisukohast.

1. etapi puhul: järgnev veebisait on hea näide sellest, milliseid tulemusi
oodatakse. Pange tähele, et tõendite kogumise protsessi etapid varieeruvad,
näiteks kui te vaatate politsei tõendite kogumist, siis see sisaldab tõendite
koostamise ja kogumise iseloomu tõttu rohkem etappe, samas kui
tootmiskeskkonnas on protsess lihtsam. Protsessid võivad riigiti erineda.
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/contentsection-4.1
Samuti tuleks esitada mõned tõendid selle kohta, et õppijad on uurinud sobivaid
õigusakte ja seostanud valitud õigusaktid esitatud juhtumiuuringu/stsenaariumiga.
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en

Samuti peavad õppijad kindlaks tegema, millisel ajaperioodil ja asukohtadele vajavad
nad uurimise käigus juurdepääsu.

2. etapp: see etapp nõuab, et õppijad fikseeriksid andmekandja koopia (image

files nt pen drive/HDD jne), KOOPIA EI PRUUGI OLLA TEGELIK, MILLE PÕHJAL
ANALÜÜS TEHAKSE. Õppija peavad näitama, et nad suudavad sobivate
vahendite abil jäädvustada andmekandjatest koopiad (image files). Järgmised
lingid annavad juhiseid selle kohta, kuidas mõningaid tööriistu saab koopiate
loomiseks kasutada:
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-withftk-imager6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,wi
ndow.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-ofstudy/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
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3. etapp: selle etapi käigus analüüsib õppija koopiaid (image files), mis nad on
loonud või mis on neile esitatud. Analüüsi tulemusena peaksid selguma
tõendid, mis aitavad põhjendada, kas esitatud kahtlustused on tõesed või
mitte.
Koopiafailid on kättesaadavad aadressil: https://digitalcorpora.org/
https://www.cfreds.nist.gov/

Tulemused sõltuvad sellest, milliseid koopiafaile kasutatakse ja milliseid
tõendeid analüüsi käigus eeldatavasti kogutakse.
Allpool on esitatud lingid tõendite analüüsimise juhendile: https://tinyurl.com/y3hmv4rw
https://tinyurl.com/y36vr9hb
https://tinyurl.com/y4jjjnlv
https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensicbrowser/

Võrguandmete analüüsimiseks peaksid õppijad näitama, et nad suudavad
võrguliiklust analüüsida ja tõlgendada, et leida konkreetsed vestlused/teateid,
mis on seotud kogutavate tõenditega. Vastused sõltuvad analüüsitavast
võrguliiklusest. Siin on mõned kasulikud lingid näidata, kuidas analüüsida
kasutades wireshark’i:Kuidas kasutada wireshark:
https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part1

Üldised juhised võrgutõendite kogumiseks
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-ofstudy/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/

Näidisvõrgulogid leiate siit:
https://digitalcorpora.org/
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4. etapp: õppijad peaksid tõendama, et nad on uurimise ja analüüsi läbi viinud.
Antud etapp võib olla interaktiivne, juhul kui tõendeid on puudu. Selles etapis
võib kasutada tõenditena aruandeid/esitlusi/logisid või muid sobivaid
vahendeid. Näiteid selle kohta, kuidas on juhtumid digitaalsete tõendite abil
lahendatud, leiate järgnevatelt linkidelt: https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/

https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-andinvestigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
Märkus: Kõik esitatud lingid kehtisid seisuga 30/9/2020
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Lisa A
Esitluse hindamine (Meeskonna või individuaalne)
Hindamiskriteeriumid
Suuline sissejuhatus: ettekandja tutvustus,
publiku tähelepanu äratamine
Sisu: Lihtne jälgida ja mõista, teave on
täpne ja täielik
Kokkuvõte: Lühike ja teemad selgelt
kokkuvõetud
Esitluse ettekandmine: ettekandjal oli
korrektne keelekasutus, kasutas näiteid
tulemuste iseloomustamiseks, ettekanne
oli loomulik ja ladus, oli olemas silmside
kuulajatega, hääletugevus oli piisav,
kasutas vähesel määral märkmeid.
Kuulajate teadmised: kuulaja oskas pärast
küsimuse kordamist vastata publiku
küsimustele
Kuulajate tähelepanu: ettekandja suutis
hoida kuulajaskonna tähelepanu kogu
ettekande jooksul
Allikad: kasutatud allika olid loetletud
ettekande lõpus

Suurepärane

Väga
hea

Hea

Rahuldav

Pole
midagi
hinnata

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Kommentaarid
ja
ettepanekud

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Lisa B
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.
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Lisa C
Soovitused õpetajale
Antud ülesanne võib olla eraldiseisev ülesanne, aga võib olla seotud muude vastavate
õppekavadega/kvalifikatsioonidega. Oluline on tagada, et ülesande lahendamis käigus loodud
tõendid vastavad kriteeriumitele või vastavalt kvalifikatsioonile.
Õpetamismetoodika valib õpetaja. Õpetaja juhend on koostatud põhimõttel, et õppijad
kasutava oma juhendit ja nende tulemused ka sellel põhinevad. Siiski võib õpetaja ülesande
lahendamisel esitada oma tulemusi ning juhendada õppijaid, kuidas õpetaja selliste tulemusteni
jõudis.
I.

Antud ülesande lahendamise ajakava on soovituslik ja õpetaja võib seda kohandada
vastavalt õppijate teadmistele ja oskustele.

II.

Tulemuste hindamisel kasutatud osakaalud on samuti soovituslikud ja neid tuleb
kohandada vastavalt õppekeskkonnale/kontekstile. Juhul kui õppijatel ei oodata
meeskonnatöö- ja esitlusoskuste hindamist, siis võib tehniliste oskuste hindamise
osakaal olla 100%.
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Digitaalsed tõendid ebaturvalises
digitaalses maailmas
Juhend õppijale
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Kestus
48 tundi / 6 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Oled digitaalsete tõendite uurija, oled palgatud ettevõttesse, mis soovib uurida
oma töötajaid, sest on kahtlus, et keegi müüb ettevõtte infot (kavandeid)
konkurentidele.
Sinu töö koosneb mitmest etapist:
1. etapp: Kaasamine. Te peate juhtidele selgitama, mis on digitaalne tõendite
kogumine. Samuti peaksite tutvustame asjakohaseid õigusakte, millest
ettevõtte juhtkond ja teie uurimise käigus lähtute. Samuti peaksite selgitama,
milliseid ligipääse uurimistööks vajate.
2. etapp: Teile esitatakse kahtlustatava arvuti; eeldatakse, et kloonite arvutis
asuda võivad digitaalsed tõendid. Kloonitud andmeid tuleks uurimise ajal
nõuetekohaselt hallata. Te peaksite välja töötama sobiva protsessi, et tagada
kloonitud

andmete terviklikkus

uurimise

ajal.

Kasutada

tuleks

ka

võrguandmeid ning on tõenäoline, et ettevõte on need andmed esitanud
võrguhaldusfaili(de) kujul.
3. etapp: Teil on vaja teha kloonitud andmete analüüs, see nõuab uurimist ja
erinevate vahendite kasutamist.
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4. etapp: Sa peaksid üle vaatama oma järeldused, koguma tõendeid, et
selgitada välja, mis on juhtunud. Samuti võite nõuda täiendavaid andmeid, et
saada rohkem digitaalseid tõendeid põhjendamaks oma seisukohti.

Õpiväljundid
U12LO1. Õppija on võimeline tuvastama ja järgima tõendite kogumis ja
uurimise etappe.
U12LO2. Õppija oskab seadmeid kloonida.
U12LO3. Õppija oskab kasutada erinevaid analüüsimetoodikaid.
U12LO4. Õppija oskab andmeid taastada.

Ressursid
Mõned üldised ressursid alustamiseks:
Interneti otsingu abil, vaadata läbi asjakohased digitaalse turvalisusega
seotud kohalikud õigusaktid,
Tõendite kogumise protsess: Näidistekst:
The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital
Forensics
ISBN-10: 0128016353
ISBN-13: 978-0128016350
Author John Sammons
Digital Forensics and Incident Response: Incident response techniques and
procedures to respond to modern cyber threats, 2nd Edition Paperback
ISBN-10: 183864900X
ISBN-13: 978-1838649005
Author: Gerard Johansen
Õigusaktid
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthenseuropes-cybersecurity
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See loend ei ole ammendav ja on esitatud ainult selleks, et juhtida teid õiges
suunas.
Pange tähele: Õigusaktide asjakohasus sõltub suurel määral sellest, kus
riigis te ülesannet lahendate, sest õigusaktid võivad riigiti erineda.

Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle ülesande lahendamise olulised parameetrid. Näiteks
antud

juhul

võivad

need

olla:

kehtivad

eeskirjad/-

seadused/suunised, mis mõjutavad teie valitud organisatsiooni.
2.

Otsi antud parameetritega seotud infot (vaata üle soovituslikud
allikad, aga kasuta ka muid allikaid).

3.

Vali ülesande lahendamiseks oluline info.

4.

Koosta alternatiivsed ettepanekud ülesande lahendamiseks.

5.

Vali meeskonna seiskohalt olulisemad ettepanekud.

6.

Kavanda tegevused (lisaks kirjelda, kes on teostaja).

7.

Teosta.

8.

Esitle tulemused ja järeldused (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Etapid on määratletud ja neid kasutatakse tõendite kogumisel ja
analüüsimisel.
Tulemused esitatakse vastavalt kehtestatud aruandluskorrale.
Õigusaktide asjakohane identifitseerimine ja põhjendamine.
Juurdepääsunõuete ja uurimise ulatuse määratlemine.

•

Failide ja digitaalsete seadmete haldamine, et tagada tõendite
terviklikkus.
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•

Analüüs tehakse nii arvutisüsteemi- kui ka võrguandmete põhjal.
Näitekslogifailide, tõendite ja muu teabe analüüs, et määrata kindlaks
parimad meetodid võrku sissetungijate tuvastamiseks.
On olemas ülevaade/andmed võrguliiklusest koos kahtlaste
tegevustega ja seda analüüsitakse.

•

Uuritakse andmeid, et teha kindlaks kõrvalekallete asjakohasus.
Andmed on saadud kasutades spetsiaalseid vahendeid (Forensic Tool
Kit, Foremost ...)
Leitud andmed dekrüpteeritakse, mis mõjuvatel põhjustel võivad
nõuda paroolide või dekrüptimisvõtmete taotlemist.

•

Tuleks esitada sobivad analüüsi-/hindamis- ja parendussoovitused.
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Perimetraalne turvalisus

Perimetral security
Juhend õpetajale
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Kestus
24 tundi / 3 päeva

Lähteülesanne
Töötate väikeses (või keskmises) ettevõttes IT-spetsialistina ja vastutate
turvalisuse eest (õppija võib ise täpsema teema valida, teema võib anda ka
õpetaja).
Sinu ülesanne on tuvastada ettevõtte turvaaugud. Peate tegema sisemise ja
välise turvalisuse hindamise, et teha kindlaks, kas ettevõttes on haavatavusi
ning milliseid meetmed tuleks nende vastus kasutusele võtta. See võib hõlmata
järgnevat:
•

juurutada tugevamaid turvameetmeid ja -reegleid,

•

tugevdada paroolipoliitikat,

•

monitoorida ettevõtte arvutivõrku, et tuvastada kahtlased tegevused,

•

andmete varundamise kontrollimine,

•

korraldada töötajatele turvakoolitusi:
o kuidas vältida / ennetada andmepüüki?
o küberrünnakud sotsiaalvõrgustikest,
o Mis on pahavara?
o kuidas mõista võimalikke küberohte ja kuidas sellest teada anda?
o selgitada ettevõtte IT turvapoliitikat ja parimaid tavasid.

Sinu ülesandeks on töötada välja erinevad lahendused ja valida nendest parim,
mis vastab ettevõtte vajadustele ja eelarvele.

Õpiväljundid
U13LO1. Õppija oskab tagada ühenduste turvalisust.
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U13LO2. Õppija oskab kavandada ja ehitada võrku vastavalt turvalise nõuetele vastavalt.
U13LO3. Õppija teab, mis on autentimise ja identiteedi haldamise süsteemid
(authentication and identity management systems (SSO))
U13LO4. Õppija on võimeline leidma ja tuvastama juhtumite lahendusi
juhtumihaldussüsteemis

Lävend
Eelteadmised

Vahendid/tark

Ressursid

vara
Oskab kasutada

Internetiühend

süle-,

usega seade

personaalarvuti

(PC,

t ja nutiseadet.

sülearvuti,

Oskab kasutada

nutiseade).

võrku/internetti,

•

https://www.csoonline.com/article/2943524/11penetration-testing-tools-the-pros-use.html
•
•
•

arvutikasutusoskus.

•

üldine
•

(perimetral

security)

Software Testing Tools
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration
-testing-tools/
Hacking tools https://www.concisecourses.com/hacking-tools/top-ten/

5 penetration test tools to secure your
network
https://www.computerweekly.com/tip/5penetration-test-tools-to-secure-your-network

Teab, mis on
turvalisus

Penetration testing tools

•

Tools for small businesses
https://www.comparitech.com/blog/informatio
n-security/small-business-cybersecurity-freetools/
Security solutions for Small Business
https://www.businessnewsdaily.com/602
0-cybersecurity-solutions.html
Õpetaja valib ettevõtte või loob simulatsiooni,
selleks võib olla ka kool.

•

Aidake õpilastel valida fookusteema ja koguda
andmeid:
o

Võrgu jälgimine

o

Kahtlase tegevuse tuvastamine

o

Andmete varundamise lahendus

o

Turvaintsidentide haldamine ja jälgimine
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Antud ülesande jaoks on olemas väga suur
hulk allikaid. Õpetajad peaksid kasutama
kõiki neile kättesaadavaid vahendeid.
Siintoodud on allikad, mida õppijad peaksid
kasutama ülesande lahendamiseks.

Ajakava
Järgnev ajakava ülesande lahendamiseks on soovituslik:
-

1 tund ülesande selgitamiseks.

-

4 tundi tõendite kogumiseks

-

6 tundi informatsiooni analüüsimiseks

-

6 tundi esialgse lahenduse välja töötamiseks

-

2 tundi arutelu meeskonnaga

-

4 tundi aruande koostamiseks

-

1 tund lõplike tulemuste vormindamine ja õpetajale esitamine.
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Tulemuste esitlemine
Õppijad esitavad oma lahenduse õpetajale. Õpetaja hindab lahendust ja võib
esitada täiendavaid küsimusi, et kontrollida, mida õpilane on õppinud.
Kuigi õppijad töötavad koos, peavad nad leidma oma lahenduse.
Lahendus:
• Lühike ülevaade olukorrast ja peamistest turvalünkadest
• Kirjalik aruanne meetmete kohta, mis tuleks võtta
• Suulised vastused õpetaja küsimustele.

Hindamiskriteeriumid
Järgnevad juhised on soovituslikud ja eelkõige õpetaja toetamiseks.
Meeskonnatöö (10%)
Hindamiskriteeriumid on toodud tabelis lisas

A, mida õpetaja võib

soovituslikult kasutada meeskonnatööoskuste hindamisel.
Ülesande lahendus:
Lühike ülevaade olukorrast ja peamistest turvalünkadest (30%)
Kirjalik aruanne meetmete kohta, mis tuleks võtta (50%)
Õpetaja küsimustele vastamine (10%)

Õpetajad võivad kasutada oma hindamissüsteemi.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Lisa A
Eesmärgid

Eesmärgid on ebaselged või raskesti
mõistetavad meeskonna vähese
pühendumise tõttu.

1

2

3

4

5

Eesmärgid on selged ja arusaadavad,
millele meeskonnaliikmed on täielikult
pühendunud.

1

2

3

4

5

Liikmed avaldavad vabalt oma mõtteid,
tundeid ja ideid.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed usaldavad üksteist,
ega karda jääda naeruväärseks või teiste
kättemaksu.

5

Meeskonnaliikmed suhtuvad
erinevustesse tolerantselt ja on
võimelised koostööd tegema erinevate
inimestega.

Avatus

Meeskonnaliikmed on aruteludes
vaoshoitud või ettevaatlikud.

Vastastikune usaldus

Meeskonnaliikmed ei usalda üksteise
motiive.

Suhtumine erinevustesse

Meeskonnaliikmed siluvad erisusi ja
suruvad maha või väldivad konflikte.

1

2

3

4
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Tugi

Meeskonnaliikmetele on vastumeelne
küsida või anda abi.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmetele on mugav anda ja
saada abi.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed osalevad
aruteludes.

1

2

3

4

5

Kõik meeskonnaliikmed on kaasatud
otsustamisse.

1

2

3

4

5

Meeskonnaliikmed muudavad meelsasti
protseduure vastavalt muutunud oludele.

Osalemine

Aruteludes domineerivad peamisel
üksikud meeskonnaliikmed.

Otsuste tegemine

Otsuseid teevad ainult üksikud
meeskonnaliikmed.

Paindlikkus

Meeskond on kammitsetud
kehtestatud reeglite ja
protseduuridega, mida liikmetel endil
on raske muuta.
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Meeskonnaliikmete ressursside kasutamine

Meeskonnaliikmete individuaalsed
võimed, teadmised ja kogemused ei
ole hästi kasutatud.

1

2

3

4

5

Iga meeskonnaliikme võimed, teadmised
ja kogemused on hästi kasutatud.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Lisa B
Soovitused õpetajale
Antud ülesanne võib olla eraldiseisev ülesanne, aga võib olla seotud muude vastavate
õppekavadega/kvalifikatsioonidega. Oluline on tagada, et ülesande lahendamis käigus loodud
tõendid vastavad kriteeriumitele või vastavalt kvalifikatsioonile.
Õpetamismetoodika valib õpetaja. Õpetaja juhend on koostatud põhimõttel, et õppijad
kasutava oma juhendit ja nende tulemused ka sellel põhinevad. Siiski võib õpetaja ülesande
lahendamisel esitada oma tulemusi ning juhendada õppijaid, kuidas õpetaja selliste tulemusteni
jõudis.
I.

Antud ülesande lahendamise ajakava on soovituslik ja õpetaja võib seda kohandada
vastavalt õppijate teadmistele ja oskustele.

II.

Tulemuste hindamisel kasutatud osakaalud on samuti soovituslikud ja neid tuleb
kohandada vastavalt õppekeskkonnale/kontekstile. Juhul kui õppijatel ei oodata
meeskonnatöö- ja esitlusoskuste hindamist, siis võib tehniliste oskuste hindamise
osakaal olla 100%.
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Lisa C
Ülesande lahendus
Hindamiskriteerium
Peamised varad on määratletud
Iga vara kohta on toodud võimalikud ohud
Iga vara ja ohu kohta on leitud esinemise tõenäosus
Iga vara ja ohu kohta on leitu mõju
On koostatud riskianalüüs
On toodud lahendused, kuidas riskitaset vähendada

Suurepärane
10
10
10
10
10
10

Hea
5
5
5
5
5
5

Pole midagi
hinnata
0
0
0
0
0
0
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Perimetraalne turvalisus

Perimetral security
Juhend õppijale

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Kestus
24 tundi / 3 päeva

Meeskond
Meeskonna nimi:
Meeskonnaliikmete nimed:

Lähteülesanne
Töötate väikeses (või keskmises) ettevõttes IT-spetsialistina ja vastutate
turvalisuse eest.
Sinu ülesanne on tuvastada ettevõtte turvaaugud. Peate tegema sisemise ja
välise turvalisuse hindamise, et teha kindlaks, kas ettevõttes on
haavatavusi ning milliseid meetmed tuleks nende vastus kasutusele võtta.
See võib hõlmata järgnevat:
•

juurutada tugevamaid turvameetmeid ja -reegleid,

•

tugevdada paroolipoliitikat,

•

monitoorida ettevõtte arvutivõrku, et tuvastada kahtlased
tegevused,

•

andmete varundamise kontrollimine,

•

korraldada töötajatele turvakoolitusi:
o kuidas vältida / ennetada andmepüüki?
o küberrünnakud sotsiaalvõrgustikest,
o Mis on pahavara?
o kuidas tuvastada võimalikke küberohte ja kuidas sellest teada
anda?
o selgitada ettevõtte IT turvapoliitikat ja head tava.
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•

Sinu ülesandeks on töötada välja erinevad lahendused ja valida
nendest parim, mis vastab ettevõtte vajadustele ja eelarvele.

Õpiväljundid
U13LO1. Õppija oskab tagada ühenduste turvalisust.
U13LO2. Õppija oskab kavandada ja ehitada võrku vastavalt turvalise nõuetele
vastavalt.
U13LO3. Õppija teab, mis on autentimise ja identiteedi haldamise süsteemid
(authentication and identity management systems (SSO))
U13LO4. Õppija on võimeline leidma ja tuvastama juhtumite lahendusi
juhtumihaldussüsteemis

Ressursid
Mõne allikad, mis aitavad alustada ülesande lahendamisega:
•
•
•
•

•
•

Penetration testing tools https://www.csoonline.com/article/2943524/11penetration-testing-tools-the-pros-use.html
Software Testing Tools https://www.softwaretestinghelp.com/penetrationtesting-tools/
Hacking tools https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
5 penetration test tools to secure your network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secureyour-network
Tools for small businesses https://www.comparitech.com/blog/informationsecurity/small-business-cybersecurity-free-tools/
Security solutions for Small Business
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html

Vali fookusteema ja kogu tõendeid:
o

Võrgu jälgimine

o

Kahtlase tegevuse tuvastamine

o

Andmete varundamise lahendus

o

Turvaintsidentide haldamine ja jälgimine
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Soovituslik kava
Ülesande lahendamiseks tuleb töötada organiseeritult. Soovitavalt tuleks
lähtuda järgmistest sammudest:
1.

Määratle küsimused ja tegevused ülesande lahendamiseks.

2.

Vali ülesande lahendamiseks oluline info.

3.

Kogu tõendeid.

4.

Analüüsi kogutud andmeid ja tõendeid ning tööta välja esialgne
lahendus.

5.

Aruta loodu lahendust oma meeskonnaga.

6.

Kirjuta oma aruanne.

7.

Jaga aruannet meeskonna liikmetega.

8.

Esitle esialgset lahendust õpetajale (vastavalt õpetaja juhistele).

9.

Hinda, kuidas said hakkama ülesande lahendamisega.

Hindamiskriteeriumid
•

Kontrolli, kas kõik õpiväljundid on saavutatud.

•

Kontrolli, kas oskad selgitada kõike, mida lahendamise käigus tegid.

•

Kas aruandel on kõik osad olemas?
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