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לוחמה אלקטרונית

לוחמה אלקטרונית היא כל מלחמה שמשתמשים בה •

-במערכות אלקטרוניות שמסתמכות על קרינה אלקטרו

.רדארים וטלפונים: מגניטית



לוחמה אלקטרונית



לוחמה אלקטרונית

:אפשר להשתמש במערכות אלקטרוניות לשלוש מטרות•

.התקפות אלקטרוניות•

.הגנה מהתקפות אלקטרונית•

.מודיעין אלקטרוני•



התקפות אלקטרוניות-לוחמה אלקטרונית

:דוגמא, מסירת מידע טקטי שגוי-הונאות •

•DRFM-digital radio frequency memory

.אבק אלומיניום•

מגנטיים בעלי  -חסימת תקשורת האויב בעזרת הקרנת גלים אלקטרו•

.הספק גדול



התקפות אלקטרוניות-לוחמה אלקטרונית



הגנות-לוחמה אלקטרונית

.רשתות תקשורת חוטיים•

•Frequency hopping.

•Burst communications.

.תקיפות פיזיות•



מודיעין-לוחמה אלקטרונית

•Traffic analysis-מה שמעניין מספר ההודעות.



מודיעין-לוחמה אלקטרונית

•Snowball search-community detection.



היסטוריה

:1991( desert storm,אם כל המלחמות)מלחמת המפרץ השנייה•

.מטוסים-שלב ראשון היה השמדת חיל האוויר העיראקי והתקני נגד•

.מניעת תקשורת בין מפקדי הצבא העיראקית לבין הכוחות שלהם•

.תקיפות פיזיות על מתקני פיקוד ותקשורת•

.מימוש בפריצות מחשב כדי להשמיד תקשורת אינטרנט ותקשורת טלפונית•

המבצע היה מוצלח כך ביום הראשון מספר הנהרגים של כוחות הקואליציה היה  •

.אפס

.  להיות יותר פופולרי" לוחמת מידע"הצלחה המבצע גרמה למונח •



היסטוריה

:2007על אסטוניה DOSתקיפות •

כסמל לניצחון הסובייטי נגד ראו הרוסים את האנדרטה למשחררי טאלין •

.הנאציים

.אסטוניים ראו אותה כסמל לכיבוש הסובייטי ולדיכוי על ידי הכיבוש הנאצי•

.החליטו האסטוניים להעביר את האנדרטה ממקומה•

על אתרים ממשלתיים שמקורם DOSתשובה לכך סבלה אסטוניה מהתקפות •

.היה מרוסיה

.מנהיגים אסטוניים פחדו ובקשו עזרה צבאית נגד רוסיה מארצות הברית•



?מה זה בדיוק לוחמת מידע

אם מסתכלים על מלחמת המפרץ השנייה אפשר להגיד שלוחמת מידע  •

.היא שימוש בפריצות מחשב כדי להחליש האויב לפני תקיפות פיזיות

:שימוש בפריצות מחשב יכול להיות יותר רחב•

•Critical infastructure:פריצות למערכות אלה יכול להיות הרסני מאוד.

.propagandaתעמולה •

.מודיעין צבאי•



?מה זה בדיוק לוחמת מידע

:הגדרה•

לוחמת מידע היא כל לוחמה שמשתמשים בה בפריצות מחשב בכל צורה  

לבצע  /אמות במטרה למנוע/אפשרית למטרת קונפליקטים בין שני מדינות

.ולמטרות מודיעין, תקיפות פיזיות , תעמולות: מבצעים כלשהם כמו



לוחמת מידע ולוחמה אלקטרונית

.לוחמה אלקטרונית הוכיחה את עצמה מאז מלחמת העולם השנייה•

לוחמה אלקטרונית עברה תקופה ארוכה של שיפורים כך שהפכה למפותחת •

.ומורכבת מאוד

.טכנולוגיות שפותחו בלוחמה אלקטרונית הפכו להיות מועילים לחברה המודרנית•

.לכן יש הרבה מה ללמוד מלוחמה אלקטרונית•



לקחים שאפשר ללמוד מלוחמה אלקטרונית

.קשה להתאים בין יותר מחיל אחד•

.תקשורת בין התקנים שונים לפעמים בלתי אפשרית•



לאבטחת מידעאלקטרונית מלוחמת רעיונות שעוברים 



.של כתיבת התוכנה(  זמן)עלות -גורם כלכלי•

•Honeypots לעומת.guard bands

•Polymorphic virusלעומת שימוש בצורות גל שונות ברדארים(DRFM.)

•False accept and false reject.

.להסתיר תוצאות של התקפה•



הבדלים בין לוחמת מידע ללוחמה אלקטרונית

.מרחבי הלחימה שונים•

•Script kiddies.



סיכום


