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Дефиниции и класификации (1)

Директивата 98/34/ЕО на Европейската комисия предлага следното определение
"стандарт е техническа спецификация, одобрена от призната организация по
стандартизация за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с
който не е задължително и която има една от следните разновидности:
- Международен стандарт: стандарт, приет от международна стандартизационна
организация и предоставен на разположение на обществеността;
- Европейски стандарт: стандарт, приет от европейски орган по стандартизация и
направен достояние на обществеността;
- Национален стандарт: стандарт, приет от национален орган по стандартизация и
предоставен на разположение на обществеността.”
Технически стандарт е установена норма или изискване за техническите системи. Тя
обикновено е официален документ, който установява единни инженерни или
технически критерии, методи, процеси и практики. За разлика от тях, конвенции,
фирмени продукти, корпоративни стандарт и т.н., които стават общоприети и
доминиращи, често се наричат „де-факто стандарт”. Технически стандарт също може
да бъде контролиран артефакт или подобно формално средство, използвано за
калибриране на определени показатели и стойности. Стандартите могат да бъдат
референтни – това са сертифицирани сравнителни материали, които имат присвоена
стойност чрез директно сравнение с референтна база. Стандартът е основен
(първичен), когато е под юрисдикцията на национален орган по стандартизация.
Вторични, третични и пр. стандарти и стандартни материали могат да бъдат
използвани за позоваване в метрологична система. Едно от основните изисквания в
този случай е метрологично проследяване и непрекъсната калибрация чрез
сравняване с първичния стандарт.
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Дефиниции и класификации (2)
Техническият стандарт може да се развива частно или едностранно, например
от една корпорация, регулаторен орган, военна администрация и др. Стандарти
също могат да бъдат разработени от групи като браншови обединения или
търговски асоциации. Организациите по стандартизация, често имат
разнообразен входа и понякога развиват доброволни стандарти: те могат да
станат задължителни, ако бъдат прието от правителство, включени в бизнесдоговори и т.н. Процесът на стандартизация може да бъде съпроводен със
съответен правителствен указ или може да включва официален консенсус от
технически експерти.
Международните стандарти са стандарти, разработени от международните
организации по стандартизация. Международните стандарти са на разположение
за разглеждане и употреба в световен мащаб. Най-известната такава организация
е Международната организация по стандартизация.
Международните стандарти могат да бъдат използвани или чрез директно
прилагане или чрез процес на изменение на международния стандарт, така че да
отговаря на местните условия. Приемането на международни стандарти на
национално ниво може да стане чрез създаването на еквивалентни национални
стандарти, които са по същество същите, както и международните в
техническото им съдържание, но може да има редакционни разлики, що се
отнася до външния вид, използването на символи и мерни единици, заместване
на точка със запетая като десетичен маркер, както и да съдържат разлики,
произтичащи от намерение за избягване на конфликти с местното
законодателство, разпоредби на държавните органи или промишленоспецифични изисквания, причинени от основни климатични, географски,
технологични, или инфраструктурни фактори. Също така, строгостта на
изискванията за безопасност могат да бъдат такива, каквито държавните органи
считат за уместни.
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Основни играчи (1)
1. Международната организация по стандартизация (ISO - International Organization for
Standardization) е консорциум от националните институти по стандартизация на 157
страни, координирани чрез секретариат в Женева, Швейцария. ISO е подразделиние на
Организацията на обединените нации и най-големият разработчик на стандарти в
света.
В края на миналия век ISO прие няколко фундаментални стандарт в областта на
информационната сигурност, като:
а) ISO / IEC 7498 - модел за сигурност на еталонния модел за взаимодействие на
отворени системи (OSI - Open System Interconnection) - този състоящ се от няколко
части определя референтния OSI модел, като описва архитектура за сигурна
комуникация чрез услуги за сигурност (контрол на достъпа, проверка на
автентичността, на интегритета на данните, на конфиденциалността на данните и
недопускане на отхвърляне) и чрез механизми за сигурност (шифриране, електронни
подписи, автентификация на обмен, контрол на маршрутизацията и нотаризация).
•б) ISO / IEC 10181 – рамка за сигурност- Този стандарт от осем части е посветен на
прилагането на услуги сигурност в среда на OSI съвместно с Online Data Processing
(ODP), бази данни и разпределени приложения. Осемте му части са, както следва:
въведение, автентификация, контрол на достъпа, недопускане на отхвърляне,
интегритет. конфиденциалност, одит и управление на ключове. Чрез основни понятия
като: сигурност на домейни, органи за сигурност, политики за сигурност, доверие и
доверени трети страни, този стандарт описва основните концепции на конкретна
услуга за сигурност, посочва механизми за подпомагане на услугата, определя
управлението и поддържащи услуги и идентифицира функционални изискване за
протоколи (но без всъщност да се посочват протоколите).
Понастоящем най-популярните стандарти в сферата на сигурността, приети от ISO са
следните:
а) Групата от стандарти ISO 270XX, за което ще говорим подробно по-късно.
•
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Основни играчи (2)
Сред тях следните стандарти: ISO/IEC27001: "Информационни технологии - техники за
сигурност - системи за управление на информационна сигурност - Изисквания" и ISO /
IEC 27002: "Информационните технологии - техники за сигурност - Кодекс на
практиката за управление на информационната сигурност" са от особен интерес за
професионалистите по сигурност на информацията.
Необходимо е да се спомене, че групата бяха включени някои преди това
разработени стандарти (разбира се, с нови номера). Например:
- ISO / IEC 27005 преразглежда и отменя стандартите за Управление на сигурността на
информационните и комуникационни технологии (MICTS - Management of Information
and Communications Technology Security) ISO / IEC TR 13335-3:1998 и ISO / IEC TR 133354:2000;
- ISO / IEC 27033 е замяна на съставения от много части стандарт за мрежова сигурност
ISO / IEC 18028 (част 1 е приета през 2009 г., останалите са в процес на подготовка);
- ISO / IEC 27035 заменя стандарта за управление на инцидент със сигурност ISO / IEC
TR 18044.
б) ISO 15408:1999 е стандарт от много части, който описва общите критерии за оценка
на технологиите за сигурност на информацията. Базиран е на т.н. „Общи критерии (CC
- Common Criteria)”. Софтуерни продукти и системи, които се оценяват на базата на
общите критерии (CC) имат определено ниво на информационна сигурност, която е
призната в целия от свят. За съжаление, процесът на оценка по този стандарт е
изключително скъпо и бавен, и засега основно се използва за правителствени, военни
системи и продукти с широко разпространение (като СУБД). Освен това при тази
оценка развитието на продукта е ограничено, тъй като т.н. „кръпки” могат да обезсили
направената сертификация.
в) ISO / IEC 17024:2003 хармонизира процеса на лична сертифицикация, като определя
набор от критерии за организирането на тази сертификация
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Основни играчи (3)

г) ISO 31000 - Управление на риска - принципи и насоки - замества AS / NZS 4360,
широко разпространен и изпробван в Австралия / Нова Зеландия стандарт за
управление на риска. Този международен стандарт признава различни варианти на
характера, нивото и сложността на рисковете и дава общи насоки за принципите и
изпълнението на управлението на риска.
2. Подобно на ISO, Международния съюз по далекосъобщения (ITU - International
Telecommunication Union) е подразделение на ООН и се намира в Женева. ITU издаде
много препоръки (де-факто, стандарти) в областта на кибер-сигурноста. Найпопулярни сред тях са: X.1205 - Преглед на кибер-сигурноста, E.408 - Изисквания за
сигурност на телекомуникационните мрежи; X.509 - Наръчник: публичен ключ и рамка
на атрибутите на сертификат; X.805 - Архитектура на сигурността за системите,
предоставящи комуникации от край до край; X.1500 – Рамка обмен на информация,
свързана с киберсигурността и др.
3. Националния институт за стандарти и технологии (NIST - National Institute of
Standards and Technology) на САЩ е нерегулаторна федерална агенция в рамките на
Министерството на търговията. Отделът на NIST за компютърна сигурност разработва
стандарти, ръководства за измерване и тестване и на програми за валидиране.
Публикува стандарти и насоки за сигурно ИТ планиране, изпълнение, управление и
експлоатация. NIST е попечител и пазител на публикациите федералните стандарти за
обработка на информацията (FIPS - Federal Information Processing Standard) на САЩ.
4. Интернет общество е професионална общество с членство на повече от 100 водещи
световни организация и над 20 000 индивидуални членове в над 180 страни. То има
водеща роля в решаване на въпроси, свързани с използването на Интернет, в т.ч.
бъдещето на Интернет. Тази организация хоства работните групи, отговарящи за
стандартите за инфраструктурата на Интернет, включително Internet Engineering Task
Force (IETF) и Internet Architecture Board (IAB). Интернет общество организира найпопулярния тип „де-факто” стандарти в тази област – т.н. RFC (Requests for
Comments), които включват официалните стандарти на Интернет-протокол, както и
Наръчника за сигурността на Уеб-сайтовете RFC-2196.
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Основни играчи (4)
5. Форумът по сигурността на информацията е глобална организация с
идеална цел, в която участват няколкостотин водещи организации в
областта на финансови услуги, производството, телекомуникациите,
търговия с потребителски стоки, правителствени органи и др. Организира
провеждане на научни изследвания в практиката за информационна
сигурност и предлага консултации в шестмесечния си стандарт на добри
практики, както и по-подробни консултации за членовете.
6. Европейският институт за стандартизация на далекосъобщенията (ETSI European Telecommunication Standardization Institute) издава много
препоръки (де-факто стандарти) в областта на сигурността на мрежите и
телекомуникациите. ETSI е световен лидер в създаването на криптографски
алгоритми и протоколи за предотвратяване на измами и неоторизиран
достъп до ИКТ и електронните мрежи, както и за защита на
неприкосновеността на личния живот на клиентите. Бих искал да спомена,
по-специално, препоръката ETSI TS 101 903 за XML усъвършенствани
електронни подписи (XadES - XML Advanced Electronic Signatures).
7. Германското федерално управление за сигурност в информационните
технологии (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) издава
колекции от документи като: Базови каталози за защита или Базови
ръководства за защита. Те са особено полезни за открибане и премахване на
слаби точки в защитата на ИТ среди. Колекцията включва над 3000 страници.
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Стандарти, свързани със сигурността на WS и SOA (1)
Тази част е посветена на елементите от високо ниво на протоколите за сигурност,
свързани с Уеб-услугите (WS – Web services) и архитектурата, ориентирана към услуги
(SOA - service-oriented architecture), и разработени от W3C и OASIS.
Уеб услугата представлява софтуерна система, която предоставя комуникация между
взаимносъвместими компютърни системи по компютърни мрежи. На практика това
означава стандартни интерфейси между приложенията, основани на технологии, които
са общи за всички платформи мрежов софтуер, каквито са например XML и HTTP.
Архитектурата, ориентирана към услуги, е начин за асемблиране на софтуерни
приложения, инженеринг и бизнес процеси чрез модулен подход, основан на
свързване на софтуерни услуги със стандартизирани интерфейси.
World Wide Web Consortium (W3C) е международна общност за разработка на Уебстандарти, включваща водещите организации в тази област. Ръководи я
изобретателя на Уеб Тим Бърнърс-Лий. OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards) е нон-профит консорциум, който работи по
развитието, сближаването и приемането на отворени стандарти за глобалното
информационно общество. OASIS насърчава консенсус между производителите и
произвежда световни стандарти за сигурност, Cloud computing, SOA, уеб услуги, Smart
Grid, електронната издателска дейност, управление на извънредни ситуации и др..
Най-популярните стандарти в тази област са както следва:
а) спецификацията за XML подписи е резултат от съвместните усилия на W3C и IETF.
Тя има за цел да осигури целостта на данните и автентификация на елементите, увити
в XML-съобщението (както самото съобщение, така и хеш-дайджеста и
удостоверението на подписващия);
б) спецификацията на W3C XML Encryption разглежда въпроса за конфиденциалността
на данните с помощта на техники за кодиране. Криптираните данни се увиват във
вътрешността на XML таговете, определени от XML спецификацията за криптиране.
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Стандарти, свързани със сигурността на WS и SOA (2)

в) спецификацията WS-Security на OASIS определя механизма за включване елементи,
показващи интегритета, конфиденциалността и автентификацията на съобщенията,
обменяни чрез протокола SOAP. WS-Security регламентира използването на
посочените по-горе две спецификации и определя как да се включват цифрови
подписи, хеш-дайджестите и криптираните данни в SOAP съобщение.
SOAP (Simple Object Access Protocol) е протокол за обмен на структурирана
информация при имплементацията на уеб услуги. Оосигурява лесна, разширяема и
богата XML рамка за съобщения. Протоколът създамва оперативна съвместимост в
различни, хетерогенни среди. Спецификацията SOAP се поддържа от W3C.
г) спецификацията Security Assertion Markup Language (SAML) на OASIS осигурява
средство, чрез което партньори могат да споделят автентикация на потребителя и
информация на оторизация. Това е най-важната функция на т.н. „Single-Sign-On (SSO)”,
който се предлага от много от големите доставчици
на продукти за електронна търговия. В отсъствието
на какъвто и да е стандартен протокол за обмен на
удостоверяваща информация, продавачите обикновено се използват "cookies" в HTTP-съобщението,
за да създадат нещо като SSO. С появата на SAML
тези данни се обвита в XML по определен начин,
така че постигаj оперативна съвместимост на SSO;
д) разширеният език eXtensible Access Control
Markup Language (XACML), представен от OASIS,
позволява да се сподели оторизация и политики
за достъп в XML-среда. XACML дефинира речник,
в който се дефинират обекти, права, условия - съществените елементи на всички
оторизационни в модерните приложения за е-Търговия и е-Управление.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА
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Дефиниции

Оценката и управлението на риска са основни компоненти на управлението на
информационната сигурност. Въпреки че те са широко известни, в съответната
литература може да се намери широк диапазон на различни определения за
оценката и управлението на риска.
Международният стандарт ISO / IEC 27005 дава насоки за управление на риска
за сигурността на информацията. Той поддържа общите понятия, посочени в ISO
/ IEC 27001 и е предназначен да съдейства за успешното прилагане на мерки за
постигане на информационна сигурност, основани на подхода за управление на
риска.
Въпреки че стандартът определя риска като "комбинация от последиците,
които биха произтекли от възникването на едно нежелано събитие и от
вероятността от настъпването на това събитие", процесът на анализ на риска,
който е посочен в стандарта, показва необходимостта от идентифициране на
риска за определени информационни активи, на потенциалните заплахи и
източници на заплаха, потенциалните уязвимости и потенциалните последици и
въздействия, ако рисковете се материализират.
Рискът за сигурността, всъщност, е състояние, което създава заплахи за
уязвимостта на един или повече информационни активи, което да доведе до
тяхното повреждане или унищожаване. Оценката на риска се определя чрез
изчисляване на вероятността за уязвяване въз основа на ефективността на
съществуващи или планирани мерки за сигурност по следните критерии: а) по
елементите на информационната сигурност (достъпност, интегритет,
конфиденциалност), към които са насочени; б) по компонентите на
информационната система (оборудване, софтуер, данни, поддържаща
инфраструктура), към които са насочени; в) по начина на осъществяване
(случайни / преднамерени действия, от природен/технологичен характер и др.); г)
по разположението на източника (вътре в / извън информационната система).
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Елементи
Изглежда, че болшинството експерти по информационна сигурност са склонни да
приемат, че оценката на риска е част от процеса за управление на риска. След
инициализацията си , управлението на риска е повтаряща се дейност, която се
занимава с анализ, планиране, изпълнение, контрол и мониторинг на извършените
изследвания и изпълнение на политиката за сигурност. За разлика от това, оценката на
риска се извършва на дискретни времеви точки (например веднъж годишно, при
поискване и т.н.). До извършването на следващата оценка се работи с временни
параметри на оценените рискове и по този начин се параметризира целия процес на
управление на риска.
Тази гледна точка на взаимоотношенията между управлението на риска и оценката
на риска е показана на схемата. Заслужава да се отбележи, че на схемата както
управлението на риска, така и оценката на риска са представени като процеси.
Съществуват различни стандарти и
добри практики за установяването на
тези процеси (например, чрез структуриране, адаптация, ре-конфигурация и
т.н.). На практика, организациите са
склонни да генерират свои варианти
на тези методи във форма, най-подходяща за тяхната организационна структура, бизнес-област или сектор. По този
начин, националните и международни
стандарти (или комбинация от тях), се
вземат за база и съществуващите механизми за сигурност, политики и / или
инфраструктура се адаптирани една към друга. По този начин се създава набор от
добри практики за даден сектор.
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Категории рискове

Категориите риск биха могли да се систематизират по следния начин:
1. Риск на информационните системи - Информацията, която се използва от
организациите, е свързана с клиенти, служители, операции, комуникации, мрежовите
услуги и т.н. Всички тези раздели, включващи чувствителна и критична информация,
както и лични данни са изложени на риск.
2. Риск на човешките ресурси - персоналът на организациите трябва да бъде обучен,
компетентен и квалифициран в много области на бизнеса. Той трябва да поеме
отговорността на ролите и отговорностите, които са свързани със сигурността.
3. Операционен риск – оперативната и експлоатационна съставляващи на
информационната система трябва да бъдат ефикасни, ефективни и защитени срещу
риск да бъдат компрометирани.
4. Риск на мрежовите услуги - мрежовите услуги, предоставяни от
телекомуникационните организации, трябва да бъдат доставени по такъв начин, че те
са защитени срещу риска да бъдат компрометирани.
5. Риск на ИТ-обслужването – технологиите за обслужване, използвани от организацията (самостоятелно
или от външни изпълнители), трябва да бъдат надеждни, стабилни и сигурни.
6. Физически риск – местата на разположение на
информационните ресурси, обектите, сградите,
компютърни зали и центровете за комуникация трябва
да бъдат физически защитен срещу евентуалните заплахи.
7. Риск на несъответствието с правилата - организациите
трябва да гарантират, че те са в съответствие със
законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с експлоатацията и
предоставянита от тях услуги. Това трябва да включва преди всичко тези закони и
подзаконови актове, които са от особено значение за сигурността на информацията и
телекомуникациите.
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Оценка на риска (1)

Използването на информационни системи е свързано с определена
съвкупност от рискове. Когато възможната загуба е неприемливо голяма е
необходимо да се приемат икономически оправдани мерки за защита.
Периодична оценка на риска е необходима за контрол на ефективността на
дейността в областта на информационната сигурност и за контрол промените във
външната и вътрешната среда.
От количествена гледна точка рискът се явява функция на вероятността от
реализация на определена заплаха, използваща уязвими места на системата,
както и големината на възможната загуба.

Процесът на оценка на риска се състои от следните стъпки, описани в “Модела
на оценка на риска” на NIST.
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Оценка на риска (2)

Стъпка 1: Характеристизиране на системата - при оценката на рисковете за ИТ система,
първата стъпка е да се определи обхвата на действието. В тази стъпка се
идентифицират границите на ИТ системата, заедно с ресурсите и информацията, които
я съставят система. Характеризирайки една IT система, трябва да се установи обхвата
на оценката на риска, да се очертаят границите на оперативната оторизация (или
акредитация) и да се осигури информация от съществено значение за определяне на
риска (в т.ч. хардуер, софтуер, свързаност на системата, отдел и персонал, отговорни
за поддръжката).
Стъпка 2: Идентификация на заплахите - целта на тази стъпка е да се идентифицират
потенциалните източници на заплаха и да се изготви описание на тези източници,
които са приложими за дадената информационната система. Източникът на заплаха
дефинира като: ”всички обстоятелства или събития с потенциал да причинят вреда на
една ИТ система”. Общите източници на заплаха могат да бъдат природни, човешки
или от околната среда. При оценка на източниците на заплаха е важно да се разглежда
цялата съвкупност от потенциални заплахи, които биха могли да причинят вреда на
една IT система и нейната среда за обработка.
Стъпка 3: Идентификация на уязвимостите - анализът на заплахите за ИТ системата
трябва да включва анализ на всички уязвимости, свързани със системната среда.
Целта на тази стъпка е да се разработи списък на системните уязвимости (пропуски
или слаби страни), които могат да бъдат експлоатирани от потенциални източници на
заплаха.
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Оценка на риска (3)
Препоръчвани методи за идентифициране на системните уязвимости са:
използването на източници на уязвимост, изпълнение на тестове за системна
сигурност, както и развитието на справочни списъци за проверка на изискванията за
сигурност. Трябва да се отбележи, че видовете уязвимости, които ще се проверяват,
както и методологията, необходима за определяне дали определени уязвимости са
налице, обикновено се различават в зависимост от естеството на ИТ-системата и
експлоатационната фаза, в която тя се намира.
Стъпка 4: Анализ на контрола - Целта на тази стъпка е да се анализират контроли,
които са били приложени, или са били планирани за прилагане от страна на
организацията, за да се намали или премахне вероятността за поява на заплаха,
експлоатираща уязвимост на системата. За да се извлече общо класифициране на
вероятносттите, че потенциална уязвимост може да бъде използвана в рамките на
асоциираната среда от заплаха, трябва да бъде разглеждано изпълнението на текущи
или планирани проверки и тяхното въздейяствие. Например, ако уязвимост (системна
или процедурна слабост) не е вероятно да бъде експлоатирана или вероятността за
това е ниска, или ако има ниско ниво на интерес от съответния източник на заплаха,
или ако са налице ефективни проверки за сигурност, това ще означава, че тази
заплаха не е същиствена и размера на вредите от нея е потенциално малък.
Стъпка 5: Определяне на вероятността - да се получи обща класификация на
вероятносттите, което показва възможността потенциална уязвимост да бъде
експлоатилрана в рамките на асоциираната среда от заплахи, следните ръководни
фактори трябва да бъдат взети предвид:
• мотивация и възможности на източник на заплахи;
• естество на уязвимостите;
• наличие и ефективност на съществуващите механизми за контрол.
Вероятността, че потенциална уязвимост може да се експлоатира от даден източник на
заплаха може да бъде сведена до три позиции: висока, средна или ниска.
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Оценка на риска (4)
Стъпка 6: Анализ на въздействието - Следващата много важна стъпка при
измерването на нивото на риска е да се определи степента на вредното
въздействие, резултат от успешно експлоатиране на уязвимост от страна на
заплахата. Преди началото на анализа на въздействието, е необходимо да се
получи необходимата информация:
- за задачите на системата (процесите, извършвани от ИТ-системата);
• данните за критичност (стойност или значение на системата за организацията)
• данните за чувствителност.
Тази информация може да бъде получена от съществуващата организационна
документация, като например, доклади за оценка на въздействието върху
функционалността или доклади за оценка на критичните активи. Анализът за
въздействието върху функциите (известен също като „Business Impact Analysis
(BIA)” приоритизира нивата на въздействието, свързани с компромиса относно
информационните активи на организацията, въз основа на качествена или
количествена оценка на чувствителността и критичността на тези активи.
Оценката на критичността на активите идентифицира и приоритизира
чувствителните и критични информационни активи на организацията (например,
хардуер, софтуер, системи, услуги, и свързаните с тях активи и технологии),
които поддържат критичните за организацията функции.
Анализът на въздействието е фазата, където се оценява нивото на риска и
неговата същност е разбрана и анализирана. Тази информация е първа
възможност за вземащите решения да определят дали трябва да се съобразяват
с този риск и каква е най-подходяща и рентабилна методология за неговото
третиране. Този анализ включва:
• задълбочено проучване на източници на рискове;
• техните положителни и отрицателни последици;
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Оценка на риска (5)
- вероятността, че тези последици могат да възникнат и на факторите, които
въздействат на това;
• оценка на всички съществуващи контроли и на процесите, които способстват
да се сведат до минимум негативните рискове (тези проверки могат да
произтичат от по-широк набор от стандарти, контроли или добри практики,
избрани според твърденията за приложимостта; информация за това може да
бъде набрана и от предишни дейности за третиране на рискове).
Нивото на риска можe да бъде оценено с помощта на статистически анализи и
изчисления, които съчетават въздействие и вероятност. Всички формули и
методи за тяхното комбиниране трябва да бъде в съответствие с критериите,
определени при създаването на т.н. „Контекст на управлението на риска.
Това е така, защото едно събитие може да има различни последици и да влияе
на различни обекти, следователно, ниво на последствията и вероятност трябва
да се комбинират, за да се изчисли нивото на риска. Ако няма на разположение
надеждни или статистически приложими данни (съхраняван, например, в база
данни на инцидентите), създаването на други оценки може да трае дълго, тъй
като те се формират при итеративна комуникация и одобрение с вземащите
решения относно организацията. Информацията, използвана за оценка на
въздействието и вероятността на различните заплахи обикновено идва от:
• минал опит или данни и записи (например, от докладване на инциденти);
• надеждни практики на международните стандарти или препоръки;
• пазарни проучвания и анализи;
• експерименти и прототипи;
• икономически, технически и други модели;
• експертни оценки.
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Оценка на риска (6)
Техниките за анализ на риска включват:
• интервюта с експерти в съответната област или попълване на въпросници;
• използване на различни модели и симулации.
Анализите на риска на различните обекти могат коренно да се различават в
съответствие с целта на анализа, както и необходимото ниво на защита на
съответната информация, данни и ресурси. Анализът може да бъде качествен, полуколичествено или количествено, както и комбинация от тях. Във всеки случай, видът
на извършените анализ следва, както е посочено по-горе, да е в съответствие с
критериите, разработени като част от дефиницията на контекста на управление на
риска
Стъпка 7: Определяне на риска - целта на тази стъпка е да се оцени нивото на риска на
информационната система. Определянето на риска като двойка „особена заплаха /
уязвимост” може да се изрази като функция на:
- вероятността даден източник на заплаха да се опита да експлоатира дадена
уязвимост;
- размера на въздействието в случай, че източникът на заплаха успешно експлоатира
уязвимостта;
- адекватността на планираните или съществуващи контроли на сигурността за
намаляване или елиминиране на риска;
За измерване на риска трябва да бъдат разработени скала на риска и матрица на
степените на риска.
Стъпка 8: Препоръки за контрол - по време на тази стъпка от процеса се определят
контролите, подходящи за дейността на организацията, които биха могли да намалят
или отстранят идентифицираните рискове. Целта на препоръчаните контроли е да се
намали нивото на риска на ИТ-системата и нейните данни до приемливо ниво.
Следните фактори следва да се разглеждат при препоръчването на контроли и
алтернативни решения за намаляване или премахване на идентифицираните рискове:
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Оценка на риска (7)
а) законодателство и регулиране;
б) организационна политика;
в) оперативно въздействие;
г) ефективност на препоръчаните опции (например, съвместимост на системите);
д) безопасност и надеждност.
Препоръките за контролите са резултат от процеса на оценка на риска и да
дават своя принос към процеса за смекчаване на риска, по време на които се
оценяват препоръчаните процедурни и технически контроли за сигурност,
приоритети и приложения. Трябва да се отбележи, че не всички възможни
препоръчани контроли могат да се прилагат за намаляване на загубите. За да се
определи кои от тях са необходими и подходящи за конкретна организация,
трябва да се провеждат анализ на разходите и ползите, за да докаже, че
разходите за извършване на проверките, могат да бъдат оправдани от
съответното намаляване на нивото на риск. В допълнение, оперативното
въздействие (например, ефектът върху производителността на системата) и
осъществимостта (например, техническите изисквания, ръководството за
приемане) за въвеждане на препоръчителната опция трябва да бъдат оценени
внимателно по време на процеса на намаляване на риска.
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Оценка на риска (8)
Стъпка 9: Документиране на резултатите - след приключване на оценката на
риска (идентифицирани източници на заплаха и уязвимости, оценени
рискове и препоръчвани контроли), резултатите трябва да се документират
в официален доклад. Докладът за оценката на риска е управленски доклад,
който помага на висшето ръководство на организацията да взема решения
по политиката, по процедурни, бюджетни и организационни промени, както и
промени в системата за експлоатация и управлени.
За разлика от доклад за одит или разследване, който е фокусиран към
неправомерни действия, докладът за оценка на риска не трябва да бъдат
представен в обвинителен маниер, а със систематичен и аналитичен подход
към оценката на риска, така че висшия мениджмънт да разбере рисковете и
да задели ресурси, за да се намалят и коригират потенциалните загуби.
Поради тази причина, някои хора предпочитат двойките „заплаха /
уязвимост” да се отнасят към наблюденията вместо към констатациите в
доклада за оценка на риска.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Изисквания към методологията (1)
Да осигурява полезни при осигуряване на сигурността резултати;
Да не е много сложна за използване;
Да не изисква много точни данни;
Да осигурява приемлива точност при определяне на значенията
на такива променливи като загуби, вероятности и стойности;
5. Да се базира на стандартите за информационна сигурност;
6. Да използва процесния подход при осъществяване управление
на риска.
1.
2.
3.
4.

Количественият метод за анализ на риска е базиран на
препоръка FIPS 65 на NIST от 1979 г. Описва получаването на
оценката на риска за всеки файл. Оценява честотата на възникване
на заплахи, последствията в долари, които могат да се появят в
резултат на всяка заплаха.
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Изисквания към методологията (2)
Използването на шаблони при анализ на риска се състои в разработване
на базови средства и мерки за защита, предназначени за предварително
определени стандартни нива на риска. Те могат да бъдат базирани на:
• ценността на ресурсите като такива;
• последствията, които могат да настъпят след успешна атака.
Този подход позволява за определени активи да се следват препоръките за
съответното ниво на риск и на тази основа да се внедряват адекватни мерки
за сигурност.
Актив

Стойност

Заплаха

Уязвимост

Вероятност

Риск

Web Site

8

Достъпност
Вирус

3
5

6
8

152
240

4
1

E-mail
Service

6

Достъпност
Вирус

4
5

3
8

72
240

6
1

File
Sharing
Service

9

Вирус
Захранване

6
3

3
4

162
108

3
5
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Изисквания към методологията (3)
Пример: методът CRAMM (CCTA Risk Analysis and Managment
Method), въведен от Агенцията по компютри и телекомуникации на
Великобритания (Central Computer and Telecommunications Agency).
Програмният продукт, реализиращ метода е създаден и се поддържа
от фирмата Insight Consulting Ltd.

Първи етап - идентификация и определение на ценността на
защитаваните ресурси.
ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Изисквания към методологията (4)

Оценка на евентуалните загуби

Оценка на уязвимостите
Генериране на варианти на
мерки за противодействие.
Шаблони – в базата данни
на продукта се пазят над
1000 примера за реализация
на различни средства за
защита
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Управление на риска (1)
Действията по управление на риска трябва да обхващат оценка на техния размер,
разработването на ефективни и икономични мерки за неговото намаляване и оценка
дали последващият от това риск е в приемливи граници. Процесът на управление на
риска трябва да включва следните етапи:
а) избор на анализируеми обекти и нивото на детайлност на анализа;
б) методология за оценка на риска;
в) идентификация на информационните активи;
г) анализ на заплахите и последствията от тях, идентифициране на уязвимостите в
сигурността;
д) за измерване на вероятността на рисковете;
е) избор на защитни мерки;
ж) изпълнение и проверка на избраните мерки;
з) оценка на остатъчния риск.
След определянето на риска е възможно да се предприемат следните действия:
а) премахване на риска (например чрез премахване на обстоятелствата, които го
предизвикват),
б) намаляване на риска (например чрез използването на допълнителни защитни
средства);
в) приемане на риска и разработване на план за действие в ситуации на риск;
г) пренасочване на рисковете (например, чрез сключване на подходяща застраховка).
Процесът на управление на риска трябва да бъде цикличен процес. Последният етап е
началото на нов цикъл на оценка. Новият цикъл се извършва:
а) ако остатъчният риск не удовлетворява ръководството на администрацията;
б) след срока, определен във вътрешните правила за мрежова и информационна
сигурност на организацията.
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Управление на риска (2)
Наблюдение и преразглеждане - едни от най-важните фактори, които влияят на
ефективността и ефикасността на процеса за управление на риска на
организацията е създаването на текущо наблюдение и на процес на
преразглеждане. Тези процеси гарантират, че специфицираните планове за
действие са все още необходими и актуални. В непрекъснато променящата се
бизнес среда факторите, които влияят върху вероятността и последствията на
риск е много вероятно също да се променят.
Това е още по-вярно за фактори, които влияят върху цената на различните
варианти за управление на риска. Следователно, необходимо е да се повтаря
редовно цикълът на оценка и управление на риска. За да се превърне
управлението на риска в част от философията и културата на организацията,
последната трябва да събира и документира опит и знания чрез
последователен мониторинг и преглед на събития, планове за отработване на
инциденти, резултати и всички съответни записи. Тази информация ще бъде
уместна за управлението на информационните рискове. Техническите
подробности, обаче, свързани с оперативни въпроси на съществените
технологии трябва да бъдат съответно филтрирани. Всеки етап от процеса на
управление на риска трябва да бъдат записан по подходящ начин.
Предположения, методи, източници на данни, причините за взетите решения и
резултати трябва да бъдат включени в записаните материали.
Освен, че това е изключително ценен информационен активите за
организацията, записи на такива процеси са важен аспект на доброто
корпоративно управление, при условие разбира се, че те са в съответствие с:
- законови, подзаконови и бизнес-ориентирани регламентации за записите;
• разходите за създаване и поддържане на такива записи;
• ползите от повторно използване на тази информация.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Модел за управление на риска по ISO 27005
Активи

Какви ресурси трябва да бъдат
защитени?

Заплахи

От какво е необходимо да бъдат
защитени активите? Каква е
вероятността заплахата да бъде
реализирана?

Въздействия

Какви ще бъдат непосредствените
последици след реализация на
заплахата (например, разкриване
на
информация, модификация или
разрушаване на данни и т.н.)?

Последствия

Какви ще бъдат дългосрочните
последици след реализация на
заплахата (например, загубване
на
репутация, загуби или фалит на
бизнеса и т.н.)?

Мерки за
защита

С какви ефективни мерки за
сигурност и механизми трябва да
бъдат защитени ценностите?

Остатъче
н

Приемлив ли е съществуващия
риск
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Оценка на риска при разработка на софтуер (1)

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Оценка на риска при разработка на софтуер (2)
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Международен стандарт ISO 31000:2009
Международният стандарт ISO 31000:2009 е замислен да се развие като
семейство на стандарти, свързани с управлението на риска и кодифицирано
от Международната организация по стандартизация. Целта на ISO 31000:2009
е да предостави принципи и общи насоки за управление на риска. ISO 31000
се стреми да осигури всеобщо признати парадигми за специалисти и фирми,
използващи процеси на управление на риска, за да замени множеството
съществуващи стандарти, методики и парадигми, които се различават между
различни отрасли, предметни области и региони.
ISO 31000:2009 дава общи насоки за проектиране, изпълнение и
поддържане на процесите за управление на риска за цялата организация.
Този подход към формализиране на практиките за управление на риска ще
улесни по-широкото приемане от компании, които се нуждаят от стандарти за
управление на риска на предприятие.
Обхватът на този подход към управлението на риска е да се даде
възможност на всички стратегически, управленски и оперативни задачи на
организацията и на всички проекти, функции и процеси да бъдат приведени
в съответствие с общ набор от цели за управление на риска.
Съответно, ISO 31000:2009 е предназначен за широка група на
заинтересовани страни. Този стандарт не се разработва за цели, свързани
със сертификация.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ. ISO 270XX
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Същност на ISMS (1)
Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS - Information
Security Management System) предоставя модел за създаване, внедряване,
работа, мониторинг, преглед, поддържане и подобряване на защитата на
информационни активи, за ефикасно третиране и управление на рисковете, за да
се постигнат бизнес целите, базирани на оценка на риска и на планираните нива
на приемане на риска в организацията.
В термините на ISMS управлението включва надзор и вземане на решения,
необходими за постигане на бизнес целите чрез защита на информационните
активи на организацията. Управлението на информационната сигурност се
изразява чрез формулирането и внедряването на политики за информационна
сигурност, стандарти, процедури и насоки, които се прилагат в цялата
организация от всички лица, свързани с организацията.
Анализът на изискванията за защита на информационните активи и
прилагането на подходящи механизми за контрол за осигуряване на защитата на
тези информационни активи в съответствие с изискванията, способства за
успешното внедряване на ISMS. Следните фундаментални принципи допринасят
за успешното внедряване на една ISMS:
•осъзнаване на необходимостта от сигурност на информацията;
•определяне на отговорностите за сигурност на информацията;
•изразена отговорност на ръководството и интерес у заинтересованите страни;
•повишаване на обществената значимост;
•оценяване на риска и установяване на подходящи механизми за контрол за
постигане на приемливи нива на риска;
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Същност на ISMS (2)
•активна превенция и разкриване на инциденти, свързани със сигурността на
информацията;
•осигуряване на всестранен подход към управление на сигурността на информацията
и
•непрекъснато преоценяване на сигурността на информацията и реализиране на
изменения, ако е уместно.
Приемането на ISMS трябва да бъде стратегическо решение за организацията.
Проектирането и внедряването на ISMS в организацията трябва да бъде повлияно от
нейните нужди и цели, от изисквания за сигурност, от реализираните процеси, както и
от големината и структурата на организацията. Очаква се в организацията основните и
поддържащи процеси да се променят с течение на времето. А с това – и функциите на
ISMS. Освен това се очаква, че изпълнението на ISMS ще се мащабира в съответствие
с нуждите на конкретните ситуации, т.е. проста ситуация изисква едно просто решение
на ISMS.
Изграждането, поддържането, сертифицирането, тестването и развитието на ISMS се
покрива от групата международни стандарти ISO 270XX. Тези международни стандарти
обхващат всички видове организации (например, търговски предприятия,
правителствени органи, организации с нестопанска цел и т.н.). Те специфицират
изискванията за създаване, внедряване, експлоатация, наблюдение, преглед,
поддържане и подобряване на документирана ISMS в контекста на общите бизнесрискове на организацията. Стандартите също така специфицират изисквания за
прилагане на проверките за сигурност, нагодени към нуждите на отделните
организации или части от тях.
ISMS е предназначена да гарантира избора на адекватни и пропорционални
проверки за сигурност, защита на информационните активи и създава доверие в
заинтересованите страни.
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Същност на ISMS (3)
Голям брой фактори са от решаващо значение за успешното прилагане на ISMS,
за да се даде възможност на организацията да постигне своите бизнес-цели.
Примери на критичните фактори за успех са:
а) политики за информационна сигурността, цели и дейности в съответствие с
целите;
б) подход и рамка за проектиране, изпълнение, мониторинг, поддържане и
подобряване на сигурността на информацията в съответствие с
организационната култура;
в) видима подкрепа и ангажимент от всички нива на управление, особено на
висшия мениджмънт;
г) разбиране на изискванията за защита на информационните активи, постигнати
чрез прилагането на управлението на риск за сигурността на информация
(съгласно ISO / IEC 27005);
д) ефективна информираност за информационната сигурност, обучение и
образователната програма за информиране на всички служители и други
заинтересовани страни за техните задължения по сигурността на информацията,
изложени в политиките и стандартите за информационната сигурност; мотивация
на персонала да действа по съответния начин;
е) ефективен процес за управление на инцидентите с информационната
сигурност;
ж) ефективен подход за управление на непрекъснатост на бизнес-процесите;
з) система за измерване, използвана за оценка на постиженията в управлението
на информационната сигурност и обратна връзка относно предложения за
подобряване.
ISMS увеличава вероятността, че организацията последователно ще постигне
критичните фактори за успех, необходими за защита на нейните информационни
активи.
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Стандарти от групата IS0 270ХХ
Международните стандарти от групата ISO 270ХХ регламентират
изграждането в организациите на “системи за управление на
информационната сигурност”.
Групата съдържа добри практики и препоръки в областта на
информационната сигурност за създаване, развитие и поддържане на ISMS.
Стандартите от тази група не са “технически”, а “техническоорганизационни.
Семейството стандарти за ISMS поддържа взаимоотношения с много
други ISO и ISO / IEC стандарти. Те се класифицират по следния начин:
стандарти, описващи общ преглед и терминология; стандарти, определящи
изисквания; стандарти, описващи общи ръководства и указания и стандарти,
описващи специфични насоки за определени сектори.
Въпреки определени критични становища, които преценяват процедурата,
определена от тези стандарти като тежка и скъпа, особено за малки
организации, и опитите да се разработи някаква версия на “облегчено ISO
27001”, засега няма признаци тази схема да се промени.
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Състав на стандартите от групата IS0 270ХХ
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Процесен подход на ISMS (1)
Процесният подход за ISMS, представен в серията ISMS стандарти е базиран на
оперативния принцип, възприет от стандартите за системи за управление на ISO,
популярен като процес “Планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA - Plan-DoCheck, Act ):
• Планиране (Plan) – установяване на целите и разработване на планове (анализиране
на ситуацията в организацията, установяване на общите цели и желаните резултати и
разработване на планове);
• Изпълнение (Do) – осъществяване на плановете (прави се това, което е планирано да
се направи);
• Проверка (Check) – измерване на резултатите (измерване/наблюдение на степента, до
която постиженията отговарят на планираните цели);
• Действие (Act) – действия за
коригиране и подобряване (поуки
от грешките за подобряване на
дейностите, за да се постигнат подобри резултати).
Групата международни стандарти
ISO 270XX осигурява стабилен модел
за прилагането на тези принципи в
правилата за оценка на риска, разработка и внедряване на мерките за
сигурност, управление на сигурността
и съответни преоценки.
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Процесен подход на ISMS (2)
Планиране (създаване на
СУИС)

Създаване на политика цели, процеси и процедури на СУИС във връзка с
управлението на риска и подобряването на информационната сигурност за
постигането на резултати в съответствие с общата политика и цели на
организацията.

Действие {внедряване и
действие на СУИС)

Внедряване и действие на политиката, контролите, процесите и процедурите на
СУИС.

Проверка {наблюдение и
преглед на СУИС)

Оценка и където е приложимо, измерване на изпълнението на процесите спрямо
политиката по сигурността, целите и практическия опит и докладване на
резултатите пред ръководството за преглед.

Изпълнение {поддържане и
подобряване на СУИС)

Предприемане на коригиращи и превантивни действия, базирани на прегледа от
ръководството, за да се постигне непрекъснато подобрение на СУИС.

Разработваните политики и процедури трябва да обхващат следните ключови
процеси на ISMS:
- Управление на документацията;
- Управление на записите;
- Управление на риска; - Управление на инцидентите, свързани с информационната
сигурност; - Анализ от страна на ръководството; - Вътрешни одити в областта на
информационната сигурност; - Управление на коригиращите действия; - Мониторинг
на ефективността от използаните механизми за защита в ISMS; - Управление на
персотала; - Организация на обучение и информираност в областта на
информационната сигурност.
Ключовите процеси трябва да включват дейности по реализиране на основните
задачи на ISMS – предупреждаване, откриване, реакция на нарушения на сигурността в
системата.
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Жизнен цикъл на ISMS (1)

Жизненият цикъл на ISMS се състои от следните етапи:
Изграждане на ISMS
Организацията трябва да извърши следното:
А. Да определи обхвата и границите на ISMS по отношение на характеристиките на
бизнеса, организацията, местоположението, активите и технологиите, включително и
подробностите и доказателствата за всяко изключване от обхвата;
Б. Да определи политиката на ISMS по отношение на характеристиките на бизнеса,
организацията, местоположението, активите и технологиите, която:
1) Включва рамка за определяне на целите и създаване на цялостно чувство за посока
и принципи за действие по отношение на информационната сигурност;
2) Взема предвид правните и регулаторни изисквания, както и договорните
задължения в областта на сигурността;
3) Се съобразява със стратегическия контекст за управление на риска на
организацията, в която ще се проведе създаването и поддържането на ISMS;
4) Установява критериите по отношение на оценката на риска; и
5) Е била одобрена от ръководството.
В. Да определи подхода за оценка на риска на организацията, както следва:
1) Да се избере методология за оценка на риска, който е подходящ за ISMS и за
идентифицираните правни и регулаторни изисквания;
2) Да се разработят критерии за приемането на рискове и да се определят
приемливите нива на риск. Методологията за оценка на избрания риск трябва да
гарантира, че оценките на риска произвеждат сравними и възпроизводими резултати.
Г. Да определи рисковете, както следва:
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Жизнен цикъл на ISMS (2)

1) Определяне на информационните активи в рамките на обхвата на ISMS, както и
собствениците на тези активи;
2) Идентифициране на заплахите за тези активи;
3) Идентифициране на уязвимостите, които биха могли да бъдат експлоатирани от
заплахите и
4) Определяне на въздействията, които загубването на конфиденциалността,
интегритета и достъпността могат да причинят върху активите.
Д. Да анализира и оцени рисковете, както следва:
1) Да оцени въздействието им върху организация, която е резултат от пробиви в
сигурността, като се вземат предвид последиците от загуба на конфиденциалност,
интегритет и достъпност на активите;
2) Да оцени реалистичната вероятност от пробиви в сигурността, възникващи в
светлината на преобладаващите заплахи и уязвимости, както и въздействията върху
активите, свързани с това, и мерките за контрол, прилагани в момента;
3) Да изчисли нивата на риска;
4) Да определи дали рисковете са приемливи или се нуждаят от редуциране при
използване на критериите за приемането на рискове;
Е. Да идентифицира и да оцени възможностите за редуциране на рисковете. При това,
възможните действия включват:
1) Прилагане на подходящи контроли;
2) Съзнателно и обективно поемане на рискове, осигуряване на ясната им адекватнист
с политиката на организацията и с критериите за приемане на рискове;
3) Избягване на рисковете; и
4) Прехвърляне на асоциираните с бизнеса рискове на други страни, например.
застрахователи, доставчици и т.н.
Ж. Да избере контролните цели и контролите за редукция на рисковете. Контролните
цели и контролите трябва да бъдат подбрани и изпълнени така, че да отговарят на
изискванията, определени от оценката на риска и процесите за намаляване на риска.
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Жизнен цикъл на ISMS (3)

При този избор се вземат под внимание критериите за приемане на рискове, както и
законовите, подзаконови и договорни изисквания. Целите на контрола и самият
контрол трябва да бъдат избрани като част от този процес, за да покрият
идентифицираните изисквания.
З. Да получи от ръководството одобрение за нивото на предложените остатъчни
рискове.
И. Да получи от ръководството разрешение за внедряване и експлоатация на ISMS;
К. Да изготви отчет за приложимост. Последният включва следното:
1) Избраните цели за контрол и самият контрол, както и основанията за техния подбор;
2) Целите на контрола и самия контрол, които в момента се прилагат; и
3) Вариант за изключването на всякакви цели за контрол и обосновка за тяхната
изключване.
Внедряване и функциониране на ISMS
Организацията трябва да извърши следното:
А. Да формулира план за третиране на риска, който идентифицира подходящи мерки
за управление, ресурси, отговорности и приоритети за управление на рисковете за
сигурността на информацията;
Б. Да внедри плана за третиране на риска с цел постигане на набелязаните цели за
контрол, което включва решение относно финансирането и разпределение на ролите и
отговорностите;
В. Да осъществи контрол относно изпълнението на горепосочения план;
Г. Да определи начина на измерване на ефективността на избраните контроли или
групи от контроли и да определи как тези измервания трябва да се използват, за да се
оцени ефективността на контрола, за да произвежда сравними и възпроизводими
резултати;
Д. Да въведе програми за обучение и повишаване на информираността;
Е. Да управлява дейността на ISMS; Ж. Да управлява на ресурсите за ISMS;
З. Да прилага процедури и други контроли, с които може да се даде възможност на
бързо откриване на събития и отговор на инциденти, свързани със сигурността.
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Жизнен цикъл на ISMS (4)

Наблюдение и преглед на ISMS
Организацията трябва да извърши следното:
А. Изпълнение, наблюдение и преглед на процедурите и други елементи за
управление, в т.ч.:
1) Незабавно откриване на грешки в резултатите от обработката;
2) Своевременно идентифициране на опитите за нарушаване на сигурността, в т.ч.
успешните опити и предизвиканите от тях инциденти;
3) Определяне и докладване на ръководството дали дейностите по сигурността,
делегирани на определени лица, се прилагат и дали внедрените информационните
технологии се представят според очакванията;
4) Спомагане за предотвратяване на инциденти, свързани със сигурността, чрез
използването на определени показатели;
5) Определяне дали действията, предприети за разрешаване на пробиви в
сигурността, са били ефективни.
Б. Извършване на редовни прегледи на ефективността на ISMS (включително спазване
на политиките на ISMS и прегледи на контрола на сигурността), като се вземат предвид
резултатите от одити по сигурността, от отработване на инциденти, резултатите от
измервания на ефективността, предложения и обратна връзка с всички
заинтересовани страни.
В. Измерване на ефективността на контрола с цел проверка дали са изпълнени
изискванията за сигурност;
Г. Преразглеждане на оценките на риска на планирани интервали и преглед на
остатъчните рискове и на установените приемливи нива на рисковете, като се вземат
предвид настъпили промени:
1) В състава и структурата на организацията;
2) В прилаганите технологии;
3) В бизнес-целите и процесите;
4) В идентифицираните заплахи;
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Жизнен цикъл на ISMS (5)
5) В ефективността на прилаганите контроли;
6) Външни събития, като например, промени в правната и регулаторна среда,
промени в договорните задължения, както и промени в социалния климат.
Д. Да извършва вътрешни одити на ISMS на планирани интервали;
Е. Да извършва редовно прегледи от страна на ръководството на ISMS, за да
се гарантира, че обхватът остава адекватен и своевременно се
идентифицират необходимостите от подобрения в процеса на ISMS;
Ж. Своевременно да актуализира плановете по сигурността, като се вземат
предвид заключенията от мониторинга и прегледите на дейностите;
З. Постоянен запис и съхранение на действия и събития, които могат да имат
влияние върху ефективността или изпълнението на ISMS.
Поддържане и усъвършенстване на ISMS
Организацията трябва редовно да изпълнява следните действия:
А. Внедряване на идентифицираните подобрения в ISMS;
Б. Предприемане на подходящи коригиращи и превантивни действия в
съответствие със съответните правила. Прилагане на уроците, извлечени от
опита на други организации;
В. Оповестяване на действията и усъвършенстванията на всички
заинтересовани страни със съответно ниво на детайлност, съобразявайки
се с обстоятелствата и, при необходимост, сключване на определени
споразумения;
Г. Представяне на съответни гаранции, че усъвършенстванията постигат
набелязаните цели.
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Жизнен цикъл на системата за управление
на информационната сигурност
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Контроли и одити (1)
Контрол на документите
Документите, изисквани от СУИС, трябва да бъдат защитени и
контролирани.Трябва да се създаде документирана процедура, която да
дефинира действията на ръководството по отношение на:
а) одобряване на документи за адекватност преди тяхното издаване;
б) преглед, обновяване (при необходимост) и повторно одобряване на
документите;
в) осигуряване, че промените и актуалните версии на документите са
идентифицирани;
г) осигуряване, че последните версии на съответните документи са достъпни на
местата за използване;
д) гарантиране, че документите остават четливи и лесно разграничими;
е) осигуряване, че документите са достъпни за лицата, които имат нужда от тях и
се прехвърлят, съхраняват и унищожават напълно според процедурите за
тяхната степен на класифициране;
ж) осигуряване, че външните за организацията документи , могат да се
идентифицират;
з) осигуряване, че разпространението на документите се контролира
и) предпазване от неволно използване на неактуални версии на документи и
к) поставяне на подходяща идентификация на документите, ако те се запазват с
някаква цел.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Контроли и одити (2)
Контрол на записите
Трябва да се създават и поддържат записи, за да се осигурят
доказателства за съответствие с изискванията и ефективното
действие на СУИС. Те трябва да бъдат защитени и контролирани. СУИС
трябва да се съобразява с всички законови или нормативни
изисквания и договорни задължения. Записите трябва да са четливи,
лесно разграничими и да могат да се изземват при необходимост.
Механизмите за контрол, необходими за идентифицирането,
съхраняването, защитата, изземването, времето за съхранение и
унищожаването на записите трябва да бъдат документирани и
прилагани.
Трябва да се водят записи за изпълнението на процеса, както е
описано в т. 4.2 на стандарта, и при всички случаи на инциденти със
сигурността, свързани със СУИС.
Ръководството на организацията трябва да докаже своя последователен
ангажимент към създаването, внедряването, експлоатацията, наблюдението,
преглед, поддръжката и подобряването на ISMS чрез:
а) създаване на политика на ISMS;
б) гаранции, че целите и плановете на ISMS са установени;
в) установяване на ролите и отговорностите за сигурността на
информацията;
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Контроли и одити (3)
г) оповестяване на организацията относно важността на удовлетворяването на целите
на сигурността на информацията и на съответствие с политиките по сигурността на
информацията, отговорностите съгласно закона и необходимостта от непрекъснато
подобряване;
д) осигуряване на достатъчно ресурси, за да установи, прилага, експлоатира,
наблюдава, преглжда, поддържа и подобрява ISMS;
е) вземане на решение относно критериите за приемане на рискове и приемливите
нива на риск;
ж) гарантиране, че вътрешните одити на ISMS се провеждат и
з) провеждане на прегледи от ръководството на ISMS.
Организацията трябва да определи и да осигури необходимите ресурси за:
а) разработка, внедряване, експлоатация, мониторинг, прегледи, поддържане и
подобряване на ISMS;
б) гарантиране, че процедурите по сигурността на информацията подкрепят бизнесизискванията;
в) идентифициране и осигуряване на правните и регулаторни изисквания и
договорните задължения в областта на сигурността;
г) поддържане на адекватна сигурност чрез правилното прилагане на всички внедрени
контроли;
д) извършване на прегледи, когато е необходимо и подходящо реагиране на
резултатите от тези прегледи;
е) подобряване на ефективността на ISMS, където е необходимо.
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Контроли и одити (4)
Вътрешни одити на СУИС
Организацията трябва да провежда вътрешни одити на СУИС на планирани
интервали за да определи дали целите по контрола, механизмите за контрол,
процесите и процедурите на нейната СУИС:
а) отговарят на изискванията на международния стандарт и на съответните закони
или наредби;
б) отговарят на идентифицираните изисквания на информационната сигурност;
в) са ефективно внедрени и поддържани;
г) действат съгласно очакваното.
Трябва да бъде планирана одит програма, като се вземе предвид ранга и
значимостта на процесите и областите, които ще бъдат одитирани, както и резултатите
от предишни одити. Критериите на одита, обхватът, честотата и методите трябва да
бъдат определени. Изборът на одитори и провеждането на одити трябва да осигури
обективността и безпристрастността на одитния процес. Одиторите не трябва да
одитират собствената си дейност.
Отговорностите и изискванията за планирането и провеждането на одитите, за
докладването на резултатите и поддържането на записите са описани в т. 4.3.3 на
стандарта. Те трябва да бъдат определени в документирана процедура.
Ръководството, отговорно за одитираната област, трябва да гарантира, че са
предприети всички действия за отстраняването на несъответствията и техните
причини без необосновано забавяне. Дейностите трябва да включват потвърждаване
на предприетите действия и докладване на резултатите
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Контроли и одити (5)
Непрекъснато подобряване
Организацията трябва непрекъснато да подобрява ефективността на ISMS
чрез използването на политиките за информационна сигурност, на целите на
сигурността, на резултати от одитите, на анализа на наблюдаваните събития,
на коригиращи и превантивни действия и на прегледите от ръководството.
Коригиращи действия
Организацията трябва да предприеме действия за отстраняване на
причините за несъответствия с изискванията на СУИС с цел да се
предотврати повторна проява. Документираната процедура за коригиращи
действия трябва да дефинира изисквания за :
а)
идентифициране на несъответствия;
б)
определяне на причините за несъответствия;
в)
оценка на нуждата от действия за предотвратяване на повторна
поява на несъответствия;
г)
определяне и внедряване на необходимите коригиращи действия;
д) записване на резултатите от предприетите действия;
е) преглед на предприетите коригиращи действия.
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Контроли и одити (6)
Превантивни действия
Организацията трябва да набележи действия за да се отстрани причината
за потенциални несъответствия с изискванията на СУИС, за да се
предотврати тяхната повторна проява. Предприетите превантивни действия
трябва да съответстват на въздействието от потенциалните проблеми.
Документираната процедура за превантивни действия трябва да
дефинира изисквания за:
а) идентифициране на потенциални несъответствия и причините за тях ;
б) оценка за необходимостта от действия за предотвратяване на
несъответствия ;
в) определяне и внедряване на необходимите превантивни действия ;
г) записване на резултати от предприети превантивни действия.
Организацията трябва да посочи променените рискове и да определи
изисквания за превантивни действия, като насочи вниманието върху
значително изменените рискове.
Приоритетът на превантивните действия трябва да се определя на базата на
резултатите от оценка на риска.
Необходимо е да се подчертае, че много често действията за
предотвратяване на несъответствията са много по-рентабилни от
коригиращите действия
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Сектори, които ISMS контролира
Секторите от ИТ-инфраструктурата на организацията, които ISMS контролира,
са описани в международните стандарти ISO/IEC 27001 and 27002, както следва:
a) политики за сигурност;
б) организация на информационната сигурност;
в) оценка и управление на риска
г) класификация и управление на информационните активи;
д) сигурност на човешките ресурси;
е) физическа сигурност и сигурност на
околната среда;
ж) експлоатационна и комуникационна
сигурност;
з) управление на достъпа;
и) мониторинг и управление на инциденти
с компютърната сигурност;
к) придобиване, поддръжка и развитие на
информационни системи;
л) управление на непрекъсваемостта на
бизнес-процесите; и
м) съответствие с нормативната и
стандартизационна база.
Всички тези сектори ще бъдат разгледани в следващите лекции.
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