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Класификация, контрол и управление на инф. активи (1)
Следвайки определението, дадено в международния стандарт ISO / IEC 133351:2004 "актив е нещо, което има стойност за организацията".
От своя страна, международният стандарт ISO / IEC 27002:2005 отделя
специално внимание на класификацията, контрола и управление на
информационните активи. С цел да се постигне и поддържа подходяща защита на
информационните активи на организацията всички активи трябва да се отчитат и
да имат номиниран собственик.
Собствениците на всички активи следва да бъдат идентифицирани и трябва да
им се възложи отговорността за поддържането на подходящи контроли.
Изпълнението на специфичните контролни процедури можe да бъдe делегирано
от собственика, както за него е уместно, но собственикът остава отговорен за
правилното опазване на активите.
Съвкупността от активи в организацията обикновено включва:
а) информация, бази данни и файлове с данни, договори и споразумения,
документация на системи, изследователска информация, потребителски
ръководства, материали за обучение, оперативни или помощни процедури,
планове за непрекъсваемост на работата, одитни последователности, както и
архивираната информация;
б) софтуерни активи: приложен софтуер, системен софтуер, инструменти за
развитие и помощни програми;
в) физически активи: компютърна техника, комуникационно оборудване,
сменяеми носители, както и друго оборудване;
г) услуги: компютърни и комуникационни услуги, общоосигуряващи услуги, като
климатизация, осветление, електрозахранване и т.н.;
д) хората с тяхната квалификация, умения и опит;
е) неосезаеми активи, като например репутацията и имиджа на организацията.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (2)
Организацията трябва да идентифицира всички свои активи и да документира
значението на тези активи. Инвентаризацията на активите трябва да включва цялата
информация, необходима, за да се възстановят те след евентуално бедствие,
включително: вида на актива, формат, местоположение, архивираща информация,
информация за лиценза и бизнес стойност. Описът не трябва да дублира ненужно
други записи относно материалните ценности, но следва да се гарантира, че
съдържанието им е приведено във взаимно съответствие.
В допълнение, собствеността и класификацията на информацията трябва да бъдат
договорени и документирани за всеки един от активите. Въз основа на важността на
актива, неговата бизнес-стойност и неговата класификация за сигурност, нива на
защита, съизмерими с важността на активите трябва да бъдат идентифицирани.
Списъците на активите помагат да се гарантира, че се извършва ефективна защита
на активите и може да се поставят и други изисквания, като например здравето и
безопасността на персонала, застрахователни или финансови причини. Процесът на
съставяне на опис на активите е важна предпоставка на управлението на риска.
Собственикът на определен актив следва да бъде отговорен за:
а) гаранцията, че информацията и активите, свързани с процесите за обработка на
информация, са подходящо класифицирани;
б) определянето и периодичното преразглеждане на ограниченията за достъп и
класификации, като се вземат предвид приложимите политики за контрол на достъпа.
Собствениците могат да бъдат разпределени по:
а) бизнес-процеси;
б) определен набор от дейности;
в) приложения; или
г) определени набори от данни.
Ръководителите на организациите са длъжни да предприемат необходимите
действия за създаване и поддържане на инвентарни списъци на наличните
информационни активи съгласно Приложение № 6 към Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (3)
Картите на наличните информационни ресурси в съответната организация трябва
да определят еднозначно:
а) кой конкретен служител за кои информационни ресурси (компютри,
устройства, носители, софтуерни продукти / системи, бази данни и др.) отговаря;
б) кой конкретен софтуерен продукт / информационна система и / или коя база
от данни на кои компютри и устройства се използват.
Инвентарните списъци за наличните информационни ресурси в организацията
трябва да включват:
а) за хардуерни устройства (без тези, които бързо амортизируеми, като мишки,
клавиатури и други подобни) минималният набор от данни, които трябва да се
поддържат, включва:
сериен номер;
фабричен номер;
модел;
описание на основните технически параметри (процесор / честота,
размер на паметта и вид / тип, модел на диска и размер, захранване –
мощност и модел / тип, списък на аксесоарите към устройството и др.);
дата на придобиване;
дата на пускане в експлоатация;
дата на извеждане от употреба;
дата на продажба / бракуване / даряване;
местоположение на устройството;
име на служител отговарящ за функциониране на устройството и т.н.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (4)
б) за софтуерни продукти минималният набор от данни, които трябва да се
поддържат, включва:
име на продукта;
версия на продукта;
списък на минималните изисквания към хардуера за нормална работа на
продукта;
дата на придобиване;
дата на инсталиране и настройка;
дата, от която започва да тече лиценза за ползване на продукта;
машина (и), на която е инсталиран продукта;
дата на извеждане от употреба;
дата на изтичане на лиценза за ползване на продукта и т.н.
Върху работните станции и сървърите в администрациите трябва да се
инсталират само софтуерни продукти, за които съответната администрация
разполага с лиценз за ползване.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (5)
Всички информационни системи, които се въвеждат в експлоатация в
администрациите, трябва да се съпровождат с подробна документация за:
- всички функции на клиента, приложението и базите данни;
- административните средства за достъп и настройка;
- схеми на базите данни с подробно описание на таблиците и връзките;
- контролите при въвеждане и обмен на данни;
- контролите при обработката и резултатите от обработката;
- приложението с всички модули, „use cases”, UML-схеми и интерфейси.
Преди извършване на инсталация трябва да се направят резервни копия
на софтуера, файловете и базите данни, като се разработи и „roll back”план.
Инсталирането, настройката и поддръжката на нови софтуерни и
хардуерни продукти трябва да се извършва в периоди с минимално
натоварване на съответните ресурси.
Преди инсталиране в оперативно действащите системи на нови софтуерни
и хардуерни продукти, същите трябва да се тестват в тестова среда,
максимално близка до реалните работни условия.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (6)
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (7)
В големи комплексни информационни системи може да бъде полезно да се
определи групи от активи, които действат заедно, за да предостави
конкретна функция, например, услуги. В този случай собственикът на
услугата, който е отговорен за нейната доставка, ще бъде отговорен и за
функционирането на активите, които я предоставят.
Правилата за приемливо използване на информация и на активи,
свързани с процесите на нейната обработка, трябва да бъдат
идентифицирани, документирани и внедрени в практиката.
Всички служители, доставчици и потребители от трети страни трябва да
следват правилата за приемливо използване на информация и на активите,
свързани с процесите за нейната обработка, включително:
а) правилата за електронна поща и използването на Интернет;
б) насоките за използването на мобилни устройства, особено за употреба
извън помещенията на организацията;
Специфични правила и насоки следва да бъдат одобрени от съответните
нива на ръководство на организацията.
Служителите, доставчиците и потребителите от трети страни, използващи
или имащи достъп до активите на организацията, трябва да са наясно за
съществуващите ограничения при използването на информацията в
организацията и на активите, свързани с процесите и ресурсите, използвани
при нейната обработка. Те трябва да бъдат отговорни за използването от тях
на ресурсите на която и да е обработка на информация, както и за всякакво
използване, извършени под тяхна отговорност.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (8)
Нивото на защита на информационните активи може да бъде оценено чрез
анализ на конфиденциалността, интегритета и достъпността, както и на други
приети изисквания за сигурността та информацията. Информацията често
престава да бъдат чувствителна или критична след определен период от време,
например, когато информацията е била направена публично достояние. Тези
аспекти трябва да бъдат взети под внимание, тъй като свръх-класифицирането
може да доведе до прилагането на ненужни проверки, и в резултат - до
допълнителни разходи.
Като се имат предвид документите с подобни изисквания за сигурност при
определяне на нивата на класификация, може да се помогне да се опрости
задачата за класификация. Като цяло класификацията на информацията е нещо
като стенографски подход за определяне на това, как тази информация трябва да
бъде обработена и защитена.
Изходите от системи, съдържащи информация, която се класифицира като
чувствителна или критична, трябва да носят съответен етикет за класификация.
Етикетите трябва да отразяват класификацията в съответствие с установените
правила. На подробно разглеждане с цел класификация подлежат: печатни
доклади, дисплейни екрани, записани носители (ленти, дискове, CD), електронни
съобщения и файлови трансфери.
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Класификация, контрол и управление на инф. активи (9)
За всяко ниво на класификация процедурите за оработване, включително:
сигурна обработка, съхранение, пренос, декласификация и унищожаване
трябва да бъдат определени. Това също трябва да включва процедури за
създаване на верига от защити, както и записи (Log) на всички събития,
имащи отношение към сигурността.
Споразуменията с други организации, които включват обмен на
информация, следва да включват процедури за идентифициране на
класификацията на тази информация и тълкуване на класификационните
етикети от други организации. Наличието на етикети и сигурно отработване
на информацията в зависимост от нейната класификация са ключови
изискване при споразумения за обмен на информация. Физическите етикети
са често срещана форма на етикетирането и се използват при физическите
активи. Повечето информационни активи, обаче, като например документите
в електронен вид, не могат да бъдат физически етикетирани и трябва да се
използват електронни средства за етикетиране. Например, уведомление за
етикетирането може да се появи на екрана. Когато етикетирането не е
възможно в явен вид, може да се прилагат други средства за определяне на
класификацията на информацията, например. чрез процедури или метаданни.
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Програмни продукти за управление на инф. активи (1)
В големите ИТ-инфраструктури прецизното и пълно изпълнение на задачите за
управление на информационните активи се оказва твърде времеемко и скъпо без
използването на специализирани продукти.

Чрез тези продукти могат динамично да се генерират справки и анализи за:
•наличните в корпоративните мрежи хардуерни устройства – сървъри, стационарни и
преносими компютри, мрежови устройства, мрежови принтери и компонентите им
(дискове, памети, кертриджи и т.н, техните IP адреси, партномера и пр.);
•инсталирани програмни продукти по производители, видове, къде са инсталирани,
както и анализи за степента на използването им, вкл. графични представяне и
онагледяване;
•проследяване и управление на договорите за лицензна законосъобразност и/или
абонаменти за поддръжка;
•спазване на вътрешните ИТ политики и правила – инсталиране на неразрешени
програмни продукти, подмяна на физически устройства (дискове, памети и др.),
превантивни мерки срещу неоторизирано изнасяне на информация;
•анализи и управление на съответствието със нормативните стандарти и на
необходимостта и възможностите за осъвременяване на наличните ИТ активи.
Съдържанието на съответните справки е управляемо, според нуждите и целта на
изследването и позволява да се въвежда допълнителна информация, като например
инвентарни номера, имена на потребители, отдели и др. Така може да се контролира и
доказва легалността на използваните програмни продукти.
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Програмни продукти за управление на инф. активи (2)
Тези софтуерни продукти осигуряват събиране и анализ на Log-данни,
събиране на информация за събития от мрежови устройства, операционни
системи, приложения и продукти за сигурност. Така те спомагат на организация
да бъде готова за посрещане и своевременно реагиране на инциденти, свързани
с рискове за нея.
Чрез използването на тези решения системните администратори получават
възможност за допълнително ниво на проверка и валидация – това им осигурява
видимост не само за това кои потребители имат достъп до корпоративните
приложения, но също така и колко често
тези служители са влизали в системата
и са ползвали тези приложения. Използване на програмните приложения за
проследяване е ефективен начин да
се прецени дали корпоративнните
политики и длъжностните характеристики всъщност съвпадат с реалните
ежедневни операции. Функцията на
„осигуряване, основано на ролите”
автоматизира процеса на предоставяне
на подходящ достъп до ресурсите,
който намалява сложността и разходите на установяване на идентичностите при
управление на сигурността. Това решение бързо и лесно предоставя или отказва
достъп въз основа на регламентираната роля на потребителя в рамките на
организацията.
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Програмни продукти за управление на инф. активи (3)
Освен това, този подход създава възможности за управление на разрешителен
режин на много нива и със сложни комбинации с отдели, работни места или
специфични задачи, възложени на определени лица. Това свежда до минимум ИТадминистрацията, която трябва да добавя, изтрива и поддържа правата за достъп на
потребители на системата. Ако организацията работи в сфера, изискваща особено
внимание към защитата на данните, като здравеопазване или финансови услуги, чрез
тези продукти може да се гарантира, че правата за достъп, свързани с ролите в
процеса, се управляват правилно, така че винаги да бъдат в съответствие с
вътрешните и външните регулаторни стандарти. Тъй като достъпът до ресурси се
основава на ролите и политика, които се прилагат последователно, функцията
„осигуряване, основано на ролите” увеличава сигурността на критичните
информационни ресурси, като създава условия за лесно доказване на
съответствието със стандартите и правителствените указания.
Този специализиран софтуер също може да помогнат на организация да подобри
управлението на риска чрез интегрирано наблюдение на събития, свързани със
сигурността. Той обобщава и корелира големи обеми от данни, свързани със
сигурността, които непрекъснато се генерират от мрежовите устройства, показва в
интегриран вид в реално време състоянието на мрежата и задейства автоматични
отговори от други системни компоненти.
Освен това, системата за управление на сигурността, базирана на идентичностите, с
голяма степен на вероятност елиминира възможните вратички за заобикаляне на
контролите по сигурността. Той могат да изваждат от ъбръщение неизползвани
ресурси на софтуера и хардуера и да защитават множеството крайни точки на
системата. Управлението на сигурността на крайните точки защитава данните чрез
цялостно дисково криптиране за преносими компютри и позволява на потребителите
да прехвърляне чувствителни данни на USB-устройства или на Bluetooth-базирани
устройства за запаметяване.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

УСЛУГИ ПО ИНФОРМАЦИОННА
СИГУРНОСТ

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Дефиниции и класификации (1)
Услугите по информационна сигурност (ISS - Information security services) са
мрежови услуги за сигурност, които са аутсорсвани към доставчика на услуги.
Фирма, която предлага такава услуга, е доставчик на услуга по информационна
сигурност. Също услуга по информационна сигурност е систематичния подход
към управлението на нуждите за сигурност на организацията. Тези услуги могат
да се изпълняват от самата фирма или да се аутсорсват към доставчик, който
провежда наблюдение на мрежите на други фирми и сигурността на
информационните им системи. Функции на управляеми услуги за сигурност
включват: денонощно наблюдение и управление на системи за откриване на
проникване и защитни стени, управление на промените в софтуера (т.н.
„кръпки”), извършване на оценки на сигурността и одити по сигурността,
отработване на инциденти и извънредни ситуации. Съществуват продукти,
предлагани от различни доставчици, които подпомагат организацията и
управлението на процедурите, свързани с подобни услуги. По този начин се
облегчава работата на системните администратори и се намалява количеството
ръчно провеждани операции.
Услугите по информационна сигурност, предоставяни от съответен слой от
модела за комуникация на отворени системи, който гарантира адекватен контрол
на сигурността на системите или на данните, които прехвърля, са дефинирани в
Препоръка на ITU-T X.800. X.805 и международния стандарт ISO 7498-2 (Системи
за обработка на информацията – Комуникация между отворени системи Основен модел - Част 2: архитектура за сигурност). Този модел е широко признат.
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Дефиниции и класификации (2)

По-общо определение е дадено в Инструкция номер 4009 от 26 април 2010 г. на
Комисията по национална сигурност на Съединените американски щати:
„Услугата за информационната сигурност е възможност, която поддържа едно
или повече изисквания на сигурността (конфиденциалност, интегритет,
достъпност). Примери за услуги за сигурност са: управление на ключовете,
контрол на достъпа, автентикация.”
Друга авторитетна дефиниция е в Речника на W3C Web-услуги, приет в
специалната публикация на NIST 800-95: „Услугата за информационна сигурност е
процесна или телекомуникационна услуга, която се осигурява от система,
предоставяща защита на ресурсите, където и да се намират тези ресурси (в
същата система или в други системи), например, услуга по аутентикацияедна
логин или удостоверяване на PKI-базиран документ. Услугата по сигурността е
надмножество на AAA (authentication, authorization and accounting)-услугите.
Такава услуга обикновенно прилага части на политики за сигурност и се
осъществява посредством механизмите за сигурност.”
Услугите за сигурност, които са включени в архитектурата и механизмите на
модела за комуникация между отворени системи (OSI), са базови услуги и могат
да бъдат извиквани от съответните нива на архитектурата и в сътветна
комбинация. Те могат да се използват и с не-OSI услуги и механизми, като
задоволяват политиките за сигурност и изискванията на потребителите. За
прилагане на комбинации от основните услуги за сигурност могат да се
използват специални механизми за сигурност. Практически реализации на
системи могат да прилагат определени комбинации от основните услуги за
сигурност за директно извикване. Относно услугите за сигурност, които могат да
бъдат предоставяни по избор в рамките на референтен модел OSI, се счита, че за
проверка на аутентикацията се изискват удостоверяване на информацията, която
включва локално съхраняваната информация и данни, която се прехвърлят (т.н.
„пълномощия”). По този начин се улеснява удостоверяването на автентичността.
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Същност на услугите по информационна сигурност (1)

Аутентикация - тази услуги се предоставя за установяване на
идентичността на комуникиращия партньорски субект, както и на източника
на данните.
Аутентикация на партньорския субект - тази услуга се предоставя за
употреба при установяването на трансфера, или по време на трансфера на
данни, за да потвърди самоличността на едно или повече от лица, свързани
с трансфера. Тя създава увереност, че по време на сесията отсрещната
страна няма да бъде подменена или няма да се извърши неразрешено
повторение на предишна връзка. Възможни са и могат да предоставят
различна степен на защита чрез едностранни или двустранни схеми на
партньорски проверки.
Аутентикация на произхода на данните - услугата за удостоверяване на
произхода на данните осигурява потвърждение на източника на данни. Тя не
предоставя защита срещу дублиране или промяна на елементи от данните.
Контрол на достъпа - тази услуга осигурява защита срещу неоторизирано
използване на ресурси, достъпни чрез OSI модела. Това могат да бъдат OSI
или не-OSI ресурси, достъпни чрез OSI-протоколи. Тази услуга за защита
може да бъде приложена при различни видове достъп до даден ресурс
(например, използване на комуникационни ресурси, четене, писане, или
заличаване на информационен ресурс, изпълнение на процесен ресурс) или
за всички видове достъп до ресурса. Контролът на достъпа трябва да бъде
в съответствие с различните политики за сигурност.
Конфиденциалност на данните - тази услуга се изпълнява за защита на
данните от неразрешено разкриване.
Конфиденциалност на връзката - тази услуга осигурява
конфиденциалността на всички данни от потребителя на (N)-връзка.
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Същност на услугите по информационна сигурност (2)
Конфиденциалност на трафика - тази услуга се предвижда за защита на
информацията, която могат да бъде получена от наблюдение на интензивността
на трафика.
Интегритет на данните - тези услуги противодействие активни заплахи и може
да приеме една от формите, описани по-долу:.
А. Интегритет на връзките с избрани области - тази услуга предвижда защита
на интегритета на избрани области в рамките на (N)-потребителски данни,
прехвърлени по време на връзката и е под формата на определяне на това дали
избраните области са били изменени, добавени, изтрити или повторени;
Б. Недопускане на отхвърляне - тази услуга може да вземе една или две
следващи форми:
• недопускане на отхвърляне с доказателство за произход – на получателя на
данните се предоставя доказателство за произхода на данните. Това ще предпази
срещу всеки опит от страна на подателя да откаже изпращането на данни и
съдържанието им;
• недопускане на отхвърляне с доказателство за доставка – на подателя на
данните се предоставя доказателство за тяхната доставка. Това ще предпази
срещу всеки последващ опит от страна на получателя да откаже получаването на
данните и съдържанието им.
В. Шифриране - то може да осигури конфиденциалност на данните и / или на
информацията за трафика поток. Може да играе роля в / или да допълва редица
други механизми за сигурност.
Алгоритмите за шифриране могат да бъдат обратими или необратими. Има два
основни вида обратими алгоритми:
а) симетрично шифриране (т.е. със секретен ключ), при което знанието на ключа
за шифриране води до знание на дешифриращия ключ и обратно;
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Същност на услугите по информационна сигурност (3)
б) асиметрично шифриране (т.е. с публичен ключ), при която знанието на ключа
за шифриране не предполага познаване на ключа за дешифриране и обратното.
Двата ключа на такава система понякога се наричат "публичен ключ" и "частен
ключ".
- Необратими алгоритми за шифриране могат да използват ключ или да не
използват. Когато се използва ключ, този ключ може да бъде публичен или таен.
Съществуването на механизми за шифриране предполага използването на
механизми за управление на ключовете с изключение на случаите на някои
необратими алгоритми:
А. Механизми на цифрови подписи - тези механизми определят две процедури:
а) подписване на набор от единица, както и
б) верификация на подписан набор от данни.
Първият процес използва информация, която е частна (т.е. уникална и
конфиденциална) за подписващия. Вторият процес използва процедури и
информация, които са публично достъпни, но от които не може да се извлече
лична информация на подписващия.
Процесът на подписване включва или криптиране на набор от данни или
получаване на криптографска контролна стойност на набор от данни,
използвайки частна информация на подписващия като частен ключ.
Процесът на верификация включва използването на публични процедури и
информация, за да се определи дали подписът е бил полжен лично от
подписващия.
Б. Механизми за контрол на достъпа - тези механизми могат да използват
аутентицирана идентичност на лицето или информация за лицето (като
например, принадлежност към известен набор от лица), или за възможностите на
предприятието, с цел да се определи и наложи правото на достъп на лицето.
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Същност на услугите по информационна сигурност (4)
Ако лицето се опитва да използва неоторизиран ресурс, или оторизиран ресурс с
неправилeн вид достъп, функцията за контрол на достъпа ще отхвърли този опит и
може допълнително да докладва за инцидента с цел алармиране и / или записване
като част от проследяването за нуждите на одита на сигурността. Ако това е известен
на системата потребител, модулът за контрол на достъпа му изпраща уведомление за
отказ на достъп.
Механизми за интегритет на данните – интегритетът на данните има два аспекта:
целостта на един-единствен елемент или поле на данни и неприкосновеността на
потока от данни или области от данни. По принцип се използват различни механизми
за предоставяне на тези два вида услуги за интегритет, въпреки че практически е
безмислено предоставянето на втория тип без първия. Определяне на интегритета на
един-единствен елемент от данни включва два процеса, по един в изпращащата и при
получаващата страна. Изпращащата страна добавя към полето данни допълнителни
данни, които са функция на първоначалните данни. Тези допълнителни данни могат да
бъдат проверочни блош-шифри или криптографски суми и, следователно, могат да
бъдат разшифровани. Получаващата страна генерира съответна комбинация и я
сравнява с получената, за да провери дали данните не са били променени при
предаването. Този механизъм сам по себе си не осигурява защита срещу повторение
на една група данни. В съответните слоеве на архитектурата откриването на
манипулация може да доведе до действие за възстановяване (например, чрез
препредаване или чрез съобщение за коригиране на грешки) при това в по-висок слой.
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Същност на услугите по информационна сигурност (5)

Механизми за контрол на насочването - маршрутите могат да бъдат избран или
динамично или чрез пренастройване, така че да използват само физически сигурни
подмрежи, комутатори или канали. Крайните системи могат, за откриване на устойчиви
манипулации, да възложат на доставчика на мрежови услуги да установи връзка по
различен маршрут. Данните, пренасящи определени етикети за сигурност може да
бъде принудени от политиката за сигурност да преминават през точно определени
подмрежи, комутатори или канали. Също така, инициаторът на връзката (или
подателят на несвързани групи от данни) може да определи специфична
маршрутизация, при която определени под-мрежи, комутатори и канали се избягват.
Механизми за нотариална заверка – параметри на данните, обменяни между две или
повече лица, като например: интегритет, произход, време, дестинация, могат да бъдат
гарантирани от предоставяне на механизми за нотариална заверка. Уверението е
предоставено от трета страна (нотариус), който се ползва с доверието на обменящите
лица, и която притежава необходимата информация, за да се осигури изискваното
осигуряване по доказуем начин. Всеки случай на комуникация може да използва
електронен подпис, шифриране и съответни механизми за проверка на интегритета,
предоставени от нотариуса. Когато се извиква такъв механизъм за нотариална
заверка, данните се предават чрез защитени канали за комуникация.
За да се определи разпределението на охранителни услуги по слоеве с
последващо разполагане на механизми за сигурност в слоевете са били използвани
следните принципи,:
а) броят на алтернативни начини за достигане до дадена услуга следва да бъде сведен
до минимум;
б) не е приемливо за изграждане на сигурни системи да се предоставят услуги за
сигурност в повече от един слой;
в) допълнителните функционалности, необходима за сигурността не трябва ненужно
да дублират съществуващите функции на OSI;
г) трябва да се избягва нарушение на независимост на слоевете;
д) количеството функционалности на доверието трябва да бъдат сведени до
минимум.
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Жизнен цикъл на услугите по инф. сигурност (1)
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ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Жизнен цикъл на услугите по инф. сигурност (4)
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Управление на услугите по информационна сигурност (1)
Управлението на OSI-сигурността се занимава с управлението на ани с услугите и
механизмите, свързани с OSI –модела. Такова управление изисква разпределение на
управлението на информацията за тези услуги и механизми, както и събирането на
информация относно действието на тези услуги и механизми. Примери за това са
разпределението на криптографски ключове, установяване на административно
наложени параметри за избор на сигурност, отчитане както на нормални, така и
необичайни обстоятелства, одитни пътеки, както и активиране и деактивиране на
услуги. Управлението на сигурността не се занимава с приемането на съответна
информация за сигурността в протоколи, които изискват специфични услуги за
сигурност (например, в параметри в заявки за свързване). Информационната база за
управление на сигурността (SMIB - security management information base) е
концептуално хранилище за цялата свързана със сигурността информация,
необходима на отворените системи. Тази концепция не предписва каквато и да е
форма за съхранение на информацията. Въпреки това, всяка крайна система трябва
да съдържа необходимата местна информация, за да се даде възможност за
прилагане на подходяща политика за сигурност. SMIB е разпределена информационна
база, до степен, която е необходима за прилагане на последователна политика за
сигурност (логическа или физическа). На практика, части на SMIB могат да бъдат или
да не бъдат интегрирани с MIB. Протоколите за управление, особено за управление на
сигурността, както и комуникационните канали, носещи информация за управлението,
са потенциално уязвими. Особено внимание трябва да се обърне на гаранцията, че
протоколите за управление и информацията са защитени такава, че защитата на
сигурността да не отслабва в различните случаи на комуникация. Управлението на
сигурността може да изисква обмена на свързана със сигурността информация между
различните системни администратори, с цел да може да се установи, дали SMIB е била
задействана или разширена. В някои случаи, информация, свързана със сигурността,
може да бъде пренесена през не- OSI комуникационни връзки и локалните системни
администратори на системи ще актуализират SMIB, чрез методи, които не са
стандартизирани от OSI.
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Управление на услугите по информационна сигурност (2)
В други случаи може да е желателно да се разменя такава информация по OSI
комуникационни канали,т като в този случай информацията ще се предава между две
приложения за управление на сигурността, работещи в реално отворени системи.
Приложенията за управление на сигурността ще използват обменената информация,
за да актуализират SMIB. Тази актуализация може да изисква предварително
разрешение от съответния администратор за сигурност.
Категории на OSI за управление на сигурността - има три категории на дейностите по
управление на сигурността на OSI :
а) система за управление на сигурността;
б) услуга за управление на сигурността;
в) механизъм за управление на сигурността.
Управлението на услугата за сигурност се занимава с управлението на определени
услуги. Списъкът по-долу е типичен за дейности, които могат да бъдат извършени при
управлението на дадена услуга за сигурност:
а) определяне и предназначаване на целите на услугата за защита на сигурността;
б) определяне и поддържане на правилата за избор (където съществуват алтернативи)
на специфичния механизъм за сигурност, за да се използват за предоставяне на
исканата служба за сигурност;
в) преговори (локално и отдалечено) относно наличните механизми за сигурност,
които изискват предварително споразумение за управлението им;
г) извикване на конкретни механизми за сигурност чрез подходящ механизъм за
управление на защитните функции, например, за предоставянето на административно
наложени услуги за сигурност;
д) взаимодействие с други функции за управление на услугите за сигурност и функции
на механизмите за управление на сигурността.
Следващият списък от функции на механизма за управление на сигурността е типичен,
но не и изчерпателен:
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Управление на услугите по информационна сигурност (3)
а) управление на ключовете;
б) управление на шифрирането;
в) управлението на цифровите подписи;
г) управление на контрола на достъпа;
д) управление на интегритета на данните;
е) управление на аутентикацията;
ж) управление на запълването на трафика;
з) управление на маршрутизацията;
к) управление на нотариалните заверки.
Специфичните дейности за управление на системата за сигурност включват:
- Управление на отработването на събития - аспектите на управлението на
отработването на събития, видими в OSI, са свързани с дистанционното
отчитане на очевидните опити да се наруши системата за сигурност и да се
измененят праговете, използвани за задействане на докладването за събитията.
- Управление на одита на сигурността - то може да включва:
а) избора на събитията, които трябва да бъдат отбелязани и / или дистанционно
събрани;
б) даване възможност и блокиране на отчитане на одитните пътеки на избрани
събития;
в) дистанционно събиране на избрани записи за одит;
г) изготвянето на одитните доклади за сигурност.
- Управление на възстановяването на сигурността - то може да включва:
а) поддържане на правилата, които се използват, за да се реагира на реални или
предполагаеми нарушения на сигурността;
б) дистанционно отчитане на предполагаеми нарушения на сигурността на
системата;
в) взаимодействие с администратора по сигурността.
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КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ЗАЩИТА СРЕЩУ
НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП
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Достъп на участниците в електронния обмен (1)
Защитата на системните ресурси на информационни системи е процес, в
който използването на системните ресурси се регулира в съответствие с
политиката в областта на мрежовата и информационната сигурност.
Достъпът до тези ресурси чрез информационните системи е позволен само
за оправомощени лица. Това включва предотвратяване на нерегламентиран
достъп до ресурсите, включително и предотвратяване на достъп до
ресурсите по нерегламентиран начин.
Управлението на защитата от нерегламентиран достъп се категоризира на
няколко степени в зависимост от оценките на потенциалните последствия за
администрацията при нарушаване на конфиденциалността, интегритета и /
или достъпността, както следва:
а) ограничено, когато организацията продължава да изпълнява
функциите си, но с понижена ефективност, на информационните активи са
причинени незначителни вреди и финансовите загуби са незначителни;
б) умерено, когато ефективността на основните функции на
администрацията е съществено понижена, на информационните активи са
причинени значителни вреди и финансовите загуби са значителни;
в) високо, когато загубата на конфиденциалност, интегритет и/или
достъпност оказва тежко или непоправимо въздействие на
администрацията, при която тя загубва способност да изпълнява основните
си функции, на информационните активи са причинени тежки вреди и
финансовите загуби са много големи.
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Достъп на участниците в електронния обмен (2)
Средствата за управление на достъпа позволяват да се определят и
контролират действията, които различни ползватели на информационните
системи и процеси в тях могат да извършват по отношение на
информационните ресурси. Логическото управление на достъпа трябва да
позволява да се определят множество допустими операции за всеки
ползвател или процес и да се контролира изпълнението на установените
правила.
Средствата за управление на достъпа на участниците в електронния
обмен трябва да включват три категории функции:
а) административни функции - създаване и съпровождане на атрибути за
управление на достъпа;
б) спомагателни функции - обслужване на процесите на достъп на
потребителите;
в) информационни функции - събиране на информация за процесите на
достъп с оглед на подобряване на взаимодействието.
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Политики за контрол на достъпа (1)
Политиката за контрол на достъпа трябва да бъде създадена, документирана и
преразглеждана въз основа на бизнес-процесите и изискванията за сигурност за
достъп. Правилата за контрол на достъпа и правата на всеки потребител или група
потребители трябва да бъдат ясно посочени в политиката за контрол на достъпа.
Контролът на достъпа е както логически, така и физически, и двете съставляващи
трябва да се разглеждат заедно. Потребителите и доставчиците на услуги трябва да
получават ясна формулировка на бизнес изискванията, които трябва да отговарят на
контрол на достъпа.
Политиките трябва да имат предвид следното:
а) изискванията за сигурност на отделните бизнес-приложения;
б) идентификация на цялата информация, свързана с бизнес-приложенията и
рисковете, с които информацията се среща;
в) политиките за разпространение на информация и оторизация, в т.ч. необходимостта
от информираност и класификацията на нивата за сигурност;
г) последователността между политиките за контрол на достъпа и информацията за
класификация на различните системи и мрежи;
д) съответното законодателство и договорните задължения по отношение на достъп
до данни или услуги;
е) стандартни потребителски профили за достъп на общите роли на работните места в
организацията;
ж) управление на правата за достъп в разпределената мрежова среда, към която
се отнасят всички видове налични връзки;
з) разделение на ролите за контрол на достъпа, например. искане за достъп,
разрешение за достъп, администриране на достъпа;
и) изисквания за официално разрешение на молбите за достъп;
к) изисквания за периодичен преглед на контрол на достъпа;
л) премахване на правата за достъп.
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Политики за контрол на достъпа (2)
При всеки конкретен случай на определяне на правилата за контрол на достъпа
трябва да се вземат предвид:
а) разграниченията между правилата, които трябва винаги да бъдат изпълнявани
и тези, които са условни или опционални;
б) установяване на правила, основаващи се на предпоставката, "Всичко е
забранено, освен ако изрично не е разрешено", отколкото по-слабата правило
"Всичко е позволено, освен ако изрично не е забранено";
в) разграничение между етикетите на информационните единици, които са
поставени автоматично от устройствата за обработка на информация и тези,
инициирани по преценка на потребител;
г) разграничение между потребителските разрешения, които са дадени
автоматично от информационната система и тези, инициирани от администратор;
д) правилата, които изискват специфично одобрение преди влизането в сила.
Правилата за контрол на достъпа трябва да бъдат подкрепени от формални
процедури и ясно дефинирани отговорности. При регистрация на потребител
трябва да има официална регистрационна и де-регистрационна процедура на
място с цел предоставяне и отнемане на достъп до всички информационни
системи и услуги.
Процедурата за контрол на достъпа за регистрация и дерегистрация трябва да
включва:
а) използването на уникални потребителски идентификатори, за да се даде
възможност на потребителите да бъдат свързани и да носят отговорност за
своите действия. Използването на група документи за самоличност трябва да
бъде разрешено, само когато те са необходими по бизнес или оперативни
причини. Това следва да бъде одобрено и документирано;

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Политики за контрол на достъпа (3)
б) проверка, че потребителят има разрешение от собственика на системата
за използване на информационната система или услуга;
в) проверка, че нивото на предоставяне на достъп е подходящо за бизнесцелта и е в съответствие с организационната политика на сигурност,
например, тя не прави компромиси с разпределенията на задълженията;
г) даване на потребителите писмено описание на правата им на достъп;
д) изискване потребителите да подписват декларации, като посочват, че те
разбират условията за достъп;
е) изискване към доставчиците на услуги не осигуряват достъп преди
разрешителните процедури да са изпълнени;
ж) поддържане на официалната информация за всички лица, регистрирани
за използване на услугата;
з) незабавно отстраняване или блокиране на правата за достъп на
потребители, които са променили роли или работни места или са напуснали
организацията;
и) периодични проверки и премахване или блокиране на излишни
потребителски имена и акаунти;
к) гарантиране, че излишните потребителски идентификатори не са дадени
на други потребители.
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Политики за контрол на достъпа (4)
Управление на привилегиите - мулти-потребителски системи, които
изискват защита срещу неоторизиран достъп, трябва да има разпределение
на привилегии, контролирани чрез формален процес на разрешаване.
Следващите стъпки трябва да бъдат взети предвид:
а) привилегированият достъп, свързан с всеки елемент на системата,
например, операционна система, система за управление на бази данни и пр.,
както и потребителите, на които той е предоставен, трябва да бъдат
документирани;
б) привилегиите трябва да бъдат насочени към потребителите в зависимост
от необходимостта за използване в съответствие с политиката за контрол на
достъпа, т.е. само когато това е необходимо съгласно тяхната функционална
роля;
в) трябва да бъде поддържан оторизационен процес на всички разпределени
привилегии. Достъпът не трябва да се допуска преди оторизационния
процес да е завършен;
г) трябва да се насърчава разработването и използването на системни
практики с които се избягва необходимостта за предоставяне на привилегии
на потребителите;
д) привилегиите трябва да са свързани с различен потребителски
идентификатор от този, който се използва за нормалните операции.
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Аутентикация на потребителите (1)
Аутентикацията на отдалечените потребители може да бъде постигната с помощта
на криптографски-базирана техника, апаратни токени или с помщта на протокол
„въпрос-отговор”. Възможни приложения на тези техники могат да бъдат намерени в
решенията на различни виртуални частни мрежи (VPN). За да се гарантира сигурност
на източника на връзките може да се използват специализирани частни линии.
Двустранно повикващи процедури за контрол, използващи модеми с обратно
набиране, могат да осигурят защита срещу неразрешени и нежелани звързвания към
устройствата за обработка на информация на организацията. Този тип контрол
удостоверява идентичността на потребителите, опитващи се установят връзка с
мрежата на организацията от отдалечени места. Когато прилага този контрол,
организация, която не използва услуги на мрежата, които включват изпращане на
повикване,трябва да забрани използването на такива функции, за да се избегнат
слабостите, свързани с изпращане на повикване. Процесът за обратно повикване
трябва да гарантира, че действително се е случило прекъсване от страна на
организацията. В противен случай, отдалечен потребител може да държи линията
отворена, преструвайки се, че проверката на обратно повикване е изпълнена.
Процедурите за обратно повикване следва да бъдат старателно тествани, за да се
избегне тази ситуация.
Аутентикацията на възел може да служи като алтернативна форма за аутентикация
на групи от отдалечени потребители, когато те са свързани с сигурно средство за
споделяне на приложенията. За удостоверяване на възел могат да се използват
криптографски техники на базата на машинни сертификати.
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Аутентикация на потребителите (2)
Допълнителни контроли за идентификация следва да се прилагат, за да контролират
достъпа до безжични мрежи. По-конкретно, специално внимание е необходимо при
избора на контрола за безжични мрежи, поради по-големите възможности за
неоткрито прихващане и вмъкване в мрежовия трафик. Външните връзки осигуряват
потенциал за неоторизиран достъп до бизнес информация, например, достъп до
методите за идентификация. Има различни видове на метод за идентификация, някои
от тях предвиждат по-високо ниво на защита в сравнение с други, например, методи,
основани на използването на криптографски техники може да осигури по-силна
защите. Важно е да се определи оценката на риска за нивото на защита, която се
изисква. Това е необходимо за подходящия избор на метод за идентификация.
Устройство за автоматична връзка към отдалечен компютър може да осигури начин за
получаване на неоторизиран достъп до бизнес приложения. Това е особено важно, ако
връзката се използва мрежа, която е извън контрола на управлението на сигурността
на организацията.
Разделяне (сегрегация) на мрежите - един метод за контрол на сигурността на
големи мрежи е да ги разделят на отделни логически домейни мрежи, например,
области на вътрешните и външните мрежи на организацията, всяка защитена от
определен периметър за сигурност. Променящ се набор от контроли може да се
прилага в различните логически области на мрежата, за по-нататъшното им разделяне,
например: публично достъпни системи, вътрешни мрежи и критични активи.
Домейните трябва да бъдат определени въз основа на оценка на риска и различните
изисквания за сигурност в рамките на всеки един от домейните.
Такива мрежови периметри могат да бъдат реализирани чрез инсталиране на сигурен
шлюз между двете мрежи, който да контролира дотъпа при свързване и потоците на
информация между двете области. Този шлюз трябва да бъде конфигуриран така, че
да филтрира трафика между тези области и да блокира неоторизиран достъп в
съответствие с политиката за контрол на достъпа на организацията.
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Аутентикация на потребителите (3)
Един пример за шлюз от подобен тип е това, което обикновено се нарича
защитна стена. Друг метод за разделяне на отделни логически домейни, е да
се ограничи достъпа до мрежата с помощта на виртуални частни мрежи за
потребителски групи в рамките на организацията.
Мрежите също могат да бъдат отделени чрез функционалността на
мрежовото устройство, например, IP комутация. Отделни домейни могат да
се осъществяват чрез контролиране на мрежовите потоци от данни с
използване на възможности за маршрутизиране, като списъци за контрол на
достъпа.
Критериите за разделяне на мрежите в домейни следва да се основават
върху политиката за контрол на достъпа и изискванията за достъп, а също и
да се вземат предвид относителните разходи и влиянието на функциите за
маршрутизация в мрежата в резултат на разделянето й.
В допълнение, разделянето на мрежите трябва да се основава на
стойността и класификацията на информацията, съхранявана или
обработвана в нея, на нивата на доверие и на разновидностите на бизнеспроцесите, така че да се минимизира цялостното въздействие на прекъсване
на обслужването.
Трябва да се обмисля разделяне на безжични мрежи от вътрешните и
частни мрежи. Тъй като периметрите на безжични мрежи обикновено не са
добре дефинирани, трябва да се извършва оценка на риска в такива случаи
и да се идентифицират контролите (например, силна аутентикация,
криптографски методи и избор на честота) за поддържане на разделянето на
мрежата.
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Контрол на достъпа в организацията (1)
Всяка отделна единица на организацията управлява идентификаторите на
потребителите на информационните системи чрез:
а) уникална идентификация на всеки потребител;
б) проверка на идентификатора на всеки потребител;
в) регламентиране на административните процедури за разпространение.
Подмяна на загубени, дискредитирани или повредени идентификатори;
г) прекратяване на действието на идентификатора след определен период на
липса на активност;
д) водене на архив на идентификаторите.
Информационните системи на организациите трябва да скрият ехоизображението на идентифициращата информация в процеса на проверка на
самоличността, с цел да я защитят срещу използването от страна на
неупълномощени лица.
В случай на проверка на идентичността чрез криптографски модули
информационната система трябва да се прилагат методи, които съответстват на
стандартите, вписани в раздел "Информационна сигурност" от регистъра на
стандартите.
С цел да се формулират вътрешни правила за мрежова и информационна
сигурност се препоръчва следното съдържание на раздела, отнасящ се до
управлението на достъпа на участниците в електронния обмен:
а) документирана политика за управление на достъпа, включително целите,
обхвата, задълженията, координацията на организационните структури;
б) документирани процедури за присвояване на привилегии, акаунти и други
права в съответствие с политиката;
в) определяне на ограничения на размера на неуспешните опити на потребителя
за влизане в системата за определен интервал от време, след което тя се
заключва;
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Контрол на достъпа в организацията (2)

г) определяне на предупреждаващите съобщения, информиращи
потребителя преди предоставяне на достъп за:
- Общите ограничения, налагани от системата;
- Възможния мониторинг, протокол и одит на използването на системата;
- Необходимото съгласие на потребителя за наблюдение и водене на
протокол, в случай на използване на системата;
- Забраните и възможните санкции в случай на неодобрени използване на
системата;
- Възможните действия на потребителя, които могат да бъдат извършвани от
информационната система без необходимост за автентикация и оторизация.
В съответствие с процедурите, посочени по-горе, ръководителите на
организациите трябва да организират провеждането на следните събития:
а) организиране на предоставянето на услуги на граждани и организации с
еднакъв приоритет;
б) записване в списъците на участниците, водени от системата на всички
граждани и организации, които са участвали в обмена на информация в
информационните системи;
в) съхраняване на архивна информация за период от една година за всички
участници, които са използвали електронни услуги от информационни
системи;
г) организиране на достъп на служителите чрез система от индивидуални
пароли; паролите трябва да се променят периодично и най-малко веднъж на
всеки 6 месеца;
д) организиране на преглед и актуализиране на правата за достъп на
служителите, които поддържат работата на информационните системи в
администрациите.
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Контрол на достъпа в организацията (3)
Всеки служител в администрацията, записан в съответния директориен сървър
(централен или локален), трябва да получава уникални потребителско име и парола за
достъп само до информационните системи, които са необходими, за да изпълнява
служебните си задължения. Паролата трябва да съдържа между 8 и 16 буквеноцифрови символа и да изисква автоматична промяна всеки месец.
Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност определя четири нива на защита от неправомерен достъп до всеки
информационен актив:
- ниво „0” или “D” – ниво на свободен достъп;
- ниво „1” или „С” – ниво на произволно управление на достъпа;
- ниво „2” или „В” – ниво на принудително управление на достъпа;
- ниво „3” или „А” – ниво на проверена сигурност.
Ръководителите на организациите класифицират информационните активи в
съответното звено по посочените нива.
Нивата на защита се характеризират със следните основни мерки:
1.Ниво „0” или “D” обхваща открита и общодостъпна информация (например,
публикувана на Интернет-страниците на администрациите). То предполага анонимно
ползване на информацията и липса на средства за конфиденциалност;
2. Ниво „1” или „С” изисква:
а) достъпът до точно определени обекти да бъде разрешаван на точно определени
ползватели;
б) ползвателите да се идентифицират преди да изпълняват каквито и да е
действия, контролирани от системата за достъп. За установяване на идентичността
трябва да се използва защитен механизъм от типа идентификатор / парола. Няма
изисквания за доказателство за идентичността при регистрация;
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Контрол на достъпа в организацията (4)
в) идентифициращата информация трябва да бъде защитена от
нерегламентиран достъп;
г) доверителната изчислителна система, т.е. функционалността на
информационната система, която управлява достъпа до ресурсите й, трябва
да поддържа област за собственото изпълнение, защитена от външни
въздействия и от опити да се следи хода на работата;
3. Ниво „2” или „В” изисква в допълнение към изискванията към
предишното ниво:
а) като механизъм за проверка на идентичността да се използва
удостоверение за електронен подпис, независимо дали е издадено за
вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на
публичния ключ или издадено от външен доставчик на удостоверителни
услуги;
б) при издаване на удостоверението, издаващият орган проверява
съществените данни за личността на ползвателя, без да е необходимо
личното му присъствие;
в) доверителната изчислителна система трябва да осигури реализация на
принудително управление на достъпа до всички обекти;
г) доверителната изчислителна система трябва да осигури взаимна
изолация на процесите чрез разделяне на адресните им пространства.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Контрол на достъпа в организацията (5)
4. Ниво „3” или „А” изисква в допълнение към изискванията към
предишното ниво:
а) като механизъм за идентификация да се използва единствено
удостоверение за универсален електронен подпис;
б) при издаване на удостоверението да е гарантирана физическата
идентичност на лицето;
в) доверителната изчислителна система трябва да бъде с проверена
устойчивост към опити за проникване;
д) комуникацията между потребителя и системата да става единствено
чрез протокол Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL),
като минималната дължина на симетричния ключ трябва да е 128 бита;
е) доверителната изчислителна система трябва да има механизъм за
регистрация на опити за нарушаване политиката за сигурност.
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