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Дефиниция и класификация(1)
Терминът сертификация (certification) се отнася за потвърждаването на
определени характеристики на обект, лице или организация. Това
потвърждаване често, но не винаги, e осигурено чрез някаква форма на
външен преглед, проучване, оценяване или одит. Акредитацията
(официалното признаване) е процес на сертификация на специфична
организация. Това е универсален инструмент в световната практика за
постигане на сертифицирана информационната сигурност. Дефиницията за
сертификация на Международната организация по стандартизация (ISO International Organization for Standardization) е: „Сертификацията е
процедура, чрез която трета страна дава писмено уверение за това че
продукт, процес или услуга отговарят на специфични изисквания". Други ISO
дефиниции: „Сертификационното тяло е орган, доверен на един или повече
потребители, за създаване и назначаване на сертификати“; „Акредитацията
е процедура, чрез която авторитетен орган дава официално признание за
това, че организация или лице са компетентни да изпълняват специфични
задачи“.
Важно е за всеки сертификат по информационната сигурност ясно да описва
какво означава. Сертификатът трябва да описва как е от значение за
дейностите, които се извършват. Ако обхвата на схемата за сертифициране е
твърде тясен, то тогава получаването на сертификат може да е лесно, но той
вероятно не би бил приложим за всички дейности, които се извършват. Ако
схемата обхваща всички възможни аспекти, тогава процедурата по оценка
може да бъде или твърде лесна за преминаване, или действително трудно
някой ще се сдобие със сертификат.
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Дефиниция и класификация(2)
Сертификатът е резултат от успешното приключване на процедура,
преценяваща дали определена професионална дейност действително
отговаря на набор от изисквания. Изискванията могат да бъдат определени
от стандарт, или могат да бъдат избрани без позоваване на който и да е
стандарт. Сертификатът дава информация на потенциалния клиент,
прикрепен към продукта или услугата, която той купува, и улеснява
сравнението между продуктите или услугите от различни видове или марки.
Колкото по-признат и разпространен е един сертификат, толкова по-ценна е
информацията, която той предоставя и толкова по-лесно е сравнението
между продукти и услуги.
Започването на сертификционен процес изисква бъдещият притежател на
сертификат да обясни и документира способностите и да оцени слаботите,
въз основа на информация от схемата за сертификация. Подходящо
проектираните сертификационни схеми могат също да помогнат за
използването и конфигурирането на продукт или услуга по сигурен и
законосъобразен начин (защото подобна конфигурация трябва да бъде
разработена по време на процеса по сертификация. Организациите дори
могат да следват принципите на сертификационна схема без всъщност да
получат сертификата. Схемите за сертификация също подобряват
сигурността, защото те са стимул за подобрение, тъй като компании и
физически лица се стремят към репутацията, свързана със сертификата.
В идеалния случай организациите ще разработят процес около избора и
използването на сертификации. Това може да включва идентифицирането
на подлежащи на сертификация процеси, хора или продукти, определянето
на цели, изборът на подходяща схема.
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Създаване на йерархията на доверие(1)
За да получи сертификат, обекта (хора, процес, продукт) трябва да премине
през оценяване. Трета страна проверява дали обекта спазва стандарт или
определен набор от правила. Ако обекта премине тази проверка, сертификата
бива издаден. В някои случаи придобиването на сертификат по информационна
сигурност е толкова лесно.
За да получи признание от страна на правителството, сертифициращия
орган трябва да бъде „акредитиран“. Много организации за сертифициране на
продукт са акредитирани според Европейския стандарт (European Standard) EN
45011. Тези европейски изисквания EN 45011 към сертифициращите органи са
много важни. Те гарантират отсъствието на комерсиален търговски интерес при
дейността по сертифициране. В някои случаи правителството може също така
директно да упълномощи дадена организация с право за определен тип
сертификат, като лабораториите по оценяване, участващи в процеса по
сертифициране са акредитирани в съответствие с ISO 17025.
Сертификационните схеми осигуряват работна рамка за издаване на
сертификати. Това обикновено включва обхват, правила за оценяване и също
така аспекти за подновяване. Много е важно да бъде прецизно описан обхвата на
обекта, който ще бъде сертифициран („обект на оценяване“ – target of evaluation),
и това да стане в началото на процеса. Съответствието с дадена
сертификационна схема може да бъде оценено по различни начини: с изпит/ тест/
контролен списък, партньорска проверка или с формален анализ. Въпреки че
експертите имат различни мнения относно кой е най-подходящия метод,
изглежда има някакво споразумение за това, че сертифицирането на хора се
нуждае от „меки“ критерии, докато сертфицирането на организации и продукти се
нуждае от „твърди“ критерии.
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Създаване на йерархията на доверие(2)
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Създаване на йерархията на доверие(3)
За хора, изпитването се счита за основна форма на оценяване, а за
по-напреднала форма на оценяване е необходима партньорска проверка
(въпреки че някои твърдят, че партньорската проверка е уязвима заради
възможни „близки отношения“).
За продукти и организации е необходим анализ от независима трета
страна, който често се фокусира върху развитието или операционните
процеси.
Въпреки това, анализът от трета страна може да работи само ако
няма никаква полза за оценителя и просто да угоди на клиента, или ако на
мястото има механизъм за наблюдение.
.
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Предимства на сертифицирането
Сертифицирането означава неизбежно подчинение на
определени правила. Когато тези правила наистина се спазват, те
дават много предимства. Доказано увеличават печалбата, както и
постигат по-висока удовлетвореност на клиента, също и
посредством избягването на грешки, вместо увеличаването им.
•
Един сертификат е рекламно средство;
•
Един сертификат увеличава репутацията и външното
влияние;
•
Една сертификация съдейства за постигане на целите;
•
Ориентацията към клиента се усилва;
•
Вкарва се непрекъснато подобрение;
•
Насърчава се разширяването на компетентността на
служителите;
•
Служителите по-бързо и ефективно навлизат в работата;
•
Развитието на доставчиците подобрява качеството на
доставките.
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Сетрификация на хора
Има много схеми за сертифициране на физически лица за информационната сигурност. Повечето от тях се издават от частни организации, следвайки повече или по-малко задълбочено оценяване на възможностите на
лицето в информационната сигурност. Някои сертификати се издават от
доставчици на продукти за сигурност, основно сертифициращи това, че
лицето е в състояние да работи с определен продукт.
В повечето случаи, сертификацията на дадено лице се отнася до специфични знания в областта на информационната сигурност. Рядко човек може
да получи академично признание на професионалист по информационна
сигурност. Това е в разлика с медицината например, където човек бива
оценен и накрая удостоен с докторска титла, която му позволява да работи в
медицинската професия. Тази професия е регламентирана от закона и
ръководена от акредитирани органи. Повечето схеми за сертификация на
информационна сигурност нямат този официален мандат, въпреки че някои
са акредитирани по Международен стандарт ISO / IEC 17024:2003.
Този стандарт хармонизира процеса за сертификация на хора като
определен набор от критерии за организирането му. Основните характеристики на тези критерии, са както следва:
• дефиниция на компетентността на лицето, подлежащо на сертификация;
• описание на личните качества на знания и умения;
• независими оценявания;
• действителен тест за демонстрация на компетентността.
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Сетрификация на продукти(1)
Има известен брой схеми за сертификация на продукти, макар и далеч помалко, отколкото са за хората. Може би най-добре познатата схемата е Общи
Критерии (Common Criteria, известна още като ISO / IEC 15408), но има още
няколко други правителствени и търговски схеми, които сертифицират
определено ниво на сигурност за даден продукт.
Това са уникален набор от критерии, валидни за всяка IT система, за
описване на функционалностите, свързани със сигурността (изисквания за
функциониране на сигурността) и постигнатото ниво на сигурност
(изисквания за уверение за сигурност), както и набор от седем нива на
сигурност, съчетавайки редица изисквания за увереност (EAL – Еvaluation
Assurance Level – ниво за оценяване на уверението за сигурност).
Общите Критерии често са били популяризирани и насърчавани от
правителствата и са приведени в център на вниманието. Подобна формална
методология за сертифициране на сигурността осигурява солидна основа,
върху която да се изгради увереност за сигурност. Това са набор от
инструменти, които трябва да бъдат персонализирани за всяка област.
Въпреки това те трябва да бъдат завършени с практическо изпълнение на
детайлите за специфични продуктови гами и Борда по Методологията на
Общите Критерии (Common Criteria Methodology Board) се събира редовно,
за да обсъди възможните интерпретации на критериите, условията за
изпълнение и необходимите актуализации.
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Сетрификация на продукти(2)
Общите критерии (Common Criteria – CC) в действителност са метастандартен набор от инструменти за определяне на ползването на
процедури за сигурност за информационни системи. По поръчка от
американската „Orange Book” те не съдържат предварително определени
„класове на сигурност“. Тези класове са формулирфани в Общите Критерии
на базата на специфични изисквания за системата.
От софруерна гледна точка CC могат да бъдат разглеждани като
набор от библиотеки, помагащи да се пишат смислени програми, като
например справки за сигурност, профили на защита и т.н.
Подобно на „Orange Book”, Общите Критерии съдържат два основни типа
изисквания към сигурността:
•
Функционални – съответстващи на активния аспект на защитаването
и представянето на функции, и изпълнени в тях механизми за сигурност;
•
Изисквания за доверие – съответстващи на пасивния аспект на
защитата на технологията на системата и процеса на нейното разработване,
внедряване и експлоатация.
По отношение на изискванията за доверие, в Общите Критерии са
въведени седем оценяващи нива на доверие, съдържащи комбинации от
рационализирани компоненти.
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Сетрификация на продукти(3)
Първото ниво осигурява анализ на функционалните спецификации,
спецификации на интерфейси, документация по изпълнение, но също така и
независимо тестване. Първоначалното ниво се прилага в случаите, когато
заплахите не се считат за сериозни.
Второто ниво, в допълнение на първото, осигурява допълнително
оценяване, подбор на независими тестове, анализ на устойчивостта на
функциите за сигурност, искания от разработчика на явни уязвимости.
В третото ниво се провежда контрол на околната среда, също така се
извършва разработване на конфигурация и управление на съоръженията за
оценяване.
На четвъртото ниво се добавя следното: пълна спецификация на
интерфейсите на проекти на ниско ниво, анализ на подгрупи на реализация,
внедряване на неформални модели на политики за сигурност, независим анализ
на уязвимости, автоматизация на управлението на конфигурацията. Несъмнено
това е най-високото ниво, което е трудно за постигане с традиционните методи
на програмиране и допустимите разходи.
На петото ниво, в допълнение към предходните, се осигурява
използването на формални модели на политики за сигурност, и функционални
полу-формални спецификации с демонстрация на съответствието между тях.
Необходимо е да се изпълнят анализи на скрити канали от разработчиците и
проверяващите.
Шестото ниво на реализация на сертификацията е представено по
структуриран начин. Анализът на съответствието трябва да бъде удължен до
най-ниските нива на проектиране и програмиране.
Най-високото (седмо) оценъчно ниво предоставя формална проверка на
проектите за оценка на обекти. То се прилага в ситуации на много висок риск.
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Сертификация на процеси(1)
Преди години имаше редица стандарти за сертифициране на процес в сферата
на информационна сигурност. Страни и браншови асоциации имаха свои
собствени идеи за това как да се имплементира информационната сигурност.
Много от тези стандарти са все още широко използвани, било то с фокус върху
националните изисквания (като например специфични езици (не-английски)) или
с фокус върху специфичен пазарен сектор.
Въпреки това все по-често, и особено в организации, които са еднакво активни
в повече от една страна, ISO 27001 се превръща в стандартът на избор за
управленческа система за сертификация на информационната сигурност на
дадена организация. Това е особено удобно в страни, където вече се е използвал
неговият предшественик -Британският Стандарт BS7799, или някой от неговите
национални вариации. Вече има повече от 70 страни, извършващи сертификация,
базирана на 27001 и над 47 сертифицираши органи.
Един от основните въпроси около ISO 27001 е дали той е подходящ за организации с различни размери. Някои критици твърдят, че стандартът е сложен и скъп
за изпълнение, както и че не е приложим за по-малките организации – необходима е опростена ISO 27001 версия. Въпреки това, поддръжниците на ISO 27001
предупреждават, че олекотена версия ще размие ценността на сертифицирането.
Всичко, което в действителност е необходимо, е конкретно да се насочват
малките и средните компании за това как да се прилага ISO 27001 успешно.
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Сертификация на процеси(2)
Една олекотена версия също така ще добави към объркването при именуването,
причинено от прехода от Британския Стандарт (British Standart - BS) към
Международния Стандарт (International Organization for Standardization - ISO), и
продължаващото разширяване на фамилията стандарти ISO 27xxx.
Важно е да се отбележи, че ISO 27001 не е технически стандарт. Той най-вече има
отношение по управлението на риска. Също така не е зрял модел, който да каже на
една организация колко добре позициониран във връзка с информационната сигурност. По-скоро е модел за непрекъснато усъвършенстване. Когато компания се стреми
за тази сертификация, тя иска нещо, което е ценно в контекст.
Въпреки това една компания, сертифицирана по ISO 27001, може да използва
този сертификат като маркетингов инструмент, например на брошури, фирмени бланки и реклами, въпреки че тя не може да го използва за рекламиране на даден продукт,
защото ISO 27001 е схема за сертифициране на система, а не продукт . Какво точно е
включено:
• Класификация на информационните качества;
• Оценка и управление на риска;
• Контрол на достъпа;
• Управление на работните процеси;
• Защита срещу нежелан софтуер;
• Мониторинг и управление на инциденти;
• Физически мерки за сигурност;
• Сигурност за персонала.
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ФИЗИЧЕСКА, ЧОВЕШКА И
ОРГАНИЗАЦИОННА
СИГУРНОСТ
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Дефиниции и класификации (1)
Операционната устойчивост представлява способността на организацията да се
адаптира и да управлява рисковете, които произтичат от ежедневните операции.
Организации, които имат устойчиви операции, са в състояние систематично и
прозрачно да се справят с разрушаващите събития, така че те да не засягат
цялостната способност на организацията да изпълни своята мисия.
От практическа гледна точка, операционната устойчивост означава
проектиране и управление на бизнес процеси и всички свързани с тях критични
активи: хора, информация, технологии и съоръжения по начин, който гарантира
устойчивост на процесите в променяща се рискова среда. Така операционната
устойчивост е резултат от активното управление на устойчивостта на критичните
организационни активи.
Инженерингът на сигурността е специализирана област на техниката, която се
фокусира върху аспектите на сигурността при проектирането на системите, които
трябва да бъдат в състояние да се справят енергично с възможни източници на
смущение, вариращи от природни бедствия до злоумишлени действия. Той е
подобен на други инженерингови дейности с това, че неговата основна
мотивация е да поддържа предоставянето на инженерни решения, които
отговарят на предварително зададени функционални и изискванията на
потребителите, но с допълнително измерение на предотвратяването на
злоупотреби и злонамерено поведение. Тези ограничения и забрани често се
утвърждават като политики на сигурност.
В една или друга форма, инженерингът на сигурността е съществувал като
неформална област на проучванията в продължение на няколко века. Например,
разработките на секретните брави и ключове датират от много години.
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Дефиниции и класификации (2)
Като отклик на катастрофалните събития от последните години, най-вече
11.09.2001, инженерингът на сигурността се превърна в една бързо
развиваща се област. В действителност, в доклад, завършен през 2006 г., се
оценява, че глобалната индустрия за сигурност е на стойност над 150 млрд.
долара.
В областта на инженеринга на сигурността са идентифицирани следните
елементи за физическа сигурност:
- препятствия, които да осуетят тривиални нападения и да забавят сериозни
нападатели, включително защита от експлозия;
- системи за откриване, като например, системи за наблюдение, алармени
системи, защитно осветление, охранителни патрули за охрана или
телевизионни камери със затворен цикъл, които до голяма степен
гарантират, че атаката ще бъде забелязана и
- отговор на сигурност, който отблъска, залавя или затруднява
нападателите, когато атаката е открита.
В една добре проектирана система тези функции трябва да се допълват
взаимно. Има най-малко четири слоя на физическа сигурност:
- проектиране на средата;
- механични, електронни и процедурни контроли на достъпа;
- откриване на проникване (с подходящи процедури за реакция);
- идентификация на персонала.
Може да има много възможности за избор, но "най-доброто" решение,
трябва да удовлетворява широк кръг от изисквания. Всяка ситуация е
уникална. В публикациите се предлагат доказани техники, но не винаги от
гледна точка на изискванията или очакванията на крайния потребител.
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Физическа и техническа защита (1)
Изборът на конкретни мерки и ресурси, както и разработването на механизми за
физическа и техническа защита са част от проекта за цялостна система за защита. Тези
мерки са класически по своя характер и са насочени към:
а) защита на съоръженията и ресурсите срещу евентуално физическо проникване на
нарушители; б) ограничаване на физическия достъп на служителите в рамките на
достатъчната необходимост; в) средства за защита за електромагнитна радиация ;
г) ограничаване на възможностите за дистанционно наблюдение на оборудването и
работата на операторите; д) защита срещу пожари и друг злонамерен щети;
е) поддържане на аварийно-спасително оборудване и резервни части.
Физическият достъп на неоправомощени лица до компютърните системи и мрежи е
основен проблем при тяхната защита. Изборът на подходящи помещения до голяма
степен намалява риска както отфизическо проникване на неоправомощени лица, така
и от природни бедствия и аварии, но не винаги това е достатъчно. Ето защо, в
критичните по отношение на сигурността пространства трябва да се използват
допълнителни технически средства за защита:
- пожароизвестяване и пожарогасене - системата реагира на промяна на
температурата, на увеличаване на концентрацията на дим и пламък;
- алармена система срещу кражба чрез взлом - реагира на движение в помещенията, на
отваряне на врати и прозорци, на счупване на стъкло, на вибрации, предизвикани от
разрушаване. Тя може да бъде свързана с група за бърза реакция, но също така може
да се интегрира с „паник” функцията.
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Физическа и техническа защита (2)
- видеонаблюдение и видео документация - видеокамери се поставят в критични

места за наблюдение;
- система за контрол на достъпа - да гарантира ограничен достъпа на
неуправомощени лица до помещенията на дружеството.
Популярни инструменти, използвани в практиката, са:
- кодови брави;
- системи с лични магнитни карти и безконтактни четци;
- биометрични системи - използват сензори, за да изследват личностните
характеристики на потребителя (подпис, тембъра на гласа, пръстов отпечатък,
ирис и др.).
Възпиране - целта на физическата сигурност е да убеди потенциалните
нападатели, че вероятните разходи за атака надвишават ползите от атаката, т.е.
последствията от една провалена атака може да надвишава печалбата.
Комбинацията на нива за сигурност установява наличието на екстериториалност. Началното ниво на сигурност за една сграда, офис или друго
физическо пространство използва за предотвратяване на достъпа дизайн на
обкръжаващата среда. Някои от най-честите примери са и основното предупредителни знаци, огради, бариери за превозни средства, ограничители,
осветление и т.н. Често пасивни неща като живи плетове могат да бъдат
достатъчни при определените обстоятелства.
Контрол на достъпа - следващият слой е механичен и включва портали, врати
и брави. Употребата на ключалки с ключ се превръща в проблем при голямо
количество служители и посетители. Ключовете бързо стават неуправляеми,
което често принуждава приемането на електронен контрол на достъп.
Електронният контрол на достъпа лесно управлява голямо количество
посетители чрез контролиране на времената на потребителския жизнен цикъл,
датите и индивидуалните точки за достъп.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Физическа и техническа защита (3)

Например, правата за достъп на потребителя може да бъдат от 07,00 до
19,00 в понеделник до петък и срокът им на действие да изтича след 90 дни.
Друга форма на контрол на достъпа (процедурна) включва използването на
политики, процеси и процедури за управление на проникване в зоната с
ограничен достъп. Пример за това е разполагането на персонал по
сигурността, който извършва проверки за разрешаване на влизането в
предварително определени пунктове. Тази форма на контрол на достъпа
обикновено се допълва от по-ранните форми на контрол (т.е. механичен и
електронен контрол на достъпа). Допълнително, електронна система за
контрол на достъпа се интегрира с използването на механични ключалки за
определени места в рамките на дадена сграда.
Откриване - третият слой са системи за откриване на проникване или
аларми, монитори за откриване на проникване. Това е превантивна мярка и в
много юрисдикции задействането на аларма не води до наказателни
действия. Възможни са фалшиви тревоги, при които сензорите се
задействат от животно или атмосферни влияния. Самият сензор не извърва
идентификация.
Идентификация - последният слой е системи за видео наблюдение.
Охранителни камери могат да бъде пречка в много случаи, но реалната им
сила идва от възможността за проверка и анализ на инцидента. Например,
ако алармата се задейства и в това място има камера, последната може да се
използва, за да се провери източника на тревогата. В случай на атака, когато
камерата е на мястото на атаката, записите след това могат да бъдат
разглеждани многократно. Може да се каже, че телевизията със затворен
кръг (CCTV - closed-circuit television) вече е остарела техника. Тя се заменя с
телевизия, която предава сигнала в компютърни мрежи.
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Физическа и техническа защита (4)
Напредъкът в областта на информационните технологии трансформира видео
наблюдението във видео анализ. Например, когато изображението е в цифров вид, то
може да стане данни, преобразувани от сложни алгоритми. Тъй като скоростта и
точността на автоматизирания анализ се увеличават, видео системите могат да се
преобразуват в мониторингови системи за контрол на достъпа. Не е трудно да си
представим, че видеокамера въвежда данни за процесор, който управлява
автоматично заключването на вратите. Вместо да се използва някакъв вид ключ,
независимо от това дали са механични или електрически, лицето на посетителя играе
ролята на ключ.
Необходимо е да се отбележи, че видео наблюдението не гарантира незабавна
човешка реакция на проникването. Трябва да се следи ситуацията в реално време, за
да се отговори своевременно. В противен случай, видео наблюдението става просто
средство за събиране на доказателства, да бъдат анализирани по-късно - може би,
твърде късно в някои случаи.
Човешка реакция - в този четвърти слой участват хора. Охраната има роля във
всички слоеве: в първата, като патрули и в контролно-пропускателните пунктове. При
втората - за администриране на електронния контрол на достъпа. В третата - да
отговори на алармата. А в четвъртата, за да наблюдава и анализира ситуацията. Този
тип охрана очевидно има роля и при разпит и докладване за съмнителни хора.
Подпомага идентифицирането на посетителите, за които често се изисква да носи
съответна значка на посетител.
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Физическа сигурност (1)
Изборът на конкретните мерки и средства, както и разработването на
съответните механизми за физическа и техническа защита са част от проекта
за изграждане на цялостната система за защита.
Тези мерки имат класически характер и са насочени към :
а) защита на съоръженията и ресурсите срещу евентуално физическо
проникване на нарушители;
б) ограничаване на физическия достъп на операторите в системата до
необходимата достатъчност;
в) екраниране на техническите средства от електромагнитните излъчвания;
г) ограничаване на възможностите за дистанционно наблюдение на
съоръженията и работата на операторите;
д) защита срещу пожари и други злоумишлени повреди;
е) поддържане на резервни аварийни съоръжения и др.
Физическият достъп на неоторизирани лица до компютърните системи и
мрежи е основен проблем при тяхната защитата. Изборът на подходящи
помещения до голяма степен намалява риска както от физическо проникване
на неоторизирани лица, така и от природни бедствия и аварии, но не винаги
това е достатъчно. Затова за критичните от гледна точка на сигурността
места трябва да бъдат използвани допълнителни технически средства за
защита:
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Физическа сигурност (2)
• система за пожароизвестяване и пожарогасене - системата реагира на
изменение на температура, на повишаване на концентрация на дим и на
пламък;
• алармена система против взлом (СОТ) - тя реагира на движение в
помещения, на отваряне на врати и прозорци, на счупване на стъкло, на
вибрации при разбиване. Същата може да бъде свързана с група за бързо
реагиране, а също така в нея може да бъде интегрирана "паник"
функция;
• система за видеонаблюдение и видеодокументиране - видеокамери,
които се поставят на възловите места за наблюдение;
• система за контрол на достъпа - ограничава достъпа на неоторизирани
лица до помещенията на фирмата.
Популярни средства, които се използват в практиката са:
- кодови брави;
- системи с персонални магнитни карти и безконтактни прокси четци;
- биометрични системи - чрез датчици за опознаване на личностните
характеристики на потребителя (подпис, тембър на гласа, пръстови
отпечатъци, ирис на окото и др.);
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Физическа сигурност (3)
Техническите методи за защита на информацията могат да бъдат:
а) пасивни методи, намаляващи интензивността на нежелателните излъчвания и
полета - екраниране (на цели помещения, или частично на апаратурата); филтрация
на сигналите в различните стъпала на апаратурата, филтрация на сигналите в
захранващите електроизточници, в сигналните и пожарните сигнализации;
заземяване (допълнително); използване на поглъщащи и неотразяващи покрития и
съгласувани товари;
б) активни методи, създаващи шумови полета ("заглушаване", "зашумяване") във
възможния диапазон за прехващане на информацията - базират се на създаване на
маскиращи и имитиращи шумове за енергетично заглушаване на опасните сигнали
или на кодово зашумяване. Има линийно зашумяване (кабели, проводници и др.)
чрез генератори на шумови сигнали, включени в съответните вериги, и
пространствено зашумяване (чрез антени се излъчват маскиращи шумове в
околното пространство);
в) използване на високозащитени физически елементи и технологии (например
оптически влакна в линиите за свръзка).
В светлината на увеличаващата се терористична дейност през последното
десетилетие, може би не е изненадващ фактът, че физическата сигурност заема
толкова високо място в списъка от приоритети. По-специално, тук се включват
въпросите за допускане на лица в сградата чрез използване на пропуска на
охраняващият служител, съпровождане на посетители и предоставяне/отнемане на
позволение за достъп на временните служители и пр.
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Сигурност, свързана с персонала (1)
Осигуряването на права за достъп на различни групи служители и
ръководители до ресурсите на информационните системи в
съответната администрация трябва да се извършва на базата на
утвърдени профили.
За всеки служител се определя принадлежност към профил,
съответстващ на служебните му задължения, вписани в
длъжностната характеристика.
Служителите в администрацията трябва да имат право на достъп
само до тези ресурси на информационните системи в
администрацията, в която работят или до системите на други
администрации, доколкото са им необходими за изпълнение на
служебните задължения, съгласно длъжностната им характеристика.
Всички служители в администрацията трябва да преминат
обучение за действия при инциденти с мрежовата и информационна
сигурност.
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Сигурност, свързана с персонала (2)
Паролите остават основният метод за идентификация в работните
Станции на информационните системи. Предвид безпокойството
относно потенциални нарушения на личната неприкосновеност е
силно наложително служителите да спазват добра дисциплина по
отношение на паролите.
В много страни в пресата се изнасят истории, свързани с
нецелесъобразни електронни писма или употреба на интернет в
административни органи. От изключителна важност тук е
служителите да бъдат наясно с това, което организацията счита
за приемлива употреба.
Избягване на пароли, за които другите биха се досетили лесно,
опазване на паролите и несподелянето им представляват важни
елементи от обучението в областта на мрежовата и
Информационна сигурност.
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Отговорен служител
Всеки ръководител на администрацията определя служител,
отговарящ за мрежовата и информационна сигурност. Последният
трябва да бъде пряко подчинен на ръководителя.
Когато администрация към административен орган има
териториални структури и разпределени информационни системи,
служител, отговарящ за информационната сигурност се определя и
във всяко териториално звено.
Служителят по информационна сигурност следи за неправомерно
инсталиран софтуер на работните станции или сървъри и взема
мерки за неговото отстраняване.
Служителят по информационна сигурност е длъжен да уведомява
незабавно Националния център за действие при инциденти по
отношение на информационната сигурност за всеки инцидент в
информационните системи на административния орган.
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Устойчивост на човешкия капитал (1)
Устойчивостта на човешкия капитал може да бъде определена като
способността на организацията да реагира и да се адаптира бързо към
заплахите, свързани с работната си сила. Организации, които изграждат
устойчивост в човешкия си капитал, са по-склонни да защитават своите найценните ресурси и да поддържат продължителни операции в случай на
криза. Ориентираните към бъдещето си компании са оценили влиянието на
краткосрочните прекъсвания и дългосрочните проблеми на бизнес
дейностите и определят необходимите действия за поддържане на
жизнените процеси в случай на криза.
Съхраняване информация за служителите - ограниченият достъп до
критични данни за персонала, като например информация относно
контактите при аварийни случаи, персонална идентификация и парола, както
и записите за индивидуалните умения, може да попречи на способността на
организацията да възобнови дейността си след прекъсване. Ако
организацията не може да определи кои служители са били под влияние на
кризата и как те са били засегнати, ще бъде трудно за вземащите решения да
определят следващите стъпки на компанията. Усилията за възстановяване
могат да бъдат допълнително затруднени, ако организацията не може да
намери ключовия персонал, достъпа до основните бизнес системи или да
идентифицира и организира потенциалната смяна на служителите.
Наследяване и обучение - в ситуации, където лидерите са недееспособни
или недостъпни по време на разрушителното събитие, организациите трябва
бързо да намерят подходящи заместници.
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Устойчивост на човешкия капитал (2)
Ако компания не е ангажирана с формално планиране на последователността,
хората на всички нива могат да бъдат принудени да поемат лидерски роли или
нараснали отговорности с малка или никаква подготовка. Като проблем също
може да се очертае намалената работна сила, която се опитва да се справи с
изискванията на увеличено работно натоварване. Пропуските в уменията също
могат да се превърнат в проблем, тъй като служителите се опитват да се
приспособят към нови работни места, за които те нямат обучение. В допълнение,
кризите могат да изискват промени на заетите места и графиците, което трудно
се координира в бързо променяща се среда.
Поддръжка и обучение на служителите - организацията трябва да прецени да
инвестира в програма за образование, предназначена за ефективна подготовка и
отговори на различни видове кризи. На служителите трябва да се даде точна и
актуална информация за подготовка за бедствие и аварийни процедури.
Организационна култура - в крайна сметка, подготовката за ефективно
реагиране при бедствия включва сътрудничеството на всеки човек във
организацията. Фирмата трябва да внуши организационна култура, която би била
от полза при бедствия. Трябва да се оцени колко добре организацията насърчава
доверието, работата в екип, гъвкавостта и други ключови качества и след това
да се развиват вътрешни програми за укрепване на слабите места.
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ИКОНОМИКА НА СИГУРНОСТТА
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Общи съображения (1)

Икономиката на сигурността на информацията разглежда икономическите аспекти на
защитата на личните данни и информационните системи. Тя включва модели на строго
рационалния "хомо икономикус", както и поведенческата икономика. Икономика на
сигурността разглежда индивидуалните и организационни решения и поведение по
отношение на сигурността и неприкосновеността на личните данни като пазарни
решения.
Тази икономика цели да реши един основен въпрос: защо лицата и организациите
изберат техническите рискове, когато съществуват технически и организационни
решения за смекчаване на рисковете за сигурността и неприкосновеността на личния
живот? Тя не само формулира този въпрос, но също така формира дизайнерските
решения в областта на инженеринга на инженерство.
Мрежовата и информационна сигурност са от съществено и нарастващо
икономическо значение. Преките разходи на европейските страни за защитни мерки и
борба с компютърните престъпления се измерват в милиарди евро и нарастващите
обществени опасения за сигурността на информацията възпрепятстват както
развитието на пазарите, така и на обществените услуги, което води до още по-големи
непреки разходи.
Информационната сигурност е сега един от основните политически въпроси, и вече
не може да се счита единствено поле на технолозите. За щастие, икономиката на
сигурността напоследък се превърна в поле за изследователски работи.
Систематизират се данните за икономическите последствия от компютърните
инциденти. Подходящата регулаторна рамка е също толкова важна за защита на
икономическите интереси при дейности „онлайн“, както и на традиционните дейности.
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Общи съображения (2)
Мрежовата и информационна сигурност има нарастващото икономическо
значение в Европа: продажбите на антивирусен софтуер, продукти,
криптографски и услуги, вариращи от филтриране на спам до защита на
марката и авторското право, възлизат на милиарди евро годишно. Forrester
оценява тези разходи стойност около 4.6 млрд. евро през 2008 г., докато
други източници от индустрията сочат, че пазарът на продукти за сигурност
е над 5 млрд. евро.
Икономическото проучване на продуктите и услугите за информационна
сигурност посочва бързо нарастване значението на вземащите решения, но
отчита и липсата на солидни данни за анализите. В последните десетилетия
правителствата и бизнеса се оплакват от недостатъчно адекватна
информацията за разходите по информационна сигурност и настояват
организациите подробно да докладват за инцидентиjе с цел набиране на
такава информация. Други наблюдатели предполагат, че организациите
преувеличават последствията, за да получат по-големи компенсации при
полицейските разследвания и обвинения. Застрахователните пазари оказват
определена помощ при оценката на риска, но това не е напълно
задоволително. Евентуални законодателни мерки при на оповестяване за
нарушения на сигурността по примера на САЩ би помогнало за запълване на
информационната празнина.
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Съществуващи икономически бариери за сигурността (1)
Класификацията и анализа на икономическите бариери за мрежовата и
информационна сигурност показват следните основни групи причини:
1. Информационни асиметрии
2. Външни фактори
3. Дъмпинг, продиктувано от конвергенцията на мрежите и
взаимозависимостта им
4. Липса на разнообразие в платформите и мрежите
5. Раздробяването на законодателството и правоприлагането
Информационните асиметрии (когато едната страна по сделката има подобра информация от другата) може да бъде силно препятствие за
ефективната сигурност. Запазва се тенденцията лошите продукти за
сигурност да превъзхождат добрите от пазара. Това отдавна е известно и в
момента основната инициатива, подкрепена от Европейската комисията и
правителствата на държавите-членки е създаването на Общи критерии рамка за оценка на продукт. Това се развива най-вече за доставчиците на
правителствения сектор, но се използва и от някои частни компании.
Обществеността има достатъчно информация относно относителната
ефективност на много продукти и услуги за сигурност. Също така отдавна е
известно, че ние просто не разполагаме с добри статистически данни за
онлайн-престъпленията.
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Съществуващи икономически бариери за сигурността (2)
Външни фактори - въздействието (положително или отрицателно) на
икономическите транзакции за трети страни, се нарича външни фактори. Познати
примери за това са промишления растеж от научните изследвания (положителен
външен фактор) и замърсяването на околната среда (отрицателен).
Много важни заплахи за сигурността се характеризират с отрицателни външни
фактори. Например, домашните компютри са все по-застрашени и натоварени със
злонамерен софтуер, като се използват за накърняване на други (като изпращане на
спам, фишинг-сайтове или DDOS- атаки). Зловредния софтуер често не вреди на
потребителя директно, той дори може да защищава компютъра на потребителя, за да
се предотврати откриването на заразяването. В резултат, потребителят, който се
свързва с незащитен компютър в Интернет не носи никакви икономическите
последствия от тези действия. Поради тази причина, несигурността на интернет е
аналогично със замърсяването на въздуха.
Дъмпинг на надеждността – създава допълнителен набор от проблеми, свързани с
отговорността. Фирмите, които искат да управляват риска, често го правят чрез
изнасяне към по-слабите доставчици или клиенти. Най-очевидният пример за това е
начинът, по който доставчиците на софтуер и на услуги налагат лицензии на клиенти,
като се отказва от всякаква отговорност, включително за провали в сигурност, а в
някои случаи едва ли не като "съгласие" с монтирането на шпионски софтуер.
Това е проблем на обществената политика, тъй като премахва основни стимули за
появата на пазара за по-сигурни инструменти, както и за приложение на
професионални методи на софтуерното инженерство. Все пак, една уязвимост може
да доведе до милиони евро щети.
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Съществуващи икономически бариери за сигурността (3)

Липса на разнообразие - това е обща претенция срещу продавачите на платформи,
като Microsoft или Cisco или дори Symbian. Това не е само въпрос за Европейската
комисия - Генерална дирекция Конкуренция (DG COMP); липсата на разнообразие прави
успешните атаки по-опустошителни и по-трудно преодолими. Хомогенните архитектури
споделят общи уязвимости и това увеличава дисперсията на разпределението на
загубите заради инциденти по сигурността. Такива опасносте подкопават доверието на
много на фирмите в областта на технологиите и ги прави по-малко склонни да
инвестират.
Едно възможно средство за споделяне на риска и за контрол е застраховката, но
високата загуба на съответствието прави големи пазарни сегменти незастрахуеми. По
този начин структурата на пазара на IT индустрията е важен фактор в способността на
обществото да управлява и усвоява кибер-рисковете, и има важен ефект върху
пазарите за кибер-застраховка. Комуникационни доставчиците на услуги също са
засегнати; малките интернет-доставчици предпочитат по-евтино да използват единични
пиъринг точки, в резултат на което само големите доставчици предлагат на своите
клиенти издръжливост срещу прекъсване. По този начин, по-малките интернетдоставчици (които са предимно малки и средни предприятия) са в неравностойно
положение, но това се отразява върху критичните за националната инфраструктура
обекти.
Раздробяването на законодателството и правоприлагането пречи за получаване на
бърз отговор. Смекчаването на много атаки изисква по-добро и по-бързо
сътрудничество между различните национални юрисдикции. Например, най-важният
фактор за възпиране на фишинг- атаките е скоростта на възстановяването на активите.
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Възвръщаемост на инвестициите в сигурността (1)
Възвръщаемостта на инвестиции в сигурността (ВИС) е концепция,
която прави връзка на разходите за контрол по сигурността с
управлението или смекчаване на риска, за да докаже количествено
измеримата финансова полза за организацията. Техники за изчисляване
на ВИС са съществували в продължение на повече от 10 години. Във
времена на нарастване на икономическата строгост е очевидно важно за
организациите в публичния или частния сектор да отчитат разходите за
подобряване на техните активи - включително и тези, свързани с
управлението на риска за информационна сигурност. Освен това, както
организации отчитат ръст, свързан с прилагането на информационни
технологии, така те трябва да отчитат и разходите за постигане на това..
В резултат на това, има смисъл да се приеме основан на риска
подход. За това е необходимо да се включат всички заинтересовани
страни в цялата организация - в разбирането и стремежа към поусъвършенствана разходи. Засега, използването на техники за
изчисляване на ВИС не е широко в правителствата или индустрията в
рамките на ЕС. Тези техники се използват от правителствата на САЩ и
Австралия. По-доброто използване на техниките на ВИС изисква
изпълнението на следните дейности:.
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Възвръщаемост на инвестициите в сигурността (2)
- идентифициране на инциденти по сигурността, имащи потенциал да повлияят на
стойност на активите на стопанската дейност;
- количествено определяне на честотата на инциденти по сигурността, потенциално
влияещи на стойността на активите;
- количествено определяне на потенциалната степен на въздействието на инцидентите
по сигурността върху стойност на активите;
- количествено определяне на ефективността на определени видове контрол на
сигурността;
- изчисляване на ВИС, основава на четирите количествени стойности, посочени погоре.
След изчисляването на ВИС, следва да бъдат предприети допълнителни дейности:
- идентифициране и приоритизиране на областите за подобрение контрола на
сигурността;
- планиране за подобрения въз основа на приоритетите;
- прилагане на подобренията.
На нивото на националните правителства на страните-членки трябва да бъдат
предприети мерки по отношение на:
- ВИП да бъде препоръчителен инструмент за ефективно управление на ресурсите (т.е.
австралийски подход);
- планиране на информационната сигурност да бъде част от капиталовото планиране и
контрола на инвестициите (т.е. подхода на федералното правителство на САЩ);
- заинтересованите страни трябва да бъдат част от последвалия ВИС-подход.
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Устойчивост на софтуера
Икономическите аспекти на сигурността са свързани с въздействието на
нарушения или неизправности, които се дължат на самия софтуер.
Този аргумент се подкрепя от продължаващите дискусии по отношение на
стабилността на софтуера. В тази връзка въпросът с отговорността на
производителя на софтуера е трудно решим. Възможностите за предявяване на
искове могат да се отразят на софтуерната индустрия. В сравнение с
конвенционалните продукти, софтуерът се смята за нематериален и
отговорността има съответни ограничения. По-специално, правилата
предполагат ограничения на приложимостта на национални разпоредби за
отговорност, които се отнасят за конвенционални продукти. В много
икономическите системи на културата на безнаказаност е явна за софтуера.
Голямо предизвикателство към възлагането на отговорност на продавачите е
взаимозависимостта на съвременните информационни системи. Като се има
предвид сложността на тези системи, софтуерното поведение не може лесно да
се прогнозира. В резултат, несъвършенствата на софтуера не могат да бъдат
предвидени, избегнати или определени като причина за инцидент. Освен това, в
случай на инцидент е трудно да се приписват щети на софтуера и за
количественото определяне на действителните загуби. Следователно,
възможността за идентифициране на софтуерните задължения изисква големи
усилия. Софтуерната отговорност, по-специално, може да предизвика
значителни пречки за отворена и свободна дистрибуция на софтуера.
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Пазарни предизвикателства пред икономиката на
сигурността(1)

Един от най-интересните аспекти на икономиката на сигурността, е гледната
точка на бизнеса. С други думи, начинът, по който взимащите решения (като
изпълнителни директори) възприемат този въпрос. Без значение какво
докладват инженерите и изследователите, висшият мениджмънт решава
какво да отдели за сигурността.
В сегашните условия на световна финансова криза, когато финансовите и
човешки капитали са ограничен ресурс и фирмите се стремят към
оцеляване, от първостепенно значение е да се определят основните
движещи сили на пазара, като например предстоящите тенденции,
предизвикателства и рискове, които трябва да бъдат разгледани в
приоритет. Както с всяка инвестиция, сигурността на инвестициите ще се
определя от преобладаващите пазарни тенденции. Това определено ще бъде
гледната точка на мнозинството от изпълнителните директори.
Чрез събирането на външните фактори във връзка с икономиката на
сигурността, се хвърля нова светлина към гледната точка на технологичните
експерти и на бизнес-администраторите.
Всяка година, Ернст и Янг извършват изследвания, които подреждат
световните топ 10 бизнес- рискове и възможности.
Резултатите от проучването за 2011 г. показват следните 10
предизвикателства:
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Пазарни предизвикателства пред икономиката на
сигурността(2)
- регулация и оценка на съответствието: спазването на приложимата нормативна
уредба се разглежда като най-голямото предизвикателство в света на бизнеса и
особено в по-широкия финансов сектор;
- съкращаване на разходите: това е предизвикателството за контролиране на
разходите, за да може бизнеса да оцелее при силна конкуренция;
- управление на таланта: много фирми са изправени пред големи
предизвикателства не само за привличане, но и за задържане на таланти;
- ценообразуване: глобалната рецесия и бавното възстановяване са повишили
значително натиска върху компаниите и са намалили драстично тяхната норма
на печалбата;
- нововъзникващи технологии: това предизвикателство най-вече се отнася до
трудностите, пред които са изправени компаниите в разработването на
иновационната култура и присъщата несигурност на използване неизпитани
технологии;
- пазарни рискове: това предизвикателство е свързано главно с нестабилността
фондовите пазари, така и на спекулативните финансови атаки, които са станали
особено заплашва да много сектори;
- разширяване на ролята на правителството: това предизвикателство се отнася
до все по-господстващото положение на правителствата, което често е в ущърб
на гъвкавостта на фирмите;
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Пазарни предизвикателства пред икономиката на
сигурността (3)
- бавно възстановяване: това е предизвикателство, че сегашната финансова
криза ще бъде наследен от ескалираща фискална криза на националните
правителства, което може да доведе до двойна рецесия;
- социално приемане: сега има ново, все по-нарастващото
предизвикателство към компаниите да отговарят на етични стандарти,
създадени от обществен натиск;
- достъп до кредити: при сегашните условия на световна финансова криза,
достъпът до кредити е жизненоважно изискване за много предприятия
Ако анализираме горепосочените предизвикателства във връзка с
приоритетите на икономиката на сигурността, е очевидно, че могат да бъдат
разкрити много интересни взаимоотношения. Отделни предизвикателства
могат да имат засилващ или отслабващ ефект към определени аспекти на
икономиката на сигурността. Например, изискването за съкращаване на
разходите ще засили ролята на възвръщаемост на инвестициите в
сигурността. Това означава, че управляващите стопанската дейност ще
трябва да бъдат убедени в ефективността и ефикасността на предлаганите
инвестиции за сигурност. В този случай, предоставянето на точни данни за
очакваната възвръщаемост на инвестициите ще бъде определящ фактор за
вземането на решение.
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