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   Malware е общ термин за зловреден софтуер и това е увеличаващ се 
проблем в Интернет. Хакерите инсталират зловреден софтуер чрез 
използване на слабости в защитата на Уеб сървъра, за да получат достъп до 
Уеб сайта. Зловредният софтуер включва всичко: от безобидни приложения, 
който показват нежелани изскачащи реклами, до троянските коне, които 
могат да помогнат на престъпниците да откраднат конфиденциална 
информация, като пълномощията за онлайн банкиране. 

   Зловредният софтуер все по-често се разпространява чрез Уеб 
браузърите. Тази тактика е станала всеобща през последните години, тъй 
като филтрирането на електронната поща е направило по-трудно за 
нападателите да разпространяват своите програми чрез и-мейл спам. Освен 
това, тъй като защитните стени са станали по-разпространени на работното 
място и у дома, зловредният софтуер вече не може толкова лесно да се 
разпространяват от система към система по мрежата. Чрез Уеб хакерите 
имат най-добра възможност да проникнат в интернет сайта на организацията 
и да го използвате като хост на разпространение на зловреден софтуер към 
контрагентите й. 
   Зловредният код не е лесно откриваем и може да зарази компютрите на 
потребителите, когато те просто разглеждат уеб сайт. Това явление е 
наречено "прав път", а потребителите до голяма степен (или напълно) не 
знаят, че техните системи са станали компрометирана с този тип атака, което 
ги прави особено коварен проблем. Хакерите използват този прав път, за да 
разпространяват вируси, да подчиняват компютрите или крадат 
чувствителни данни, като номера на кредитни карти или друга лична 
информация. 

Какво е зловреден софтуер? 
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Анатомия на атаките със зловреден софтуер  
    За да зарази компютъра през уеб браузър, атакуващият трябва да изпълни 
две задачи. Първо, трябва да намери начин, за да се свърже с жертвата. 
След това, хакерите трябва да инсталират злонамерен софтуер на 
компютъра на жертвата. И двете от тези стъпки трябва да се извършат 
бързо и без знанието на жертвата  в зависимост от тактиката на атакуващия. 
     Един от начините за един нападател да направи браузъра на жертвата 
изпълнител на зловредния код е просто да предложи на жертвата да посети 
Уеб сайт, който е заразен със зловреден софтуер. Разбира се, повечето 
жертви не ще посетят даден сайт при подозрение, че е заразен, така че 
нападателят трябва 
прикрие престъпните си намерения и съдържанието на Уеб сайта. 
Напредналите атакуващи използват най-новите механизми за доставка, както 
често изпращат на заразени със зловреден код съобщения чрез социалните 
мрежи, като Facebook, или чрез софтуера на системите за моментален обмен 
на съобщения, като Скайп. Докато тези методи са успешни до голяма степен, 
те ще разчитат да подмамват  потребителя да посети даден Уеб сайт. 
    Други нападатели предпочитат да се насочват към Уеб сайтове, които 
потенциалните жертви ще посетят по свое собствено желание. За да направи  
това, атакуващият компрометира избрания Уеб сайт и вмъква една малка 
част от HTML код, който се свързва обратно към неговия сървър. Този код 
може да се зарежда от всяко място, включително и от напълно различен 
сайт. Всеки път, когато потребител посети Уеб сайт, компрометиран по този 
начин, кодът на атакуващия има възможността да зарази неговата система 
си със зловреден софтуер. 
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Общи черти на механизмите на зловредния софтуер  
     1. Актуализации на софтуера: зловредният код изпраща покани за мнения в 
сайтовете за социални медии или като покани на потребителите да гледат видео. 
След това, на потребителите се предлага да актуализират своя софтуер, за да 
гледат видеоклипа. Предлаганият софтуер е зловреден. 
   2. Банер рекламата (понякога се нарича "malvertising"): нищо неподозиращите 
потребители кликват върху рекламните банери, които се опитват да инсталират 
зловреден код на компютъра на потребителя. Като алтернатива, рекламата 
насочва потребителите към Уеб сайт, в които им се предлага да изтеглят PDF с 
интензивно скрит зловреден код или ги инструктират да разкрият информация за 
плащането, за да изтеглят PDF правилно. 
   3. Документи за изтегляне: потребителите се подлъгват, откривайки 
разпознаваема програма, като Microsoft Word или Excel, която обаче съдържа 
предварително инсталиран троянски кон. 
   4. Човек-в-средата: потребителите мислят, че комуникират с Уеб сайт, на който 
имат доверие. В действителност, кибер-престъпникът събира данните, които 
потребителите споделят със сайта, като потребителско име и парола. Или 
престъпникът може да прихване сесия и да я държи отворен, след като 
потребителите смятат, че е била затворена. След това престъпникът може да 
извършва злонамерени транзакции. Ако потребителят е имал връзка с банката 
си, да прехвърля средства. Ако потребителят е пазарувал, престъпникът може да 
получи достъп до номера на кредитната карта, използвана в сделката. 
   5. Кий-логъри: потребителите са подмамени да изтеглят т.н. „кий-логър 
софтуер”, като използвате някоя от техниките, посочени по-горе. Този софтуер  
след това следи конкретни действия, като операции с мишка операции или 
манипулации с клавиатурата, както и да вземе скрийн-шота, за да прихване 
информация за персонално банкиране или кредитна карта. 
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Бизнес-модел на зловредния софтуер 

    Как нападателите могат да използват зловреден софтуер, за да получат печалба? Те 
могат да използват заразени компютри, за да генерират доход чрез  реклама. Точно 
както много от сайтовете генерират приходи от показването на реклами, зловредният 
софтуер може да показва реклами, които водят към  плащания към сметка на кибер-
престъпници. Може да се използва  изнудване – да се инициират атаки от типа „отказ 
от обслужване (DoS)” с използване на голяма група заразени компютри ("ботнет").  
Престъпниците след това се свързват със собственика на атакувания сайт и изискват 
заплащане, за да спре атаката. 
     Престъпниците често използват заразени компютри, за да съберат ценна 
информация за потребителя, като пълномощия за онлайн-банкиране. Този тип 
зловреден код, известен като „крадец на информация” или банков троянски кон, е 
една от най-сложните и потайни форми на зловредния софтуер. Престъпниците могат 
да използват личната информация за своите злонамерени схеми или да го продадат 
на трета страна, който го използва, за да се реализира печалба. 
    Уязвимост към зловредния софтуер – това са различни фактори, които правят 
системата уязвима: 
- хомогенност т.е. когато всички компютри в мрежата работят с една и съща 
операционна система; 
- дефекти в дизайна на системита, които се деблокират от зловредния софтуер;  

- нерегламентиран софтуер - код от дискета, CD-ROM или USB устройство, който  могат 
да се изпълнява без знанието на потребителя; 
- привилегировани потребители - някои системи позволяват на всички потребители да 
променят своите вътрешни структури. Това е стандартна оперативна процедура за 
системи за домашен компютър, където няма разлика между администратор и редовен 
потребител на системата; 
- привилегирован код - някои системи позволяват код, изпълняван от определен 
потребител, да има достъп до всички права на този потребител. Това е също  
стандартна оперативна процедура за системи за домашен компютър.. 
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Методи за защита (1) 
     Понастоящем четири технологии функционират като основните стълбове на 
рамката за сигурност на повечето организации: защитни стени, продукти за 
предотвратяване на прониквания, антивирусен софтуер и уеб шлюзове. Въпреки 
значимостта на защитните стени и антивирусните програми, тяхната комбинация  не е 
достатъчна, за да се предотвратят атаките на съвременните версии на зловреден 
софтуер. Дори и следващото поколение защитни стени не са достатъчно ефикасни, 
тъй като те са оптимизирани за прилагане на политики, свързани с традиционните 
технологии, а не за откриване и блокиране на бързо променящи се заплахи. 

    Антивирусният софтуер се използва за предотвратяване, разкриване и премахване 
на зловреден софтуер, включително, компютърни вируси, червеи, троянски коне, 
шпионски и рекламен софтуер. Този софтуер се използва за предотвратяване и 
отстраняване на такива заплахи, но не за компютърна сигурност, приложена чрез 
софтуерни методи. 
    Обикновено се прилага разнообразие от стратегии. Сигнатурно-базираните методи 
за откриване използват търсене на известни модели на данни в рамките на 
изпълнимия код. При това е възможно компютърът да бъде заразен с нов зловреден 
софтуер, чиято сигнатура още не е известна. За противопоставяне на т.н. „заплахи на 
нулевия ден” ефективен се явява евристичния подход. Едно приложение на 
евристичния подход - генеричните подписи, може да идентифицира нови вируси или 
варианти на съществуващи вируси, като се търсят вариации на съществуващите 
кодове във файловете. Някои видове антивирусен софтуер могат да предскажат 
поведението на файла, помествайки го в т.н. „кутия с пясък” и анализирайки неговите 
действия.  

     Освен ползата, антивирусният софтуер може понякога да навреди на работата на 
компютъра. Неопитни потребители също могат да имат проблеми с разбирането на 
указанията и решенията, които антивирусен софтуер представя. Едно неправилно 
решение може да доведе до нарушаване на сигурността.  
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Методи за защита (2) 
    Ако антивирусният софтуер използва евристично откриване, успехът зависи от 
постигането на правилния баланс между неверни положителни резултати и фалшиви 
негативни. Неверни положителни резултати може да са толкова разрушителни, 
колкото и грешни отрицателни резултати. Накрая, антивирусният  софтуер обикновено 
работи в ядрото на операционната система – ниво с най-висока степен на доверие, 
създавайки потенциален път за атака. 

    Накратко за методите, чрез които антивирусният софтуер идентифицира 
зловредния софтуер. При метода, базиран на сигнатурна детекция, софтуерът 
сравнява съдържанието на даден файл с речника на вирусните сигнатури. Тъй като 
вирусите могат да се вградят в съществуващите файлове, файлът се претърсва 
изцяло. Традиционно антивирусният софтуер силно разчита на сигнатурите за 
идентифициране на зловреден софтуер. Това е ефективно, но може да защити срещу 
зловреден софтуер, само ако проби от него вече са били получени и сигнатурите - 
създадени. Поради това, този подход не е ефективен срещу нови, непознати вируси. 
  Тъй като нови вируси се създават всеки ден, сигнатурният подход изисква чести 
актуализации на речника на вирусните сигнатури. За да се подпомогнат фирмите за 
антивирусен софтуер, софтуерът може да позволи на потребителя да качва нови 
вируси или варианти на фирмата, което позволява вирусите да бъдат анализирани и 
сигнатурите им да се добавят към речника. Трябва да се има предвид, че авторите на 
вируси се опитват да превъзмогнат този тип софтуер, като създават т.н. 
"метаморфни" вируси, които криптират части от себе си или се променят по друг 
начин като метод за прикриване, така че да не отговарят на вирусните сигнатури в 
речника. 
   Евристично-базираното откриване може да се използва за идентифициране на 
непознати вируси. Един от начините е емулация на файла. Това включва изпълнение 
на програма във виртуална среда и запис на действията, които извършва програмата. 
В зависимост от записаните действия, антивирусният софтуер може да определи дали 
програмата съдържа злонамерен код и след това евентуално да се извършват 
съответните действия за дезинфекция.       
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Методи за защита (3) 
     Някои по-сложни антивирусен програми използват евристичен анализ за 
определяне на нов зловреден софтуер или варианти на известен зловреден 
софтуер. Много вируси започват като инфекция и чрез мутация или 
усъвършенствания от други нападатели, могат да прераснат в десетки малко по-
различни щамове, наречени варианти. Генетичното откриване се използва за 
откриване и премахване на множество заплахи с една дефиниция на вируса. 
Докато изглежда по-изгодно да се идентифицира специфичен вирус, по-бързо 
може да се открие семейство вируси чрез генетичните сигнатури или чрез 
варианти на търсенето около съществуващате сигнатури. Вирусните 
изследователи намират общи области, в които всички вируси от семейството 
действат аналогично и по този начин могат да се създадат единни родови 
сигнатури. Последните често съдържат непоследователни кодове, използващи 
заместващи символи, които създават определени разлики. Тези заместващи 
символи позволяват на скенера да открие вируси, дори ако те са подплатени с 
допълнителни безсмислени кодове.  

   Анти-вирусен софтуер може да се използва и за откриване на „руткит” (руткит е 
вид зловреден код, който цели да се получи контрол на административно ниво 
над една компютърна система, без това да бъде открито). Руткитовете могат да 
променят функциите на операционната система, в някои случаи те могат да 
въздействат на антивирусната програма и да я направят неефективна. 
Руткитовете не само трудно се откриват, но и трудно се премахват - в повечето    
случаи, за това се изисква пълно пре-инсталиране на операционната система. 
     Проблеми могат да бъдат причинени от неверни положителни резултати на 
антивирусната програма - когато тя идентифицира безвреден файл като вирус. 
При такива случаи, ако програмата незабавно да изтрие или постави в карантина 
подозреваемите файлове, това може да направи операционната система или 
някои приложения неизползваеми. 
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Методи за защита (4) 

     През май 2007 г. погрешна вирусна сигнатура, издадена от Symantec 
отстрани съществени файлове на операционната система на хиляди 
персонални компютри, лишавайки ги от възмжност да я заредят отновои. 
Също през май 2007 г. изпълним файл на Pegasus Mail, определен погрешно 
от Norton AntiVirus като троянски кон, беше изтрит, предизвиквайки спиране 
на тази пощенска услуга. Norton Anti-Virus лъжливо идентифицира три 
версии на Pegasus Mail като зловреден софтуер и изтри инсталационната 
програма на тази поще у потребителите. 
 

    Софтуерът, предназначен за откриване на опити за проникване, разкрива 
следните подозрителни действия в мрежата: а) опити да се използват 
услуги, блокирани от защитни стени; б) неочаквани заявки, особено от 
непознати адреси; в) неочаквани шифровани съобщения; г) твърде активен 
трафик от непознати сървъри и устройства; д) значителни промени от 
предишните  действия на мрежата; е) опити за използване на известни 
бъгове или уязвимости; ж) опити за достъп от непознати потребители от 
неочаквани адреси; з) неправилно или подозрително използване на 
администраторски функции; и) значителни изменения в обичайните 
действия на потребителя и т.н.  

 

    При установяване на открити опити за проникван потребителят трябва 
незабавно: а) да уведоми администратора на системата, за да предприеме 
адекватни мерки; б) да изключи или ограничи активите на мрежовите 
информационни услуги - предмет на проникването. 
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Въпроси на оперативната съвместимост 

    Работата на няколко антивирусни програми едновременно може да намали 
производителността и да създаде конфликти. Въпреки това, с помощта на 
концепцията, наречена multiscanning, някои фирми, включително Microsoft) 
са създали приложения, които могат да работят едновременно с няколко 
конкурентни програми. 
   Понякога е необходимо временно да се деактивира антивирусната 
програма - при инсталиране на основни актуализации, като сервизни пакети 
на Windows или актуализиране на драйверите на графичните карти. 
Активната антивирусна защита може частично или напълно да предотврати 
инсталирането на някое основно обновяване. 
   Малка част от софтуерните програми не са съвместими с антивирусен 
софтуер. Например, страницата за отстраняване на проблеми на TrueCrypt 
съобщава, че анти-вирусни програми може да влязат в конфликт с TrueCrypt 
и да спрат действието му. 
 

    Съществуват въпроси на оперативната съвместимост, свързани с 
поддръжката на  антивирусни приложения с общи решения, като SSL VPN 
отдалечен достъп и продукти за контрол на достъпа до мрежата. Тези 
технологични решения често имат приложения за оценка на политиката, 
които изискват инсталиране и действие на модерни арусни програми. Ако 
прилагането на антивирусната програма не е признато от оценката на 
политиката, независимо дали поради актуализиране на антивирусното 
приложение или защото то не е част от библиотеката на оценка на 
политиката, потребителят няма да бъде в състояние да се свърже. 
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Модерни методи за защита 

     Днешният зловреден софтуер не е вчерашния вирус. Анахроничната концепция 
за защита на информацията с остарели методи и техника е оставила много 
фирми, правителствени организации и потребители уязвими за атаки. Базирани 
на сигнатури технологии като IPS и антивирусен софтуер, както в рамките на 
мрежата, така и в нейните крайни точки, са неефективни срещу бързо 
развиващите се смесени заплахи от усъвършенствания зловреден софтуер. За 
да бъдат ефективни решенията за борба със зловредния код трябва да бъдат 
достатъчно интелигентни, за да анализират мрежовия трафик и процесите, а не 
просто да сравняват побитово кодве на сигнатури или списъци. 
    Евристичният или поведенчески анализ са перспективни, но засега твърде 
неточни, за да функционират като самостоятелни механизми за сигурност. Тази 
методология подсилва защитата, базирана на сигнатури, но в същото време 
увеличава вероятността от фалшиви положителни сигнали. 
    Единствените добри решения са тези, които осигуряват пълно покритие  на 
многото вектори, които се използват при атаките и които могат да бъдат в крак с 
динамичния характер на т.н. усъвършенствани устойчиви заплахи (APT - 
Advanced Persistent Threat). Защитата на корпоративните мрежи от съвременни 
заплахи от зловреден софтуер изисква нови защити, които функционират в 
много протоколи и в целия протоколен стек, включително в мрежовия слой, 
операционните системи и приложенията. 
   За да се отговори на тези сложни заплахи в реално време, динамиченият и 
точен анализ на възможностите е от решаващо значение. Вместо да се разчита на 
сигнатури и списъци, трябва да бъдем в състояние динамично да проучваме 
новите уязвимости, разработки и техники в реално време и с това да  
предотвратяваме компрометиранет на системите и кражбата на данни. 
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    Откриването на проникване е процес на мониторинг на събития, настъпили в 

една компютърна система или мрежа и анализиране на признаци за възможни 

инциденти, които са нарушения или непосредствена заплаха от нарушение на 

политиките за компютърна сигурност, приемливите политики за използване или 

стандартните практики в областта на сигурността. Инцидентите могат да имат 

много причини, като зловреден софтуер (червеи, шпионски софтуер), 

неоторизиран достъп на атакуващи до системи през Интернет, както и на 

превишаване на пълномощията на легални потребители на системите, които 

злоупотребяват с техните привилегии или се опитват да придобият 

допълнителни привилегии, за които те не са упълномощени. Въпреки че много 

инциденти са зловредни по природа, някои от тях не са предизвикани нарочно,  

например, човек може грешно да изпише адреса на компютъра и случайно да се 

опита да се свърже със система, за която няма разрешение.  

    Система за откриване на проникване (IDS - intrusion detection system) е 

софтуер, който автоматизира процеса на откриване на проникване. Система за 

предотвратяване на прониквания (IPS - intrusion prevention system) е софтуер, 

който има всички възможности на IDS и също може да се опита да спре 

евентуални инциденти. IDS и IPS технологиите предлагат много съвпадащи 

възможности и администраторите могат в дадени случаи да блокират 

превантивните функции в продуктите на IPS, карайки ги да функционират като 

IDS. При това положение, може за краткост да се използва термина (IDPS - 

intrusion detection and prevention systems).  

Дефиниции и класификации (1) 
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   Първата задача на подобна обединена система е идентифицирането на 
възможни инциденти. Например, системата може да открие кога атакуващият 
е успял да проникне, като се е възползвал от уязвимост в софтуера. Тогава 
тя докладва за инцидента на администраторите по сигурността, които биха 
могли бързо да предприемат действия за реагиране на инцидента, за да се 
сведат до минимум щетите, причинени от него. 

   IDPS също може да записва информация, която после да се използва за 
отработване на инциденти. Много IDPS също могат да бъде конфигурирани 
така, че да познават нарушения на политиките за сигурност. Например, някои 
IDPS могат да бъдат конфигурирани с подобни настройки за защитната 
стена, което им позволява да идентифицират мрежовия трафик, който 
нарушава сигурността на организацията или приемливите политики. Също 
така, някои IDPS могат да наблюдават файлови трансфери и да определят 
тези, които биха могли да бъдат подозрителни, като копиране на голяма база 
данни върху преносим компютър на потребителя. 
    Много IDPS могат също така да идентифицират разузнавателна дейност, 
която да посочи, че атаката е предстояща. Например, някои инструменти и 
форми на зловредния софтуер, в частност червеи, изпълняват 
разузнавателни дейности като сканират хостовете, за да определят цели за 
следващите атаки. IDPS може да бъде в състояние да блокира разузнаване и 
уведомява администраторите за сигурност, които могат да предприемат 
действия, ако е необходимо, за да се променят други проверки за сигурност 
с цел предотвратяване на инциденти. Тъй като разузнавателна дейност е 
доста често явление в Интернет,  откриването му  често се извършва 
предимно върху защитени вътрешни мрежи. 

     

Дефиниции и класификации (2) 
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Дефиниции и класификации (3) 

    В допълнение към идентифицирането на инциденти и подкрепа на 
усилията за отговор на инциденти, организациите използват и други 
функции на IDPS, включително следните: 
- установяване на проблеми на политиката за сигурност IDPS могат да 
предоставят някаква степен на контрол на качеството на изпълнението 
на политиката за сигурнос, като дублиране на набори от правила за 
защитната стена и предупреждение, когато вижда мрежови трафик, които 
би трябвало да е блокиран от защитната стена, но не е заради грешка в 
нейната конфигурация; 
- документиране на съществуващата заплаха за организацията - IDPS 
регистрира информацията за заплахите, които открива. Установяването 
на честотата и характеристиките на атаки срещу компютърни ресурси на 
организацията е полезно при идентифициране на подходящи мерки за 
сигурност за защита на ресурсите. Информацията може да се използва и 
за обучение по управлението на защитата от заплахите; 
- възпиране на лицата от нарушаване на политиките за сигурност - ако 
хората са наясно, че техните действия се наблюдават от IDPS 
технологииите, те с по-малка вероятност ще се ангажират с нарушения 
поради риск от разкриване. 
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    Поради нарастващата зависимост от информационните системи и 
разпространението и потенциалното влияние на прониквания срещу тези 
системи, IDPS са се превърнали в необходимо допълнение към сигурността на 
инфраструктурата на почти всяка организация. 
    

    Има много видове IDPS технологии, които се различават най-вече от типа 
събития, които те могат да разпознаят, и по методологиите, които те използват, 
за да идентифицират инциденти. В допълнение към мониторинга и анализа на 
инциденти с цел идентифициране на нежелателни действия, всички видове 
технологии за IDPS обикновено изпълняват следните функции: 
- записване на информация, свързана с наблюдаваните събития. Информацията 
обикновено се записва локално, а може също така да бъде изпратени на други 
системи като централизирани сървъри за контрол на информационната 
сигурност; 
- уведомяване на администраторите по сигурността за важни наблюдавани  
събития. Това уведомление може да се предава по различни начини: електронна 
поща, Уеб-страници, съобщения на потребителския интерфейс на IDPS, Syslog 
съобщения и дефинирани от потребителя програми и скриптове. Уведомлението 
обикновено включва само основна информация за дадено събитие, 
администраторите трябва да имат достъп до IDPS за допълнителна информация; 
- изготвянето на доклади - последните обобщават наблюдаваните събития или 
предоставят информация за конкретни събития при поръчване. 
   Някои IDPSs са в състояние да промени профила си сигурност, когато е открита 
нова заплаха. Например, IDPS може да бъде в състояние да събере по-подробна 
информация за определена сесия, след като злонамерена активност се открива в 
рамките на тази сесия. 

Основни функции на IDPS технологиите 
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    IPS технологиите се различават от IDS технологиите по една характеристика - 
IPS технологията може да отговори на откритата заплаха, като се опитва да 
предпази системата от следващи такива. Те използват различни техники за 
отговор, които могат да бъдат разделени в следните групи: 
1. IPS спира самата атака - примери, как това може да се направи: 
- прекратяване на мрежова връзка или на сесия на потребителя, която се 
използва за атака; 
- блокиране достъпа до целта от нарушителския потребителски акаунт, IP адрес, 
и т.н.; 
- блокиране на всякакъв достъп до целевия хост, до услугата, до приложението  
или до други ресурси. 
2. IPS може да променя конфигурацията на други устройства за сигурност, за да 
спре атаката. Типични примери са преконфигуриране на мрежово устройство 
(например, защитна стена, рутер, суич) за блокиране на достъпа от нападателя  

до целта и промяна на защитната стена на хоста с цел да блокират входящите 
атаки. Някои IPS дори могат да предизвикат пачове в хоста, ако се открие, че той 
има уязвимости. 
3. IPS променя съдържанието на атаката - някои IPS технологии могат да 
премахнат или подменят злоумишлени части от атаката, заменяйки ги с 
доброкачествени. Един прост пример е IPS, който премахва инфектиран прикачен 
файл от електронна поща и след това позволява почистеният и-мейл  да 
достигне своя получател. По-сложен пример е IPS, който действа като прокси и 
нормализира входящи заявки, което означава, че проксито препакетира 
съдържанието на заявките, изчиствайки заглавната информация. Това може да 
доведе до спиране на някои атаки като част от процеса на нормализиране. 
 
 

Разлики  
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    Друг често срещан атрибут на IDPS технологиите е, че те не могат да осигурят 

напълно точно откриване. Когато една IDPS неправилно идентифицира 

доброкачествена дейност като злонамерена, получава се фалшив положителен 

резултат. Когато една IDPS не успява да идентифицира злонамерена активност, 

получава се фалшиво отрицателен резултат. Не е възможно да се премахнат всички 

фалшиви положителни и отрицателни резултати, в повечето случаи  намаляването на 

едните увеличава появата на другите. Много организации избират да намалят 

фалшиви негативи с цената на увеличаване на фалшивите положителни резултати, 

което означава, че по-злонамерени събития са открити, но са необходими повече 

ресурси за анализ, за да се разграничат неверни положителни резултати от истинските 

злонамерени събития. Промяна на конфигурацията на IDPS, за да се подобри 

точността на откриване, е известна като тунинг. Повечето IDPS технологии предлагат 

функции, които компенсират използването на общи техники за избягване. Избягването 

променя формата или времето на злонамерена активност, така че външния му вид се 

променя, но ефектът му е същия. Хакерите използват техниките за избягване, за да се 

опитат да попречат на IDPS технологиите да открият атаките им. Повечето технологии 

на IDPS могат да преодолеят общите техники за избягване чрез дублиране на 

специална обработка, извършена за тази цел. Ако IDPS могат да "виждат" целта по 

същия начин, избягването като цяло ще бъде неуспешно при скриването на атаки. 

          IDPS технологиите използват много методики за откриване на инциденти. 

Основните класове от тези методологии са: базирани на подпис, базирани на 

аномалии и динамичен анализ на протоколите. Повечето IDPS технологии използват 

множество методологии за откриване, самостоятелно или интегрирани, да 

предоставят по-широко и по-точно откриване. 

Общи методологии за откриване (1)  
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    А. Откриване, базирано на сигнатури  - сигнатурата е схема-модел, който 
съответства на известна заплаха. Това е процес на сравняване на сигнатури по време 
на наблюдаваните събития за идентифициране на възможни инциденти. Примери за 
сигнатури от практиката: 
- Telnet-опит с потребителско име "корен (root)", което е нарушение на политиката за 
сигурност на организацията; 
- електронна поща с предмет „Free pictures!” и прикачен файл "freepics.exe", които са 
характеристики на известна форма на зловреден софтуер" 
- лог за операционната система с код на състоянието 645, което показва, че проверката 
на хокта е забранена. 
Откриването, базирано на сигнатури е много ефективно при сблъсък с известни 
заплахи, но до голяма степен неефективен за откриване на непознати заплахи, на 
заплахи, прикрит от използването на техники за избягване, както и модификации на 
известни заплахи. Това е най-простият метод за откриване, защото той просто  
сравнява текущата дейност като пакет или лог за достъп със списък на сигнатури с 
помощта на операциите за сравняване на низове. Детекторните технологии, базирани 
на сигнатури, имат слабо разбиране на приложните протоколи и не могат да следи и да 
разберат състоянието на сложни комуникации. Те също нямат способността да си 
спомнят предишни заявки при обработката на текущата заявка. Това ограничение не 
позволява на базирани на сигнатури методи да откриват атаки, които се състоят от 
множество събития, ако нито едно от събитията не съдържа ясна индикация за атака. 
    Б. Откриване, базирано на аномалия - процес за сравняване на дефиниции на  
дейност, които се считат за нормални с наблюдаваните събития за идентифициране 
на значителни отклонения. IDPS, използващи откриване, базирано на аномалия имат 
профили, които представляват обичайното поведение на такива единици, като 
потребители, хостове, мрежови връзки, или приложения. Профилите са разработени 
чрез мониторинг на характеристиките на типична дейност за период от време. 
Например профилът за мрежата може да покаже, че Уеб дейността заема средно от 
13% от мрежовия трафик в Интернет в типичните часове на работното време. 

Общи методологии за откриване (2) 
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    IDPS след това използва статистически методи за сравнение на 
характеристиките на текущата дейност с праговете, които са свързани с профила, 
като например откриване, когато Уеб дейност обхваща значително повече 
трафик, отколкото се очаква и предупреждаване на администратора за 
аномалията. Профилите могат да бъдат разработени за много поведенчески 
атрибути, като например броя на електронни съобщения, изпращани от 
потребител, броя на неуспешни опити за влизане на хост и ниво на използване на 
процесора за домакин в даден период от време. Основната полза от методи за 
откриване, базирани на аномалия е, че те могат да бъдат много ефективни при 
откриване на непознати заплахи. Например, да предположим, че един компютър 
се заразява с нов тип зловреден код. Зловредният софтуер може да се 
консумира ресурси на компютъра за обработка, изпращане на голям брой е-
мейли, да инициира голям брой мрежови връзки, и да извърши друго поведение, 
което би било значително по-различни от установените профили за компютъра. 
Първоначалният профил се генерира за голям период от време (обикновено дни, 
а понякога и седмици) и понякога се нарича период на обучение. Профилите за 
аномално-базираното откриване могат да бъдат статични или динамични. 
Веднъж създаден, статичният профил е непроменим, освен ако на IDPS е 
специално наредено генериране на нов профил. Динамичният профил се 
коригира непрекъснато, като се наблюдават допълнителни събития.  
  C. Анализ на динамичния защитен протокол – това е процес на сравняване на 
предварително определени профили на общоприети дефиниции на 
доброкачествена протоколна дейност за всяко протоколно състояние при 
наблюдаваните събития, за да се идентифицират отклонения. За разлика от  
аномално-базираното откриване, което използва профили, специфични за хост 
или мрежа, анализът на динамичния защитен протокол разчита на разработени от 
фирма универсални профили, които посочват как определени протоколи трябва 
и не трябва да се използват.  

Общи методологии за откриване (3) 
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Общи методологии за откриване (4) 
  "Динамичната защита" в този анализ на протокол означава, че IDPS е в 
състояние да разбере и проследи състоянието на мрежа, транспорт или 
прилагането протоколи, които имат определения за състояние. Например, 
когато даден потребител започва FTP сесия, тази сесия е първоначално в 
неудостоверено състояние. 

    Неоторизираните потребители трябва да изпълнят няколко команди в това 
състояние, като например, предоставяне на потребителски имена и пароли. 
Важна част от разбирането на състоянието е разделянето на двойки заявки - 
отговори, така че когато се случва един опит за удостоверяване на FTP, IDPS 
може да се определи дали е било успешно намирането на код на 
състоянието в съответния отговор. След като потребителят е аутентициран 
успешно, сесията е в удостоверено състояние и потребители очакват да се 
извършат няколко десетки команди. Извършването на повечето от тези 
команди по време на неудостоверено състояние ще се счита за 
подозрително, но в удостоверено състояние извършването им се счита за 
доброкачествено. 

  Анализът на протокола на динамична защита може да идентифицира 
неочаквани последователности от команди, като например издаване на 
същата команда повторно или издаване на команда, без първо издаване на 
команда, от която тя е зависима. Друга особеност на този анализ е, че за 
протоколи, които извършват удостоверяване IDPS може да за аутентикация, 
използвана за всяка сесия и да записва аутентикационните протоколи, 
използвани за съмнителна дейност. Това е полезно, когато се разследват 
инциденти.  
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   Видовете технологии на IDPS са разделени в четири групи, въз основа на вида на 

събитията, които те наблюдават и начините, по които те се реализират: 

- основана на мрежата - тя следи мрежовия трафик за определени мрежови сегменти 

или устройства, анализира дейността на мрежата и приложните протоколи, за да се 

идентифицират подозрителни дейности. Тя може да идентифицира много различни 

видове събития. Такива устройства най-често се поставят на границата между мрежи, 

например, в близост до граничните защитни стени или маршрутизатори, сървъри на 

виртуална частна мрежа (VPN), отдалечени сървъри за достъп и безжични мрежи; 

- безжична - тя следи за трафика на безжична мрежа и анализира безжичните мрежови 

протоколи за идентифициране на подозрителни действия с участието на самите 

протоколи. Тя не може да идентифицира подозрителни дейности в приложението или 

в мрежови протоколи от по-високо ниво (например TCP, UDP), които безжичният 

мрежови трафик прехвърля. Те най-често са разположени в обхвата на безжичната 

мрежа на дадена организация, но също могат да бъдат разположени в места, където са 

забелязани случаи на нерегламентиран безжичен мрежови трафик; 

- за анализ на поведението на мрежата (NBA – Network Behavior Analysis) - проверява 

мрежовия трафик, за да се идентифицират заплахите, които генерират необичайни 

транспортни потоци, като например разпределен отказ на услуги (DDoS) атаки, някои 

форми на злонамерен софтуер (напр. червеи, backdoors), както и нарушения на 

политиката (например, в клиентската система за предоставяне на мрежови услуги на 

други системи). NBA системи са най-често разгърнати за наблюдение на потоците на 

вътрешните мрежи на организацията, и са също така понякога там, където те могат да 

наблюдават потоците между мрежите на организацията и външни мрежи (например, 

интернет, мрежи на бизнес партньори); 

Типове IDPS технологии (1)  
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  - Хост-базирани, които следят характеристиките на един хост и събития, 
случили се в този хост, свързани със съмнителна дейност. Примери за 
видовете характеристики на хост-базираните IDPS, кито те могат да следят, 
са: мрежовия трафик (само за този хост), системни дневници, задействаните 
процеси, приложенията, достъп до файлове и модификация, както и 
системата и промените в конфигуриране на приложенията. Хост-базираните 
IDPSs са най-често разположени на критичните хостове, като публично 
достъпни сървъри и сървърите, съдържащи чувствителна информация. 
 
    Някои форми на IDPS са по-зрели от другите, защото те са били в употреба 
много по-дълго. Мрежово базираните IDPS и някои форми на хост-базирани 
IDPS са били налични на пазара в продължение на десет години. Софтуерът 
за анализ на динамичния защитен протокол е малко по-нова форма на IDPS, 
която се е развила в част от продуктите, създадени предимно за откриване 
на DDoS атаки, и в част от продукти, разработени за наблюдение на потоците 
на движение на вътрешни мрежи. Безжичните технологии са сравнително 
нов вид на IDPS, разработена в отговор на популярността на безжичните 
локални мрежи (WLAN) и на нарастващите заплахи срещу безжични локални 
мрежи и техните клиенти. 

Типове IDPS технологии (2) 
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     Типичните компоненти на IDPS решението са, както следва: 

- сензор или агент - те наблюдават и анализират дейностите. , Терминът „сензор” 

обикновено се използва за IDPS, които следят мрежи, включително мрежово-

базирани, безжични и мрежови технологии за анализ на поведението. Терминът "агент 

обикновено се използва за хост-базирани IDPS технологии; 

- сървър за управление - централизирано устройство, което получава информация от 

сензорите или агентите и ги управлява. Някои сървъри за управление извършват 

анализ на информацията, която сензорите или агенти осигуряват, и могат да 

идентифицират събития, което отделните сензори или агенти не могат. 

Взаимозависимостта между събития от множество сензори, като например 

намирането на събитията, предизвикани от един и същ IP адрес, е известна като 

корелация. Сървърите за управление могат да бъдат хардуерни и софтуерни 

продукти. При по-големи системите IDPSчесто са множество сървъри за управление, а 

в някои случаи има две нива на такива сървъри; 

- сървър за база данни - хранилище на информация за събитията, записана от 

сензори, агенти, и / или от сървъри за управление. Много IDPS осигуряват поддръжка 

на сървъри на бази данни; 

- конзола - програма, която предоставя интерфейс за потребители и администратори 

на IDPS. Конзолният софтуер обикновено се инсталира върху стандартни настолни 

компютри или лаптопи. Някои конзоли се използват само за администрация на IDPS, в 

т.ч. за конфигурирането на сензори или агенти и прилагане на софтуерни 

актуализации, докато други конзоли се използват единствено за мониторинг и анализ. 

Някои IDPS конзоли предоставят както административни, така и възможности за 

мониторинг. 

Типични компоненти  
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ТЕСТОВЕ ЗА ПРОНИКВАНЕ 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Дефиниция – Специална публикация на NIST 800-115 (1) 
    Тестването за проникване е техника на сигурността, в които оценителите 
имитират реални атаки, за да идентифицират методи за заобикаляне на 
защитните елементи на приложенията, системата или мрежата. Това често е 
свързано с обявяване на реални нападения срещу реални системи и данни, които 
използват инструменти и техники, често използвани от нападателите. 
 
    Повечето тестове за проникване включват търсене на комбинации от 
уязвимости в една или повече системи, които могат да бъдат използвани, за да 
се получи по-голям достъп, отколкото може да се постигне чрез една уязвимост. 
Тестовете за проникване могат да бъдат полезни и за определяне на следното: 
- колко добре системата толерира модели на атаки от реалния свят; 

- необходимото ниво на сложност на атаката, такта че да се компроментира 
системата; 

- допълнителни мерки за противодействие, които биха могли да намалят 
заплахите срещу системата; 
- способността на защитните механизми да открият атаките и да реагират 
адекватно. 
 
Тестовете за проникване мога да бъдат много ценни, но са трудоемки и изискват 
голям опит, за да се минимизира рискът за изследваните системи. Системите 
могат да бъдат повредени или по друг начин престават да функционират по 
време на тестване за проникване, въпреки че те се ползват, за да се знае как 
системата може да бъде престане да функционира поради нарушения. Въпреки  
че опитните тестващи проникването могат да намалят този риск, той никога не 
може да бъдат напълно премахнат. Тестването за проникване трябва да се 
извършва само след внимателно обмисляне, уведомление и планиране. 
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Дефиниция – Специална публикация на NIST 800-115 (2) 
    Тестването за проникване често включва не-технически методи на атака. 
Например, тестващият може да наруши физически контрол за сигурност и 
процедури за връзка с мрежата, да открадне оборудване, да прихване 
чувствителна информация (например, чрез инсталиране на устройства за 
следене на клавиатурата) или да наруши комуникациите. Трябва да се 
внимава при извършване тестване на физическата охрана - охранителите 
трябва да бъдат уведомени за това как ще се провежда дейноста, да имат 
контакт или документация. Друг не-техническо средство за атака е 
използването на социално инженерство, като например, представяне за 
агент на Help Desk и искане на пароли на потребителя или чрез обаждане на 
Help Desk, представяйки се за  потребител, за да се узнае паролата. 

Тестването за проникване се провежда от гледна точка на потенциален 
нападател. Обикновено това е така нареченото тестване "черна кутия" 
(тестващият не дава никаква допълнителна информация за тестваните 
приложения и тяхната среда, освен например URL или евентуално 
стандартен потребителски акаунт). Понякога то може да се провежда като 
тестване "сива кутия" с частични знания за анализирания система (например 
потребителски акаунт и / или документация, която стандартен потребител 
обикновено получава). 
 Има много спецификации и определения за тестването за проникване. По 
отношение на усилията, които е възможно да се посветят на тестовете, може 
би има повече смисъл да се извършат само първите стъпки, предвидени в 
рамките на схемата (т.е. само събиране на информация – оценка на мрежата 
– идентификация на уязвимостите - проникване в рамките на етапа на 
оценка). 
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Методология на тестовете за проникване (1) 

         Методологията на тестовете за проникване е създадена за оценка на 

мрежата, контрол на системата и на приложенията. Този подход се състои от 

три фази и девет стъпки на оценка. Подходът включва следните три фази: 

• Фаза I: Планиране и подготовка; 

• Фаза II: Оценка; 

• Фаза III: Докладване, почистване и унищожаване на артефактите. 

 

   Фаза I "Планиране и подготовка" се състои от стъпки, за да се обмени 

първоначална информация, да се планира и да се извърши подготовка за 

теста. Преди тестването се подписва от двете страни официално 

споразумение за оценка. То ще осигури основа за тази задача и взаимна 

правна защита. То ще определи също определен набор от ангажименти, 

точните дати, време на теста, 

направления на ескалация договорености. Следните дейности са 

предвидени в тази фаза: 

• Определяне на контактни лица от двете страни; 

• Провеждане на срещи, за да се потвърдят обхвата, подхода и 

методологията и 

• Даване съгласие за специфични случаи за изпитване и направленията за 

ескалация. 
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Методология на тестовете за проникване (1) 
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Фаза на оценка – събиране на информация 

         Събирането на информация е по същество с помощта на Интернет, като може за 

целта (фирма и / или лице) да се използват както технически (DNS / WHOIS), така   и 

нетехнически методи (търсачки, дискусионни групи, пощенски списъци и др.). Това е 

началния етап на всеки одит по сигурността на информацията, която много хора са 

склонни да пренебрегват. При извършване на всякакъв вид тест на информационната 

система, събирането на информация и извличането на данни е от съществено 

значение и предоставя цялата възможна информация, за да се продължи с теста. При 

провеждане на събирането на информация е важно да бъдем възможно с най-богато 

въображение. Опитите да се изследват всички  възможни направления е начин да се 

получи по-добро разбиране на целта и нейните ресурси. Всичко, което може да се 

получи по време на този етап на тестване е полезно: фирмени брошури, визитки, 

дипляни, вестникарски обяви, вътрешна документи, и т.н. 

          Събирането на информация не означава, че оценителят установява контакт с 

целевата система. Информацията е събрана от публични източници в Интернет и 

организации, които държат обществена информация (напр. данъчни агенции, 

библиотеки и др.). 

         Този раздел от оценката е изключително важен за оценителя. Оценките са 

ограничени по време и ресурси. Затова е критично да се идентифицират точки, които 

ще бъдат най-вероятно уязвими, и да се съсредоточи вниманието върху тях. Дори най-

добрите инструменти са безполезни, ако не се използват по подходящ начин и на 

точното място и време. Ето защо опитните оценители инвестират в голяма интервал от 

време при събирането на информация. 
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Фаза на оценка – анализ на мрежата  

     
   След първата част, когато цялата възможна информация за целта е била придобита, 

с един по-технически подход се прави "отпечатък" на мрежата и въпросните средства. 

Конкретната информация за мрежата от предишния раздел се разширява в зависимост 

от мрежовата топология. 

   В този етап могат да се използват много инструменти и приложения, за да се 

подпомогне откриването на техническата информация за хостовете и мрежите, които 

участват в теста, както следва: 

• да се намерят действащи хостове; 

• да се сканират портовете и услугите; 

• да се установи периметъра на мрежата (рутери, защитни стени); 

• да се идентифицират критичните услуги; 

• да се направи „пръстов отпечатък” на операционната система; 

да се определят маршрутите, които използва управлението на информационната база;   

• да се направи „пръстов отпечатък” на услугите. 

  За да бъде ефективно определянето на мрежата трябва да се извършва по план. Този 

план включва вероятните слаби места и / или точки, които са най-важни за 

оценяваната организация, като се вземе под внимание цялата информация, получена 

по предишния раздел. 

  Анализирането на мрежата ще помогне на оценителя да направи фина настройка на 

придобитата преди това информация и да потвърди или да отхвърли някои хипотези 

по отношение на целевите системи (например функции, софтуерни / хардуерни марки, 

конфигурация, архитектура, връзка с други ресурси и отношения с бизнес процесите). 
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Фаза на оценка – Идентификация на уязвимостите 

        Преди да бъде започнат този раздел, оценителят трябва да избере 

конкретни точки за тестване и да определи как ще ги тества. По време на 

идентифицирането на уязвимост, оценителят ще изпълнява няколко 

дейности за откриване на използваеми слаби места. Тези дейности 

включват: 

• идентифициране на уязвимите услуги чрез използване банери на услугите; 

• сканиране на уязвимостта, за да се потърсят познати уязвимости. 

 

    Информация относно известните уязвимости може да бъде получена от 

съобщения за сигурност на производителите, или от публичните бази данни 

като SecurityFocus, CVE или чрез консултация с общността на CERT-овете. 

При това трябва да се извърши: 

• симулиране на фалшиво положителни и фалшиво отрицателни проверка 

(например, от корелиращи помежду си уязвимости и с вече придобита 

информация) 

• класифициране на откритите уязвимости; 

• предварителна оценка на вероятното въздействие на класифицираните 

открити  уязвимости; 

• идентифициране на направленията за атака и сценарии за експлоатация. 
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Фаза на оценка – проникване 

         Оценителят се опитва да получат неоторизиран достъп чрез заобикаляне 

на мерките за сигурност и се опитва да достигне до най-високо възможно 

ниво на достъп. Този процес може да бъде разделен на следните стъпки: 

• намиране на доказателства за концепцията на кода в собствените 

хранилища или от публично достъпни източници, за да се тества за наличие 

на уязвимости. Ако кодът е от собственото хранилище и старателно тестван, 

може да се използва директно, в противен случай се тества в изолирана 

среда. 

• разработване на инструменти и скриптове - при някои обстоятелства е 

необходимо (и ценово ефективно) за оценителите да създават свои 

собствени инструменти и скриптове; 

• определяне наличието на уязвимости - само чрез тестване на уязвимостите 

оценителят ще бъде в състояние да потвърди или опровергае тяхното 

наличие;. 

• документиране на  констатациите - документация съдържа детайлни 

обяснения на пътищата за експлоатация на уязвимостите, оценки на 

въздействието и доказателства за съществуването на уязвимости. 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Фаза на оценка – спечелване на достъп и ескалация на 

привилегиите 

 
     

   Получаване на достъп с най-малка привилегия е възможно чрез получаване на 

достъп до непривилегиравани ресурси чрез няколко различни средства, включително: 

• откриване на комбинации от потребителски имена / пароли (например,  речникови 

атаки, брутални силови атаки); 

• разкриване на празна парола или пароли по подразбиране в системните акаунти; 

• използва настройки эна доставчиците (като параметри на конфигурацията на 

мрежата, пароли и др.); 

откриване на публичните услуги, които са позволени за определени операции в 

рамките на системата (писане / създаване / четене на файлове) 

      

     Това е често срещан случай, когато се получава само ниско привилегирован достъп 

до системата. В този конкретен случай трябва да се извърши картиране на местните 

уязвимости (за разлика от мрежово базираните уязвимости) и  проверката за 

експлоатиране на уязвимостите трябва да се извършва в изолирана среда, като след 

това се прилага към компрометираната система. 

      

      На този етап целта е също така да получат административни привилегии. 

Основните бариери за приемане на този подход са нивото на корекции (пачове) и 

втвърдяване на системата срещу заплахите. Инструментите за защита на целостта на 

системата (включително антивирусната) които могат да открият и в някои случаи да 

блокира действието на проверката за експлоатация на уязвимостите. 
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Фаза на оценка – прикриване на следите 

         Нормална практика по време на тестовете за проникване е, за да действа 

колкото е възможно по-прозрачно (с изключение на поискване от клиента), както 

и да изготвя подробна информация и логове на всички действия. 

Скритите файлове са важни, ако оценителят на сигурността иска да скрие 

дейности, извършени по време и след компрометиране на системата, както и да 

поддържа архивни канали. Също е важно и да се скрият инструментите, така че те 

да не бъдат натоварвани на сървъра всеки път. 

 След като нападателят успешно компрометира системата, той ще иска да държи 

това състояние без предупреждение за администратора по очевидни причини. 

Колкото по-дълго нападателят остава в една компрометирана система, толкова са 

по-големи шансовете, че той ще бъде в състояние да постигне целите си по-

нататък в мрежата. 

    По време на процеса от компрометиране на системата някои съмнителни и / 

или погрешни дейности се регистрират. Добрият нападател знае, че логовете 

трябва да се фалшифицират. Той ги модифицира, за да прикрие следите си и да  

заблужди относно присъствието му. 

    Днес на повечето работни станции и сървъри има анти-вирусен софтуер, 

защищаващ системата срещу добре познат зловреден софтуер. Фокусът на тази 

стъпка в тестването за проникване е е да бъде в състояние да дезактивира 

антивирусния софтуер, така че оценителят да може да изпълнява дейността си 

безпрепятствено. След това, трябва да има възможност отново да го активира. 
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Трета фаза – докладване, изчистване и 

унищожаване на артифактите      

   Минималният състав на доклада трябва да включва следното: 

а) вербално отчитане – ако в хода на тестването се идентифицира критичен проблем, 

той трябва да се докладва незабавно и да се гарантира, че организацията е 

осведомена за това. В този момент трябва да бъдат обсъдени и противодействие за 

предпазване от този проблем; 

б) крайно отчитане - след приключване на всички тестове, определени в обхвата на 

работа, се изготвя писмен доклад, описващ подробните резултатите от тестовете и с 

препоръки за подобрение. Докладът трябва включва следните раздели: 

• резюме; 

• обхват на проекта и неговите части; 

• инструменти, които са били използвани; 

• дати и часове на реалните тестове на системите; 

• всеки изход от извършените изпитвания (с изключение на сканирането на 

уязвимостите, които могат да бъдат включени като прикачени файлове);  

• списък на препоръчваните действия. 

    Цялата информация, която се създава по време на тестването на системите,  трябва 

после да бъде премахната от тези системи. Ако това е по някаква причина не е 

възможно за отдалечени системи, всички тези файлове (с тяхното местоположение) 

трябва да бъдат посочени в техническия доклад, така че техническият персонал на 

клиента да бъде в състояние да ги отстрани след като получи доклада. 


