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Web (първоначално физически изпълнен като HTTP сървър, уеб браузър и 
HTTP протокол) се ражда с определен набор от отличителни качества. 
Първоначално, сигурността не е едно от тези качества. Тъй като Интернет 
бързо се разви и неговите компоненти бяха разширени в подкрепа на нови 
модели и идеи, стана необходимо да се разгледат защитните свойства на 
Web, но това е трудно да се реализира надеждно с прилагане на нови мерки 
в областта на сигурността като цяло поради огромния инсталиран софтуер 
за Web агенти. В случай на прилагане на патчове би започнал процес на 
предлогения за тях от същите тези, които осъществяват атаките (политика „с 
еднакъв произход”).  

Уеб браузърът е може би най-критичния за сигурността компонент в 
информационната инфраструктура. Той се превърна в канал, чрез който 
минава по-голямата част от нашата информация. Банкиране, социални 
мрежи, пазаруване, навигация, картови плащания, управление на 
висококачествени услуги за създаване на стойност в облака и дори критични 
инфраструктури като енергийни мрежи - почти всяка дейност, която можете 
да си представите, сега се извършва в рамките на прозореца на браузъра. 
Това прави браузърите все по-интересна цел за кибер-атаки: обемът на уеб-
базирани атаки се увеличи с 93% през 2010 г. в сравнение с 2009 г., с 40 млн. 
атаки на ден, записани за септември 2010 г. (Symantec Threat Report, 2010). 
Много по-сложни заплахи, като например DDoS атаки, използващи ботнет, 
разчитат на пропуски в уеб браузъри, които позволяват монтирането на 
злонамерен софтуер. Дори ако основната причина е другаде, браузърът 
често би бил в състояние да защити потребителя - например в борбата 
срещу фишинг, фарминг и др. 

Същност на проблема 
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Модел на заплахата 

 Съществуват три типа заплахи за уеб приложения: пасивни мрежови 
нападатели, активни мрежови нападатели и несъвършенни уеб разработчици. 
Всъщност, има два други класа заплахи: фишинг и злонамерен софтуер. 
Заплахите могат да бъдат разделени на адресирани и не адресирани. 
Уеб измамата, известна също като "фишинг", е една значима форма на интернет 
престъпления, която се стартира срещу стотици или хиляди физически лица 
всеки ден. Всеки атакуван сайт може да се използва за измама на стотици или 
хиляди жертви и е вероятно, че никога не са открити много сайтове, 
предизвикващи такива атаки. Типичната уеб измама обикновено започва с 
изпращане на и-мейл до група от нищо неподозиращите жертви. Подбират се 
основно такива, които са обявили проблеми с профила си в сайтове за е-
Търговия или други подобни. Следвайки връзката в и-мейл съобщението 
жертвите на спуфинг атаката се свързват с подменен сайт. След като жертвата 
използва  своите потребителско име и парола, за да влезе в подменения сайт, 
престъпникът разполага със тях, за да имитира жертвата в истинския сайт, за  
потенциално теглене на пари от сметката на жертвата или причиняване на други 
вреди. 
     През последните няколко години функционалностите на клиента нарастнаха 
значително с въвеждането на нови приложни интерфейси (API). Разрешение за  
използване на разширена функционалност се издава обикновено с определена 
процедура и се съхранява, докато не бъде отменена от потребителя. Тази 
ситуация може да прави сайтове, които са придобили такива привилегии, много 
интересна цели за нападателите. 
     Много от функциите, определени в спецификациите, са достъпни при 
различни контексти на браузване, включително т.н. „пясъчна кутия (sandbox)” 
или частен контекст на браузъра. За съжаление, такива спецификации не са 
винаги ясно определят точното поведение на функционалностите.  
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Уеб пробив 
Устройствата, с които уеб приложенията работят, са много разнообразни, вариращи 

от класически настолни системи до смартфони или вградени устройства, като игрови 
конзоли и телевизори. Във всяко от тези устройства има операционна система, който 
може да съдържа контрол за сигурност за конкретни операции, като например 
определяне на местоположението на устройството. Извършването на няколко 
проверки за сигурност може да бъде проблематично и  да обърка потребителя. Освен 
това, контролите за сигурност, определени в спецификациите, обикновено са по-
прецизни от действително извършваните. 
    В момента, така наречените уеб пробиви са най-широко разпространени.  При 
разработването на първоначалните версии на браузърите те са били предназначени 
само за разглеждане на хипертекстови документи. Функционалността им непрекъснато 
се увеличава, те са вече компонент на операционните системи. Успоредно с това 
развитие възникват множество проблеми със сигурността на използваните 
технологии, като: допълнителни модули (плъгини), елементите ActiveX, Java 
приложения, ресурси за подготовката на Java Sript, VBScript, PerlScript, Dynamic HTML 
и пр. 
     В резултат от поддръжката на тези технологии не само от браузърите, но също така 
и от клиенти за електронна поща, се появяват голям брой вируси в пощата, но също 
така и вируси, заразяващ HTML файловете (внедрени във VBScript при използване на 
ActiveX обекти). Също така са получили голямо разпространение троянските коне. 
Уеб пробивът се извършва обикновенно автоматично от изпълними програми, които, 
са предназначени за кражба или унищожаване на компютърни данни. Те могат да 
бъдат инсталирани на клиентския компютър, когато сърфирате в интернет и изтегляте 
необходимите файлове от други уеб сайтове, или най-често в ICQ или IRC сесии. Този 
тип програми могат да бъдат Java аплети, ActiveX обекти, Java Script, Visual Basic 
скриптове или практически всеки нов език за програмиране, предназначени за дизайн 
на уеб страници.      
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Бисквитки 

Една от опасностите за трафика в мрежата са така наречените 
"бисквитки". В  бисквитките не се съдържат изпълними програми - сами по 
себе си те не могат  да предизвикат атака, но те съдържат поверителна 
информация за навиците на клиентите. Ето защо, те бихь могат да бъдат 
прочетени от друг сайт чрез специално направен скрипт или ActiveX 
програма. 
Netscape Navigator осъществи подподдръжка на "бисквитките" за първи път 
в своя браузър версия 2.0, датиращ от 1996 г. Бисквитките предложиха 
механизъм, който позволява на сървъра да съхраненява данни за клиента, 
както и автоматично извикване (чрез изпълнението на клиента) на искане за 
определен домейн и URL път. Много сайтове използват този механизъм за 
идентифициране на потребителска сесия със сайта и след това съхраняват 
данни, аналогични на  потребителска, свързани с "бисквитката" 
идентификатор. 
 

Бисквитките станаха успешни, защото те са по-надеждни показатели за 
сесия от конкурентните механизми (като състояние на сесия в URI или 
съдържанието на  HTTP заявката, които изискват, че потребителите да не са 
прекъсвали сесията). 
 

За да се гарантира, че бисквитката е изпратена само до домейна, от който 
произхожда, браузърът трябва да бъде в състояние да определи домейна, 
свързан с нейния уникален произход.  
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Принципи на Уеб-архитектурата, свързани със 

сигурността (1) 
      Представителните уеб ресурси често се формира от съдържание, 
придобито от повече от един "домейн" (среда, определена от един набор от 
политики за сигурност). Взаимодействията между тези части от съдържание 
трябва да се отработват в т.н. "кутии с пясък", за да се предотврати 
възможността на съдържание от един домейн да причинява проблеми на 
съдържание от друг  домейн. 
      

     Пренасочванети на Уеб браузър понякога се осъществява без участието 
на потребителите (например, "бисквитки"), което може да доведе до 
неочаквани последици. "Бисквитки"-те са една споделен клиент-браузерен 
ресурс - един сайт може да извика бисквитка, притежание на друг сайт, при 
което последният може да възприеме това като заявка на аутентифициран 
потребител. 

    

      Да се смени с престъпна цел идентичността на Уеб сайт е относително 
лесно (промяна на референтното заглавие, фалшифициране на DNS и пр.). 
Сървърите често зависят от клиента, за да идентифицират запитването, но 
клиентите често са подложени на манипулации от други сървъри и 
софтуерни дефекти. Не всички клиенти са способни да следят коректността 
на програмното си осигуряване. Поради това, трябва да се използват 
аутентикационни протоколи, базирани SSL сертификати заверка или IP 
защита на DNS). 
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Принципи на Уеб-архитектурата, свързани със 

сигурността (2) 
     При това, не се изискват отделни стъпки от страна на потребителя, като 
"сваляне", "инсталиране" и "изпълнение". Уеб съдържанието често се 
изпълнява незабавно от страна на клиента, без да дава на потребителя 
възможност да одобри достъп до чувствителни или ограничените ресурси 
на клиента (като процесора и локално съхранение) 
     Документите или откъсите от тях обикновено не са обвързани с техния 
издател по никакъв начин, така че да могат да бъдат проверени в мрежата 
(например, чрез оперативно съвместими криптографии) 
    

     Желаните свойства на сигурността на уеб изискват: 
- един Уеб агент не трябва да има прекомерно доверие за правилно 
поведение на целия клас уеб агенти при споделяне на ресурс; 
- възможно е да се свърже един слой на уеб протокола с други слоеве (DNS 
IP адрес следва да бъде свързан с IP адреса на SSL и ключовете му в 
приложния слой), така че, когато е необходимо, те да не могат да бъдат 
разделени; 
- възможно е да се заредят или вградят всички уеб ресурси от множество 
домейни за сигурност по един последователен начин - за разлика от 
сегашната ситуация, където изображенията и CSS не са предмет на политика 
от един и същ произход и когато скриптове могат да бъдат динамично 
добавени към страница (чрез <script src=.../> tag), без да принадлежат на 
политика със същия произход.  
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Принципи на Уеб-архитектурата, свързани със 

сигурността (3) 
   Наред с множеството стандарти за мрежова сигурност и специфични за Web-приложенията, се 

появяват и нови разработки, базирани на семантиката на комуникацията и контекста на 

съобщенията. Пример за такава разработка е проекта за Semantic Firewall. Той се представя като 

услуга, работеща заедно с традиционните защитни стени, като отчита контекста на входящите и 

изходящи съобщения, както и семантиката на последователността им като разговор. 

Предимството на тази разработка е, че се интегрира с модерните насоки в разработката на Web-

приложения, като описание на бизнес процесите, потока на работа на услугите, взаимодействието 

и онтологията им. 

    Друго модерно средство за осигуряване на защита при Web-приложенията представлява XML 

защитната стена. Целта на защитната стена от този тип е да извършва филтриране на XML 

съобщенията, анализирайки съдържанието им и прилагайки предварително зададени правила за 

контрол на достъпа. Даден клиент или приложение може да извърши достъп до дадена услуга 

само ако съществува правило, което позволява това и съдържанието на съобщението се счита за 

безопасно за приложението. Този тип защита има следните предимства: 

•правилата за контрол на достъпа се съхраняват централизирано и следователно са лесни за 

администриране; 

•събиране на журнална информация за входящи и изходящи съобщения; 

•може да бъдат комбинирани със система за откриване на нарушители; 

•добавянето на ново приложение е лесно, просто се добавят нови правила; добавянето на нов 

потребител изисква добавяне на правило в съответния набор. 

Възможни недостатъци на подхода с XML защитна стена са: зависимост на ефективността на 

приложенията от натоварването на защитната стена; разчита се на сигурността на операционната 

система, на която се изпълнява защитната стена. 
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Стандарти, свързани с Уеб-сигурността (1) 

 

 

    Стандартите, които регламентират браузерите, съответно тяхната сигурност, в 

момента са в процес на основна трансформация. За да се съобразят нововъведения в 

уеб приложенията с новите бизнес модели в момента се разработва комплекс от нови 

стандарти. Те включват усъвършенстване на HTML (HTML5), комуникационни 

стандарти, като CORS и XHR, стандарти за достъп до пространствени данни, 

пакетирани самостоятелни приложения (widgets). 

       

      Спецификацията CORS определя механизъм, който да позволи поръчка от клиента 

с кръстосан произход.  

      

     Спецификациите HSTS определят механизъм, който позволява на уеб сайтовете да 

декларират своята достъпност само чрез сигурни връзки и / или за потребителите, 

които са способни сами да насочват своите потребителски агенти, за да 

взаимодействат с дадени сайтове само чрез сигурни връзки. Тази обща политика се 

нарича „HTTP строга транспортна сигурност” (HSTS - HTTP Strict Transport Security). 

Политиката се обявява от уеб сайтовете чрез HSTS хедера за отговор и / или чрез 

други средства, например, конфигурацията на потребителския агент. 

       

    Политиката се съобщава от сървъра на потребителския агент чрез полето за 

отговор на HTTP хедъра, наречено "стриктна транспортна сигурност". Политиката 

определя период от време, през което потребителският агент има достъп до сървъра 

единствено чрез сигурен начин.  
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Стандарти, свързани с Уеб-сигурността (2) 

 

 

 

    HSTS политиката помага за защита на потребителите на страницата срещу някои 
пасивни (подслушване) и активни мрежови атаки. Нападателят има значително 
намалена способност да се намеси в заявки и отговори между ползвателя и 
интернет страницата, когато браузърът на потребителя има HSTS, работещи за 
този сайт. 
     Най-важната уязвимост, която може да HSTS е SSL-източването. То работи 
чрез прозрачно конвертиране на защитената връзка HTTPS в обикновена HTTP 
връзка. Потребителят може да се види, че връзката е несигурно, но няма начин 
да разбере, дали връзката трябва да бъде защитена. Много уеб-сайтове не 
използват SSL, затова няма начин да се знае (предварително познаване), дали 
използването на обикновен HTTP се дължи на атака или просто защото сайтът не 
е изпълнил SSL. 

   HSTS решава този проблем, като информира браузъра, че връзките на сайта  
трябва да използват SSL. Разбира се, хедъра на HSTS може да бъде премахнат от 
нападателя, ако това е първото посещение на потребителя. Chrome се опитва да 
ограничи този проблем, като включва кодиран списък на HSTS сайтовете. За 
съжаление, това решение не може да се мащабира, като се включат всички 
сайтове в интернет, по-работещо решение може да се постигне чрез включване 
на HSTS данни вътре DNS записи, както и достъп до тях сигурно чрез DNSSEC.  
     

    Спецификацията HTML5 определя 5-та версия на основния език на World Wide 
Web: Hypertext Markup Language (HTML). В тази версия, са въведени нови 
функции, за да се помогне на авторите на уеб приложение, въведени са нови 
елементи на базата на научни изследвания в преобладаващите практики за 
авторство, като особено внимание е отделено на определяне на ясни критерии за 
съответствие за потребителските агенти. 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Стандарти, свързани с Уеб-сигурността (3) 

 
 

      Новите функционалности, въведени в спецификацията на HTML5 позволяват да се 
организират „кутии с пясък” на вградената рамка. Те налага ограничения върху цялото 
съдържание в рамката. Специфичните особености и последиците от „кутиите с пясък” 
са част от анализа на сигурността. 
     Двата функционални блока вътре в прозореца (обработка на събития DOM (обектен 
модел на документа)) представляват двата "крайъгълни камъка” на функционалност 
на динамичните уеб страници. Обработката на събития се използва широко, за да се 
регистрират обработките за конкретно събитие, като например, получаването на 
съобщения от други прозорци или уведомяване за кликвания на мишката. Достъпът на 
DOM предоставя скрипт, чрез който може да се чете или променя структурата на 
документа в движение. 
 
Уеб-шлюзове 
       Традиционната за информационната сигурност „защита в дълбочина" тук се 
представя като модел за съпоставяне на техники, разположени в мрежа или хост-
базирани системи. 
      Тези технологии представляват продължаващите усилия за подобряване на  порт-
базираните блокировки и за преодоляване на присъщите ограничения на предишния 
кръг на базираните на сигнатури или списъци продукти за сигурност. Подходът на уеб-
шлюзовете не е по-различен. Както нападателите порменят тактиките, редувайки атаки 
за проникване с доставка на зловреден софтуер чрез комуникация през Интернет, 
организациите трябва да засилят контрола си над уеб-базираните комуникации. 
        В резултат на това бяха разработени уеб-шлюзовете. Тези технологии, както и 
някои разработени преди тях, използват списъци на известни лоши URL адреси и не са 
насочени към противодействие на непознати заплахи в бъдещето. Тези, които ги 
използвата, трябва да се базират на възможностите за превенция на събития, 
основаващи се на списък, т.е. предотвратяване на предаване на уеб данни и уеб 
сайтове, които са вече известни като злонамерени. 
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        Докато уеб шлюзовете предлагат някои първоначални значения на сигурността, 
нападателите могат да преориентират своята тактика. Те могот да преминат към  
напълно динамични и завоалирани модели, както на атаката, така и на 
зловредния код, които правят списъците на злонамерени уеб сайтове остарели. 
Следователно, точно когато уеб шлюзовете бяха започнали да бъде широко 
приемани, те станаха изостанали от гледна точка на сигурността. Въпреки че тези 
технологии все още имат полезност при прилагането на някои политики, които 
ограничават уеб браузването от служителите, когато става дума за борба срещу 
съвременните атаки, ролята на уеб шлюзовете в сигурността става все по-
маргинална. Същото е вярно и за антивирусния софтуер и други технологии, 
което се дължи на промяна в тактиката от кибер престъпниците. 
 
Проектът „Отворено приложение за уеб сигурност” (OWASP) е отворена общност, 
посветена на намирането и борбата срещу причините за несигурен софтуер. 
Всички OWASP инструменти, документи и форуми са безплатни и отворени за 
всеки, който се интересува от подобряване на сигурността на приложенията. 
      Обичайната архитектура е един прост линеен процесуален скрипт. Това е най-
честата форма на кодиране за ASP, Cold Fusion и на PHP скриптове, но рядко (но 
не и невъзможно) за ASP.NET и J2EE приложения. Причината за въвеждане на 
тази архитектура е, че е лесно да се напише и малко умения са необходими за 
поддържане на кода. За по-малки приложения разходите за преминаване към по-
мащабируема архитектура никога няма да бъдат възстановени по време на 
изпълнението им. Например, ако са необходими три седмици на разработчика, за 
да възстанови фактора на скриптовете в MVC подхода, тези три седмици никога 
няма да бъдат забелязани от крайните потребители, получили това подобрение. 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Стандарти, свързани с Уеб-сигурността (5) 

 
    Когато приложенията стават по-големи, става все по-трудно да се внедрят и 
поддържат функции за сигурност. Използването на мащабируеми 
архитектури на приложения се превръща повече в необходимост, отколкото 
лукс. Когато дадено приложение се нуждае от повече от три таблици в базата 
данни или се представя с повече от приблизително 20 - 50 функции на 
потребителя, това е абсолютно наложително. 
 

     Скалируемата архитектура често се разделя по редове и ако се използват 
модели за дизайн, често разделени на повторно използваеми модули със 
специфични насоки за прилагане на модулност, изисквания за интерфейса и 
за обектност на повторната употреба. Разделянето на приложението по 
редове позволява то да бъде разпределено на различни сървъри, като по 
този начин се подобрява скалируемостта на приложението за сметка на 
неговата сложност. 
  

      Една от най-често прилаганите архитектури за уеб приложение е Model-
View-Controller (MVC). Архитектурата за сигурност притежава следните 
основни стълбове: приложението трябва да осигури контрол за защита на 
поверителността на информацията, целостта на данните и да предоставя 
достъп до данните, когато това се изисква (наличност) и само на 
оправомощени ползватели. Архитектура на сигурност не е "markitecture", 
където рог на изобилие от продукти за сигурност се конкурират помежду си, 
а внимателно обмислен набор от функции, контрол, безопасни процеси и 
състояние за сигурност по подразбиране. 
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Хипертекстов модел от ново поколение  
     Главната идея на модела е 
браузерната концепцията на прозорец, 
съдържащ  документ. Визуално се 
появява още един прозорец на 
браузъра, който е представен чрез 
определен. През този прозореца уеб 
страниците и скриптовете получават 
достъп до вътрешни свойства (URL, 
навигация история и т.н.), до  
обработчиците на събития, до 
документи и многобройните клиентски 
ориентирани API. 
 
 

Прозорецът може да съдържа 
множество документи (т.е. историята 
на сърфирането), но само един от тези 
документи може да бъде активен в 
даден момент. Тъй като връзката 
между прозорец и документ в един 
момент на времето е еднозначна, ние 
не делим прозорец и документ, когато 
това не е от значение. 
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СИГУРНОСТ 
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    Защитата на информацията и системите срещу пълния спектър от заплахи 
изисква използването на няколко, застъпващи се подходи за защита, насочени 
към хората, технологичните и оперативните аспекти на информационните 
системи. Това се дължи на силно интерактивния характер на различните системи 
и мрежи, както и факта, че всяка една система не може да бъде адекватно 
осигурена, освен ако всички свързани с нея системи също не са осигурени. 
    С помощта на няколко припокриващи се подходи за защита пробиването или 
заобикаляне на всеки индивидуален подход няма да остави системата 
незащитена. Чрез обучение на потребителите и повишаване на 
информираността, добре изработени политики и процедури, създаване на 
слоеве защитни механизми се решава ефективно защитата на информационните 
технологии за постигане на техните целит и задачи. 
     За да помогне при разработването на сигурни информационни системи, NIST 
създаде набор от инженерингови принципи за системата за сигурност. Тези 
принципи осигуряват основата за по-последователен и структуриран подход към 
проектирането, разработването и прилагането на подходи за ИТ сигурност. 
Докато първичната цел е осъществяването на технически контрол, тези 
принципи подчертават факта, че, за да бъдат ефективни системите за сигурност, 
при тяхното изграждане трябва да се обръща внимание не само на техническите 
въпроси, но и на политиките за сигурност, оперативните процедури, както и на 
обучението на потребителите. 
   Принципите, описани от NIST, трябва внимателно да се разглеждат през целия 
жизнен цикъл на всяка система. Освен това, заради постоянно променящата се 
информационна среда на системата за сигурност, тези установените принципи не 
трябва да се считат като статичен всеобхватен списък. Вместо това, те трябва да 
бъдат логическа основа за фундаменталните методи в  съвременната 
операционна среда. 

Въведение (1) 
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    Тъй като технологиите се усъвършенстват и техниките за защита стават все по-

точни, необходимо е и усъвършенстване на принципите за сигурност. Всеки принцип 

има два компонента. Първият е таблица, която показва къде принцип следва да се 

прилага по време на жизнения цикъл на системата. Вторият е обяснителен разказ за 

действието на принципа.   Като основен инструмент за управление на оперативните 

процеси в информационните системи и осигуряване на информационна сигурност, 

експертите препоръчват създаването на зони на сигурност в информационната 

система, дефинирани в международния стандарт ISO / IEC 15408-2 "Общи критерии".  

    Зоните за сигурност са области от софтуерната системна архитектура, в която 

специфичен набор от мерки се предоставят за конкретните нива на сигурност. Тези 

области са адекватно разделени една от друга чрез механизми за преместване на 

данни от една зона в друга. Движението на данните е строго регламентирано и се 

извършва в контролни обекти, като защитни стени, прокси сървъри и др. 

   Мрежовите защитни мерки са първата бариера за защита на ИТ системните ресурси 

срещу заплахи с произход извън мрежата (нарушители, зловреден коди т.н.). 

Основните системи за защита са: защитни стени, системи за откриване и за 

предотвратяване на проникване (IPS / IDS), VPN защита и системи за инспекция на 

съдържание, като анти-вирус, анти-спам и филтриране на URL адреси. Тези хардуерни 

и софтуерни решения се допълват и подкрепят от защитните механизми, свързани с 

операционните системи, базите данни и приложенията. Внедряването на ефективна, 

мащабируема система за сигурност за средни и големи мрежи изисква внимателна 

добре обмислена разработка въз основа на анализ на риска на организацията и 

принципите на солидната защита. 
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    Защитата на ИТ системните ресурси се основава на много слоеве за 

сигурност. Разширения на принципа на защита в дълбочина са следните 

правила: 

- защита на слоеве – слоевете на сигурността се допълват един друг: ако 

един пропусне, следващият улавя; 

- отбрана на няколко места - защитни средства за сигурност са разположени в 

различни места на системата; 

- защита чрез диверсификация - безопасността на ИТ системни ресурси 

трябва да се базира на защитни слоеве, състоящи се от различни видове 

устройства. Когато се използват два слоя от същия тип (например, две 

мрежови защитни стени), те трябва да бъдат от различни доставчици. Това 

правило трябва да се използва с повишено внимание, тъй като увеличава 

сложността на системата за сигурност и може да направи по-трудно и скъпо 

управлението и поддръжката. 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Дълбока защита (2) 

    Принципът на раздробяването включва следните правила за 
проектиране на системата за сигурност: 
   
    А. Системните ресурси на различни нива на чувствителност трябва да 
бъдат разположени в различни зони за сигурност: 
- устройствата и компютърните системи, предоставящи услуги за външни 
мрежи трябва да бъдат разположени в различни зони (демилитаризирана 
зона - DMZ) от вътрешните мрежови устройства и компютърни системи; 
- стратегическите ИТ ресурси на системата трябва да бъдат разположени 
в специални зони за сигурност; 
- устройствата и компютърни системи с ниско ниво на доверие, като 
отдалечени сървъри за достъп и безжични точки за достъп до мрежата 
трябва да бъдат разположени в специални зони за сигурност. 
 
     Б. ИТ системните ресурси от различните видове трябва да бъдат 
разположени в отделни зони за сигурност: 
- потребителските работни станции трябва да бъдат разположени в 
различни зони на сигурност  от сървърите; 
- системите за управление  на сигурността на мрежите и трябва да бъдат 
разположени в специални зони за сигурност; 
- системите в етап на развитие трябва да бъдат разположени в различни 
зони от системите в експлоатация. 
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         Зоната за сигурност е конструкция за изпълнение на сигурността 
последователно във взаимосвързани мрежи и системни среди. Тя определя 
границите на логическа област в мрежовата среда с определено ниво на 
сигурността. Зоните определят граничните периметри и свързаните с тях 
изисквания на защитата. Това се постига чрез: 
- определяне на единиците, които „населяват” зоните за сигурност; 
- определяне на отделните входни пунктове; 
- филтриране на мрежовия трафик на входните пунктове; 
- мониторинг на състоянието на мрежата; 
- удостоверяване на самоличността на мрежови субекти; 
- мониторинг на мрежвия трафик на входни точки. 
    Концепцията на зоните за сигурност е ограничена до мрежата и системната 
среда. Използването на зоните е предназначено за намаляване на заплахата 
за крайните системи и приложения. Зоната не е предназначена да отговори 
на всички изисквания за сигурност на крайните системи, приложения или 
данни. За да се постигне солидно общо състояние на сигурност, зоните 
трябва да се използва съвместно с други платформи за сигурност, 
приложения и административен контрол на сигурността. В рамките на 
зонате, тези допълнителни мерки могат да се прилагат въз основа на 
предположения относно сигурността на мрежата и системната среда, 
включително: 
- нивото на доверие в единиците, намиращи се в мрежовата среда; 
- естеството на мрежовия трафик при влизане и излизане от средата; 
- характера на трафика в рамките на средата; 
- услугите за сигурност, предназначени за защита на комуникациите; 
- надеждността на мрежата и системната среда. 
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ZIP – Zone Interface Port 
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Цел на зоните за сигурност (1)  
     Целта на зоните за сигурност на мрежата е да се създаде единна среда за 
сигурност, която да: 
- установява основните изисквания, като същевременно осигурява гъвкавост на 
отделните подразделения, за да отговори на техните специфични задължения в 
областта на сигурността; 
- насърчава оперативната съвместимост и взаимосвързаността на мрежите; 
- осигурява еднакво ниво на сигурност за платформи и приложения в рамките на 
дадена зона. 
       За да осигурят съвместими и последователни нива на чувствителност към 
заплахите в мрежата  зоните поддържат разнообразие от решения за сигурност. По 
този начин те отразяват различията в критичността на активите и нивата на риск, 
участващи в изпълнението на набора от бизнес изисквания. Всеки тип зона има 
конкретна цел за сигурността по отношение на податливостта към  мрежовите 
заплахи. Нивото на чувствителност зависи от честотата, вида и сериозността на 
заплахите, на които системите в рамките на зоната, ще бъдат изложени. По същия 
начин, когато са свързани две зони, контролът на интерфейса поддържа сходно ниво 
на чувствителност в рамките на всяка свързана зона. Заплахите, уязвимостите и 
активите следва да бъдат периодично преглеждани и съответно да се актуализира 
оценката на риска в рамките на непрекъснатото управление на риска във всяка зона. 
      Границите на зоната осигуряват възложените отговорностите за сигурността на 
мрежата. Като орган, отговорен зо сигурността в определен периметър, зоната за 
сигурност орган следва да отговаря за осигуряването на редовни прегледи на риска, и 
че резултатите се отразяват като модификации на зоната. Процесът за споделяне на 
тази информация трябва да включва дефиниция на отговорностите на лицата, 
упълномощени да изпращат и / или да получават информация и план за отговор на 
получените данни. Предвид това, всяка зона за сигурност трябва да има достатъчен 
контрол върху интерфейсите с други зони, за да бъде в състояние да реагира на 
инциденти, свързани със сигурността, и да осигури необходимите мерки, за да се 
предотвратят тези инциденти. Контролът върху интерфейсите с други зони трябва да 

бъде  балансиран с изискванията за оперативна съвместимост.  



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Цел на зоните за сигурност (2) 
   Контрол на трафика - зоните контролират трафика, преминаващ между тях, за да се 
гарантира, че: 
- на изисквания трафик е разрешено да премине между зоните; 
- злонамереният трафик се идентифицира и се филтрира, където е възможно; 
- трафикът е насочен към специфицираните ресурси; 
- изходящият трафик не излага зоната на допълнителни рискове. 
   Гранична защита – за да управляват рисковете, свързани с задни врати към 
системите, зоните гарантират, че: 
- всички устройства, свързани към зоната, са разрешени; 
- всички интерфейси с други зони се аутентицират и оторизират; 
- всички гранични подсистеми са стабилизирани срещу атаки; 
- конфигурацията на хоста като периметър се контролира строго и съответните нива 
на сигурност се прилагат. 
   Поверителност - зоните осигуряват ниво на сигурност на мрежата и контрол, 
необходими за защита на личната информация в съответствие със съответното 
законодателство. Нивата на контрол в мрежата на ниво могат да се променят в 
зависимост от ИТ среда. 
  Защита на данните - всички зони поддържат използването на протоколи за защита, 
които прилагат услуги за конфиденциалност и интегритет на данните. За да се 
осигурят надеждни, отворени и оперативно съвместими мрежи, обаче, услугите за 
защита на личните данни могат да се изискват в зоната само в определени ситуации, 
като при използването на особено уязвими технологии (например, безжични) или при 
често предаване на големи обеми на чувствителни данни. 
   Слоеве на защитата – периметърът на защитите се прилага в границите на зоната, за 
да се гарантира, че чувствителните активи се поддържат зад няколко слоя на защита. 
При това се ограничават щетите, свързани с провала на механизма за защита на 
периметъра. 
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Цел на зоните за сигурност (3) 
     Непрекъснатост на услугата - въпреки че достъпността на системата се постига до 
голяма степен при нейната разработка (например, отказоустойчивост, излишък и 
инженерна надеждност), това намалява заплахите към достъпността на критичните 
услуги. В допълнение, когато е нужно, зоните осигуряват мрежови възможности, за да 
осигурят възстановяване на функциите, включително способности за 
преконфигуриране в отговор на променящите се условия и, в някои случаи, 
динамично преконфигуриране в отговор на всяко увеличение или намаление на 
нивото на  заплаха. 
  Капсулиране на услуги - зони капсулират услугите, предлагани от една зона в други 
зони. Само онези услуги, които са налични в интерфейса на зоната, са видими за 
останалите зони. Не трябва да се показват публично всички други услуги на единици 
извън зоната. 
   Анализът на риска и мерките за сигурност преди всичко се фокусират върху най-
ценните ИТ системни ресурси на системите, които изпълняват или подпомагат бизнес 
задачите на организацията. Все пак обхватът на защитите не трябва да се ограничава 
до най-ценните ресурси. Защитата трябва да стане ефективна бариера срещу атаките, 
проведени с помощта на технологията "прескачане на островите". При нея се прави 
опит за неоторизиран достъп до по-слабо защитени зони (обикновено по-малко важни 
за организацията), който се използва като база за проникването в по-добре защитени и 
по-ценни системни ресурси. При разработването на изискванията за сигурност за ИТ 
системните ресурси се определя тяхната  критичност и чувствителност, особено 
когато приоритет е наличността и продължаването на операцията (т.н. High Availability 
Configurations). Откриването и реагирането на инциденти, свързани с нарушения на 
сигурността, са важни теми, които трябва да бъдат разработени по време на процеса 
на проектиране. В действителност няма 100 процента ефективна защита и ситуациите 
на евентуално пробеве в защитата трябва да бъдат обмислени и планирани. 
Например, пробив може да бъде постигнато с използването на непубликуван бъг за 
сигурност или в рамките на мрежата, заобикаляйки IPS защитите. Такива евентуални 
случаи трябва да записани в процедурите за реагиране на инциденти. 
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Защитна стена (1) 
      Защитната стена е устройство или набор от устройства, предназначени да разрешат 
или да спрат трафик на данни въз основа на набор от правила. Често се използва за 
защита на мрежи от неоторизиран достъп, като в същото време дава възможност на 
преминаване на легално  съобщение. 
    Има различни видове защитни стени, в зависимост от мястото им в комуникацията и 
от състоянията, които се проследяват: 
- Защитни стени на мрежово ниво (също така наречени пакетни филтри) - работят на 
относително ниско ниво на TCP / IP протоколния стек. Те не позволяват на пакетите да 
преминават през тях, освен ако не отговарят на определени правила. 
Администраторът на защитната стена може да определи правилата или последните се 
прилагат по подразбиране. Съвременните защитни стени могат да филтрират трафика 
въз основа на много атрибути на пакетите, като: IP адрес на източника, изходен порт, 
IP адрес на дестинация или порт, тип на мрежовата услуга като WWW или FTP. Те могат 
да филтрират въз основа на протоколи, TTL (Time-to-Live) стойности, подмрежа на 
източника, както и много други атрибути. 
- Защитните стени на ниво приложение работят на ниво приложение на TCP / IP 
протоколния стек (т.е., Уеб трафик, Telnet или FTP трафик) и могат да спрат всички 
пакети, които пътуват до или от прилжението. Те блокират други пакети (обикновено 
без уведомяване на изпращача). По принцип, защитните стени на приложно ниво могат 
да предотвратят целия нежелан външен трафик от  защитените устройства машини. 
Проверявайки всички пакети за неподходящо съдържание, защитните стени могат да 
ограничат или да предотврати разпространението на мрежови компютърни червеи и 
троянски коне. Като допълнителен критерий за инспекция може да се бъде добавена 
латентността на изпращането на пакетите до тяхното местоназначение. Тези защитни 
стени функционират като определят дали един процес трябва да приеме дадена 
комуникация. Защитните стени на приложно ниво изпълненяват техните функции като 
филтрират връзките между приложния слой и долните слоеве на OSI модела. Те 
работят подобно на пакетните филтри, но техните правила за филтриране са базирани 
на характиристики на процеси вместо на връзки на база портове. 
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        Като цяло, определянето на правилата за процесите изисква анализ на 
голямо количество събития. Пради това, рядко могат да се срещната защитни 
стени на ниво приложение, които не са комбинирани с пакетни филтри. 
- Прокси устройство (реализирано като специализиран хардуер или софтуер или 
машина с общо предназначение) - може да действа като защитна стена, като в 
отговор на входните пакети (заявки за свързване, например) по начина на 
приложение може да блокира други пакети. Прокситата правят подправяне на 
вътрешна система от външната мрежа много трудно и неправилна употреба на 
вътрешна система няма непременно да доведе до нарушаване на сигурността 
извън защитната стена (толкова дълго, колкото приложното  прокси остава 
непокътнато и конфигурирано правилно). Обратно, нарушители могат да 
„отвлекат” публично-достъпна система и да я използват като прокси за техните 
собствени цели. Така проксито се представя като тази система пред други 
вътрешни машини. Докато използването на вътрешни адресни пространства 
подобрява сигурността, злоумишлениците все още могат да използват методи, 
като например IP спуфинг, за да се опитат да прекарат пакети през набелязана 
мрежа. 
     Защитните стени често имат функционалност за превод на мрежов адрес и 
хостовете, разположени зад такава стена, често имат адреси в "частния адресен 
диапазон". Защитните стени често имат такава функционалност, за да се скрие 
истинския адрес на защитените хостове. Скриването на адресите на защитените 
устройства става все по-важна защита срещу мрежовото разузнаване. 
   През последните години се появиха защитни стени за уеб приложения(WAF - 
Web Application Firewalls). Те, за разлика от мрежовите защитни стени, анализират 
съдържанието на IP нивото на пакетите и предотвратяват атаки срещу уеб 
приложенията. 

 
 

Защитна стена (2) 
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УЯЗВИМОСТИТЕ 
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   За кибер престъпника уязвимостите в мрежата са скрити активи с висока стойност. Когато са 

открити, тези уязвимости могат да бъдат насочени към експлоатация, което може да доведе в 

незаконно влизане в мрежа, може да се разкрие поверителна информация, което осигурява 

средства за кражба на самоличности, кражба на търговски тайни, нарушавне на 

неприкосновеността на личния живот, на разпоредбите на законите и регулациите или 

парализиране на бизнес операции . 

    Всеки ден се появяват нови уязвимости, поради пропуски в софтуера, неправилна конфигурация 

на приложения и ИТ структури, както и добрата стара човешка грешка. Независимо от техния 

източник, уязвимостите не изчезват от само себе си. Тяхното откриване, премахване и контрол 

изискват управление на  уязвимостите (VM - vulnerability management). Това е регулиран 

непрекъснат процес на използване на специализирани инструменти за сигурност и работния 

процес, които активно помагат за премахване на експлоатируемите рискове.  

Уязвимостите са навреждали на операционните системи и софтуерните  приложения от най-

ранните дни на изчислителната техника. Те трябва да са са редки, но сега можете да прочетете за 

успешни атентати чрез Интернет почти всеки ден. Универсалното свързване, предоставено от 

глобалната мрежа дава на  хакерите и престъпниците лесен достъп до вашата мрежа и нейните 

компютърни ресурси. Когато вашите мрежови устройства се изпълняват без текущи актуализации 

на защитата, тези незакърпени устройства са непосредствено уязвими към различни атаки. Всеки 

бизнес е чувствителен, ако уязвимостите не са идентифицирани и фиксирани. 

   Програмните грешки причиняват повечето уязвимости в софтуера. Често срещана грешка е загуба 

на възможността за да проверка размерите на буферите за данни (един вид контейнер за 

съхранение на паметта), при които компютърният процес изпълнява своите функции. Когато стане 

препълване на буфера, той презаписва данни в съседни буфери памет. Това поврежда стека или 

редица области на паметта, което може да позволи изпълнение на код на атакуващия тази машина 

чрез вирус, червей или други неприятни средства. 

Дефиниция и класификация (1) 
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Дефиниция и класификация (2) 
   Компютърните учени смятат, че около 5 до 20 „бъга” са налице във всеки хиляда 
реда софтуерен код, така че не е изненада, че виждате редовни съобщения за нови 
уязвимости, свързани с пачове и начини за заобикаляне. Рискът за  уязвимости расте 
с използване на General Public License софтуер особено, тъй като изпълнителите 
въвеждат неизпитани модули в обектно-ориентирания програмен код. Когато 
качеството на кода е незначително, експерти го наричат "не-здрав". Модулите с код, 
пуснати в публичното пространство, могат да включват не-здрави реализации на 
стандартите на интернет протокола, което ги прави лесни мишени за атака, когато се 
използват в мрежа от реалния свят. Уязвимостите трябва да бъдат идентифицирани и 
елиминирани на регулярна основа, защото нови уязвимости се откриват всеки ден. 
Така например, Microsoft пуска пачове във втория вторник на всеки месец - 
обикновено се нарича "Patch вторник". 
   Невнимателните програмисти не са единственият източник на уязвимост. Например, 
неправилното конфигуриране на приложения за сигурност, като защитна стена, може 
да позволи на хакерите да се промъкнат през портовете, които трябва да бъдат 
затворени. Хората, които използват мобилни устройства могат да използват 
неразрешен или дори зловреден софтуер от заразен сайт без да минават през 
корпоративната виртуална частна мрежа (VPN), може би, защото официалната VPN 
притеснява, когато хората искат да сърфирате в MySpace, еBay или в местните онлайн 
лични обяви . 
    Експлоатация на уязвимости чрез интернет е огромен проблем, изискващ незабавно 
активен контрол и управление. Ето защо компаниите трябва да използват VM - да 
открива и премахва уязвимости, с цел намаляване на общия риск за сигурността и 
предотвратяване на инциденти. Безкрайни публични оповестявания за нарушения 
разкриват на неразрешено използване на милиони поверителни документи от 
потребителите по целия свят. Това е достатъчно доказателство защо организациите 
трябва да направят повече за защита на мрежите от атака. Но драматичната промяна в 
пейзажа на заплахите за сигурността вдига летвата за организации (малки и големи), 
които искат активно да минимизират успешни атаки на тяхната уязвимост. 
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Дефиниция и класификация (3) 
•    Последните данни показват, че експлоатацията на уязвимости вече не е ограничена 
до традиционните рискове на генерични вируси, червеи, троянски коне и други 
единични вектори. Според глобално изследване, проведено от Symantec Corporation, 
фундаменталната промяна на заплахите разкрива движение "далеч от досадни и 
разрушителни атаки към дейност, мотивирани от финансова печалба". В доклада се 
описват пет нови тенденции, включително: 
- повишаването на професионализма и комерсиализацията на злонамерените 
действия; 
- заплахи, които са все по-пригодени за специфични региони; 
- увеличаване на броя на атаките от няколко степени; 
- нападателите се насочват към жертви, които за пръв път използват доверителни 
услуги; 
- обединяване на методите за атака. 

   През последните пет години се наблюдава драматично нарастване на броя на 
уязвимостите на уеб приложенията. По-голямата част на сегашните откриване на 
уязвимости и атаки са свързани с Cross-Site Scripting (XSS), SQL инжекция (SQLi), 
заявки за подправяне (CSRF) и пр. Бизнесът и потребителите са изложени на риск; 
нападателите се насочват към организации с чувствителни и ценни данни и към 
потребители за тяхната лична информация, банкови детайли или просто към техните 
компютърни ресурси, за да създаде ботнет. 
    Според Национална база данни на уязвимостите на САЩ и nCircle VERT (Vulnerability 
and Exposure Research Team), уязвимостите в уеб приложенията са се увеличили от 
1,9% от всички публикувани уязвимости през 2006 г. до над 52% през 2009 г.. Важно е 
да се отбележи, че тези данни представляват само уязвимости в уеб приложения в 
библиотеките, езиците, рамките и не правят сметка за многобройните 
персонализирани уеб приложения, които съдържат свои собствени уязвимости. Тези 
уязвимости са многобройни и никога няма да бъдат преброени точно. 
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Стандарти, свързани с уязвимостите (1) 

    В Препоръката на ITU X-1520 от 2011 г., наречена „Common vulnerabilities 

and exposures“ се дефинира списък (или речник) на уязвимостите – т.н. CVE 

(Common Vulnerabilities and Exposures) като структурирано средство за за 

обмен на информация за уязвимостите и незащитеността, осигуряващо 

общи названия на широко известните проблеми в софтуера (търговски 

разпространяем или с отворен код). Препоръката определя използването на 

CVE за опростяване обмена на данните между различните средства за 

идентификация на уязвимостите (инструментални средства, репозитории и 

услуги).  

     По-подробно структурата и използването на CVE се дефинират в 

препоръката на американското министерство на националната сигурност, 

наречена „Requirements and Recommendations for CVE Compatibility“ 

(http://cve.mitre.org/compatible/requirements.html). 

    Съгласно тези документи, структурата на обекта „уязвимост“ изглежда по 

следния начин: 

а) име – например, XSS в M/S Share Point, Infopath и Groove; 

б) дата на първо публикуване; 

в) дата на последна корекция; 

г) източник – например, NIST; 

 

 

http://cve.mitre.org/compatible/requirements.html
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Стандарти, свързани с уязвимостите (2) 

д) степен на опасност (по четиристепенна схема: ниска, средна, висока, много 

висока); 

е) наличие на поправки (да, не); 

ж) количество на уязвимостите; 

з) рейтинг в CVSSv2 – например: базов – 4,3, временен – 3,6 (Common Vulnerability 

Scoring System (CVSS) е отворено средство за оценка на риска от определена 

уязвимост. Посочва стойност на риска в диапазона от 0 до 10. Съдържа три 

метрически групи: базова, временна и на обкръжаващата среда. Поддържа се от 

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). За ползването му не се 

изисква регистрация или членство); 

и) идентификационен номер на уязвимостта (CVE ID) – например, CVE-2012-1858; 

к) вектор на достъпа (локален, отдалечен, от съседна мрежа); 

л) въздействие – например, междусайтов скриптинг; 

м) CWE ID – например, CWE-287 “Improper Authentication” (Common Weakness 

Enumeration Specification (CWE) е средство за описание на типа на уязвимостите. 

Поддържа се от Министерството на националната сигурност на САЩ и е достъпно на 

адрес: http://nvd.nist.gov/cwe.cfm).    

н) наличие на експлойт; 

о) уязвими продукти; 

п) уязвими версии; 

  

 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Стандарти, свързани с уязвимостите (3) 

р) описание – например, „уязвимостта позволява на отдалечен ползвател да 

извърши XSS-атака. Предизвикана е от недостатъчна обработка на HTML-ред. 

Отдалеченият ползвател може да изпълни произволен код на сценария в контекста 

на достъпа на оторизиран ползвател“; 

с) URL на производителя; 

т) решение на проблема – например, инсталиране на „кръпки“ от сайта на 

производителя; 

у) референции – връзки към сайтове с информация за тази уязвимост.  

Възможности за автоматизирано събиране на данни за уязвимостите – с цел 

унификация и автоматизация на обмена на информация за уязвимостите са 

разработени и препоръчани за употреба средства, като: Open Vulnerability and 

Assessment Language (OVAL) и Security Content Automation Protocol (SCAP). 

Последният протокол  има реално приложение, като възможността да се извлича 

информация е реализирана от Националната база данни за уязвимостите на САЩ 

като RSS Feed в XML формат. 

Що се касае до възможностите за изготвяне на бюлетин на CERT в частта му  

„уязвимости“ в машинно-читаем код (т.е. възможност за автоматизиран вход в 

административните информационни системи (АИС) на конституентите), това, може 

би най-добре би се реализирало на базата на стандарта на OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards) “Common Alerting Protocol (CAP) 

v.1,1”.  
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Откриване и премахване на уязвимостите 

   Управлението на уязвимости измина пътя от просто пускане на скенера до откриване 

на общи слабости в приложение, компютър или мрежа. Сканирането е съществен 

елемент на управлението на уязвимостите, но VM включва други технологии и работни 

потоци, които допринасят за по-добър анализ, необходим за контрол и премахване на 

уязвимостите. Основните цели на VM са: 

- идентифициране и коригиране на грешки в софтуера, които да повлияят на 

сигурността, производителността и функционалността; 

- изменяне на функционалността или преадресиране на заплахата за сигурността; 

- промяна на конфигурацията на софтуера, за да го прави по-малко податливи на 

атака; 

- използване на най-ефективните средства за осуетяване на автоматизирани атаки 

(като червеи, ботове и др); 

- даване възможност за ефективно подобряване и управление на рисковете за 

сигурността; 

- документиране на състоянието на сигурността в съответствие с нормативите и 

бизнес политиката. 

Последователното текущо управление на уязвимостите е трудно, ако не невъзможно, 

да се направи ръчно. Има твърде много движещи се части, за да се жонглира и да се 

действа своевременно и по ефективен начин. Повтарящи се задачи, които редовно 

обхождат всички устройства, изискват изключително много време и неефективно 

използват времето на ИТ персонала. Поради тази причина, организациите имат нужда 

да се автоматизира и опрости всеки един от елементите на това управление. 
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Управление на уязвимостите (1) 
    Управление на уязвимостите (VM) означава системно откриване и отстраняване на 
мрежови уязвимости. Много от стъпките или процесита на VM използват специфични 
технологии. Други стъпки изискват ИТ персонал за изпълнение на последващи 
действия. Интегрирането на тези процеси създава условия за сигурност на мрежата и 
защита на системите и данните на организацията. За да съсредоточи усилията си за 
успешно VM, организацията трябва да се управлява цялата дейност с ясни политики за 
сигурност. 
Политики на сигурност за VM определят действията, които ръководството на 
организацията трябва да предприеме, за да създаде своя VM програма. Използването 
на добри политики улеснява екипа по сигурността  да открива уязвими места, да 
решава как да преодолее тези дупки в сигурността и да създаде документация, която 
да отговаря на изисквания на одит за съответствие. 
   Създаването и управлението на политиките за дадена организация започва от най-
високото ниво на управление и изисква изпълнителен надзор, за да се гарантира 
систематичното му прилагане. Ето някои основни съображения: 
- политиките определят естеството на проверките, използвани за гарантиране на 
сигурността, като например стандартните конфигурации за всички охранителни 
устройства и приложения, включително антивирусни програми, защитни стени и 
системи за откриване и превенция на проникване. ИТ експертите по сигурността 
трябва да създадат матрица с кратък списък на съставите и функциите, така че 
ръководството на организацията да разбере своите възможности за проверки по 
сигурността; 
- политиките трябва да определят въздействието на уязвимостта върху всеки актив 
(или група активи). Приоритизацията е важна за бизнес рисковете и значението на 
всеки актив, който се отразява на спешността за отстраняване на уязвимостта. 
   Някои организации вече използват софтуер за управление на политиките, 
съотношението на риска и сигурността на предприятието. Съществуват VM решения, 
които включват приложен програмен интерфейс (API), за да се даде възможност за 
автоматично интегриране на съществуващите политики за сигурност с управление на 
уязвимостите. 
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Управление на уязвимостите (2) 
    Стъпка 1: Инвентаризация и категоризиране на активите -  с цел да се фиксират 

уязвимостите, трябва първо да разберем какви активи (като сървъри, настолни 

компютри и устройства) има във мрежа и след това да проведем тест за намеране на 

уязвимостите, които могат да съществуват в тях. Провеждането на инвентаризация и 

категоризирането на активите установява базова оценка. В тази стъпка се създава и 

непрекъснато се поддържа база данни на всички IP-устройства, свързани към 

мрежата. Тук могат да се свържат реалните активи в мрежата с политиките за 

определяне на относителната бизнес стойност за тези активи. Автоматизираната 

система за VM осигурява възможност да се определят приоритетите на бизнес риска 

на всеки мрежови актив. Системата определя  съотношението на уязвимостите, 

политиките и процедурите за възстановяване далеч по-точно, отколкото с ръчни 

методи. Чрез въвеждане на данни във VM базата от данни автоматично се се определя 

бизнес риска за специфични активи на мрежата във връзка с рисковете за 

сигурността. VM системата проследява активите, като включва специфичните им 

бизнес рискове. Автоматичното прехвърляне на тези стойности използва класове 

активи и класове уязвимости. В резултат автоматизираната система проследява 

всички активи на мрежата за определен бизнес риск и ги съпоставя с известните 

уязвимости. 

Стъпка 2: Сканиране на системата за уязвимости - сканирането е основополагащ 

процес за намиране и определяне на мрежовите уязвимости. Изборът на технология за 

сканиране е най-важният елемент на ефективна система за VM. А сканирането тества 

ефективността на политиката за сигурност и контрол чрез изследване на мрежовата 

инфраструктура за уязвимости. Сканирането осигурява две предимства: 
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Управление на уязвимостите (3) 

1. То систематично тества и анализира IP устройствата, услугите и 
приложенията за известни пробиви в сигурността. 
2. След сканирането полученият доклад разкрива действителните 
уязвимости и препоръчва реда на приоритетите. 

 

    Има много възможности за използване на инструменти за сканиране. 
Всички от тях се обръщат към бази данни за уязвимостите, но тези бази 
данни се различават по качество на покритие и ефективност. Някои от тях се 
нуждаят от софтуерни приложения, които да инсталират и поддържат, като 
например, публичния домейн на Nessus. Освен това, те могат да изискват 
значително време и ресурси (включително, оперативни разходи). 
 

     От друга страна, софтуерните приложения могат да бъдат хоствани от 
продавача и да се използват с уеб браузър през Интернет. Тази модел на 
доставка се нарича „софтуер-като-услуга” (SaaS) и фирмите все по-често 
започват да използват SaaS за различни приложения - включително VM. 
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  Стъпка 3: Проверка на уязвимостите - можете да се използват резултатите 

от сканирането за уязвимост, за да се провери, че такива съответстват на 

реалните устройства, софтуер и конфигурации в проверяваната мрежа. 

Стойността на тази стъпка е да се сведат до минимум усилията, 

изразходвани за разследване на рисковете, които не се прилагат по 

отношение на мрежовата конфигурация. Очевидно, това е друга задача, 

която е най-добре става автоматично. Някои интелигентни приложения за 

сканиране, като QualysGuard, са предназначени за точно идентифициране на 

рисковете, свързани с устройства и приложения в мрежата - премахване на 

често срещани грешки, известни като "неверни положителни резултати" и 

"фалшиви негативи", които могат да доведат до неефективност в процеса на 

VM. Резултатите от сканирането трябва да бъдат: 

- цялостни; 

- специфични, особено при данни за уязвимостти и инструкции за 

възстановяване; 

- не съдържащи прекомерни фалшиви положителни или отрицателни 

резултати от сканиране; 

- лесни за разбиране. 

   Неверните положителни резултати задържат сканирането, като заглушават 

резултатите от сканирането с уязвимости, които не съвпадат с това, което е 

в съответните списъци. 
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     Стъпка 4: класифициране и ранжиране на рисковете – да се определи 
всичко наведнъж практически е невъзможно. В действителност, в големите 
организации, размерът на данните за уязвимостите може да бъде прекалено 
голям, ако те не са подходящо категоризирани, сегментирани и 
приоритизирани по смислен начин. VM работният процес позволява 
автоматично да се класифицират уязвимостите, за да определят най-
важните въпроси, които биха могли да окажат въздействие върху най-
критичните системи и които биха могли да повлияят на устройства от по-
малко значение. С две думи, ще трябва да реши какво първо да се определи. 
    Стъпка 5: предварителен тест на пачове, поправки и начини за 
заобикаляне - след като доставчиците на софтуер пренапсват части от 
приложения, в резултат на стари софтуерни компилации те все още могат да 
бъдат уязвими към други бъгове. Доставчиците на софтуер често оказват 
натиск да се реализират бързо пачове, но последните могат потенциално да 
предизвика конфликт с други приложения в мрежата. Поради това, 
необходимо е да се прави предварителен тест на пачовете преди 
прилагането им в действащи системи.  

   Стъпка 6: прилагане на пачове, поправки и начини за заобикаляне - 
намирането и отстраняването на проблеми със сигурността е сърцевината 
на управлението на уязвимостите. Традиционни ръчни процеси за намиране 
на недостатъци и предлагане на мерки за саниране са прекалено бавни и 
допускат грешки. Понякога високата стойност на действията, в съчетание с 
големия обем на недостатъци, откривани в приложенията на доставчиците 
принуждава организациите да забавят отстраняването на уязвимостите. 
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Управление на уязвимостите (6) 

    Организациите могат да забавят актуализацията дори и за критични кръпки 
до  редовните месечни, тримесечни или годишни процеси на актуализация. 
За съжаление, забавянето може да бъде фатална стратегия, тъй като 
нападателите бързо откриват потенциалните заплахи. Времето между 
появата на уязвимост и нейното експлоатирани непрекъснато се свива.  
    При актуализациите трябва да се има предвид следното:  

- минимизиране на риска, т.е. даване приоритет на най-критичните въпроси 
пред които са изправени най-критичните системи; 
- автоматично управление на кръпките и софтуерни решения - ускоряване на 
процеса и минимизиране на разходите; 
- интегриране на управлението на актуализациите с други автоматизирани 
процеси по управление на уязвимостите. 
   Стъпка 7: повторно сканиране за проверка на актуализацията - след 
прилагане на пачовете или завършване на процеса на отстраняване на 
уязвимостите трябва да се предприеме ново сканиране на IP-свързаните 
особено критични активи. Тази стъпка потвърждава, че поправка работи и че 
тя не причинява вреди на други мрежови устройства, услуги или 
приложения, като ги излага на други уязвимости. 
    Бизнес рискът и рискът за сигурността са двата показателя, по които може 
да се оценявате усилията за възстановяване. Например, някои 
изключително ценни активи могат да имат много по-висок приоритет при 
възстановяването, въпреки че уязвимостите, открити в тези системи, имат 
по-нисък риск за сигурността. А активи с по-нисък приоритет могат да имат 
по-критични уязвимости, но бизнес рискът като приоритет при определяне 
на уязвимостите изисква да се даде предпочитание на критично важна за 
бизнеса система.  
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Управление на уязвимостите (7) 

    VM може автоматично да документира спазването на нормативната 
уредба. Някои от тези доклади са достатъчно добри за документацията, 
изисквана от одиторите, проверяващи спазването на нормативната уредба. 
В последните години информационната сигурност е особено важно 
изискване за финансовите транзакции, здравната информация, както и за 
информацията, използвана в много други форми на автоматизация на 
бизнес решенията. Законови изисквания за информационната сигурност се 
разглеждат в нарастващ брой на нормативната база и на промишлено-
специфичните разпоредби за опазване конфиденциалността, целостта и 
наличността на електронните данни от нарушения на сигурността на 
информацията. 
   Организациите, които не отговарят напълно на тези изисквания са 
изправени пред сериозни потенциални последици - включително глоби и 
граждански (понякога наказателни) санкции. 
   Разпоредбите могат да определят използването на някои свързани с VM 
процеси или технологии. Те предоставят доклади за сканирането и за 
актуализация на софтуера. ИТ отделите могат да използват тези доклади за 
одит на документите за мрежова сигурност и възстановяване, включително 
приоритетните списъци на съществуващите уязвимости, свързани с 
тежестта на риска. 
    Най-важната идея относно проверките за съответствие е, че VM може да 
автоматизира голяма част от тези проверки, което иначе биха изисквали 

скъп и продължителен ръчен процес.  
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СИГУРНОСТ НА ОБЛАКА 
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     Облачните технологии са гъвкава, рентабилна и доказана платформа за 

извършване на ИТ услуги през Интернет. Облачните ресурси могат бързо да се 

разполагат и са лесно мащабируеми, с всички процеси, приложения и услуги по 

поръчка, независимо от местоположението на потребителя или устройствата. Като 

резултат, облачните технологии дават на организациите възможността да увеличат 

ефективността си за доставка на услуги, рационализиране на управлението на ИТ и по-

добре привеждане на ИТ услугите в съответствие с динамичните изисквания на 

бизнеса. 

      Въпреки че не са нова технология, те са една нова парадигма за получаване на 

компютърни ресурси и услуги. В модела на облака ресурсите, като например 

съхраняването на данни и процесорни изчисления, както и софтуерни платформи и 

приложения, са достъпни чрез динамично (най-често, публични) мрежи. 

      Последната дефиниция на NIST е може би най-изчерпателния опит за очертаване 

на основните характеристики на парадигмата на облачните технологии: 

"Облачните технологии са модел, който позволява удобно, по заявка за достъп до 

мрежата на общ пул от конфигурируеми изчислителни ресурси (например, мрежи, 

сървъри, памет, приложения и услуги), които могат бързо да бъдат предоставяни, 

както и освободени с минимално управленческо усилие или взаимодействие с 

доставчика на услуги". 

      Облачните технологии за модел за ИТ-услуга по поръчка, често се основават на 

виртуализация и разпределени компютърни технологии. Облакът скрива 

местоположението на актива; единственото нещо, което потребителят знае, е, че 

очакваният актив съществува и работи. 

Дефиниции (1) 
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Дефиниции (2) 

    Следните две характеристики са основни за облачната среда: 

- активът се създава, разполага или ангажира незабавно или почти мигновено по мрежата 

(обикновено Интернет / Web), без да се свързва с конкретни физически изчислителни ресурси, и 

- капацитетът на приложението (поддържан брой конкурентни потребители, транзакции за единица 

време, обем за съхранение, и т.н.) се настройва автоматично, тъй като заявките варират, така че 

ръчното оразмеряване и предоставяне се елиминират. 

     Архитектурата на облака има: 

- силно абстрактни ресурси; 

- почти незабавна скалируемост и гъвкавост; 

- почти незабавно предоставяне; 

- споделени ресурси (хардуер, бази данни, памет и т.н.); 

- "услуги при поискване", със система за таксуване обикновено с незабавно плащане; 

- програмно управление (например, чрез WS API) и т.н. 

     Много правителства се интересуват от възможността за използване на облаците с цел 

намаляване на IT-разходите и увеличаване на възможностите. Например, администрацията за 

общи услуги на правителството на САЩ вече предлага портал за облачни услуги. От друга страна, 

правителствата имат сериозни резерви - от гледна точка на общественото мнение за сигурността 

при обработването на личните данни на гражданите в облачни инфраструктури. На всичко отгоре, 

има и правни и регулаторни пречки, които възпрепятстват много приложения на електронното 

правителство да се преместят в облака. Въпреки това, големите (предимно икономически) ползи от 

облачните технологии принуждават правителствата (особено по време на криза) да се стремят да 

ориентират съществена част от дейността си към тях. 

    Атрибутите на облака, като скалируемост и гъвкавост, са едновременно приятел и враг, от 

гледна точка на сигурността. Масивните концентрации на ресурси и данни са по-привлекателни 

цели за нападателите, но базираната на облак защита може да бъде по-стабилна, мащабируема и 

рентабилна. 
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Опит за визуализация 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Главни предимства за сигурността  
    Първата група от предимства е свързана с мащабируемостта: всички видове 

мерки за сигурност са по-евтини, когато се прилагат в по-голям мащаб. Това 

включва всички видове защитни мерки, като филтриране, управление на 

пачовете, засилване устойчивостта на виртуалните машини и хипер-визорите и 

т.н. Други ползи от мащабираемостта включват: многобройните местоположения, 

въздействие на мрежите (съдържание, предоставено или обработено по-близо 

до неговата дестинация), навременност на отговора на инциденти, управление на 

заплахите и т.н. 

    Други предимства са свързани с възможностите на големите доставчици на 

облачни услуги да предложат стандартизиран, отворен интерфейс за управление 

на услугите по сигурността. Това създава по-отворени и лесно достъпни на 

пазара услуги за сигурност. Необходимо е да спомена също способността на 

облачните доставчици за динамично преразпределение на ресурсите за 

филтриране, обработка на трафика, удостоверяване, криптиране и т.н., което има 

очевидни предимства за устойчивост по отношение на защитни мерки (напр., от 

атаки DDoS). 

    Освен това следва да се отбележи, че облачните изчисления (при използване 

на виртуализация) могат да осигурят дедикирани изображения на виртуални 

машини, които са достъпни без да се ползва инфраструктура оф-лайн, което 

води до по-малко принудителен престой за съдебен  анализ при разследване на 

компютърни престъпления. Те могат да дадат по-рентабилно съхранение на 

поговете, позволяващи по-изчерпателни анализи без компромис с качеството. 
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Главни рискове за сигурността  
Първият риск е свързан със загубата на управление - в системата, използваща облачна  

инфраструктура, клиентът задължително отстъпва на доставчика контрола на редица въпроси, 

които могат да засегнат сигурността. В същото време, споразумението Service Layer Agreement не 

може да предложи ангажимент за предоставяне на такива услуги от страна на доставчика, оставяйки 

по този начин пролука в защитата на сигурността. 

Рискът от изолацията обхваща повреда на механизмите, които отделят различните функции 

(съхранение, маршрутизация и пр.) между различните ползватели. Въпреки това, следва да се 

приеме, че атаките срещу механизмите за изолация на ресурси (например,. срещу хипервизорите) са 

все още малко на брой и трудно приложими за атакуващите в сравнение с атаките срещу 

традиционните операционни системи. 

Инвестицията в постигане на сертифициране (например, промишлени стандарти или регулаторни 

изисквания), могат да бъдат изложени на опасност поради миграция към облака, ако: 

- доставчикът на облака не може да предостави доказателства за спазването от негова страна на 

съответните изисквания; 

- доставчикът на облака не позволява одит от клиент. 

Облачните технологии предизвикват няколко риска за защита на данните на облачните клиенти и 

доставчици. В някои случаи, може да е трудно за клиента (в ролята си на администратор на лични 

данни) ефективно да проверява данните, практиките за обработване на доставчика и по този начин 

да бъдат сигурни, че данните се обработват по законен начин. Този проблем се задълбочава в 

случай на множество трансфери на данни, например, между облаците. От друга страна, някои 

доставчици предоставят информация относно своите практики за обработка на данни. Някои от тях 

предлагат сертифициране на резюмета на тяхната обработка на данните и дейности по контрола. 

Необходимо е да се отбележи, че често е възможно за клиента да прехвърли риска на доставчика, 

но не всички рискове могат да бъдат прехвърлени и не всички щети могат да бъдат компенсирани. 
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Текуща сигурност на облака (1) 
     Всяка виртуална машина (VM) може да има своя собствена защитна стена и 

приложения за сигурност, включително и за откриване на проникване и 

аутентикация. Технологиите за сигурност може да се прилагат във 

виртуалната машина също толкова добре, ако не и по-добре, отколкото на 

специален сървър. 

 

     Хостинг компаниите прилагат споразумение за нивото на обслужване (SLA) 

за техните облачни решения. Ако те поддържат PCI или HIPPA сертификати, 

техните облачни решения са съвместими с тях. Освен това, доставчиците на 

хостинг услуги обикновено предлагат специализирани резервни сървъри за 

своите облачни решения. 

 

     Когато става въпрос за сигурност на облак, клиентите трябва да имат 

доверие в доставчика, да се доверят на политиките за сигурност, надеждност, 

достъпност и непрекъснатост на работния процес. Ако клиентът смята, че не е 

в състояние напълно да се разчита на тези облачни решения, трябва да смени 

доставчика. 

 

     Технологията постоянно еволюира с нови разработки и подобрения, които 

повишават сигурността на облачните решения.     
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Текуща сигурност на облака (2) 
    Често се предполага, че хакерите могат да крадат информация по-лесно от 

облачните решение, отколкото от физическите дедикирани сървъри, което се дължи 

на липсата на яснота за функциите на облака.  

    Връзките между вътрешната мрежа и облака непременно трябва да бъдат 

криптирани, изпращането на чувствителни или критични данни трябва да не 

стимулира нападателите. Мрежовият инженеринг трябва да гарантира, че мрежовите 

устройства могат да се справят с процесорно-интензивни и криптирани с публичен 

ключ алгоритми, участващи в SSL-криптирана комуникация. Може да се наложи да се 

добавят към инфраструктурата SSL-ускорителни карти или проксита. Разбира се, само 

криптирането няма да спре злонамерен софтуер и други мрежови атаки. 

Важно е, следователно, да се осигурят защитни стени за вътрешната мрежа, които да 

могат да работят с SSL трафик. Криптирането трябва да работи съвместно с т.н.  Loss 

Prevention Data (DLP)-продукти. 

    Друга важна задача при внедряването на облачни технологии ще бъде да се проведе 

одит на всички политики за сигурност, за да гарантира, че те не губят своята 

актуалност. Също така, трябва да се преразглеждат и актуализират тестовете за 

възстановяване при бедствия и плановете за непрекъснатост на процедурите. 

Процесите и ролите на хората  ще се променят съществено, така че инфраструктурата 

на изчислителни облаци да стане част от ежедневното управление. 

   Вътрешният отбор за IT сигурност ще трябва да работи в тясно сътрудничество с 

доставчика на облака, така че всеки разбира отговорностите на другите в контекста на 

непрекъсваемостта. Подготвеността за нарушения в обслужването ще намали 

тежестта на инцидентите. 

•  

•  
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Отговор на инциденти 

   Сложността на функциите на голям доставчик на SaaS, PaaS и IaaS 

възможности създава значителни проблеми с инцидентите. Доставчикът е 

изправен пред стотици хиляди приложения. От гледна точка на 

мониторинга на инциденти, тези приложения разширяват многократно 

функционалността на оперативния център по сигурността. При това 

положение, тези хиляди приложения трябва да се намират зад защитни 

стени или IDS/IPS платформи, за да бъдат наблюдавани.    

  

   Стратегията за отговор на инцидента за облачните доставчици трябва да 

отговаря за идентификацията и уведомяването, както и за възможностите 

за саниране и наказателно преследване на злоумишлениците. Освен това 

се появяват проблеми от правен характер, тъй като в облака могат да 

участват потребители от различни държави с различно законодателство.   

   

   Откриването на инцидент се усложнява допълнително от факта, че 

специалистите на доставчика нямат достъп до съдържанието на данните на 

хостваните приложения. Даже опитите на тези специалисти да проникнат в 

данните също е инцидент.   
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Анализът на текущата ситуация подсказва следните основни направления за бъдещи 

разработки: 

1. Някои от доверителните функции трябва да бъдат прехвърлени към облачната среда. На 

първо място, създаване на ясна верига на доверие от клиентското приложение до 

сървърното приложение. Тази верига на доверие трябва да бъде адаптирана към облака и 

да предостави възможност за дистанционна атестация от страна на клиентите. В същото 

време моделът трябва да даде възможност за извършване на еквивалентна проверка на 

клиента от страна на облака. В бъдеще, моделът на доверие трябва да бъде разширен до 

данните, за да може да прилага своята политика за контрол на достъпа, където данните се 

намират. 

2. Защитата на данните в дълбочина трябва да бъде адаптирана към облачните услуги. Това 

включва оценка на настоящите модели за сегментиране на мрежата,  активни и пасивни 

контроли, включително на опитите за проникване и откриването  на аномалии. Контролът на 

потребителския достъп и механизмите за сигурност на трафика трябва да бъдат адаптирани 

да работят ефективно в облачната среда. 

Новите предизвикателства, поставени пред защитата на данните в облака среда включват: 

• данни за управление на жизнения цикъл, т.е. механизми за сигурно създаване, обработка и 

унищожаване на данни, намиращи се в облака; 

• осигуряване на целостта на базираните в облака данни, включително случаите, когато 

трябва да бъдат възстановени от архиви; 

• ефективни модели за управление и прилагане на политики за достъп до данни, независимо 

дали данните се съхраняват в облака или са кеширани локално на клиентски устройства; 

• криптирано съхранение на данни, включително търсене и индексиране. 
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3. В допълнение към техническите въпроси, свързани с защита на данните, 

политиките също могат да се възползват от изследователските усилия. Облачните 

модели могат да бъдат от голяма полза при  хармонизиране на защитата на данните и 

разпоредбите за поверителност на международно ниво. Това ще създаде среда, в 

която клиентите на облака ще могат ефективно да извършват своята дейност в 

световен мащаб и да получат своите компютърни услуги по най-ефективния и 

икономичен начин. 

 

4. Парадигмата на облака променя обстоятелствата при оценяването на нива на 

гаранцията, предлагана в стандартите за сертифициране. Необходима е да се 

разработят насоки и стандарти, които ще позволят недвусмислена оценка и 

сертифициране на базираните на облака  услуги (т.е. стандарти и методи, 

еквивалентни на серията ISO270XX). В същото време, единните модели за управление 

и добрите практики ще направят оценката и сертифицирането по-ефективни. 

 

5. В облачните технологии, въпреки че много интерфейси са стандартизирани на ниво 

на  софтуера, което е довело до оперативна съвместимост на различни платформите, 

не е имало значителна дейност по стандартизация, което да доведе до патентованите 

приложни програмни интерфейси. Поради това за клиента е трудно да премине от 

един доставчик към друг. Това е една от причините, поради които много организации 

не са склонни да се предадат техните услуги и данни в облака. Осъществяването на 

обслужване и миграция на данни ще позволи по-лесно проникване на новия модел на 

данните. 

 


