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Дефиниции и класификации (1)
CSIRT означава Computer Security Incident Response Team. Терминът CSIRT
се използва предимно в Европа поради защитения термин CERT, който е
регистриран в САЩ от Координационния Center на CERT (CERT / CC).
Първата голяма епидемия от червеи в глобалната ИТ инфраструктура е
възникнала в края на 1980. Червеят, кръстен Морис се разпространява бързо
и ефективно заразява голям брой ИТ системи по целия свят. Този инцидент
е действал като събуждане по телефона - внезапно хората са осъзнали
острата необходимост от сътрудничество и координация между системни
администратори и ИТ мениджъри, за да се справят със случаи като този.
Поради факта, че времето е критичен фактор е трябвало да бъде
установено по-организиран и по-структуриран подход за работа по ИТ
инцидентите, свързани със сигурността,. И така няколко дни след инцидента
Морис агенцията DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency)
създава първия CERT, както и Координационен CERT Center (CERT / CC),
разположен в университета Карнеги Мелън в Питсбърг (Пенсилвания).
Този модел е скоро приет в рамките на Европа и през 1992 г. холандският
академичен Интернет-доставчик SURFnet стартира първия CSIRT в Европа,
наречен SURFnet-CERT. Този процес се ускорява и в момента официалният
Списък на действащите CERT-ове в Европа на ENISA съдържа повече от 100
екипа, разположени в Европа.
През годините CERT-овете разшириха капацитета си от инструмент за
реагиране при инциденти до цялостен доставчик на услуги за сигурност,
включително и превантивни услуги, като например сигнали, консултации,
обучение и услуги за управление на сигурността. В момента и двата термина
(CERT и CSIRT) са използвани като синоними, като за Европа се счита, че
CSIRT е по-точен термин.
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Дефиниции и класификации (2)

Определение на CSIRT - CSIRT е екип от ИТ експерти по сигурността, чиято
основна дейност е да се отговори на инциденти по компютърната сигурност.
Той осигурява необходимите услуги, за справяне с тях и за поддръжка на ИТ
процесите, така че да се възстановят от нарушения.
За да се намалят рисковете и да се сведат до минимум броя на
необходимите отговори, повечето CSIRT също осигуряват превантивни и
образователни услуги за обслужвания от тях кръг организации. Те
публикуват съвети относно уязвимостите в софтуера и хардуерните среди, а
също така информират потребителите за вируси и другите заплахи, които
могат да се възползват от тези уязвимости. Така тези съставки могат бързо
да се „закърпят”, чрез които се актуализират самите системи.
Ползите от CSIRT са несъмнени – има специализиран ИТ екипа по
сигурността, който помага на организациите да се намалят или предотвратят
сериозни инциденти и да се защитят ценните си активи. Други възможен
ползи са:
· централизирана координация за въпросите на ИТ сигурността в рамките на
организацията (точка за контакт);
· централизирана и специализирана обработка и отговор на ИТ инцидентите;
· достъпна експертизата за оказване на помощ и съдействие на
потребителите бързо да се възстановят от инцидентите, свързани със
сигурността;
· ангажираност с правните въпроси и набирана на доказателства в случай на
съдебен процес;
· следене на развитието в областта на сигурността;
· стимулиране на сътрудничеството в рамките на групата клиенти (особено в
областта на обучението).
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Описание на услугите на CSIRT (1)
Има много услуги, които CSIRT могат да доставят, но болшинството
съществуващите CSIRT-ове предоставят подмножество от тях. Така че избора на
подходящ набор от услуги е ключово решение. По-долу е поместен списък на
всички известни услуги на CSIRT, както те са дефинирани в Наръчника за CSIRT,
публикуван от CERT / CC.
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Описание на услугите на CSIRT (2)
Основните услуги са маркирани с едър шрифт. Освен това има разграничение
между реактивните и проактивните услуги. Проективните услуги са насочени към
предотвратяване на инциденти чрез изграждане на капацитет и обучение, докато
реактивните услуги са насочени към отработване на инциденти и смекчаване на
щетите.
1. Боравенето с артефакт съдържа анализ на всеки файл или обект, които се
намират в системата и които могат да участва в злоумишлени действия, като
остатъците от вируси, червеи, скриптове, троянски коне, и т.н. То също съдържа
обработка и разпространение на информация на продавачи на софтуер и други
заинтересовани страни с цел да се предотврати по-нататъшното
разпространение на злонамерен софтуер и за смекчаване на рисковете.
2. Услугите по управление на качеството и сигурността са услуги с
дългосрочни цели и включват консултантски и образователни мерки.
3. Реактивни услуги - те са предназначени да отговорят на искания за помощ,
доклади за инциденти от клиентите на CSIRT, както и всички заплахи или атаки
срещу системите на самия CSIRT. Някои услуги могат да бъдат инициирани от
предупреждения от трети страни уведомление или от мониторинг на IDS логове и
сигнали.
3.1. Сигнали и предупреждения - услугата включва разпространение на
информация, която описва атаки на нарушители, открити уязвимости, сигнали за
проникване, компютърни вируси, измами, както и предоставяне на кратки
препоръки относно действия за справяне с проблема. Предупрежденията или
консултатациите се изпращат като реакция на текущ проблем, за да уведомят
клиентите за дейността и да предоставят насоки за защита на техните системи
или възстановяване на всички системи, които са били засегнати. Информацията
може да бъде създаден от CSIRT или може да бъде препредадена от други
източници (продавачи на софтуер, други CSIRT-ове или експерти по сигурността).
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Описание на услугите на CSIRT (3)
3.2. Отработване на инцидент - включва получаване, разпределяне и отговор на
искания и доклади, както и анализ на инциденти и събития. Специфичните дейности за
реакция могат да включват:
· предприемане на действия за защита на системи и мрежи, които са засегнати или
застрашени от дейността на нарушител;
· предоставяне на решения и стратегии за смекчаване на последиците от съответните
инциденти, за които са получени сигнали;
· търсене на дейност на нарушител в другите части на мрежата, филтриране на
мрежовия трафик;
· възстановяване на системите;
· „кърпене” или ремонт на системи;
· разработване на други стратегии за отговор или за заобикаляне на проблема.
Тъй като дейностите за отработване на инциденти се изпълняват по различни
начини от различните видове CSIRT, тази услуга се категоризира на базата на вида на
извършваните дейности, както и на вида на помощта.
3.3. Анализ на инцидент - има много нива на анализ на инцидента и много подуслуги. По същество, анализът на инцидента е преглед на цялата налична
информация и подкрепящи доказателства или на артефакти, свързани с инцидента
или събитието. Целта на анализа е да се идентифицира обхвата на инцидента,
степента на вредите, причинени от инцидента, естеството на инцидента, както и
стратегиите за реакция или заобиколяне. CSIRT може да използва резултатите от
анализа на уязвимостта и артефакти, за да разбере и да осигури най-пълен и актуален
анализ на това, което се е случило на посочената система. CSIRT корелира
дейносттите, свързани с инцидента, за да определи всички взаимоотношения,
тенденции, модели или специфики на нарушителя. Две под-услуги, които може да се
извършват като част от анализа на инцидента, в зависимост от мисията, целите и
процесите на CSIRT, са:
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Описание на услугите на CSIRT (4)

3.3.1. Събиране на съдебни доказателства - събиране, съхраняване,
документиране и анализ на свидетелства от компрометирана компютърна
система за определяне промените в системата и за съдействие за
възстановяване на събитията, довели до повредата. Това събиране на
информация и доказателства трябва да се направи по начин, който документира
доказуема верига от сигурни данни, така че да е приемливо за съда. Задачите,
включени в съдебните доказателства, трябва да са фиксирани по съответен
начин. Персоналът на CSIRT, който реализира тази функция, трябва да бъде
подготвен, за да действа като вещи лица в съдебните производства.
3.3.2. Очертаване и проследяване - проследяване на произхода на нарушителя
или идентифициране на системите, до които нарушителят е имал достъп. Тази
дейност може да включва проследяване как нарушителят е проникнал в
засегнатите системи и свързаните с тях мрежи, и какви други системи и мрежи са
били използвани като част от атаката. Това може да включва също опити за
определяне самоличността на нарушителя. Тази дейност обикновено включва
съвместна работа с персонала на правоприлагащите органи, доставчиците на
интернет услуги или други организации.
3.4. Отговор на инцидент на място - CSIRT предоставя директно (на място)
помощ, за да помогне на клиентите да се възстановят след инцидент. Самият
CSIRT физически анализира засегнатите системи и извършва възстановяване на
системите, а не само осигуряване на подкрепа за отговор на инцидент по
телефон или електронна поща. Тази услуга включва всички действия,
предприети на местно ниво, които са необходими при съответния инцидент. Ако
CSIRT не се намират в засегнатото място, членовете на екипа ще пътуват до
засегнатото място. В други случаи местният екип може да бъде подпомаган „онлайн”. Това е особено вярно, ако е съвместната работа със CSIRT е предвидена
като част от процедурита на работата на система, мрежа или на
администраторите по сигурността.
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Описание на услугите на CSIRT (5)
3.5. Поддръжка при отговор на инцидент - CSIRT помага и насочва жертвите на
атаката за възстановяване след инцидент чрез телефон, електронна поща, факс
или документация. Това може да включва техническа помощ при тълкуването на
събраните данни, предоставяне на информация за контакти или насоки за
смекчаване на последиците и възстановяване. Това не включва преки действия
на мястото на инциденти, както е описано по-горе. CSIRT вместо това, дава
насоки от разстояние, така че местният персонал да извърши възстановяването
сам.
3.6. Координация при отговор на инцидент - CSIRT координира усилията на
страните, участващи в отработването на инцидента. Това обикновено включва
жертвата на атака, други засегнати страни, както и всички сайтове, които се
нуждаят от помощ при анализа на атаката. То може да включва доставчиците на
Интернет услуги, други CSIRT-ове и системни и мрежови администратори на
обекта. Работата по координацията може да включва събиране на информация за
контакти, обявяване на обектите на тяхното потенциално участие като жертва
или източник на нападение, събирането на статистически данни за броя на
засегнатите обекти и улесняване на обмена на информация и анализ. Част от
работата по координацията може да включва уведомяване и сътрудничество с
юрисконсулта на организация, отговорниците по човешки ресурси или на връзки
с публичните служби. Тази услуга не включва преки действия на мястото на
инцидента.
3.7. Отработване на уязвимости - включва получаване на информация и
доклади за хардуерни и софтуерни уязвимости; анализ на характера, механика и
ефекти на тези слабости, както и разработване на стратегиите за реагиране за
откриване и ремонт на уязвимостите. Тъй като дейностите за отработване на
уязвимосттите се изпълняват по различни начини от различни видове CSIRT,
тази услуга се категоризират на базата на вида на извършваните дейности и вида
на помощта
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Описание на услугите на CSIRT (6)
3.8. Анализ на уязвимости - CSIRT извършва технически анализ и
изследване на уязвимостите в хардуера и софтуера. Това включва проверка
на заподозрени уязвимости и техническа проверка на хардуерни или
софтуерни уязвимости, за да се определи къде се намират и как може да
бъдат използвани. Анализът може да включва преглед на изходния код, като
се използва за корекция на грешки или за опити да се възпроизведат
проблеми в системата за тестване.
3.9. Отговор на уязвимости - услугата включва определяне на подходящ
отговор, за да смекчи или поправи уязвимостта. Това може да включва
разработване или изследване на кръпки, поправки и начини за заобикаляне.
Това също така включва обявяване на другите на стратегията за отговор на
уязвимостите.
3.10. Координация на отговора на уязвимости - CSIRT уведомява своите
клиенти за уязвимостта и споделя информация за това как да се определи
или намали уязвимостта. CSIRT удостоверява, че стратегията за отговор на
уязвимост е била успешно въведена. Тази услуга може да включва
комуникации с продавачите, други CSIRT-ове, технически експерти, както и
физически лица или групи, които първоначално са открили или съобщават
за уязвимостта. Дейностите включват улесняване на анализа на
уязвимостите или доклада за уязвимосттите; координиране на графиците за
издаване на съответните документи и обобщаване на техническите анализи,
извършени от различни екипи. Тази услуга може да включва и поддържане
на публичен или частен архив на информация за уязвимости и съответните
стратегии за реакция.
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Описание на услугите на CSIRT (7)
4. Проактивни услуги - те са предназначени за подобряване на
инфраструктурата и сигурността на процесите на клиентите, преди да се
случи инцидент или събитие. Основните цели са да се избегнат инциденти и
да се намали въздействието и обхвата им, когато те се появят.
4.1. Предупреждения - това включва, но не се ограничава до сигнали за
прониквания, предупреждения за уязвимости и информационни бюлетини.
Тези предупреждения информират клиентите за нови развития със средно и
дългосрочно въздействие, като новооткрити уязвимости или инструменти
на нарушителите. Предупрежденията подпомагат клиентите за защита на
техните системи и мрежи срещу новооткрити проблеми, преди те да са
използвани.
4.2. Наблюдение на технологиите - CSIRT наблюдава и отбелязва нови
технически разработки, дейности на нарушители, тенденции и пр., за да
помогне за идентифициране на бъдещи заплахи. Резултат на тази услуга
може да бъде някакъв вид съобщение, насоки или препоръки, насочени към
средно или дългосрочни въпроси на сигурността.
4.3. Оценки и одити по сигурността - тази услуга предоставя подробен
преглед и анализ на инфраструктурата за сигурност на организацията въз
основа на изискванията, определени от организацията или в зависимост
индустриални стандарти. Тя може също да включва преглед на
организационни практики за сигурност.
4.4. Преглед на инфраструктурата - обследване на хардуерните и
софтуерни конфигурации, рутери, защитни стени, сървъри и настолни
устройства, за да се гарантира, че те съвпадат с организационните или
индустриални добри политики практики за сигурност, както и със
стандартните конфигурации.
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Описание на услугите на CSIRT (8)
4.5. Преглед на добрите практики - интервюиране на служителите и на системни и
мрежови администратори, за да се определи дали практиките си за сигурност
отговарят на определена организационна политика за сигурност или някои
специфични индустриални стандарти
4.6. Сканиране - използване на скенери за уязвимости или вируси, за да определи
кои системи и мрежи са уязвими.
4.7. Конфигуриране и поддръжка на инструменти за сигурност, приложения,
инфраструктури и услуги - тази услуга идентифицира или осигурява подходящи
ръководства за това как сигурно да се конфигурират и поддържат инструменти,
приложения и общата инфраструктура на компютърни конфигурации, използвани от
клиентите на CSIRT или от самия CSIRT. Освен предоставяне на насоки, CSIRT може да
изпълнява конфигурация и поддръжка на инструменти и услуги за сигурност, като
например IDS, мрежово сканиране или наблюдение на системи, филтри, защитни
стени, виртуални частни мрежи (VPN) и пр. CSIRT може да конфигурира и поддържа
сървъри, настолни компютри, лаптопи, персонални цифрови помощници (PDA) и
други безжични устройства съгласно насоките за сигурност. Тази услуга включва
ескалиране на управлението на всякакви проблеми с конфигурациите или използване
на инструменти и приложения, с които CSIRT смята, че може да направи системата
неуязвима за атака.
4.8. Разработване на инструменти за сигурност - тази услуга включва
разработването на нови специфични инструменти, които са необходими или желани от
клиентите или от самия CSIRT. Това може да включва, например, създаването на
кръпки за сигурност на специализиран софтуер, които могат да бъдат използвани за
възстановяване на компрометирани хостове. Може да включва и разработването на
инструменти и скриптове, които разширяват функционалността на съществуващите
инструменти за сигурност, като нов плъг-ин за уязвимости, скриптове, които
улесняват използването на технологии за криптиране и т.н.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Описание на услугите на CSIRT (9)

4.9. Услуги за откриване на проникване – CSIRT преглежда съществуващите IDS
логове, анализира и инициира отговор за всякакви събития, които отговарят на
определен праг, или изпраща сигнали, в съответствие с предварително определено
със споразумение ниво на обслужване или стратегия на ескалация. Откриването на
проникване и анализа на свързаните с него събития може да се окаже трудна задача
не само в определяне на мястото, но и в събиране и анализиране на заловените
данни. В много случаи се изискват специализирани инструменти и опит, необходими
за синтеза и тълкуване на информация за идентифициране на фалшиви аларми,
нападения, или мрежови събития и да се приложат стратегии за премахване или
намаляване до минимум на въздействието на такива събития.
4.10. Разпространение на информация, свързана със сигурността - тази услуга
осигурява достъп до изчерпателна и полезна информация, която помага за
подобряване на сигурността. Такава информация може да включва
· отчитане на насоки и информация за контакт на CSIRT;
· архиви на сигнали, предупреждения и други съобщения;
· документация за текущи добри практики;
· общи насоки за компютърна сигурност;
· политики, процедури и контролни листове; · развитие и разпространение на кръпки; ·
актуални статистически данни и тенденции в докладването на инциденти;
· друга информация, която може да подобри общите практики за сигурност.
Тази информация може да бъдат разработена и публикувана от CSIRT и може да
включва информация от външни ресурси, като тези на други CSIRT-ове, доставчици и
експерти по сигурността.
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Аналогия с пожарната команда
4.11. Обучение - тази услуга включва предоставяне на информация за съставни
части за въпросите, свързани с компютърна сигурност, чрез семинари, работни
срещи, курсове и уроци. Темите могат да включват насоки за докладване на
инциденти, на подходящи методи за реагиране, инструменти за реагиране на
инциденти, методи за превенция на инциденти, както и друга информация,
необходима за защита, откриване, докладване и реагиране на инциденти за
компютърна сигурност.
4.12. Оценка на продукт или сертифициране - чрез тази услуга CSIRT може да
провежда продуктови оценки на инструменти, приложения или други средства, за да
се гарантира сигурността на продуктите и тяхното съответствие с приемливи за CSIRT
организационни практики, свързани със сигурността. Разглежданите инструменти и
приложения могат да бъде с отворен код или търговски продукти. Тази услуга може да
бъде предоставена като оценка или чрез сертификационна програма, в зависимост от
стандартите, които се прилагат от организацията или от CSIRT.
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БОРАВЕНЕ С ИНЦИДЕНТИ
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Събития и инциденти (1)
Събитие е всяка наблюдавана поява в система или мрежа. Събитията
включват потребителски връзки за обмен на файлове, получаване от
сървъра на запитване от браузер, изпращане на електронна поща, блокиране
но опит за връзка от защитната стена и какво ли не още. Нежеланите събития
са такива с отрицателни последици, като например, прекъсване на
системата, натрупване на мрежови пакети, неразрешено използване на
системни привилегии, неоторизиран достъп до чувствителни данни,
изпълнение на зловреден код, който унищожава данни. Нежеланите събития
включват и естествени причини, като например, природни бедствия и
прекъсвания на захранването.
Инцидентът с компютърната сигурност е нарушение или непосредствена
заплаха за нарушение на политики за компютърна сигурност, политики за
употреба или стандартни практики в областта на сигурността. Примери за
инциденти са както следва:
А. Отказ от обслужване:
- атакуващият изпраща специално изработени пакети на уеб сървъра, като го
кара да се срине;
- атакуващият насочва стотици външни компрометирани работни станции, за
да изпратят интернет съобщение, като запитване по ICMP(Internet Control
Message Protocol) към мрежата на организацията.
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Събития и инциденти (2)
Б. Зловреден код:
- червеят използва споделени файлове, които бързо заразяват няколко
десетки работни станции в рамките на организацията;
- организацията получава предупреждение от доставчик на антивирусни
програми, че нов червей се разпространява бързо чрез електронна поща в
целия Интернет. Червеят се възползва от уязвимости, която присъстват в
много от хостовете на организацията. Въз основа на предишни вирусни
инциденти организацията очаква, че новият червей ще зарази някои от
неговите домакини в рамките на следващите три часа.
В. Неоторизиран достъп:
- нападателят стартира разработен инструмент, за да получат достъп до
файла с паролите на сървъра;
- извършителят получава неразрешено от администратора ниво на достъп
до системата и до чувствителните данни, които се съдържат в нея. След
това заплашва жертвата, че подробности за провала в ще бъдат пуснати в
пресата, ако организацията не се плати определена сума пари.
Г. Неоторизирано използване:
- потребителят предоставя нелегални копия на софтуер на други лица чрез
услуга за споделяне на файлове peer-to-peer;
- лице заплашва друго лице чрез електронна поща.
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Изискване за отговор на инцидента (1)
Отговорът на инцидент е необходим, защото атаките често причиняват
компрометиране на лични и бизнес данни. Инциденти, свързани с вируси,
червеи, троянски коне, шпионски софтуер и други форми на зловреден код могат
да нарушат или повредят милиони системи и мрежи по целия свят. Засилените
опасения за националната сигурност и защитата на личните данни също повдигат
въпроса за възможните ефекти на компютърно-базираните атаки. Тези събития
поставят на дневен ред необходимостта да се реагира бързо и ефективно, когато
е нарушена защитата на компютърната сигурност.
За справяне с тези заплахи, концепцията за отговор на инцидентите с
компютърната сигурност е широко приета и въведена в правителствените
системи, частния сектор и академичните среди.
Ползите от наличието на технология за реагиране на инциденти са както следва:
- систематично се отговаря на инциденти с гаранция, че са взети подходящи
мерки;
- спомага за бързо и ефикасно възстановяване след инциденти, свързани със
сигурността, свеждане до минимум на загубите или кражбите на информация и
прекъсване на услугите;
- използване на информацията, получена по време на обработката на инцидента,
за да се подготи системата за справяне с бъдещи инциденти и да се осигури посилна защита за системи и данни;
- справяне с правни въпроси, които могат да възникнат по време на инциденти.
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Изискване за отговор на инцидента (2)
Освен бизнес причините за изграждане на способност за реагиране на инциденти,
организациите трябва да спазват нормативните актове и политиките за
ръководене на координирана и ефективна защита срещу заплахи за сигурността
на информацията.
Политика относно инцидентите е силно индивидуализирана в зависимост от типа
на организацията. Въпреки това, повечето политики включват едни и същи
ключови елементи, независимо от това дали възможността за отговор на
инцидент на организацията е местен или възложени на външни изпълнители:
- становище за ангажиране на ръководството;
- цели и задачи на политиката;
- обхват на политиката (за кого и какво се прилага и при какви обстоятелства);
- определения на инциденти с компютърната сигурност и техните последствия в
рамките на организацията;
- организационната структура и очертаването на ролите, отговорностите и нива
на управление трябва да включва орган на екипа за отговор на инцидента, който
да има право да конфискува или изключва оборудване и да наблюдава
подозрителна дейност, както и да спазва изискванията за докладване на
висшестоящо ниво на някои видове инциденти;
- определяне на рейтинги за сериозност на инцидентите;
- мерки за изпълнение;
- форми и методи за докладване и контакт.
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Изискване за отговор на инцидента (3)

Важно е организациите да имат официален, целенасочен и координиран подход за
отговор на инцидентите. За ефективно прилагане на този подход, организацията
трябва да има план за отговор на инцидент. Планът предвижда организация с
пътна карта за осъществяване на реагирането на инциденти. Планът трябва да
осигури решение на най-високо равнище как реагирането на инциденти се вписва в
цялостната технология на организацията. Всяка организация се нуждае от план,
който да отговаря на нейните уникални изисквания, които се отнасят до мисията
на организацията, размера, структурата и функциите. Този план трябва да опише
ресурсите и управлението, което е необходимо за ефективно поддържане и
зрялост на способността за реагиране на инциденти, като трябва да включва
следните елементи:
- мисия, стратегии и цели;
- одобрението от висшето ръководство;
- организационен подход за отговора на инцидент;
- как екипът за отговор на инциденти ще комуникира с останалата част от
организацията;
- показатели за измерване на способността за реагиране на инциденти;
- пътна карта за развитие на способността за реагиране на инциденти;
- как програмата се вписва в цялостната стратегия на организацията.
Мисията на организацията, стратегиите и целите на реакцията на инциденти трябва
да помогне при определянето на структурата на способността за реагиране на

инциденти.
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Обмен на информация с външни страни
На организацията може да се наложи да общува с външни лица във връзка с
инцидента. Най-малкото, административните органи трябва да съобщават за
инциденти на правителствения център за спешно реагиране (Gov CERT). Други
организации могат да изберат да общуват с допълнителни звена, като докладване
на инциденти в други екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти,
свързване с правоохранителните органи или запитвания по медиите.
Отработващите инцидента могат също да обсъдят инцидента с други
участващи страни, като доставчика на интернет на организацията, с доставчика на
атакуващата страна, с доставчика на уязвимия софтуер, или с други CERT-ове,
които могат да бъдат запознати с необичайната дейност, която отработващият
инцидента се опитва да разбере. Организацията може да иска или се бъде
задължена да съобщава подробности по инциденти на външни организации по
различни причини.
Съответният екип за отговор на инциденти трябва да обсъди това с
ръководството и юридическия отдел преди настъпването на инцидента, за да се
установят политики и процедури по отношение на обмена на информация. В
противен случай, чувствителна информация относно инцидентите може да бъдат
предоставена на неоторизирани лица; това действие може да доведе до поголямо смущение и финансови загуби, отколкото самия инцидент. Екипът трябва
да документира всички контакти и комуникации с външни лица с цел постигане на
отговорност и събиране на доказателства.
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Класификация на инцидентите със сигурността
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Схема за отработване на инциденти (1)
При сегашнотото ниво на заплахи и атаки бойното поле е прехвърлено на
специализирани звена с висококвалифицирани специалисти (CERT). Ето защо новите
сложни взаимоотношения, които възникват в тази ситуация, изискват прецизно
регулиране. Отработването на инциденти като формална процедура се регулира от
няколко международни стандарта: Препоръки E.409 и H.1500 на ITU, ISO 18044 и SR
800-61 на NIST.

Seriousness
Catastrophe
Crisis
e.g., big fire

Crisis or catastrophe team

Security Incident
e.g., trespassing, computer
intrusion

Incident
e.g., availability problem in a network

Incident response team
Security Incident Response Team

Permanent organization
Help-Desk Support, etc.

Events
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Схема за отработване на инциденти (2)
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Схема за отработване на инциденти (3)
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Схема за отработване на инциденти (4)
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Жизнен цикъл на отработването на инциденти (1)

Процесът на отговор на инциденти има няколко фази, от първоначалната
подготовка до анализ след инцидента. Началният етап включва създаване и обучение
на екип за реакция на инциденти и придобиване на необходимите инструменти и
ресурси. По време на подготовката, организацията също така се опитва да ограничи
броя на инцидентите, които очаква да се появят, чрез подбор и прилагане на набор от
контроли въз основа на резултатите от оценките на риска.
Остатъчния риск, обаче, неминуемо ще продължи да съществува след типовете
контроли се изпълняват. Затова откриването на пробиви в сигурността е необходимо,
за да предупреди организацията при възникване на инциденти. В съответствие със
сериозността на инцидента, организацията може да действа за смекчаване на
въздействието на инцидента и в крайна сметка, за възстановяване от него.
След като инцидентът е адекватно отработен, организацията издава доклад,
описвайки причината, щетите от инцидента и разходите по неговото преодоляване,
както и стъпките, които трябва да се предприемат, за да се предотвратят бъдещи
подобни инциденти. Основните фази на процеса на отговор на инцидента (подготовка,
откриване и анализ, ограничаване / ликвидиране / възстановяване и след инцидентна
дейност) ще бъдат описани подробно по-долу.

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец

Дисциплина “Системи за сигурност”

Жизнен цикъл на отработването на инциденти (2)
Подготовка - методологиите за реагиране на инциденти обикновено подчертават, че
подготовката е не само създаване на способност за реагиране при инциденти, но и
също така условия за предотвратяването на инциденти, като се гарантира, че
системите, мрежите и приложенията са достатъчно сигурни. Въпреки че екипът за
инциденти обикновено не е отговорен за предотвратяването на инцидентите, това е
толкова важно, че се счита за основен компонент на програмите за реагиране при
инциденти. Експертизата на екипа инциденти е ценна при създаване на препоръки за
сигурността на системите.
Доклад за инцидента – CERT-ът получава доклад за инцидент, който може да
достигне до системата за обработка на инцидент чрез различни средства за
комуникация (препоръчителна е уеб.базирана форма). Съществуват методи и системи
за автоматизирано докладване на инциденти. Те се включват директно в жизнения
цикъл на отработването на инцидента.
Регистрация - докладът официално се регистрира в системата за отработване на
инцидента. Обикновено му се присвоява буквено-цифрен индекс, така че да може
лесно да се търси и управлява в бъдеще. Повечето системи за отработване на
инцидент правят това автоматично. Това създава възможност за по лесна последваща
обработка на данните по инцидента. Ако се установи, че инцидентът е свързан с
доклад на вече регистриран инцидент, може инцидентите да се свържат или да се
комбинират. Разбира се, системата трябва да бъде защитена от спам. В противен
случай, може да се очаквате значителна допълнителна работа за управление на
входящите потоци. При този етап могат да се приложат механизми за предварително
филтриране. Използването на типова регистрационна форма за доклад може да
улесни процеса на регистрация.
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Жизнен цикъл на отработването на инциденти (3)

Сортировка - описва ситуация, в която се разполага с ограничени ресурси и трябва
да се вземе решение относно приоритетите на действията, базирани на тежестта на
конкретните случаи. В процеса на отработване на инцидента, фазата на сортировката
се състои от три под-фази: верификация, първоначалната класификация и
определяне. Сортировката в процеса на обработка на инцидент е аналогична на
подхода на лекаря към пациентите. Процесът на сортировка дава приоритет на
инцидента и прогресира към диагноза и лечение. Сортировката трябва да определи:
● значението на конституентите;
● опита на докладващия инцидента;
● сериозността на инцидента;
● времевите ограничения.
Верификация на инцидента – през тази стъпка се осъществява проверка на доклада
от гледна точка дали става дума за реален инцидент. Понякога неопитни докладващи
за инциденти описват случаи, които не са инциденти. Ако това е изолиран случай,
можете да се отговори на погрешния доклади, но ако се повтарят, най-добрият начин е
да се отхвърли разглеждането на доклада. Решението може да бъде подходящ текст в
автоматичен отговор, който се изпраща до докладващия. Също така, като се има
предвид, че входа на CERT-а за обработка на инцидент може да съдържа много
информация и заявки за сканиране на активи или мрежови проби, почти е
невъзможно да се отговаря подробно на всички доклади.
Начална класификация на инцидента - инцидентът се класифицира съгласно
определена класификационна схема. За да се реши как трябва да се класифицира
инцидента е необходима информация, която не винаги се съдържа в доклада за
инцидента.
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Жизнен цикъл на отработването на инциденти (4)
Възлагане на инцидента – насочване отработката на инцидента към определен екип. Това
може да са специализирани групи, работещи за определени видове инциденти (например,
спам или зловреден софтуер), или някакъв друг принцип на избор в съответствие с
наличност, специализация или други фактори.
Решаване на инцидента - това е най-дългата фаза, която води към решаването на
инцидента. Тя включва следния цикъл: анализ на данни, изследване на възможните
решения, предлагано действие, изпълнено действие, ликвидиране на инцидента и
възстановяване на увредената система. Обикновено, един цикъл на решаване на инцидента
не е достатъчен за приключване на проблема. Вероятно ще трябва да изпълнява този цикъл
няколко пъти, за да се постигне желания резултат. Някои инциденти са много трудни за
ликвидиране. Понякога разрешаването на инцидента е просто извън локалните способности.
Ако инцидентът не е критичен по отношение на неговата тежест или конституентите са
удовлетворени, това не е много голям проблем. Освен това, по време на решаване на
инцидент, ситуацията може да се промени значително. Например, нови цели на атака могат
да сигнализират за нововъзникнали проблеми, атаките могат да станат по-сложни. Като цяло
няма друг начин за постигане на успех, отколкото да продължава повторението на до
разрешаване на проблема.
Анализ на данните – за да започне, първо трябва да се уведомят заинтересованите страни
и да се съберат данни от тях. Първо, трябва да се информират тези, които могат да бъдат
най-засегнати. В тази нотификация могат да се включат някои първоначални съвети и
информация за по-нататъшни процедури за разрешаване на инцидента.
Изследване на решението - по време на фазата анализ на данни се обменят идеи,
наблюдения и заключения. Това означава, че екипът на практика е в изследователската
фаза на решението.
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Жизнен цикъл на отработването на инциденти (5)
Предложени действия - в тази фаза на инцидента екипът е негов
собственик. Ето защо трябва да се подготви набор от конкретни и
практически задачи за всяка от участващите страни. Могат да се използват
специални технически термини при обмен с друг CERT или ISP, но трябва да
се премине към "описателен режим", когато се дават съвети на
потърпевшите, особено ако се знае (например, от доклада за инцидента), че
те не са технически компетентни лица.
Извършени действия - това е по-скоро оптимистично предположение, че
всички или повечето от предложените действия ще бъдат изпълнени от
другите страни. На практика не винаги това се случва. Изключение е, когато
предписанията дава CERT на интернет доставчик.
Ликвидиране и възстановяване - всички действия имат една основна цел:
ликвидиране на инцидента. Реалното решаване на проблема е да се
възстанови нормалното обслужване, прекъснато от инцидента. Например:
това означава, че приложението работи отново, електронните писма
достигат пощенските кутии, уеб сайта е на разположение отново и показва
правилното съдържание с правилното време за реакция, а компютърът не е
част от DDoS армията и не изпраща спам и т.н. . Общо казано - една
нападната система сега прави това, което трябва да прави.
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Жизнен цикъл на отработването на инциденти (6)
Приключване на инцидента – препоръчват се следните практики и съвети за
приключването му:
а) окончателна информация - след разрешаването на инцидента трябва да се
информират засегнатите страни. Минималната информация е:
- същност и цел на атаката;
- най-важните страни, участващи в разрешаването на инцидента (доставчици на
интернет услуги, CERT и др.);
- източник на инцидента;
- основни изводи и препоръки.
Окончателна класификация - има най-малко три точки по време на процеса на
отработване на инцидента, когато инциденти могат да бъдат класифицирани.
Първата е в началото, когато се появи доклад. В този момент може да се
използвате становището на докладващата страна. Следващата точка е по време
на периода на решаване, когато е събрано голяма количество информация за
него. И накрая, може да се направи в края на процеса на отработване на
инцидента.
Последващ анализ - започва след закриването на инцидента. Провеждане на
този процес е трудно, защото има естествена резистентност към него от
отработващите го. Така че добрата практика е да се изчака известно време.
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Trouble Ticket (1)
Така нареченият trouble ticket (или доклад за авария) е механизъм за

описание на инцидента по унифициран начин, така че да се осигури неговото
идентифициране, докладване, отработване и решение. Специфициран е с
Препоръката RFC 1297 (Internal Integrated Trouble Ticket System Functional
Specification Wishlist) of IETF (Internet Engineering Task Force).
Аналогичен е на “пациентска карта" в болница.
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Trouble Ticket (2)
Показаният по-долу "ticket" е резултат от дейсквието на най-популярния

софтуер за описание на инциденти – т.н. "Request Tracker for Incident Response
(RTIR)".
Фази: начална (изпълнява се от организацията и се изпраща в CERT),
детайлна, история, отговор (изпълнява се от CERT).
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Trouble Ticket (3)
Езикът IODEF (Incident Object Description Exchange Format) е спецификация

на Работната група на IETF по разширено третиране на инциденти.
Използва се преди всичко за обмен на съобщения между CERT-ове,
ангажирани в съвместна работа по определен инцидент, като средство дза
постигане на оперативна съвместимост.
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ДОКЛАДВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
СЪС СИГУРНОСТТА
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Въведение (1)
През последните години използването на публичните мрежи за електронните
съобщения се разширява бързо, за да обхване по-широк кръг от услуги и приложения.
Тази трансформация продължава с неотслабваща сила и тези мрежи са се
превърнали в критична инфраструктура на държавите-членки, техните институции,
общества и икономики.
Институциите на Европейския съюз са признали значението на обществените
електронни съобщителни мрежи и необходимостта от разширяване на усилията за
гарантиране на тяхната устойчивост. Тези усилия първоначално са започнали с поширок обхват, но впоследствие са се съсредоточили към критичната информационна
инфраструктура.
Съветът и Парламентът на Европейския съюз обсъждат политиките към мрежовата
и информационна сигурност и са издали през 2009 г. специално комюнике "Защита на
Европа от широкомащабни кибернетични атаки и смущения". Сред
предизвикателствата, посочени и в комюникето е наблюдението, че ранното
предупреждение и реагиране на инциденти е ограничено. Отбелязва се, че
"Механизмите за управление ще бъде истински ефективни, само ако всички участници
разполагат с надеждна информация, за да взема мерки", след което се посочва:
".... Процесите и практиките за мониторинг и докладване на инциденти по
мрежовата сигурност се различава значително в отделните държави-членки.
Някои страни не разполагат с специална организация като мониторингов орган.
По-важното е, сътрудничеството и обмена между държавите-членки на надеждни и
конкретни данни относно инциденти по сигурността изглежда недоразвита или да
са ограничени до двустранен обмен. "

.
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Въведение (2)
Реформираната регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и
услуги, която беше приета през ноември 2009 г., допълнително засилва
политиката за ангажименти при докладване на инциденти. Новата рамка обхваща
много различни въпроси, но от особена важност е член 13, който установява
правно задължение за доставчиците да докладват за сериозни инциденти на
компетентните органи.
Темата за международния обмен на данни също е получила развитие.
Разработената от Европейската комисия "Стратегия за сигурност на
информационното общество в Европа" призовава за многостранно
сътрудничество при разработване на подходящи индикатори. ENISA, по искане
на Комисията, установи конкретна рамка за обмен на тези данни.
Споделяните в съответствие с тази рамка данни ще позволят на публичните и
частните европейски и национални организации да базират решенията си на
подробна информация за рисковите ситуации, да комбинират различните аспекти
на сигурността, да хармонизират различните подходи за събиране на
информация, и накрая, да измерят ефекта от приложените преди това
юридически , регулаторни, организационни и технически мерки.
Докладването на инциденти може ефективно да допринесе за тези усилия.
Информацията за инцидентите, заплахите и опита може да се комбинира с
различни изходни данни. Техният систематичен и цялостен анализ може да
доведе до идентифицирането на добри практики в борбата с конкретни групи от
инциденти
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Типове докладвани инциденти
В хода на направените изследвания е станало ясно, че терминът "докладване на
инциденти" се разбира по много различни начини. Това отчасти се дължи на различни
правни рамки и националните култури на публично-частно партньорство, но най-вече
се дължи на факта, че схемите:
- следват различни цели;
- насочени са към справяне с различни видове инциденти;
- включват различни организации за планиране.
Относно целите на докладването - най-важният отличителен фактор,
идентифициран по време на изследването, е била целта на схемата. Трите основни
цели са:
- реакция на инцидентите;
- превенция на инцидентите и;
- отстраняване последствията от инцидентите.
Въпреки, че реалните схеми за докладване могат да представляват смес от две или
дори три цели, всяка една от трите вида цели се задвижва от специфична логика,
разбирането на която е необходима за определяне на правилните приоритети.
Областта на докладване на видовете инциденти е друг източник на различия между
схемите. Основната област на докладване, върху която обикновено се фокусират
докладите може да бъде: инцидент с киберсигурността или аномалии в мрежата. Тези
две области са свързани, но все пак те включват различни отчети и различни групи
активи. В резултат, специфичните режими за докладване могат да се различават
значително.
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„Жизнен цикъл“ на докладването на инциденти
Планирането и изпълнението на схемата за докладване на инциденти представляват
определено предизвикателство. За да се постигне успех, е необходимо: а) внимателно
и старателно да се премине през много отделни стъпки, б) да се разработи голямо
количество детайли в процеса, като се балансира с чувствителността на различни
организации и физически лица, с които ще трябва да се работи; и в) да се координира
сътрудничеството с участниците в схемата. Тези многобройни стъпки формират
жизнения цикъл на схема за докладване на инциденти.
Жизненият цикъл може да се опише като процес в четири етапа. Той започва с
установяване на необходимостта от докладване на инцидента и определяне на
основните цели на схемата. След това продължава с ангажиране на сътрудничеството
на потенциалните заинтересовани страни (което, всъщност, е един непрекъснат
процес). На третия етап се определят процедурите за докладване, което позволява
стартирането на схемата.
Накрая, всяка схема се нуждае от текущо управление,
което, от една страна, осигурява обратна връзка,
позволяваща регулиране на процедурите за докладване,
и, от друга страна, дава възможност за по-дългосрочно
подобряване и развитие на схемата. По този начин,
жизненият цикъл тече естествено и води към извършване
на оценка на ефективността на докладването на инциденти
и евентуално, към допълнителни параметри на
докладването.
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Област на докладването (1)

Инцидентът се определя като събитие, което може да навреди или да заплашва,
пряко или непряко, устойчивостта и сигурността на обществените електронни
комуникационни мрежи. Изследването показва, че тези събития могат да се
разделят на две различни области: тази на инциденти с киберсигурността и
неизправност в далекосъобщителните мрежи.
Има известно припокриване между тези видове инциденти, тъй като
телекомуникационните мрежи са зависими от огромно количество ИТ компоненти,
така че инциденти с киберсигурността могат да доведат до неизправност на
далекосъобщителна мрежа. Но докато тези видове инциденти се припокриват,
киберсигурността и устойчивостта телекомуникациите са позиционирани в
различни направления на бизнеса и в различни бизнес-култури. И при
докладването на инциденти и процедурите за реагиране също имат известни
различия.
Инцидентите с киберсигурността могат да бъдат насочени както срещу
информационно-комуникационната инфраструктура, както и срещу ползвателите
на тази инфраструктура, като например банки, правителството, полиция,
промишлеността и др. В резултат на това за докладване на инциденти и реагиране
процедури трябва да работят и с електронните съобщителни услуги и с крайните
потребители, които имат значителни ИТ активи. Обща практика в областта на
киберсигурността е да се установи CERT, за да се координират отговорите на
инциденти, разпространяването на уведомления за заплахи и участие в
превенцията.
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Област на докладването (2)
В последно време съществува тенденция киберсигурността да бъде
включена в по-широките политики на защита на критичната информационна
инфраструктура. Процедурите за докладване, свързани с киберсигурността се
фокусират върху аварийно реагиране и превантивни дейности. Необходимо е да
се отбележи, че инциденти, свързани с личните данни, като нарушения на
неприкосновеността на личния живот или неразрешеното разкриване на данни
се докладват по специфичен начин.
Прекъсване на мрежата - инцидентите могат да засегнат потребителите и други
заинтересовани страни, които изискват нотифициране, но отстраняването на
повредата обикновено се извършва в рамките на доставчика на услуги и / или
неговите контрагенти. Поради това, процедурите за докладване, свързани с тези
мрежови грешки, обикновено са свързани с доставчиците на мрежови услуги. В
контраст с киберсигурността, тук по-трудно се намират споделени практики като
схеми на докладване. Тези схеми понякога се фокусират към аварийно
реагиране, други – към превенция на инцидента, а трети – към отстраняване на
повредата или към определена комбинация от трите.

Комбиниране на двете схеми - схемите могат да бъдат проектирани с такъв
избор на покритие, който да позволява съответните заинтересовани страни да
включват ефективни процедури, отговарящи на всички цели.
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Цел на докладването
Отчетните схеми се фокусират върху една или повече от следните три цели:
а. аварийно реагиране при инциденти;
б. превенция на инциденти;
в. възстановяване.
Важно е да се разберат разликите между тези три цели, защото голяма част от
вътрешната организация на схемите зависи от избора на тези цели. От друга
страна, повечето схеми за докладване комбинират две или всичките три цели.
Всяка нова схема ще трябва да обедини съответно процедурите за докладване,.
Докладването, фокусирано върху спешно реагиране, има за цел да даде
възможност за обмен на информация и координация в реално време по време на
извънредни ситуации или инциденти чувствителни към времето.
Докладването, фокусирано върху предотвратяване на откази, има за цел
намаляването на прекъсвания в обществените електронни съобщителни мрежи
като средство за гарантиране на дадена услуга на клиентите. Схеми от този вид
имат за цел събиране на секторна информация за заплахи и използването й за
предотвратяване на грешки.
Докладването, фокусирано върху възстановяване, цели отстраняването на
аварии. За разлика от целите на профилактиката или отработването на
инцидента тази схема е насочена към насърчаването на усилията на оператора
да предоставя непрекъсваеми висококачествени услуги.
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Стандартизация и автоматизация
Следващият въпрос е дали докладът за инцидента трябва да се придържа
към строго формализиране. Като средство за формализиране и
стандартизиране на доклада, съответните органи могат да използват едно
или повече от следните средства:
-въпросници и формуляри;
-предварително дефинирани категории за променливите;
-Уеб-форми с предварително определени отговори.
Стандартизираното въвеждане на данни позволява, от една страна,
сложни статистически анализи, и, от друга страна, редица конкретни
последващи действия. Колкото е по-голям обемът на докладите, толкова поголяма е ползата от формализацията и автоматизацията.
Стандартизацията позволява автоматизирана обработка. Ако реакцията на
инцидентите изисква незабавна обработка на значителен обем от доклади,
задействане на сигнали и обмен на информация с други центрове,
стандартизираният формат е наложителен. В областта на киберсигурността
много центрове прилагат формати за междумашинен обмен, автоматично
събират и разпространяват данни за инциденти. Във всеки схема с аспект за
спешно реагиране, автоматичните сигнали могат да бъдат изпращани на
заинтересованите страни в отговор на доклади, съдържащи критични нива
на определена променлива.
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