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Дефиниция и класификация (1)
Възстановяването е процес, политика и набор от процедури, свързани с
подготовката за възстановяване или непрекъсваемостта на технологичната
инфраструктура, която е от съществено значение за една организация след физическо
или причинени от човека бедствие. Възстановяването е част от действията за
непрекъсваемост на дейността. Докато непрекъсваемостта на дейността включва
планиране за запазване на всички аспекти на бизнес функционирането в разгара на
разрушителните събития, възстановяване след бедствие се фокусира върху
информационните и комуникационни технологии, които поддържат бизнес-функциите.
Както информационните системи имат все по-решаващо значение за доброто
функциониране на една компания и икономиката като цяло, така е важно да се
гарантира продължаването на функционирането на тези системи или тяхното бързо
възстановяване.
Смята се, че най-големите компании разходват между 2% и 4% от своите ИТбюджети за планиране на възстановяването след бедствие с цел да се избегнат поголеми загуби в случай, че бизнесът не може да продължи да функционира поради
загуба на IT-инфраструктура и данни.
От фирмите, които са имали значителна загуба на бизнес данни, 43% никога не са са
възстановили, близо 51% са фалирали в рамките на две години и само 6% сае оцелели
в дългосрочен план.
В резултат на това, подготовката за възстановяване на системите трябва да се
възприема много сериозно. Това включва значителни инвестиции на време и пари, с
цел да се гарантират минимални загуби в случай на разрушително събитие.
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Дефиниция и класификация (2)
Бедствията могат да се класифицират в две широки категории. Първата включва
природните бедствия, такива, като: наводнения, урагани, земетресения и пр. Тъй като
предвиждането на подобни явления е много трудно, мерките са ориентирани към
добро планиране на мероприятия, които спомагат да се намалят щетите от такива
бедствия. Втората категория са бедствия, предизвикани от човека. Те включват:
пожари, взривове, прекъсване на инфраструктурата, био-тероризъм и пр. В тези
случаи наблюдението и планирането на намаляването на щетите са още по-сложни.
Извършеното в средата на 2007 г. широко изследвана на Симантек показа следното:
1. Трите най-сериозни заплахи, които IT-мениджърите са посочили, са следните:
природни бедствия (70 %); сбой на компютърните системи (67 %) и
инцидент от зловреден код или атака от зловреден нападател (57 %).
2. Двете главни причини принуждават организациите да изготвят план за
възстановяване на IT-услугите след повреда или инцидент:
природни бедствия (69 %) и вирусни атаки (57 %).
3. 94 % от организациите заявяват, че поне едно от приложенията е критично за
тяхната дейност
4. Организациите са обезпокоени от следните загуби като резултат от бедствието или
инцидента:
нарушаване на репутацията (69 %); намаляване на клиентската лоялност и
конкурентоспособността (65%) и загуба на данни (64 %).
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Планиране на възстановяването (1)
Планирането на възстановяването е подмножество от по-голям процес, известен като
планиране на непрекъсваемостта на работата и трябва да включва планиране за
възобновяване на приложения, данни, хардуер, комуникации (като мрежи) и други
елементи на IT инфраструктурата. A планът за непрекъснатост на дейността (ПНД)
включва планиране за не-ИТ аспекти като ключов персонал, съоръжения, за
комуникация при кризи и защита на репутацията, и трябва да се отнасят към плана за
възстановяване при бедствия, свързани с възстановяване на инфраструктурата.
Видове мерки:
1. Превантивни мерки - насочени към предотвратяване на събитието.
2. Детективски мерки - насочени към откриване на нежелани събития.
3. Коригиращи мерки - коригират или възстановяване на системата след бедствие или
нежелано събитие.
Проверките трябва винаги да се документират и редовно да се проверяват..
Преди избора на стратегия за възстановяване след бедствие, планирането на
възстановяване следва да се съгласува с бизнес-плана на организацията, при което
трябва да се посочат ключовите показатели за възстановяване: по място (RPO recovery point objective) и по време (RTO - recovery time objective) за различните бизнес
процеси. Показателите трябва да бъде съпоставена с основните ИТ-системи и
инфраструктура, които поддържат тези процеси.
След като RTO и RPO показателите са наложени върху IT-инфраструктурата,
планирането може да определи най-подходящата стратегия за възстановяване за
всяка система.
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Планиране на възстановяването (2)
Най-често срещаните стратегии за защита на данните са следните:
- резервни копия, направени на лента и изпращани на редовни интервали;
- резервни копия направени на диск на място и автоматично се копират на
външния диск;
- репликация на данни на място, което преодолява необходимостта от
възстановяване на данни (само на системи, които след това трябва да бъдат
възстановени или синхронизирани). Това обикновено се използва при
SAN(storage area network) технология;
Системите с висока достъпноост, които поддържат както данни, така и
повторенията им на друго място, което позволява непрекъснат достъп до
данните.
В много случаи, организациите използват външен доставчик на услуги за
възстановяване след бедствие. Тогава, в допълнение към подготовката за
възстановяване, организациите трябва също да приложи предпазни мерки с цел
предотвратяване на бедствия. Това може да включва някои от следните
действия:
- локално огледално копиране или технологии за защита на диска, като RAID;
- непрекъсваемо захранване (UPS) и / или генератор;
- пожаро-защита - аларми, пожарогасители;
- антивирусен софтуер и други мерки за сигурност.
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Планиране на възстановяването (3)
Избраното място за възстановяване трябва да бъде най-малко на 20 км от
нормалния производствен обект и да не страда от заплахи, общи с мястото на
производство (например, те не трябва да бъде в близост до една и съща
река). Планът също трябва да отговарят на две измервания: RTO и RPO за
всички потенциално засегнати услуги. Тези мерки се определят от екип от
хора, който се нарича отбор за непрекъснатост на дейността. Последният
определя какви загуби могат да възникнат, ако услугите не са налични.
Фигурата по-долу е пример за това как RPO и RTO се използват в
практически ситуации. В случая се използва лента за архивиране. Записите се
изпращат веднъж на ден по едно и също време, но това време не е напълно
гарантирано.
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Disaster Recovery-центрове (1)
Стандартният център за възстановяване се характеризира с обичайните механизми
за възстановяване от аварии. Те включват прехвърляне на заявки към сайта, където
се съхраняват репликираните данни. Те разчитат на презумпцията, че заявките ще
могат да се приемат по всяко време от всяко място. Най-често използваните
топологии за организиране на мрежови центрове за възстановяване се основават на
"горещи" или "топли" методологии. Географски разпределени центрове за
възстановяване след бедствие се характеризират с използването на техники за
разпространение на клиентския трафик между множество отдалечени места, в
зависимост от предварително определени критерии Много често такива центрове са
изпълнени за колективни ползватели. Характерно за тяхната употреба е, че в
допълнение към защитата от прекъсване, те предоставят балансиране на
натоварването. Географски разпределените центрове комбинира използването на
няколко технологии: DNS-базирани приложения; превключватели на ниво съдържание
и на ниво потоци от данни и т.н.
Характеристиките на географски разпределените, които трябва да бъдат изградени
и поддържани в администрацията, би трябвало да бъдат: - висока достъпност на
услугите; висока достъпност на критични системи, които използват централизирания
екип за поддръжка; възможност за управление на инциденти; интегриране на система
за мониторинг на софтуера за централизирано управление; намалени разходи поради
по-голяма ефективност и консолидация; централизирано оперативно управление;
единно място за критичните системи на администрацията; тестване и възстановяване
след аварии.
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Disaster Recovery-центрове (2)

Някои технически характеристики на съвременните центрове за възстановяване след
бедствие - технологията Global Server Load Balancing (GSLB) е популярна като
функционалност за възстановяване с по-интелигентни функции и оптимизиране на
трафика. GSLB-функционалността е достъпна във всички контролери от серията AX.
Гъвкавите възможности на GSLB се допълват от:
- осигуряване на устойчивост и непрекъснатост на съхраняването на данните;
- оптимизиране внедряването на мулти-сайт приложения;
- осигуряване на бързо обучение на потребителите;
- включване в политиката на географски и мрежови показатели;
- използване на два режима (DNS Proxy и DNS Server), които взаимно се поддържат;
- осигуряване на локално и глобално управление на трафика от едно и съща
устройство.
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Непрекъсваемост на работните процеси (1)
Непрекъсваемост на бизнес-процесите е термин,
използван за множество управленски процеси,
поддържащи критичните бизнес-процеси в една
организация, където има място разрушително
събитие, засягащо способността на организацията да
продължи да предоставя услуги от ключово значение.
ИКТ-системите и цифровите данни са критичен
компонент на процесите и тяхната защита и
своевременно възстановяване са от първостепенно
значение. Непрекъсваемостта на бизнес-процесите е
призната за неразделна част от практиката на добро
управление.
Плановете за непрекъсваемост включват
определени взаимнозависими ИТ компоненти
(хардуер, бази данни, приложения, мрежи), свързани с
приоритетите и параметрите на възстановяването.
Докато Disaster Recovery-планирането се фокусира
върху реални технически ИТ компоненти за
възстановяване, без да се вземат предвид работните
процеси в организацията, управлението на
непрекъсваемостта на работния процес има за цел да
гарантира критични работни процеси, като се
подпомогне именно възстановяването на ИТкомпонентите, които
осигуряват
ПГ погиКомпютърни
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Непрекъсваемост на работните процеси (2)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ
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Дефиниция и класификация (1)
Системите за откриване на проникване, анти-вирусните и анти-спам програми,
защитните стени и др. са доста напреднали по отношение на автоматизацията –
при тях човешката намеса е сведена до минимум. Макар че за тях понякога са
необходими ръчни актуализации и филтриране, те по същество работят, като
автоматично актуализират техните сигнатурни файлове, блокират червеи и
вируси, сканират потоците данни и осъществяват дълбоко търсене в пакетите за
откриване на съмнително поведение.
От друга страна, счита се, че това са рутинни процедури. Новите направления,
като: архитектура, ориентирана към услуги, управление на идентичността,
управление на цифровите права се нуждаят от процес на разработка преди да
могат да бъдат автоматизирани. В условията на силно регулирани отрасли,
добрите практики в сигурността и автоматизация вървят ръка за ръка. Това е
особено вярно, когато става въпрос за достъп до чувствителни данни и за
събития в мрежовите сегменти, в които чувствителните данни преобладават.
Освен това, инструментите за управление сигурността на информацията често не
успяват да се възползват от информацията, която е вече в мрежата - освен ако
тази информация не идва от продукт или система, разработена или поддържана
от доставчик на същите инструменти. Така че, събирането на тази информация за
по-дълбок анализ обикновено изисква добавяне на възли и вградени устройства
по целата мрежа.
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Дефиниция и класификация (2)
„Автоматизация на сигурността“ се дефинира като всяка система или
технология, която изземва от потребителя процеса на решения по сигурността.
Има много направления, при които тя може да бъде внедрена. Например,
защитни стени, средства за откриване и отстраняване на шпионски софтуер,
системи за предотвратяване на проникване, спам-филтри, механизми за контрол
на достъпа. В други направления има необходимост от разработване на
стратегии за автоматизация. Фигурата по-долу показва спектъра от степени на
въвеждане на автоматизацията.

Фиксираната политика (най-вляво) е случаят, когато политики за решения по
сигурността са изрично вградени директно в кода на даден инструмент или
приложение. Примерите за такива системи включват приложения за сигурност на
ядрото, Kerberos-сървъри и виртуални частни мрежи. Често тези решения са
твърде и се използват за защита срещу познато злонамерено поведение или да
се позволи известно правилно поведение на системата, в случаите, когато то е
относително недвусмислено.
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Дефиниция и класификация (3)
Адаптивна политика - позволява персонализиране на политиката за
сигурност, като голяма част от действията се основават на подразбиранията,
конфигурирани от системния администратор. Примерите включват мрежови
защитни стени, системи за управление на кръпките и пр. В някои системи
тези политики могат да се диктуват от централизираната корпоративна
мрежа и нейната организация на системата за управление; отделните
хостове
след
това
автоматично
прилагат
тези
политики.
Отличителна характеристика на този клас системи е, че някои субект,
различен от крайния потребител, например, администратор, отговарящ за
определянето и прилагането на политиката, или платена "аутсорсинг"
служба за сигурност има отговорност за политиката по сигурността на
крайния потребител. Веднъж определени, тези политики се прилагат
автоматично и като цяло не са персонализирани (или дори не са виждани) от
крайните потребители.
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Дефиниция и класификация (4)
Динамичната политика е най-гъвкавата форма на автоматизация на
сигурността Включва системи, които са проектирани да осигуряват
динамично приспособяване на политиката. За разлика от центъра на
спектъра, в които адаптацията обикновено се появява рядко, тези системи
са предназначени да бъдат постоянно адаптивни. Освен това, за разлика от
системите, в които службата за сигурност или администриране на системи
определя политиките за цели групи от потребители, тези системи често
позволяват персонализирано адаптиране на средата за сигурност на
отделните потребители. Като примери могат да бъдата посочени: Байесови
спам-филтри или набор от динамични системи за контрол на достъпа, които
се опитват да се адаптират към контекста на дадена ситуация.

Дефинирането на степента на автоматизация на сигурността на крайните
потребители по посочения спектър дава отговор на няколко въпроса:
Първо, то показва степента, в която крайните потребители участват в
решенията по тяхната сигурност.
На второ място, този спектър подчертава степента на автоматизация на
сигурността, особено около това, доколко добре твърдите или адаптивни
политики отговарят на потребностите на крайните потребители.
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Програми за автоматизация на сигурността (1)
Възможността за постигане на автоматизация на сигурността се илюстрира
от националната програма ISAP (Information Security Automation Program) на
правителството на САЩ. Тя включва развитие, базирано на специални
стандарти. На по-високото ниво на програмата, това са стандарти,
определящи автоматизацията на защитните проверки и възстановяване,
както и автоматизация на технически дейности за съответствие.
По-ниското ниво включва стандарти, позволяващи комуникацията на данни
за уязвимостите, персонализиране и управление на конфигурацията на
различни ИТ продукти, оценка на информационните системи и докладване за
съответствие, като се използват стандартни показатели за потенциалното
въздействие на уязвимостите. Техническите спецификации уязвимост се
съдържат в съответния протокол за сигурност SCAP, за който ще стане дума
по-нататък. Също така изискванията на ISAP се съдържат в Национална база
данни за уязвимостите NVD (National Vulnerability Database).:
Има различни начини, по които организациите могат да използват ISAP. За
постигането на тези цели, организациите обикновено трябва да придобият
SCAP-съвместими инструменти. Допълнителни ползи могат да бъдат
получени чрез съгласуване на вътрешните операции за сигурност със
съответните операции на SCAP.
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Програми за автоматизация на сигурността (2)
Какви са предимствата на този подход:
- сигурна конфигурация - организациите трябва последователно да наблюдават
своите операционни системи и приложения, в като се използват SCAPинструменти и съдържание, за да се гарантира, че те поддържат сигурна
конфигурация. Такива средства могат да автоматизират прилагането на
първоначално защитена конфигурация за нови активи;
- съвместимост на автоматизацията на техническия контрол - организациите
могат да автоматизират голяма част от техните контролни дейности по
техническата сигурност. SCAP- съвместимите инструменти могат автоматично да
генерират оценка и доказателства за съответствието. Всяка проверка на
сигурността при SCAP може да премине в автоматизирано тестване на
механизмите на информационната система и свързаните настройки за
конфигурация на сигурността. В допълнение, SCAP-списъците съдържат
съответствия с други политики на високо ниво;
- персонализация на сигурната конфигурации - организациите трябва да
персонализират препоръчаните от SCAP сигурни конфигурации и да ги настроят
за конкретната среда. SCAP- контролните списъци са представени чрез XML
формати. Организациите могат да извършват проверки и цифрово подписване
на техните промени. Тогава SCAP-съвместими инструменти ще могат
автоматично да обработват персонализирани списъци за проверка (без никакво
допълнително кодиране).
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Програми за автоматизация на сигурността (3)
- оценка на сигурността - организациите трябва да измерват сигурността в сравнение с
известни недостатъци, свързани със сигурността на софтуера и неправилна конфигурация.
Всички оперативни звена трябва да използват стандартни резултати на въздействието, които
могат да бъдат персонализирани за всяка конкретна среда. Организациите трябва да могат
да обединяват тези измервания, за да се разбере относителната сигурност на организацията
във времето. Приемането на SCAP позволява това, като осигурява измерване на системната
уязвимост, стандартни резултати на въздействието върху почти всички уязвимости и
методика, чрез която да персонализирате тези резултати в определени среди;
- интеграция и автоматизация на операциите за сигурност - организациите трябва да се
интегрират и да автоматизират несвързани операции по сигурността чрез приемането на
SCAP. Това може да бъде постигнато чрез интегриране на базите данни за уязвимостите и за ,
инцидентите, базите от данни за откриване на проникване, както и на базите данни за
активите посредством SCAP като първичен манипулативен материал. Например, всички
продукти за сигурност и базите данни трябва да използват стандартни имена за софтуерните
недостатъци и конфигурацията;
- комуникация относно уязвимостите - организациите трябва да използват стандартизирани
продукти при обмена на информация относно уязвимости, свързани със сигурността
(софтуерни недостатъци и липси в конфигурациите). Те следва да докладват за инцидентите
с помощта на SCAP-ориентирани протоколи идефиниции. Това гарантира, че при
комуникацията точно ще се идентифицират съответните въпроси, ще има възможност за
интеграция на данни при използване на този стандартизиран език, както и ще се осигури
лесна корелация с други хранилища за данни, които могат да дадат допълнителна
информация за съответните уязвимости.
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Security Content Automation Protocol (SCAP)
SCAP е пакет от спецификации, които използват метаезика XML
(eXtensible Markup Language) за стандартизиране на формата и
номенклатурите, чрез които софтуерни продукти за сигурност
съобщават информация за недостатъци на софтуера и за конфигурации
на сигурноста.

SCAP е постигнал широко приемане от основни софтуерни и хардуерни
производители и се е превърнал в съществена част от големите
информационни програми за управление на сигурността. Протоколът се
очаква да се развива и да се разшири в подкрепа на растящата нужда да
се определят и измерят ефективните контроли на сигурността, да се
оценяват и контролират текущите аспекти на информационната
сигурност, за установяване неспазването ни изискванията и за
успешното управление на системи в съответствие с рамката за
управление на риска, така както това е описано в Специална публикация
800-53 на NIST. За да се управлява еволюцията, графикът трябва да бъде
конструиран така, че да балансира прогреса и стабилността.
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Национална програма за контролни списъци (1)

Съществуват много заплахи за компютрите на потребителите, вариращи от
дистанционно стартирани експлойти за установени уязвимости на мрежови услуги до
разпространение на зловреден код чрез и-мейли, злонамерени сайтове и изтегляне на
заразени файлове. Уязвимости в ИТ-продуктите се откриват всеки ден, и много готови
за използване експлойти са широко достъпни в Интернет. Тъй като ИТ-продуктите често
са предназначени за широк кръг потребители, ограничителните контрол за сигурност на
конфигурацията обикновено не са активирани по подразбиране, така че много
популярни продукти са незабавно уязвими. В допълнение, определянето на разумен
набор от настройките за сигурност за много продукти е сложна, трудна и отнемаща
време задача, дори за опитни системни администратори. За да се улесни развитието на
конфигурационните списъци за сигурност на ИТ-продуктите и да се направят
контролните списъци по-организирани и използваема, NIST разработи Национални
контролни списъци (НКС). Целите на НКС са:
- да спомагат за развитието и споделянето на контролни списъци, като предоставят
официална рамка за доставчици и други разработчици, които трябва да представят
списъци за проверка на NIST;
- да предоставя насоки на разработчиците, за да им помогне да създадат
стандартизирани, висококачествена контролни списъци, които отговарят на общите
условия на операциите;
- да помогнат на разработчиците и потребителите чрез предоставяне на насоки за подобре документирани и по-използваеми контролни списъци,;
- да насърчават доставчиците на софтуер и другите страни да развиват списъци;
- да осигурят управляемост на процеса на преразглеждане, актуализиране и поддръжка
на списъците;
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Национална програма за контролни списъци (2)
- осигуряване на лесни за използване хранилища на контролни списъци;
- предоставяне на съдържанието на списъците в стандартизиран формат;
- насърчаване на използването на технологии за автоматизация на приложението на
списъците.
Контролните списъци могат да приемат много форми, включително файлове, които
могат да се задействат автоматично или конфигурации за проверка на сигурността.
Наличието на автоматизирани методи става все по-важно по няколко причини,
включително поради сложността за постигане на съответствие с различни закони,
изпълнителни заповеди, директиви, политики, правила, стандарти и указания;
увеличаване на броя на уязвимостите в информационните системи и нарастващата
сложност на заплахи срещу тези уязвимости.
Автоматизацията гарантира, че проверките за сигурност и конфигурационните
настройки се прилагат последователно в рамките на информационна система и че
контролът и настройките могат да бъдат ефективно проверявани. Програмата SCAP
отговаря на тези нужди, като дава възможност на стандартизирани инструменти за
сигурност да изпълняват автоматично конфигуриране и проверка използвайки НКСсписъци.
Авторите на продукти за сигурност и контролни списъци набират съдържание от
хранилищата на SCAP-данни, за да създадат жизнеспособни насоки за сигурност.
Конфигурацията на сигурността изисква контролни списъци, чрез които документира
желаните настройки, инсталирани пачове и други елементи на системата за
сигурност. Използването на SCAP в стандартизиран формат е известно като SCAPизразен списък.
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SYBEX (X.1500) (1)

Рамката за обмен на информация относно киберсигурността, известна като CYBEX, в
момента е в процес на първата итерация на усилията за стандартизация в ITU-T. Рамката
описва как информацията за киберсигурността се обменя между заинтересованите лица в
световен мащаб и как надеждността на този обмен е гарантирана. Глобалното прилагане на
рамката в крайна сметка ще се намали коренно различията в информацията за
киберсигурността. Макар някои страни, като Съединените щати, да притежават вътрешни
стандарти за подход към този проблем, повечето други страни имат такива стандарти. Друг
такъв фактор е липсата на осигурена рамка за обмен на информация. За да се справи с този
проблем, ITU-T създаде стандартн „Рамка за обмен на информация по кибер-сигурността
(CYBEX – CYBersecurity information Exchange framework). CYBEX осигурява глобално общ
формат и рамка за обмен на информация за киберсигурността, които в крайна сметка ще
намалят разликата в наличната информация в глобален мащаб. Тъй като информацията за
киберсигурността може да се споделя в целия свят, никоя държава или организация, която
прилага CYBEX, няма да бъде в неравностойно положение. Вследствие на това, развиващите
се страни, които в момента имат по-малко ресурси за прилагане на киберсигурността, могат да
се превърнат в равностойни партньори с развитите страни с подходящи инвестиции. Поради
това, мерките за противодействие ще се реализират чрез сътрудничество в световен мащаб.
Рамката ще продължи развитието на автоматизиране на обмена на информация за
киберсигурността. Най-големият обмен на информация за киберсигурността е в рамките на
организациите В момента т са най-слабо автоматизирани и зависят до голяма степен от
човешка намеса. Необходимостта и зависимостта от човешкото взаимодействие изисква
много време. С напредването на автоматизацията разходите (например, разходи за персонал)
в рамките на всяка организация ще бъде значително намален и операцията ще бъде поефективна. В същото време, човешките операции са източник на грешки и премахването на
човешкото участие ще подобри качеството на операциите.
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Като се има предвид
жизнения цикъл на
информацията за
киберсигурността, в CYBEX
са включени следните пет
функционални блока:
описание на информацията,
информация за откриване,
информация за заявките,
информационно осигуряване
и транспортна информация.
Блокът за описание
структурира целите на
обмена, блокът за откриване
идентифицира източниците
на информацията, блокът на
заявките генерира въпроси и
отговори, блокът на
осигуровките осигурява
валидността на
информацията,
транспортният блок се грижи
за самия обмен между
мрежите.

SYBEX (X.1500) (2)
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