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Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации
и институции.

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и
към подобряване на управлението и организацията на работа.
Основни дейности на БИС:
• разработва, приема и одобрява български стандарти;
• участва в работата на европейските и международните
организации за стандартизация;
• издава и разпространява български стандарти, проекти и
стандартизационни документи;
• издава официален бюлетин и каталог на българските стандарти;
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор,
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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Новите информационни технологии доведоха до изключително бързи
промени в начина ни живот. Информацията е изключително ценна, а
необходимостта от управление на огромно количество данни и тяхната защита е очевидна. Информацията и свързаните с нея процеси, системи и мрежи представляват критични бизнес активи. Организациите
и техните информационни системи и мрежи са изправени пред многобройни заплахи за сигурността, включително измами, шпионаж,
саботаж, вандализъм, пожари и наводнения. Компютърните пробиви
и атаки стават все по-чести, по-смели и по-сложни. И тук на помощ
отново идват стандартите.
Представяме важните в тази сфера стандарти: БДС ISO 31000 Управление на риска. Указания, изключително важен стандарт, който предоставя общ подход към управлението на всеки риск, и не е насочен
конкретно към отделен сектор или индустрия.
БДС EN 31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска
дава указания за избор и прилагане на 31 системни методи за оценяване на риска – какво представляват, как се използват, какви са входните
данни и процеси, резултатите, преимуществата и ограниченията.
БДС ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи за управление
на непрекъснатостта на дейността. Изисквания определя изискванията за планиране, разработване, внедряване, функциониране, мониторинг, преглед, поддържане и постоянно подобряване на документирана система за управление за защита от инциденти, намаляване
вероятността от появата им, както и подготовка за реакция и възстановяване.
БДС EN ISO/IEC 27002 Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на
информацията съдържа 14 точки за механизми за контрол на сигурността, които общо включват 35 основни категории за сигурност и
114 механизма за контрол.

Главен редактор
Ефтика Георгиева

Редакционен екип
Ирен Дабижева, Росица Георгиева,
Евгения Жегова, Камелия Миланова

За контакти
тел. 02/8174-511, e-mail: compass@bds-bg.org
Предпечат
Нина Николова
Български институт за стандартизация

Принципите за управление на инциденти са показани в първата част
на БДС ISO/IEC 27035-1 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на инциденти, свързани със сигурността на информацията.
Представяме накратко и други стандарти за разследване на инциденти.
Експертът Митко Мирчев разказва как се прилагат стандартите, отнасящи се за сигурност на информацията, за безопасно и сигурно киберпространство, както и за националната стратегия „Киберустойчива
България 2020”.
С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни. Какво в
действителност има значение показваме в рубриката „На фокус”. В
миналото престъпник би могъл да открадне ценни книжа в куфарче,
сега обаче с USB устройства може да присвои гигабайти информация,
която би запълнила куфари чак до Луната.
И накрая представяме 5 неща, които изобщо не сте и подозирали, че
могат да бъдат хакнати.
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Сигурният език на стандартите

Новите информационни технологии доведоха до изключително бързи промени в начина ни на живот. Информацията
е изключително ценна, а необходимостта от управление на
огромно количество данни и тяхната защита е очевидна.
Информацията и свързаните с нея процеси, системи и мрежи представляват критични бизнес активи. Организациите
и техните информационни системи и мрежи са изправени
пред многобройни заплахи за сигурността, включително
измами, шпионаж, саботаж, вандализъм, пожари и навод-
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нения. Компютърните пробиви и атаки стават по-чести,
по-смели и по-сложни. И тук на помощ идват стандартите.
Новите технологии, както и стандартите, на практика заличават географските, икономическите и културните граници на планетата. Дори и думата „облачно” вече не значи
само, че някъде ще вали дъжд. Орбитите, в които гравитират различни технически комитети за разработването на
стандарти, но с една мисия – нашата сигурност, са показани тук:

БДС Компас, брой 2/2019
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Как се управлява рискът

БДС ISO 31000 Управление на риска. Указания предоставя общ подход към управлението на всеки риск и не е
насочен конкретно към отделен сектор или индустрия.

Постоянно
подобряване

Принципите, илюстрирани на фигура 1, са в основата на
управлението на риска и трябва да се вземат предвид при
установяването на процесите и организационната рамка.

Интегрираност

Човешки и
културни
фактори

Структурираност
и изчерпателност
Създава и запазва
стойност

Най-добра
налична
информация

Динамичност

Индивидуализираност

Всеобхватност

Фигура 1 – Принципи
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• данни, информационни системи и информационни
потоци

• социални, културни, политически, правни, регулаторни, финансови, технологични, икономическите и
екологични фактори, независимо дали са международни, национални, регионални или местни

• взаимоотношения с вътрешните заинтересовани
страни, като се вземат предвид техните мнения и
ценности

• ключови движещи сили и тенденции, засягащи
целите на организацията
• взаимоотношения с външните заинтересовани
страни и техните възприятия, ценности, потребности и очаквания
•

договорни отношения и ангажименти

•

сложност на мрежите и зависимостите.

култура на организацията

• стандарти, насоки и модели, възприети от организацията

взаимозависимости и взаимовръзки.

• промяна на приложимите процеси на вземане на
решения, когато е необходимо
• гарантиране, че вътрешните правила в организацията за управлението на риска са ясно разбрани и се
прилагат на практика.
Организацията трябва постоянно да наблюдава и да адаптира рамката за управление на риска, за да отговаря на
външните и вътрешните промени.
Процесът на управление на риска е показан на фигура 2.

Обмен на информация и консултиране

Процес на управление на риска
Обхват, контекст,
критерии

Идентифициране
на риска
Анализ
на риска
Преценка
за риска

Наблюдение и преглед

•

•

• определяне къде, кога и как се вземат различните
решения в организацията и от кого

• управление, структура, роли и отговорности в
организацията
стратегия, цели и политики

договорни отношения и ангажименти

• разработване на подходящ план, включително
график и ресурси

визия, мисия и ценности

•

•

Организацията е необходимо да внедри рамка за управление на риска чрез:

Вътрешният контекст може да включва, но не се ограничава до:
•

ТЕМА НА БРОЯ

• способности по отношение на ресурси и знания
(например капитал, време, хора, интелектуална
собственост, процеси, системи и технологии)

Разработването на организационната рамка обхваща интегриране, проектиране, прилагане, оценяване и подобряване на управлението на риска навсякъде в организацията.
Необходимо е да се проучи и разбере външния и вътрешен
контекст. Външният, например, включва:

Въздействие върху
риска

Документиране и докладване

Фигура 2 – Процес
БДС Компас, брой 2/2019
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Процесът на управление на риска може да се прилага на
различни нива: стратегическо, оперативно, на ниво
програма или проект.
За да се определят критериите за риска, се взема предвид:
• естеството и вида на неопределеностите, които
могат да повлияят на резултатите и целите (както
материални, така и нематериални)
• как ще бъдат определени и измервани последствията (положителни и отрицателни) и вероятността
•

факторите, свързани с времето

• последователността при използването на измерванията
•

как трябва да се определи нивото на риска

• как ще се вземат предвид комбинациите и последователностите от множество рискове
•

капацитета на организацията.

Организацията може да използва съвкупност от техники
за идентифициране на неопределеностите, които могат да
повлияят на една или повече цели. Трябва да се вземат
предвид следните фактори и взаимовръзката между тях:

8

•

материални и нематериални източници на риск

•

причини и събития

•

заплахи и възможности

•

уязвимости и способности

•

изменения във външния и вътрешния контекст

БДС Компас, брой 2/2019

•

показатели за възникващи рискове

• естеството и стойността на активите и ресурсите
• последствията и тяхното въздействие върху
целите
• ограничения на знанията и надеждността на
информацията
•

фактори, свързани с времето

• пристрастия, предположения и убеждения на
участващите.
При анализа на риска се вземат предвид фактори като:
• вероятност за възникване на събития и последствията от тях
•

естество и големина на последствията

•

сложност и свързаност

•

фактори, свързани с време и променливост

•

ефикасност на съществуващите мерки за контрол

•

нива на чувствителност и конфиденциалност.

Събития с висока степен на несигурност трудно се определят количествено. Това може да бъде проблем при анализирането на тези с тежки последствия. В такива случаи
използването на комбинация от методи осигурява поголяма прозрачност. Стандартът препоръчва наблюдението и прегледът да се извършват на всеки етап от процеса на
управление на риска. (БДС Компас)

БДС EN 31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска дава указания за избор и прилагане на системни методи за оценяване на риска.
Оценяването на риска може да се извършва с различна
задълбоченост и подробност, като се използват един или
повече методи. Формата и резултатът от оценяването трябва да бъдат съвместими с критериите за риск, разработени
като част от установяването на обстоятелствата. Всеки от
методите има следните характеристики:
• да е обоснован и подходящ за ситуацията или организацията, която се разглежда
• да дава резултати във вид, който разширява разбирането на естеството на риска и начина на въздействие върху него
• да може да се прилага по начин, който е проследим,
повторим и проверим.
Методът за оценяване на риска се избира въз основа на
приложими фактори като:
• Цели. Целите на оценяването на риска имат пряко
отношение към използваните методи. Например, ако
се предприема сравнително изследване между различни възможности, може да се окаже приемливо да се
използват не много подробни модели на последствията за части от системата, които не са повлияни от
тези различни възможности.
• Потребности на тези, които вземат решения. В
някои случаи високата степен на подробност е необходима за вземането на правилно решение, в други е
достатъчно по-общо разбиране.

•
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Как се оценява рискът

Вид и обхват на рисковете, които са анализирани.

• Потенциална величина на последствията. Решението за дълбочината, до която да се извърши оценяването на риска, трябва да отразява първоначалното
възприятие на последствията (въпреки че това може
да се наложи да бъде променено след предварителното оценяване).
• Степента на експертен опит и знания, човешки и
други необходими ресурси. Простият метод, когато е
използван правилно, може да осигури по-добри резултати, отколкото по-сложна, но лошо спазена процедура, ако той отговаря на целите и обхвата на оценяване. Като правило усилията, вложени в оценяването,
трябва да бъдат съвместими с потенциалното ниво
на риска, който се анализира.
• Наличие на информация и данни. Някои методи изискват повече информация и данни, отколкото други.
• Необходимост от изменение/актуализиране на
оценяването на риска. Оценяването може да е необходимо да се измени/актуализира в бъдеще и някои методи в това отношение са по-пригодни за изменения
от други.
•

Всички нормативни и договорни изисквания.

В стандарта са описани подробно 31 метода за оценяване
на риска: какво представляват, как се използват, какви са
входните данни и процеси, резултатите, преимуществата и
ограниченията. Следната таблица показва приложимостта
на методите в процеса на оценяване на риска.

БДС Компас, брой 2/2019
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Таблица – Приложимост на методите, използвани за оценяване на риска
Процес за оценяване на риска
Инструменти и методи

циране на
риска

Анализ на риска

ПреценяНиво на ване на
Последствие Вероятност
риска
риска

Мозъчна атака

ПР1

НП2

НП

НП

НП

Структурирани или полу-структурирани интервюта

ПР

НП

НП

НП

НП

Метод “Делфи”

ПР

НП

НП

НП

НП

Списъци за проверка

ПР

НП

НП

НП

НП

Предварителен анализ на опасностите (РНА)

ПР

НП

НП

НП

НП

ПР

ПР

П3

П

П

ПР

ПР

НП

НП

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

Изследване на опасностите и работоспособността
(HAZOP)
Анализ на опасностите и контрол на критичните
точки (HACCP)
Оценяване на рисковете за околната среда
Структуриран анализ “Какво ще стане, ако?”
(SWIFT)
Анализ на сценариите

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

П

П

П

Анализ на влиянието върху дейността

П

ПР

П

П

П

НП

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

Анализ на основните причини
Анализ на появяването на дефекти и на последствията от тях (FMEA)
Анализ чрез дървото на отказите

П

НП

ПР

П

П

Анализ чрез дървото на събитията

П

ПР

П

П

НП

Причинно-следствен анализ (ССА)

П

ПР

ПР

П

П

Анализ на причинно-следствените връзки

ПР

ПР

НП

НП

НП

Анализ на нивата на защита (LOPA)

П

ПР

П

П

НП

Дърво на решенията

НП

ПР

ПР

П

П

Анализ на надеждността на човешкия фактор

ПР

ПР

ПР

ПР

П

Анализ “Възелът на папийонката”

НП

П

ПР

ПР

П

Техническо обслужване на база на безотказност

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

Преходен анализ и анализ на скритите състояния

П

НП

НП

НП

НП

Анализ на Марков

П

ПР

НП

НП

НП

Имитационно моделиране по метода “Монте Карло”

НП

НП

НП

НП

ПР

Бейсова статистика и Бейсови мрежи

НП

ПР

НП

НП

ПР

FN криви

П

ПР

ПР

П

ПР

Показатели на риска

П

ПР

ПР

П

ПР

Матрица на последствията/вероятностите

ПР

ПР

ПР

ПР

П

Анализ на разходите и ползите

П

ПР

П

П

П

Многокритериен анализ на решенията (MCDA)

П

ПР

П

ПР

П

Препоръчителен (ПР)

1

Неприложим (Н)

2

Приложим (П)

3
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В стандарта подробно са обяснени характеристиките при
избора на метод за оценяване на риска – какви са влияещите фактори (ресурси и възможности, степен на неопреде-

леност, сложност), както и дали методът дава възможност
за осигуряване на количествен резултат. (БДС Компас)

БДС Компас, брой 2/2019
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Как се постига сигурност на
обществото

БДС ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи
за управление на непрекъснатостта на дейността.
Изисквания определя изискванията за планиране, разработване, внедряване, функциониране, мониторинг, преглед, поддържане и непрекъснато подобряване на документирана система за управление за защита от инциденти,
намаляване вероятността от появата им, както и подготовка за реакция и възстановяване.
Изискванията могат да се прилагат от различни организации, независимо от вида, големината и естеството на тяхната дейност.
Стандартът прилага модела „планиране – изпълнение
– проверка – действие“ към системата за управление на
непрекъснатостта на дейността на организацията (СУНД).
Това осигурява съгласуваност с други стандарти за системи за управление, например с ISO 9001 „Системи за управление на качеството”, ISO 14001 „Системи за управление по отношение на околната среда”, ISO/IEC 27001
„Системи за управление на сигурността на информацията” и други.
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Организацията трябва да идентифицира и документира:
• своите дейности, функции, услуги, продукти, партньорства, вериги на доставка, взаимоотношения със
заинтересованите страни, както и потенциалното
въздействие, свързано с разрушителен инцидент,
• взаимовръзките между политиката за непрекъснатост и конкретните цели,
•

склонността към риск.

Задължително е да се определи обхвата на СУНД в
съответствие с големината, естеството и сложността на
организацията. Да се създадат изисквания, да се идентифицират продуктите и услугите, както и всички свързани
с тях дейности. Както и да вземе предвид потребностите и
интересите на заинтересованите страни – клиенти, инвеститори, акционери, веригата на доставки, приноса и нуждите, очакванията и интересите на общността.
Политиката за СУНД трябва да е налична като документирана информация, да бъде разгласена в организацията
и да е на разположение на заинтересованите страни, както и да се преразглежда на определени интервали и при
възникване на значителни промени. Задължително е да се
определи необходимостта от вътрешен и външен обмен на
информация, свързан със СУНД. Създават се процедури за
вътрешен обмен между заинтересованите страни и персонала на организацията, както и за външен с клиенти, партньори, местната общност и други заинтересовани страни,
включително с медиите. Прилагат се също и процедури за
получаване, документиране и отговаряне на запитвания.

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа официален и документиран процес за анализ на въздействието
върху дейността и оценяване на риска. Задължително е да
идентифицира рисковете от прекъсване на приоритетните
дейности и процеси, както и да ги анализира. Необходимо
е да се знае, че някои финансови задължения или такива
към държавата изискват съобщаване на тези рискове с различни нива на подробност.
Задължително се създава специална структура, която да
реагира при разрушителен инцидент, като:
• идентифицира праговете на въздействие, които
оправдават началото на официално реагиране,
• оценява същността и обхват на разрушителен
инцидент и неговото потенциалното въздействие,
•

задейства подходящо реагиране,

• разполага с процеси и процедури за задействане,
координация и обмен на информация,
• разполага с налични ресурси, за да се сведе до минимум въздействието,
• обменя информация със заинтересованите страни
и органите на властта, а също и с медиите.
Необходимо е да има документирано решение дали да се
съобщи публично информация за значителни рискове и
въздействия, сигнали за тревога и предупреждения, включително и до медиите.

ТЕМА НА БРОЯ

Стандартът посочва как се управлява документираната информация и планираните изменения, както и как се прави
преглед на последствията от непредвидените. Необходимо
е и да се гарантира управлението на процеси, възложени
на подизпълнители.

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа
процедури за:
•

откриване на инцидент,

•

редовен мониторинг на инцидент,

• вътрешен обмен на информация в организацията и
получаване, документиране и отговаряне на исканата
от заинтересованите страни информация,
• осигуряване на средствата за комуникация по
време на разрушителен инцидент,
• улесняване на обмена на информация със службите
за реагиране в извънредни ситуации,
• записване на важна информация за инцидента,
предприетите действия и взетите решения, които
трябва да се разглеждат и прилагат.
Тези процедури редовно се преразглеждат. Задължително
е и създаването на документирани процедури за реакция
при разрушителен инцидент и за начина, по който ще продължи или възстанови дейността в рамките на предварително определен период от време.
Плановете за непрекъснатост на дейността най-общо
съдържат:
• определени роли и отговорности за хора и екипи,
които имат правомощия по време и след инцидент,
•

процес на задействане на реагирането,

• подробности за управление на последствията от
разрушителен инцидент, като се отчита благосъстоянието на хората, стратегически, тактически и
оперативни възможности за реакция, предотвратяване на по-нататъшна загуба.
• подробности за това как и при какви обстоятелства организацията ще обменя информация със своя
персонал и неговите роднини, основните заинтересовани страни и лицата за контакт при извънредни
ситуации,
• как организацията ще продължи или ще възстанови своите приоритетни дейности в рамките на предварително определените срокове,
• подробности относно реакцията на организацията до медиите след инцидента.

БДС Компас, брой 2/2019
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Организацията трябва да има документирани процедури
за възстановяване и за връщане на оперативната дейност.
Да изпробва чрез тренировки и тестване своите процедури за непрекъснатост на дейността и да ги оценява. Това
оценяване се извършва чрез периодични прегледи, тренировки, тестове, доклади след инциденти и оценяване на
изпълнението. Възникналите значителни промени се отразяват в процедурите.

БДС Компас, брой 2/2019

Задължително е провеждането на вътрешни одити и преглед от висшето ръководство през планирани интервали.
И както при всяка система за управление, важно и задължително условие е постоянно да се подобрява нейната
пригодност, адекватност и ефективност. (БДС Компас)

Стойността на информацията надхвърля написаните думи,
числа и образи: знание, концепции, идеи и търговски марки са примери за нематериални форми на информация.
Във взаимосвързания ни свят информацията и свързаните
с нея процеси, системи, мрежи и персонал, са изключително ценни активи.
БДС EN ISO/IEC 27002 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията се използва като указание за внедряване на механизми за контрол
на сигурността на информацията. Стандартът съдържа
14 точки за механизми за контрол на сигурността, които общо включват 35 основни категории за сигурност и
114 механизма за контрол.

ТЕМА НА БРОЯ

Добри практики за сигурност на
информацията

Примерите за политика по сигурност на информацията
включват:
•

контрол на достъпа

•

класифициране (и обработка) на информацията

• физическа сигурност и сигурност на заобикалящата среда
• теми, насочени към крайния потребител, като
допустимо използване на активи, чисто бюро и чист
екран, обмен на информация, мобилни устройства и
работа от разстояние, ограничения при инсталиране
и използавне на софтуер
•

резервиране

•

обмен на информация

•

защита от злонамерен софтуер

•

управление на техническите уязвимости

•

криптографски механизми за контрол

•

сигурност на комуникациите

• лични данни и защита на информацията за самоличността
•

взаимоотношения с доставчици.

БДС Компас, брой 2/2019
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• заплахата от неоторизиран достъп до информация или ресурси от други лица, които използват помещението
• използването на домашни мрежи и изискванията
или ограниченията за конфигурацията на услугите по
безжична мрежа
• политиките и процедурите за предотвратяване
на спорове, отнасящи се до права на интелектуална
собственост, разработени на лични устройства
• достъпът до лични устройства (за верифициране
на сигурността на машината или по време на разследване), който може да е забранен по закон
• споразуменията за лицензиране на софтуер, които
може да доведат до поставянето на организацията
под отговорност
Необходимо е да се внимава, когато се използват мобилни
устройства на обществени места. При формиране на политиката относно мобилните устройства трябва да се вземат
под внимание:
•

регистрирането на мобилните устройства

•

изискванията за физическа защита

•

ограничението за инсталиране на софтуер

• изискванията за версиите на софтуер за мобилни
устройства и за прилагането на коригиращи програми
•

механизмите за контрол на достъпа

•

криптографските техники

•

защитата от злонамерен софтуер

•

архивните копия

•

използването на уебуслуги и уебприложения.

Организациите, които разрешават работа от разстояние,
трябва да разпишат политика, която определя условията и
ограниченията. Необходимо е да се вземат предвид:
• съществуващата физическа сигурност на мястото за работа от разстояние, сградата и местната
заобикаляща среда
•

изискванията за сигурност на комуникациите

• предоставянето на виртуален достъп до настолни компютри, който предотвратява обработване и
съхраняване информация на лични устройства
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• защита от злонамерен софтуер и изисквания за
защитните стени.
Договорните задължения за служителите или доставчиците би трябвало да изясняват и потвърждават:
• че всички служители и доставчици, на които е даден достъп до поверителна информация, подписват
споразумение за поверителност и неразкриване, преди
да им бъде даден достъп до информация
• отговорностите и правата на служителите или
доставчиците, например по отношение на законите
за защита на интелектуалната собственост или законодателството за защита на данни;
• отговорностите за класифициране и управление на
информацията, други активи, свързани с информацията и услуги, извършвани от служител или доставчик
• отговорностите на служител или доставчик за обработване на информацията, получена от други компании или външни страни
• действията, които трябва да бъдат предприети,
ако служителят или доставчикът не е съгласен с изискванията за сигурност на организацията.
Собствениците на информационни активи отговарят за
тяхното класифициране. Създаването на групи от информация със сходна необходимост от защита и определянето на процедури за сигурност улеснява това. Този подход
намалява необходимостта от оценяване на риска за всеки
отделен случай и от проектиране на собствени механизми
за контрол. След време информацията може да престане
да бъде чувствителна или критична. Това трябва да се
вземе предвид, тъй като прекалено класифицираната информация може да доведе до внедряването на ненужни
механизми за контрол, в резултат на което да се получат
допълнителни разходи, или обратно, недостатъчно класифицираната информация може да застраши дейността.

• въздейстието от използването на криптирана информация върху механизмите за контрол, които разчитат на проверка на съдържанието (например откриване на злонамерен софтуер).

Необходима е политика за използването на мрежи и мрежови услуги. Тя обхваща:
• мрежите и мрежовите услуги, които са позволени
за достъп

ТЕМА НА БРОЯ

• стандартите, които трябва да се прилагат ефикасно в организацията (какво решение се използва за
кои процеси на дейността)

Стандартът посочва подробно какви мерки е необходимо
да се вземат, за да се осигури физическа сигурност – какви
да бъдат покривът, стените, вратите, прозорците, физически бариери и аларми за защита за неоторизиран достъп.
Необходимо е да се инсталират подходящи системи за откриване на нарушители. Препоръчва се политика за чисто
бюро от хартиени документи и преносими информационни носители и за чист екран при средствата за обработка
на информация.

• процедури за оторизиране за определяне на кого
е позволено да има достъп до кои мрежи и мрежови
услуги
• механизмите за контрол и процедурите на управлението за защита на достъпа до мрежови връзки и
мрежови услуги
• средствата, използвани за достъп до мрежи и мрежови услуги (например използване на VPN или безжична мрежа)
• изискванията за автентифициране на потребителя за достъп до различни мрежови услуги
•

наблюдаване на използването на мрежови услуги.

Стандартът препоръчва отпускането и използването на
привилегировани права за достъп да бъде ограничено и
контролирано.
Когато се разработва криптографска политика, трябва да
се вземе предвид следното:

При защита от злонамерен софтуер трябва да се вземат под
внимание следните указания:
• създаване на официална политика, забраняваща
използването на неоторизиран софтуер
• внедряване на механизми за контрол, които предотвратяват или откриват използването на неоторизиран софтуер (например бял списък на приложенията)

• подходът на ръководството към използването на
криптографски механизми за контрол, включително
общите принципи, при които трябва да бъде защитавана информацията за дейността

• внедряване на механизми за контрол, които
предотвратяват или откриват използването на
известни или подозрителни уеб сайтове (например
черни списъци)

• изискваното ниво на защита, отчитайки типа,
силата и качеството на изисквания алгоритъм за
криптиране

• създаване на официална политика за защита от
рискове, свързани с получаване на файлове и софтуер
от или чрез външни мрежи или на всякакъв друг носител, показваща какви защитни мерки трябва да бъдат
взети

• използването на криптиране за защита на
информацията, предавана по мобилни устройства или
устройства със сменяеми носители или по комуникационни линии
•

подходът за управление на ключ, включително
методите за защита на криптографски ключове и
възстановяване на криптирана информация в случай
на изгубени, компрометирани или повредени ключове
• ролите и отговорностите, например кой е отговорен за управлението на ключовете

БДС Компас, брой 2/2019
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• намаляване на уязвимостите, които биха могли да
бъдат използвани от злонамерен софтуер, например
чрез управление на техническата уязвимост
• извършване на редовни прегледи на софтуера и съдържанието на данните на системи, поддържащи
критични за дейността процеси

• внедряване на процедури за редовно събиране на
информация, като абониране за пощенски списъци или
верифициране на уебсайтове, даващи информация за
нов злонамерен софтуер.

• инсталиране и редовно обновяване на софтуер за
откриването на злонамерен софтуер и възстановяване на софтуера за сканиране на компютри и носители като превантивен контрол или на рутинна основа;
извършваното сканиране трябва да включва:

Съображенията за сигурност на информацията при електронните съобщения например трябва да включват следното:

»» сканиране на всички файлове, получени по мрежите или чрез всякаква форма на запаметяващ
носител, за злонамерен софтуер преди използване

• защита на съобщенията от неоторизиран достъп,
модифициране или отказ на обслужване, съизмерими с
приетата схема на класифициране от организацията

»» сканиране на прикачените файлове от електронна поща и свалени файлове за злонамерен софтуер преди използване; това сканиране трябва да
се проведе на различни места, например на сървъри
за електронна поща, настолни компютри и когато
се влиза в мрежата на организацията

• осигуряване на правилно адресиране и предаване на
съобщението

»» сканиране
софтуер

• получаване на одобрение преди използване на външни обществени услуги, като незабавни съобщения,
социални мрежи или споделяне на файлове

на

уебстраници

за

злонамерен

• дефиниране на процедури и отговорности за справяне със защитата от злонамерен софтуер на системите, обучение за тяхното използване, докладване и
възстановяване от атаки
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• подготвяне на съответни планове за непрекъснатост на дейността за възстановяване от атаки,
включително всички необходими данни и резервиране
на софтуер и уреждане на възстановяването

БДС Компас, брой 2/2019

•

надеждност и наличност на съобщението

• правни съображения, например изисквания за
електронни подписи

• по-силни нива на автентификация, контролиращи
достъпа от обществено достъпни мрежи.
(БДС Компас)

БДС ISO/IEC 27035-1 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на инциденти, свързани
със сигурността на информацията. Част 1: Принципи
за управление на инциденти представя основните понятия и етапи на управлението на инциденти, свързани със
сигурността на информацията, и съчетава тези понятия с
принципи в структуриран подход с цел откриване, докла-

ТЕМА НА БРОЯ

Как се управляват инциденти

дване, оценяване и реакция при инциденти и прилагане на
извлечените поуки. Приложим е за всички организации,
независимо от вида, големината и естеството им на дейност.
На фигурата по-долу е показана взаимовръзката на обектите при инцидент, свързан със сигурността на информацията.

Заплаха
Причиняване

Събитие, свързано
със сигурността на
информацията

Използване

Причиняване
Уязвимост

Категоризирано като
Инцидент, свързан със
сигурността на
информацията

Излагане на въздействие
Въздействие върху

Компрометиране

Информационен
актив

Поддържане
Дейности

Затъмнените обекти вече съществуват, засегнати от незатъмнените обекти, което води до инцидент,
свързан със сигурността на информацията.

БДС Компас, брой 2/2019
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• Предоставяне на входни данни за политиката по
сигурност на информацията и свързаните с нея прегледи на документацията.
Стандартът подробно описва 5-те важни етапа на управлението на инциденти, свързани със сигурността на информацията:

Целите на структурирания, добре планиран подход към
управлението на инциденти, трябва да включват следното:

•

планиране и подготовка

•

откриване и докладване

•

оценяване и вземане на решение

•

реакции

•

извлечени поуки.

• събитията се откриват и обработват ефективно,
в частност при вземане на решение кога те следва да
бъдат категоризирани като инциденти
• идентифицираните инциденти се оценяват и на
тях да се реагира по най-подходящия и ефективен
начин
• неблагоприятните ефекти се свеждат до минимум
чрез подходящи механизми за контрол като част от
реакцията при инциденти
• установена връзка със съответни елементи от
управлението при кризи и управлението на непрекъснатостта на дейността посредством процес на отнасяне на въпроса на по-високо управленско ниво
• уязвимостите са оценени и обработени по подходящ начин, за да се предотвратят или ограничат инцидентите
• поуките от инцидентите и уязвимостите на сигурността на информацията.
Ползите от структуриран подход при управлението на инциденти са:
• Подобряване на цялостната сигурност на информацията.
• Намаляване на неблагоприятното въздействие
върху бизнеса.
• Засилване на фокуса върху предпазването от инциденти.
•

Подобрено определяне на приоритети.

• Подпомагане на събирането на доказателства и
разследването.
•

Допринасяне за обосновка на бюджет и ресурси.

• Подобряване на обновяването на оценяване на
риска за сигурността на информацията и резултатите на управлението.
• Предоставяне на подобрен програмен материал за
информираност и практическо обучение по отношение на сигурността на информацията.
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Някои дейности могат да се появят в много етапи или по
време на процеса на обработване на инцидент. Такива дейности включват следното:
• документиране на доказателства за събитие и
инцидент и ключова информация, предприети действия за реакция, извършени последващи действия като
част от процеса на обработване на инцидент
• координиране и комуникация между участващите
страни
• известяване на ръководството и други заинтересовани страни за значителни инциденти
• споделяне на информация между заинтересованите страни и вътрешни и външни сътрудници и доставчици.

ISO/IEC 27037 Guidelines for the identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (Указания
за идентифициране, събиране, придобиване и съхранение на цифрови доказателства)
Описва необходимите средства в ранните етапи на разследване, за да се гарантира, че са набавени достатъчно цифрови
доказателства.

ТЕМА НА БРОЯ

Стандарти за разследване на инциденти

ISO/IEC 27038 Specification for digital redaction (Спецификация за цифрово редактиране)
Някои документи могат да съдържат информация, която не трябва да бъде разкривана пред определени общности. За
тях може да бъдат издавани модифицирани документи след обработка на оригиналния документ. Стандартът определя
методите за цифрово редактиране на документи, като посочва и изискванията за софтуер.
ISO/IEC 27040 Storage security (Сигурност на съхранението)
Предоставя подробни технически указания как да се определя подходящо ниво на смекчаване на риска чрез прилагане
на доказан и последователен подход за планиране, проектиране, документиране и внедряване на сигурност на съхраняването на данни. Сигурността на съхраняването включва сигурност на устройствата и носителите, на управлението,
свързано с тях, на приложенията и услугите.
ISO/IEC 27041 Guidance on assuring the suitability and adequacy of incident investigation methods (Указания за
осигуряване на пригодност и адекватност на методи за разследване на инцидент)
Този документ предоставя указания как да се постигне увереност, че методите и процесите отговарят на изискванията
за разследване и са били изпитани по подходящ начин.
ISO/IEC 27042 Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (Указания за анализ и тълкуване на
цифрови доказателства)
Описва как методите и процесите, които ще се използват по време на разследването, могат да бъдат разработени и
приложени, така че да позволят вярно оценяване и тълкуване на потенциалните цифрови доказателства и ефикасно
докладване на резултатите.
ISO/IEC 27043 Incident investigation principles and processes (Принципи за разследване на инциденти и процеси)
Определя ключови общи принципи и процеси, които са в основата на разследването на инциденти и предоставя модел
на рамка за всички етапи на разследването.
ISO/IEC 27050 Electronic discovery (Електронно разкриване)
Насочен е към дейностите при електронно разкриване, включително, но не само, идентифициране, запазване, събиране, обработване, преглеждане, анализиране и произвеждане на електронно съхранявана информация (Electronically
Stored Information, ESI).
ISO/IEC 30121 Governance of digital forensic risk framework (Рамка за управление на риска при цифрова експертиза за правни цели)
Предоставя рамка за ръководните органи за най-добрия начин да се подготви организацията за цифрови разследвания,
преди те да възникнат. Отнася се за разумна стратегическа подготовка за цифрово разследване на организацията.
(БДС Компас)
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Прилагане на стандарти за
информационна сигурност за безопасно и
сигурно киберпространство
Визитка

Н. с. I ст. инж. Митко Мирчев е старши консултант при
разработване и внедряване на
системи за управление на качеството, здраве и безопасност при работа, околна среда, системи за управление на
информационната сигурност,
системи за управление на качеството в автомобилната
промишленост, системи за
управление на качеството при
медицинските услуги, системи за управление за безопасно
движение по пътищата, системи за управление на частната индустрия за охрана и
сигурност, интегрирани системи за управление на ядрени съоръжения и дейности,
интегрирани системи по качество, здраве и безопасност,
околна среда.
Одитор на системи по качеството, преподавател във
висши учебни заведения и лектор за обучение на повече от
220 курса по различни системи за управление.
Митко Мирчев участва в няколко технически комитета
към БИС, също така е член
и на Управителния съвет.
Участва още в Общество за
организационно
съвършенство, „Съвет по акредитация” към Българска служба
по акредитация, „Клуб 9000”,
Съюз на специалистите по качеството в България.
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Разработената съвместно от Европейския
парламент, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия на Европейския съюз
за киберсигурност“ е насочена към създаване на отворено, безопасно и сигурно киберпространство, което премахна
бариерите между държави, общности и
граждани, предоставяйки възможности за
взаимодействие и обмен на информация
и идеи в световен мащаб.
Основните принципи на киберсигурността, заложени в стратегията, са:
• Основните ценности на Европейския съюз (ЕС) важат в еднаква степен в цифровия и във физическия свят.
• Защита на основните права, свободата на изразяване на мнение, личните данни и неприкосновеността на
личния живот.
• Достъп за всички.
• Демократично и ефикасно управление с участието на множество заинтересовани страни.
• Споделена отговорност за гарантирането на сигурността.
Основните цели, заложени в тази стратегия, са:
• постигане на устойчивост
киберпространството

на

• чувствително намаляване на киберпрестъпността

• разработване на политика за
кибернетична отбрана и изграждане
на капацитет във връзка с общата
политика за сигурност и отбрана
• разработване на промишлени и
технологични ресурси, необходими за
киберсигурността
• създаване на последователна международна политика на ЕС относно
киберпространството и насърчаване
на основните ценности на ЕС.
Информационните технологии са гръбнак
на нашия икономически растеж и са ресурс с критично значение за всички икономически сектори. Сега те са в основата
на сложните системи, които поддържат
функционирането на нашите икономики
в ключови сектори като финанси, здравеопазване, енергетика и транспорт; същевременно много бизнес модели са изградени върху непрекъснатостта на достъпа
до интернет и безупречното функциониране на информационните системи.
В съвременния свят на бизнеса предимство има тази организация, която умее да
борави ефективно с наличната информация. Управлението на информацията е
критичен проблем, от разрешаването на
който зависят вътрешните делови процеси и конкурентоспособността на всяка
една компания. Полезното решение е неразривно свързано с осигуряването на качествена информация – достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна.

• предоставяне на клиентите на съответната информация за информационната сигурност.

ОПИТ

• определяне на вътрешните и външните въпроси по
отношение на сигурността на информацията

Управлението на информационната сигурност обхваща:
• Оценка на риска за информационната сигурност –
включваща идентификация на активите, имащи отношение към сигурността, определяне на заплахите
към тях, оценка, третиране и управление на рисковете

Основни категории информационна
сигурност
• Конфиденциалност (confidentiality) – достъпност на
информацията само за определен кръг лица.
• Цялостност (integrity) – гаранция за съществуване
на информацията в изходен вид.
• Достъпност (availability) – възможност за получаване на информация от авторизиран потребител в
удобно за него време.
За осигуряване на информационната сигурност може да се
прилагат добрите практики, заложени в ISO 27001, който
е приложим за всякакви видове организации: търговски,
нетърговски, правителствени и неправителствени.

• Сигурност на човешките ресурси – регламентираща
опазването на поверителността на информацията
от персонала
• Физическа сигурност – включваща изисквания за
прилагане на средства за физическа защита на активите, както и за гарантирането на сигурността им
от заплаши на околната среда – пожари, наводнения,
извънредни ситуации
• Компютърна и мрежова сигурност – регламентирана в няколко точки на приложение А на стандарта.
Включва изисквания за архивиране, защита от вируси
и външни атаки, организиране на логическия достъп
до системите и мрежите, контрола на мрежовите
услуги и други

ISO 27001 е подходящ за добро и компетентно извършване
на следните дейности:
• определяне на изискванията и целите по сигурността
• гарантиране, че организациите изпълняват законодателството и други регулативни изисквания
• гарантиране, че информационният риск се управлява ефективно, от гледна точка на средства
• определяне на процесите по управление на сигурността на информацията
• оценяване на съществуващите процеси за управление на сигурността на информацията
• управление на непрекъсваемостта на процесите

• Сигурност при разработването на софтуер и
хардуер – тази част включва изисквания за въвеждане
на механизми за контрол за сигурност на софтуера и
хардуера още на етап на неговото разработване
• Управление на инциденти – включва изисквания
за докладване, реакция и анализ на инцидентите по
сигурността
• Управление на непрекъсваемостта – този процес
създава рамка за въвеждане на непрекъснат режим
на работа на информационните активи, като по
този начин се гарантира постоянното и качествено
обслужване на клиентите.
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ОПИТ
Ползите от внедряването на система за управление на
информационната сигурност могат да се сведат до:

• повишаване на непрекъсваемостта

С хоризонт до 2020 година, генералната цел на Националната стратегия за киберсигурност и Плана за изпълнението ѝ е постигането на киберустойчивост на цялото общество и държава, което се изразява в ефективна защита и
адекватна реакция дори на предварително неизвестни и
непредсказуеми заплахи и разрушителни въздействия в
киберпространството или други сфери на дигиталната
екосистема, ограничаване на вредните последствия, максимално запазване и функциониране на жизнено важни
функции и услуги, и своевременно възстановяване на нормалната дейност.

• намаляване на инцидентите, свързани с информационни активи

Стратегията набелязва цели и мерки за развитие в девет
ключови области:

• гарантиране на поверителност на данните на
организацията
• гарантиране на точност и вярност на информацията
• гарантиране на достъпност до информацията от
упълномощените да работят с нея лица

• изпълнение на нормативните изисквания
• разширяване на пазарите – чрез по-високи
възможности за участие в обществени поръчки
• повишаване имиджа на организацията.
България е част от глобалния процес на повишаващата се
дигитална зависимост и тенденцията на нарастване, усложняване и все по-трудно предсказване на заплахите в
киберпространството. Необратимото пренасяне на основни дейности на българското обществото, бизнеса и държавните функции в киберпространството поставя редица
предизвикателства и необходимост от разработване на
Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020”.

1. Установяване и развитие на националната система
за киберсигурност и устойчивост.
2. Мрежова и информационна сигурност – фундамент
на киберустойчивостта.
3. Защита и устойчивост на дигитално зависимите
критични инфраструктури.
4. Подобряване на взаимодействието и споделянето
на информация между държава, бизнес и общество.
5. Развитие и подобряване на регулаторната рамка.
6. Засилване на противодействието на киберпрестъпността.
7. Киберотбрана и защита на националната сигурност.
8. Повишаване на осведомеността, знанията и компетентностите и развитие на стимулираща среда
за изследвания и иновации в областта на киберсигурността.
9. Международно взаимодействие – кибердипломация
и оперативно взаимодействие.
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• Прозрачност при формиране и провеждане на политиките за киберсигурност и устойчивост

• Неделимост на киберсигурността от националната
сигурност

• Ангажираност на всички заинтересовани страни и
развитие на ефективни и ефикасни механизми на публично-частните партньорства

• Защита на основните права, свободата на изразяване, на личните данни и личния живот на гражданите
– мерките да не водят до ограничаване на тези права,
ограничаване на възможности за достъп до интернет
и пренос на информация

• Съгласуваност с международните ангажименти
и принципи на сътрудничество и взаимодействие,
активно участие в създаването на общ капацитет и
способности за защита на киберпространството

• Пропорционалност – мерките за повишаване на киберзащитата и разходите да са съизмерими със съответните рискове и заплахи

• Обвързване на целите и мерките с конкретен план за
действия, отговорности и показатели, който непрекъснато се подобрява и развива.

• Споделена отговорност – интегриран и кохерентен
подход за разпределяне на ролите и отговорностите
свързани с киберсигурността по всички нива и органи на държавното управление, гражданите, бизнеса
и институциите

Прилагането на изискванията на стандарта ISO 27001
помага на фирмите да предприемат стъпки за редовно
идентифициране и управление на рисковете за сигурността на данните. По този начин те са в състояние да се справят с постоянно развиващите се заплахи за сигурността
на данните и да осигурят безопасно и сигурно киберпространство.

• Периодична оценка на състоянието на киберзаплахите и рисковете, оценка на нивото на киберсигурност и съответните способности на базата на стандартизирани методи и класификация на рисковете, и
адекватно осъвременяване на стратегията и мерките

ОПИТ

Основни принципи, заложени в Национална стратегия за
киберсигурност „Киберустойчива България 2020”, са:
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НА ФОКУС

В търсене на кибердоверие

С все по-сложните технологии, предлагащи както усъвършенствани възможности, така и нови уязвимости
и заплахи, съществува опасност организации от различен вид и големина да останат отворени за злонамерени атаки или масови нарушения по отношение на
данните. Следователно, управлението на риска е точно
толкова важно в киберпространството, колкото и във
физическия свят. Но какви са тези киберрискове? Как
могат международните стандарти да помогнат за тяхното намаляване? И истина ли е, че единственият отговор означава да се прилага още по-сложна технология?
Оксфордският английски речник дава много ясно определение за „риск”. Според него „риск” е „ситуация, криеща
излагане на опасност”. За да се постигат резултати, трябва да се поемат рискове, но също така те трябва да бъдат
управлявани, за да се постигнат положителни резултати и
да се избегнат отрицателните последствия. Избягването
на риск е невъзможно. Поемането на рискове е неизбежна
и необходима част от живота ни както в личен, така и в
професионален план. Всъщност, ако някоя компания или
организация от който и да е отрасъл на промишлеността
в днешния силно конкурентен свят се опита да неглижира
риска в своята дейност, което е коренно различно от неизпълнение на техните законови и правни задължения, тя
много бързо ще изчезне от пазара.
Рискът обаче може да бъде и движеща сила. Успешното
управление на рисковете може да има положителни резултати и компаниите следва да поемат рискове, за да постигат своите цели. Организациите съвсем естествено се
нуждаят от известна степен на сигурност, преди да вземат
стратегически решения, и е важно да се разбере, че рискът
наистина е свързан с вероятното въздействие на несигурността върху вземането на тези решения. Накратко, рискът е управление на решения в един сложен, променлив и
несигурен свят, който много бързо става все по-сложен и
двусмислен.
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Цифровата заплаха
Това важи в особена степен за областта на киберриска. В
киберпространството високите нива на несигурност обикновено са свързани с решаването на въпроси по националната и корпоративната сигурност. Заплахата идва не от
контекста и обстоятелствата на пазара, а от „злонамерени играчи”, които имат намерение да извършат сериозни
престъпления.
В действителност те са невидими и като призраци фантоми от древен фолклор само изострят чувството за заплаха.
Тези злонамерени играчи имат както намерението, така и
способността да причиняват вреда, тъй като са много гъвкави и адаптивни.
Освен това, от ден на ден, ако не и от час на час, технологиите стават все по-сложни. В миналото един успешен
икономически престъпник би могъл да открадне ценни
книжа в куфарче, ако са били оставени небрежно на бюрото. Сега обаче с USB устройства и експлойти, същият
този престъпник може да открадне гигабайти информация,
която, ако бъде на хартиен носител, би запълнила куфари
чак до Луната. Не само че съхранението на данните е станало невероятно сложно, от хартиен до цифров носител,
но и естеството и целите на съхраняваните данни са се
променили. Например, ако даден престъпник е решил да
краде защитени медицински продукти, вече не е необходимо да прониква в склад, а може просто да копира данните в
цифров формат и да възпроизведе перфектно копие чрез
3D принтер.
Ето защо организациите се нуждаят на всяка цена от
„киберзащита” под една или друга форма. Но не само това:
те се нуждаят и от система, която да е достатъчно стабилна, за да ги предупреждава възможно най-бързо за всяка
заплаха – била тя реална или предполагаема. За да се разработи и успешно внедри система, предпазваща от външни

Също така организациите трябва да са подготвени за
заплахи както от злонамерени вътрешни лица, така и от
вътрешни лица, които умишлено са оставили системата

С всеки изминал ден технологиите стават
все по-сложни
Какво в действителност има значение?
И така, как правителства, бизнес и физически лица се защитават от тези заплахи? Техническият комитет на ISO,
ISO/TC 262, Управление на риска е разработил стандарт
за управление на риска (ISO 31000), който създава рамка от общи принципи и процеси за управление на риска.
Джейсън Браун, председател на ISO/TC 262, отговаря също
така и за управлението и оценяването на киберсигурността
в Министерството на отбраната в Австралия. Той набляга на факта, че ако дадена организация има намерение да
се задържи на пазара, както при управлението на всички
видове риск, за да се предпази от киберрискове, тя трябва да „обърне поглед към целите на предприятието и да

уязвима на евентуална вреда. Небрежното използване на
лични данни може да изложи дадено физическо лице на
изнудване и рекет от страна на организация с престъпни
намерения. Организациите могат да имат най-добрата в
света защита, но тя не представлява пречка, ако има изтичане на информация, което може да доведе до злоупотреби, без да бъдат разкрити нарушителите.

НА ФОКУС

заплахи, акцентът трябва да се постави върху намеренията
и възможностите на злонамерените играчи, а именно каква
цел преследват, защо я преследват и с какви технологии
разполагат.

осъзнае какво наистина има значение. С други думи, тя
следва да познава дигиталните си съкровища”.
Бизнесът и правителствата трябва много внимателно да
преценят стойността и естеството на това, с което разполагат. Например, ако дадена организация съхранява на високо ниво техническа интелектуална собственост под формата на бази данни, очевидно е, че изтичането или кражбата
на такива данни би имало огромни последици за тях. Последствията обаче биха могли да бъдат още по-разрушителни, ако тази информация се държи от името на други,
които разчитат на тази организация като част от веригата
на доставки, тъй като нарушаването на системата може
да означава разрушаване на цялата верига. Следователно,
това, което е от първостепенно значение, е стратегическият систематичен преглед, а не оценка на самата технология. (По материали от ISO Focus)
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Знаете ли, че:

5 неща, които не сте и подозирали, че
могат да бъдат хакнати

Все повече и повече устройства биват свързвани, което
прави нещата по-удобни не само за нас, но и за хакерите.
Познаването на опасностите, свързани с мрежовите устройства, е първата стъпка към справяне с нарушителите.
Хакерство, насочено към бебета. Как хакер може да проникне в стаята на бебето ви? За съжаление неприкосновеността на стаите на бебета понякога се нарушава от
злонамерени хора, криещи се навън. Поуката от това не е,
че устройството за наблюдение на бебето ви може да бъде
хакнато. Поуката е, че почти всяко „свързано” нещо може
да бъде хакнато.
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Според прогнозата на Gartner Inc. до 2020 г. в света ще
се използват 20,4 млрд. свързани неща. Потребителският сегмент е най-големият ползвател на свързани неща с
5,2 млрд. единици през 2017 г., което представлява 63% от
общия брой използвани приложения. В почти всички домове има десетки свързани неща – като компютри, мобилни телефони и таблети, но също така и много традиционни
електроуреди като хладилници, телевизори и системи за
сигурност.

Картината наистина е плашеща. Истината е, че почти всяко
устройство със стабилна Wi-Fi връзка може да бъде хакнато или използвано от „професионален” хакер. Изключение
правят само устройствата, които по никакъв начин не са
свързани с интернет. До всички останали устройства може
да бъде осъществен неправомерен достъп по някакъв начин или форма. Това обхваща много широк спектър от
обекти, така че нека разгледаме пет неща, които могат да
бъдат хакнати!

Знаете ли, че:

Докато провеждаха проучване за чувствителността на
устройствата на интернет на нещата по отношение на хакерството, изследователите от Университета Бен-Гурион
в Беершеба, Израел, установиха, че много производители
на устройства и собственици в голяма степен са улеснили работата на хакерите. Редица производители задават
едни и същи пароли по подразбиране за един и същ тип
устройства и често потребителите не ги променят. Това на
практика означава, че ако имате десет мрежови устройства
и оставите едно от тях без надзор, цялата система е компрометирана.

Принтери и факсове
Принтерите често имат собствена интернет връзка, която
им позволява да имат достъп до други устройства във вашия дом или офис, често безжично. Тази връзка е първата
крачка на хакерите за отдалечен достъп до вашата мрежа.
Всичко, което те трябва да направят, за да проникнат във
вашия принтер и свързаните с него устройства, е да заобиколят механизмите за контрол на сигурността. Уязвимостите на принтера са добре документирани, като хакер
твърди, че е разбил 150 000 принтера, за да привлече вниманието към тяхната несигурност.

Бебeфони с монитори и камери
Помислете каква е целта на устройствата за наблюдение
на бебeта: да наблюдаваме малките деца. Ето защо това
устройство представлява заплаха, ако бъде хакнато и/или
използвано неправомерно. Бебетата и малките деца могат
да бъдат наблюдавани съвсем злонамерено от разстояние
от всеки, който „се добере” до тези устройства.
Истината е, че всяко устройство със стабилна Wi-Fi връзка може да бъде хакнато или използвано неправомерно от
„професионален” хакер.
По същия начин много камери за сигурност вече са свързани към интернет, което позволява на хората да имат достъп до тях извън дома си. Отделът, отговарящ за потребителските въпроси в градското управление на Ню Йорк, е
издал публично предупреждение относно сигурността на
устройствата за наблюдение на бебета след редица случаи,
в които е било съобщено, че по тях се чуват непознати гласове.

Хакерите също така могат да проникнат във вашата мрежа, като изпратят обикновен факс. Тъй като повечето факс
апарати днес са интегрирани в многофункционални устройства, свързани с Wi-Fi мрежа и телефонна линия, те
лесно могат да бъдат хакнати чрез изпращане на внимателно изработен графичен файл, съдържащ вирус. Когато
този вирус се преобразува в данни за предаване в рамките
на вътрешната компютърна мрежа, той може да поеме контрола над вашия факс апарат, да открадне пароли и банкови данни и да хакне още много други устройства.
Търговци на дребно бяха предупредени да изтеглят от магазинната мрежа редица „свързани” или „интелигентни”
играчки, след като бяха открити пропуски в сигурността.

Детски играчки
Детско плюшено мече, свързано към мрежата, е идеално
поле за действие от страна на хакерите. Изглежда, че веднага след като едно устройство се свърже с интернет, то се
хаква. Това включва много предмети и уреди, които ние
традиционно не свързваме с този вид технологии, например детските играчки. Всички свързани с интернет играчки с микрофони, камери или устройства за проследяване
на местоположението могат да изложат на риск неприкосновеността на личния живот и безопасността на детето.
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Знаете ли, че:

Американската администрация по храни и лекарства
(FDA) през 2017 г. е изтеглила 465 000 пейсмекъра заради
проблеми в сигурността.

Пейсмейкъри и импланти

Това може да бъдат говореща кукла и таблет, предназначени за деца.
Търговци на дребно бяха принудени да изтеглят от магазинната мрежа редица „свързани” или „интелигентни”
играчки, след като бяха открити пропуски в сигурността
на техните Bluetooth и Wi-Fi протоколи, които биха могли да позволят на непознати да разговарят с детето или да
слушат разговорите му. С всяка от тези играчки Bluetooth
връзката не е била сигурна, което от своя страна означава,
че едно злонамерено лице не се нуждае от парола, ПИН
или каквото и да е друго удостоверяване, за да получи достъп.

Интелигентни устройства

Хакването на вашето сърце е нещо напълно възможно!
Американската администрация по храните и лекарствата
(FDA) през 2017 г. е изтеглила 465 000 пейсмейкъра заради
проблеми със сигурността, които е можело да доведат до
това злонамерени лица да променят честотата на сърцебиенето, което би могло да доведе и до фатален край. А какво
да кажем за дълбоката стимулация на мозъка, която много прецизно захранва мозъка с електричество с цел да се
контролира епилепсия или паркинсон? Този прецизен контрол на мозъка е възможност за хакерите да излязат отвъд
очевидните вреди, като контролирането на инсулиновите
помпи или кардиоимплантите. Целенасочените атаки на
мозъчни импланти или “brainjacking” могат да причинят
увреждане на двигателната функция, промяна на импулсния контрол, промяна в емоциите, предизвикване на болка
и модулиране на „възнаграждаващата система”. Така че
остава въпросът: след като безжичните мозъчни импланти
станат норма, как да се доверим на намесата на лекарите,
като в същото време се предпазваме от киберпрестъпници?

Вашият хладилник може да бъде най-големият ви враг,
когато става въпрос за сигурност. Хладилникът, който ви
дава възможност да изпращате списъци за пазаруване директно на смартфона си, може да бъде свързан по начин,
който оставя потребителски идентификационни данни за
влизане в Google, които могат да бъдат прихванати. Всяко
свързано устройство или уред в дома ви може да бъде портал към цялата ви мрежа.
Така че колкото и да ви е удобно да контролирате температурата в дома си, докато сте навън – например да включите отоплението, преди да напуснете офиса, през това
време хакерите могат да контролират термостата, докато
собственикът не плати откуп. Кафе-машините са още една
основна цел за киберпроникване. Недостатък на приложението за мобилни устройства, което дистанционно контролира вашата кафе-машина, може да отвори вратата за нарушаване на неприкосновеността на личния ви живот, тъй
като хакерите могат да открадната вашата Wi-Fi парола и
да пресяват данните, преминаващи през вашата мрежа.
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(По материали от ISO Focus)

