Одит на информационните системи

Въведение
Какво е ИТ одит?
Вътрешният ИТ одит се определя като:
„Независима, обективна и консултантска дейност, предназначена да добави
стойност и да подобри дейността на
организацията. Той помага на организацията да постигне целите си, като
прилага систематичен, дисциплиниран
подход за оценка и подобряване на
ефективността на управление на риска,
контрола и ръководните процеси.“

Информационната сигурност е свързана със защитата на важна информация
чрез различни процеси и инструменти.
Информацията трябва да бъде защитена
от неоторизирани:
• достъп		
• промени
• разрушаване		
• употреба
• инпсектиране
• записване
• изтриване

Информационната сигурност се оповава на 3 основни принципа:


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ





ИНТЕГРИТЕТ

ДОСТЪПНОСТ

Тези принципи образуват така наречената „Триада на Информационната сигурност“.
Чрез тях се гарантира, че чувствителната информация се разкрива само на упълномощени страни (конфиденциалност), предотвратява се неоторизирано изменение на данните (интегритет) и достъпът до данните може да бъде извършен от
упълномощени страни по всяко време при поискване (достъпност).

В настоящото предложение не се
предвиждат дейности по имплементация и инсталиране на оборудване, отстраняване на проблеми
от техническо естество, както
и обследване и анализ на приложен
и специализиран софтуер.

Сегментиране на цялостния процес
ИТ













НАЧАЛО

ИНТЕРВЮТА

РЕЗУЛТАТ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
СПРЯМО ДЪРЖАВНИ НАРЕДБИ,
СВЕТОВЕН СТАНДАРТ
И ВЪТРЕШНИ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗГОТВЯНЕ
НА ПЪТНА КАРТА

ОБУЧЕНИЕ


ФИЗИЧЕСКО
ОБСЛЕДВАНЕ










Проектът стартира, като се дефинират отговорни лица за изпълнението му. Дискусията относно ИТ одита би била проведена между главния директор, директорския
щаб и ИТ екипа под негово ръководство от страна на Възложителя и главния технически директор и ИТ екипа под негово ръководство от страна на Изпълнителя.
Физическото обследване дава оценка на: внедрените от организацията контроли за постигане на информационна сигурност, комуникационната и мрежова
сигурност, сигурността на основните и web-базирани приложения използвани
от организацията, сигурността на базите данни, сигурността на основните
сървърни комплекси и предоставяните от тях услуги. Чрез него се прави анализ на
използваните механизми за сигурност на крайните точки и отделни работни станции. Прилага се сканиране за уязвимости и потенциални заплахи за сигурността на
информацията на достъпните през интернет системи и приложения.



Обследване и анализ
на CIA триадата



Степента на съгласуваност
със световните добри практики
и стандарти



Анализ на откритите
рискове



Налични политики и процедури
за управление на сигурността
на информацията

Одитирането би се извършило спрямо:
• „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“
приета с Постановление №186 от 26.07.2019 г.
• „Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение
за националната сигурност и за осъществяването на контрол“ приета с Постановление № 256 от 10.10.2019 г.
• Свeтовен стандарт ISO 27001:2013
• Вътрешни изисквания
• Цялостен преглед на инфраструктура, устройства, системи и процеси в ИТ сектора
• Анализ спрямо резултатите от цялостния преглед
• Препоръки вследствие на анализа

 Физическо обследване







МРЕЖОВА
ИНФРАСТРУКТУРА

БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА
ИНФРАСТРУКТУРА

СЪРВЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА
И СИСТЕМЕН СОФТУЕР

Одитът на ИТ системи е част
от технологичните услуги, който
е тясно свързан с оценката на състоянието на информационните системи,
оценка на риска и стратегическото
прилагане на целите на организацията
от ИТ отдела.

Обследване на всички активни устройства към момента на проверката, които представляват част от текущата
Wireless инфраструктура. Като резултат от това ще предостави детайлен
доклад, съгласно условията на активната мрежа, даващ информация за:

Обследване и анализ на наличните
сървъри, които функционират в експлоатационната сървърна инфраструктура.
Резултатите от това ще бъдат предоставени в детайлен доклад за състоянието на сървърните платформи, даващ
информация за:



текущите версии
на софтуер;



текущите версии
на софтуер;



използваните версии на операционния софтуер;



хардуерни
конфигурации;



хардуерни
конфигурации;



хардуерни
конфигурации;



топология и начин
на свързване;



открити проблемни зони
и поведение на оборудването;



наличието на антивирусен
софтуер и неговата
актуалност;



актуални политики и зони
на мрежова сигурност;



нивото на сигурност за
достъп до безжичната мрежа;



Ниво на защитеност
на сървърите;



открити проблемни зони
и поведение на оборудването.



ниво на защитеност
на безжичната мрежа.



открити проблемни зони
и поведение на оборудването;


Обследването ще бъде извършено
посредством провеждане на интервюта с техническите лица отговорни
за поддръжката, физическо и автоматично обследване на отделните
елементи на комуникационната мрежи.
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Обследването ще бъдат извършени
посредством сертифициран инструмент.

Активирани/инсталирани
инфраструктурни приложения,
в това число MS Active Directory,
DNS, DHCP, NTP, File Server.

Обследването ще бъде извършено
посредством провеждане на интервюта със техническите лица отговорни
за функционирането на системите и
физическо обследване на отделните елементи на сървърната инфраструктура.







ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

ВИРТУАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕСКТОП
ИНФРАСТРУКТУРА

Обследване и анализ на наличната
инфраструктура за съхранение на данни,
които функционират в експлоатационната среда. Резултатите от това ще
бъдат предоставени в детайлен доклад
за състоянието на платформите за съхранение на данни, даващ информация за:

Обследване и анализ на виртуална инфраструктура, която функционира
в експлоатационната среда. Резултатите от това ще бъдат предоставени
в детайлен доклад за състоянието
на виртуалната среда, даващ информация за:

Обследване и анализ на до 30 потребителски компютри от текущата
десктоп инфраструктура. Резултатите от това ще бъдат предоставени
в детайлен доклад за състоянието
на потребителските станции, даващ
информация за:



използваните версии
на операционни софтуер;



използваните технологии
и версии на хипервайзорите;



използваните версии
на операционни софтуер;



хардуерни
конфигурации;



съвместимост на наличния
хардуер с използваната
виртуализация



хардуерни
конфигурации;



използвани RAID модели
и конфигурации;



наличие на централизирана
платформа за управление;



инсталиран приложен
софтуер;



налично, използвано и свободно дисково пространство;



оркестриращ
елемент;



наличие на антивирусен софтуер и неговата актуалност;



използвани протоколи
за пренос.





открити проблемни зони
и поведение на оборудването.

Обследването ще бъде извършено
посредством провеждане на интервюта със техническите лица отговорни
за функционирането на системите
и физическо обследване на отделните
елементи на инфраструктурата
за съхранение на данни.
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използвани функционалности,
в това число резервираност
(High Availability), репликации,
споделени хранилища
за съхранение на данни.

Обследването ще бъде извършено
посредством провеждане на интервюта
със техническите лица отговорни за
функционирането на системите и физическо обследване на отделните елементи на виртуалната инфраструктура.

Обследването ще бъде извършено
автоматично посредством доказани инструменти за инвентаризация и анализ
на локални мрежи.

 Обучение


ОБУЧЕНИЕ
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РАЗЯСНЕНИЕ НА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НА НАРЕДБАТА

РАЗЯСНЯВАНЕ НА CIA ТРИАДАТА
И ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТТА
НА НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИТЕ
НА ЗАЩИТА

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ







РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ
ПРИНЦИПИ

ОБУЧЕНИЕ ПО НЕОБХОДИМИТЕ
МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖОВАТА
И ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
НА ИНФОРМАЦИЯТА;
НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНТРОЛ
НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ


НАЛИЧНОСТ
ИТ УСЛУГИТЕ




КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
НА ИНФОРМАЦИЯТА

ИНТЕГРИТЕТ
НА ИНФОРМАЦИЯТА
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Факти
95% от нарушенията в киберсигурността са вследствие на човешка
грешка. (Cybint)
Средно около 5% от папките на компаниите са правилно защитени.
(Varonis)
Изтичането на данни е разобличило 36 милиарда записи в първата
половина на 2020 г. (RiskBased)
45% от изтичането на данни е свързано с хакване, 17% от зловреден
код и 22% от фишинг. (Verizon)
Средната стойност на загубите при изтичане на данни се равнява
на 3.83 милиона долара за 2020 г. (IBM)
През 2020 г., атака към Twitter разбива 130 акаунта, част от тях
на бивши президенти на САЩ и Илън Мъск. В резултат на това са
източени чрез 300 транзакции 121 000 долара под формата на криптовалутата Bitcoin. (CNBC)
94% от зловредения код се получава по имейл. (CSO Online)
48% от заразените прикачени файлове в имейли са офис документи.
(Symantec)
Средната загуба от ransomware атакa към бизнесите се равнява
на 133 000 долара за 2020г. (SafeAtLast)
17 700 долара се губят всяка минута от фишинг атаки.
(CSO Online)
До 2023г. общият брой на DDoS атаките по света ще достигне
15.4 милиона. (Cisco)
Атаките към IoT устройствата са се покачили тройно в първата
половина на 2019 г. (CSO Online)
1 на 36 мобилни устройства има инсталирани приложения с висок риск
спрямо сигурността. (Symantec)
На всеки 39 секунди се осъществява хакерска атака.
По време на пандемията от COVID-19 масово са се увеличили
фишинг атаките.
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За „РИСК Елекроник“

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създаването на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.
Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и структури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60
човека екип.
Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход
към всеки един от нашите кленти и партньори.

Контакти
РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg
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