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2  Тенденции при кибер сигурността за 2016

За 10 години Microsoft изучава и анализира вируси,
опасности и заплахи. Ние използвахме данни, събрани
от над 600 милиона компютри по света, за да разработим
една от най-завършените и сигурни бази данни в света.
Всяка година нашето проучване се събира и публикува
в The Microsoft Security Intelligence Report - глобално признат
доклад от 160 страници, изцяло фокусиран върху обстановката,
свързана със сигурността. 

Тази година, в усилията си да повишим познаваемостта на
проблемите, свързани със сигурността, ние успяхме да опишем
в кратък натъчник кои са ключовите стъпки и тенденции в тази
област, за да могат читателите да разбират по - добре факторите
в сложната матрица на кибер сигурността. 

В тази електронна книга, ние събрахме нашите Топ 10 ключови
открития. Информирайте се в случай, че искате да научите
повече за степента на уязвимост, разработките в основни
софтуерни програми, местата с най-високи нива на зараза,
както и за много други. С повече от 6 000 разкрити заплахи
на година в индустрията, от изключително значение за вашата
сигурна IT среда е да разполагате с надежден, и редовно
обновяван софтуер. Ето ги  нашите Топ 10 ключови открития,
които ще ви помогнат да увеличите нивото си на сигурност.

https://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx
https://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx
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 Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Степен на уязвимост

41.8 процента от всички
идентифицирани заплахи
са оценени като високо рискови –
покачване за три години. 



Защо има значение

-

-

Заплахи, разпознати в индустрията през втората половина на 2015

Разкриването на конкретни заплахи прави
използванитеот тях софтуерни уязвимости
широко известни. Тези разкрития могат да
дойдат от различни източници, включително
автори на заразения софтуер, доставчици на
антивирусен софтуер, самостоятелни изследователи
и дори създатели на антивирусни програми.
Хакерите често се опитват да използват стари,
неосъвременени системи, за да атакуват организациите.
Разкриването на заплахи в индустрията нараства с 9.4
процента през първата и втората половина на 2015 до 

малко над 3 300. Тези високорискови разкрития
на заплахи създаватмножество проблеми на
екипите по сигурност, тъй като задействат вълни
от атакуващи хакери. Повече от 6 000 е броят на
публично разкритите заплахи през годината в
индустрията и поради това е изключително важно
целият софтуер във Вашата IT среда да  бъде управляван
и редовно обновяван. Инсталирайте софтуерни
ъпдейти на време, следете мрежите за съмнителна
дейност и поставяйте под карантина устройствата,
които проявяват необичайно поведение.
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Броят на Java заплахите
намалява.

 
 

 
  

 6    Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Отстраняване на Java заплахи



Защо има значение

Хакерите предпочитаха Java вируси, но това 
вече не е така. Това понижаване е 
най-вероятно резултат от няколко важни 
промени в начините, по които уеб 
браузърите оценяват и използват Javа 
applet-ите. Това дава на екипите по сигурност 

Тенденции при топ Java заплахи, засечени и блокирани от антивирусни продукти на Microsoft
в реално време през втората половина на 2015г.

възможност да се занимават
с по-високорисковите ситуации. Java 
потребителите не трябва да спират да 
инсталират ъпдейти за сигурност и защита, 
в момента на излизането им, за да се  
предпазят от потенциални атаки.
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Личните компютри
на потребителите срещат двойно
повече заплахи  в  сравнение
с корпоративните им компютри.

 

 
 

 
 

 Тенденции при кибер сигурността за 2016 - По-висока корпоративна сигурност



Защо има значение

Засичане нивата на вирусен и нежелан софтуер с домейн ориентирани
и не-домейн ориентирани компютри
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Корпоративната среда обикновено има защитни 
мерки за всички компютри, като например 
корпоративна защитна стена, която предотвратява 
определено количество вируси от достигане до този 
корпоративните компютри.  Съответно, 
корпоративните компютри се заразяват с зловреден 
софтуер по-рядко от колкото личните. Нивото на 
зараза при личните компютри е с 2.2 пъти по- високо 
от това на корпоративните. Междувременно, 
корпоративните компютри се сблъскват с 
Еxploit-заплахи на брой почти колко личните 
компютри, а само с половината зарази чрез 
зловреден софтуер. Това показва на директорите на 
отделите по сигурност, че Еxploit- заплахите 

са проблем за организациите и непрекъснатото 
обновяване на софтуера е препоръчвана мярка. 
Независимо от тези тенденции, вие можете да 
осигурите на компанията си активи чрез информация 
и познаване на заплахите и средата на 
киберсигурността и да планирате свойта стратегия за 
сигурност на всички нива, включително: самоличност 
и статус, приложения и данни, мрежа, устройства и 
инфраструктура. Чрез поемане на проактивна 
позиция и използване на модерни многостепенни 
проверки за достъп, изкуствен интелект и аналитични 
технологии, можете да засилите защитата на 
компанията си против кибер атаки и да бъдете 
подготвени за отговор при пробив на сигурността.
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 10    Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Глобални проблеми, касаещи сигурността

Места с по-високо ниво
на зараза бяха Монголия,
Либия, територии от Палестина,
Ирак и Пакистан.



Защо има значение

-

Нива на зараза по региони  

Вирусите са неравно разпределени по 
целия свят и всяка локация има своя 
микс от заплахи. Чрез изучаването на 
зоните по света, в които има високо 
ниво на зараза и сравнението им с 
по-малко инфектирани части от света, 
ние се опитваме да открием какви 
технически, икономически, социални и 

политически фактори влияят 
регионално на нивата на зараза. 
Тази информация може да помогне 
за формулиране на бъдещи 
принципи на действие, които да 
доведат до намаляване на нивото 
на заплаха от вируси в силно 
заразените участъци по света. 

http://blogs.microsoft.com/cybertrust/2013/02/06/special-edition-security-intelligence-report-released-how-socio-economic-factors-affect-regional-malware-rates/
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Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Размер на пакетите с Еxploit-ове

Еxploit пакетите са отговорни 
за 40 % от заразяването
с Еxploit зарази.



Защо има значение

 

Еxploit пакетите са колекции от Еxploit-ове, 
събрани в пакет и продадени като 
комерсиален софтуер или услуга.  
Перспективните хакери купуват или 
наемат такъв пакет от злонамерен 
хакерски форум или по други нелегални 
начини. Типичен пакет съдържа колекция 
от уеб страници, които съдържат вируси с 
различни степени на уязвимост в 
популярни уеб браузъри и приставки за 

браузъри. Когато хакерите инсталират 
такъв пакет на компрометиран уеб 
сървър, посетители, които нямат 
подходяща защита и инсталирани  
актуализации на софтуера са в рискова 
ситуация, в която техните компютри са 
изложени на атаки при сваляне на 
файлове. Експлойт пакетите позволяват 
на хареки с малки познания да 
изпълняват по-трудни атаки.

Тримесечни нива на заразата за различните комплекти, които са  най-често 
срещани и блокирани от Microsoft антивирусни програми през втората 
половина на 2015г.
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Елементи на Adobe Flash Player
са най-често засичания тип елементи,
появили се повече от 90% на злонамерени
страници в период от година. 



Защо има значение
-

 

ActiveX контролира засичането на злонамерени уеб страници през IExtensionValidation
през 2015г. според вида контрол

Тези данни показват, че хакерите са 
преместили техните атаки на 
злонамерени уеб страници от Java на 
Flash Player. Това познание прави 
по-лесна борбата срещу злонамерени 
уеб страници. Също илюстрира колко са 

важни непрекъснатите обновявания на 
Adobe Flash Player. Потребителите трябва 
да приоритизират инсталирането на Flash 
обновления за сигурност, за да им 
помогне да се предпазят от новопоявили 
се заплахи.
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 Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Новите заплахи за приложенията

44.2 процента от всички
разкрити заплахи са открити
в приложения различни
от уеб браузъри и приложения
на операционни системи.



Защо има значение

Заплахи за операционните системи, браузърите и приложенията в индустрията, 1H13-2H15

Много екипи по сигурност фокусират усилията си 
върху поправяне на операционната система и уеб 
браузърите. Но заплахите в тези два типа софтуер 
съставят малцинството от обществено 
идентифицираните заплахи. Уязвимост се 
наблюдава основно при приложенията. Екипите
по сигурност трябва да прекарат достатъчно време 
в настройване и отстраняване на тази уязвимост.
В противен случай, те могат да пропускат 
мнозинството от заплахите в тяхната система. 

За увеличаване защитата на мрежата, трябва се 
идентифицират подозрителните приложения , 
да се окуражават корпоративни политики 
отнасящи се за облачно съхраняване на данни 
и да се наблюдава за необичайна активност. 
Управлението на софтуерните активи и 
практиките, свързани с това, помагат на 
организациите и екипите по сигурност по 
ефективно да следят ИТ инфраструктурата и 
идентифицират проблеми в нея.
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Появата на Троянски коне –
широко разпространена категория
злонамерен софтуер, който използва
социално инженерство, за да примами
потребителите - се увеличава
с 57 процента и запазва високи нива.

 
 

 
 

 

 18    Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Повишаване на нивата на зараза с Троянски кон



Защо има значение
Знанието е сила! Разбирането на типовете 
заплахи от хората във Вашата организация 
е най- вероятно да доведе до помагане на 
организациите да приоритизират 
миграциите, включително на хора, които се 
обучават да откриват подобни заплахи. 
Троянските коне обикновено са заплахи 
скрити в документ или видео, които служат 
като инструмент, който атакуващите хакери 
използват, за да подмамят хората да 
извършат определено действие, което не е 
в техен интерес, като инсталиране на вирус 
на тяхната операционна система или 
отслабване на настройките на защита. 

Това прави Троянските коне един
от любимите инструменти на хакерите. 
Познавайки това и наблюдаване на 
поведението на Троянски кон във Вашата 
система, ще помогне да защитите 
организацията си по-добре. 
Образовайте Вашите служители за често 
срещани трикове на Троянски коне, 
включително фалшиви уеб заглавия
с провокативно съдържание и измамни 
имейли. Окуражавайте служителите да 
използват личните си устройства за социални 
медии и уеб сърфиране вместо устройства, 
свързани към Вашата корпоративна мрежа.

Нива на разкриване на значими злонамерени вирусни категории
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Широкото разпространение на конкретни заплахи
варира силно в зависимост от страната и рода
на заплахата, което е една от основните причини
защо няма едностранно ефикасно решение
за постигане на „перфектната“ защита. Например,
Русия и Бразилия имат почти тройно по-чест
сблъсък с някои заплахи  в сравнение
с останалия свят. 



Защо има значение

Категории заплахи, преобладаващи в света и 10-те локации
с най- голям брой засегнати компютри  

За да предпазите извършваните от вас 
операции, необходимо е да разбирате 
добре стратегиите и тактиките на 
атакуващите хакери на местата, на които 
оперирате. Това са високорискови места, 
при които ransomware (от англ. ransom – 
откуп; зловреден код, използван от 
киберпрестъпниците за финансово 
изнудване на жертвите) вирусът

е разпространен далеч повече в сравнение 
с останалите локации, подобно на случаите 
с Троянски кон, exploit-заплахи и други 
злонамерени софтуери. Използвайте данни 
от Security Intelligence Report, за да 
разберете с кои заплахи е по-вероятно да 
се сблъска организацията и с цел да 
обновите информацията във вашия план за 
сигурност. 
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Във всеки шестмесечен период,
по-малко от 10 процента от
намерените заплахи са открити
в софтуер на Microsoft.

 

 22    Тенденции при кибер сигурността за 2016 - Агностична уязвимост на платформите



Защо има значение

Разкрити заплахи от продукти на Microsoft и продукти на други компании, 1H13-2H15

Ако организацията Ви се фокусира 
единствено върху отстраняването на 
заплахи в най-често използвания 
софтуер, възможно е към днешна дата 
да пропускате много от останалите 
потенциални опасности, присъстващи в 
IT средата. Трябва да бъдете наясно, че 
ще се наложи да предприемате 
необходимите действия при наличието

на близо 3 000 заплахи, които могат да 
увредят вашата среда. 
Криптирането на устройства и постоянното 
съгласие с IT правилата помагат да се 
намалят шансовете от продникване. Ако 
засечете подозрително поведение, 
блокиране или карантина на устройството, 
изключете мрежата докато заплахата не 
бъде идентифицирана и премахната.
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