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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

 Днешният частен и бизнес живот зависи критично от модерните 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Социални мрежи, 

извличане на информация, пазаруване, вериги за доставки, всичко се прави в 

Интернет. Глобалното киберпространство се превръща в малко виртуално 

село без граници. От една страна, новите бизнес модели създават работни 

места и икономическия растеж, като често те са свързани с нови рискове: 

киберпрестъпност, кибершпионаж, киберсаботаж и кибервойна. Необходимо 

е кибернетичните заплахи да бъдат детайлно разгледани, идентифицирани и 

трябва да им се намери решение за тяхното противодействие. Освен това ние 

се нуждаем от нова структура на управление в кибер пространството. 

Различни етични и културни среди в Америка, Европа и Азия затрудняват 

намирането на общ кодекс за поведение в този смел нов кибер свят. 

Сигурността и достъпността на ИКТ са превръщат във важен въпрос в този 

свят, където нищо не е забравено. Виждаме нарастващ брой на промени в 

сигурността и нарушенията на данните, това определя киберсредата като 

"бизнес".  Киберсигурността със сигурност е един от най - важните проблеми 

и е на дневен ред в ЕС. Това стана още по-належащо след кибер-атаките 

срещу Европейския парламент, на Европейската комисия през март 2011 г. 

Изчислената цена на киберпрестъпленията за ЕС е 85 милиарда годишно, а 

някои анализатори изчисляват, че данните са много по-големи. Кражба на 

самоличност, онлайнн търговия, саботажи са в центъра на 

киберпрестъпленията.  
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 Обектът на научното изследване в настоящия дисертационен труд е 

облачната технология.  

Предмет на научното изследване в настоящата разработка са 

изследване на различните типовете заплахи, начините за тяхнатата защита, 

както и специфичните заплахи за облачна среда. 

Целта на научното изследване е да се дефинират характеристики за 

максимална защита на максимално защитен облачен модел, съответстващ на 

основните и специфичните заплахи. 

Областта на научното изследване е приложението на максимално 

защитена среда в системи за обработка на информация и управление. 

Основните задачи, поставени за изпълнение в този труд са: 

1. Да се изследват характеристиките обхвата на киберсредата 

2. Да се установят кибер заплахите и начините им на действие 

3. Да се определят характеристиките, типовете облачни среди и да се 

намери метод, посредством който да се пресмятат уязвимостите  

4. Да се избере облачен модел с необходимите характеристики за 

максимална защитеност 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

 

 В повечето организации работи ИТ екип, който се стреми да усигурява 

достатъчна надежност на услугите, които се използват от служителите й. Все 

пак организациите нямат достъчният ресурс и капацитет, който да отговори на 

всички заплахи в информационната и кибер сигурност. Същевременно се 

използват хардуер и софтуер,  които са достатъчно уязвими. Т.е получава 

следната парадигма - осигурява се на работният процес, който и в крехък 

баланс със съществуващите заплахи за организацията. Във всеки момент, този 

баланс може да бъде нарушен и да се получи изтичане на информация, 
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модифициране на информация, компромениране на информация, загуба на 

информация. Възможно е да бъдат стартирани скриптове за определен пориод 

от време, които да изнасят информация извън организацията. Реално се 

получава така, че целият бизнес, не само в електронната си част работи под 

обсада. т.е. дори и да не се виждат логове за вмешателство, това не значи че 

атакуващият, не ги е почистил след като е извършил зловредното си деяние.  

Необходим е нов модел на работа - облачен, в който служителите и 

упровляващите ще извършват своите дейности посредством предварително 

зададен base line, който определя performance на услугите и ще следи това да 

не се променя. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

списък на използваните съкращения и списък на използваната литература. 

Основният текст включва 137 страници, включително 63 фигури. 

Литературата включва 33 цитирани източника, на английски и български 

език.. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННА/КИБЕР СИГУРНОСТ  

 

 Кибер-домейнът включва интернет от компютри, но също така 

Интранет, клетъчни технологии, оптични кабели и космически комуникации. 

Кибернетичната сила може да произведе предпочитани резултати в 

киберпространството или в други области извън киберпространството. 

Кибернетичният домейн е сложна среда, създадена от човека. 
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Фиг. 4 - Трислоен модел на киберпространство 

https://fas.org/irp/doddir/army/pam525-7-8.pdf 
 
 Физическият слой включва географска и физична мрежова част.  

Географската част включва физическото разположение на елементите на 

физическата мрежа, а физическият мрежови компонент е съвкупност от 

целият хардуер, инфраструктура (кабелна, оптична и безжична) и хостовете и 

активните устройства - кабели, рутери, сървъри и компютри. 

 Логическият слой представлява логическите връзки между физичната 

мрежа. Пример за логическа връзка е IP - адресация на мрежата.  

 Социалният слой представлява комбинация от човешките и когнитивни 

аспекти, като към тях се прибавят и кибер-персоналният и персоналният 

нюанс. Личността в киберпростанството представлява идентифицирането на 

личността посредством ел. поща, номер на GSM, IP адрес и др. Персоналният 

компонент представлява самите хора, които са в мрежата. Разбира се, кибер 

персоналният компонент е по-комплексен, тъй като един човек може да 

ползва множество услуги с много на брой акаунта. 

 Киберсигурността представлява запазване на киберпространството от 

кибер атаки. Киберсигурността дефинира определенията, които са от 

съществено значение за създаването и прилагането на кибернетична 

политика, основана на върховенството на закона. За тази цел 



7/20 

киберсигурността е усилието, което защитава информацията, комуникациите 

и технологиите от вреда, причинени случайно или умишлено. Трябва да се 

подчертае, че кибернетичното нападение е много по-различно от 

физическото нападение. Освен това киберсигурността е усилието да се 

гарантира поверителността, интегритета и наличието на данни, ресурси и 

процеси, като се използва на административен, физически и технически 

контрол. Трябва да се разглежда връзката между киберсигурността и 

геополитиката, чрез анализиране на конкретни примери, отразяващи 

сложността от тяхното сливане. Подробно направен, анализът реално ще се 

отрази на международната самоотбрана и пропорционалност. Всяка държава 

трябва да взима под внимание предвидимостта и последователността. 

Въпреки това, заплахите - действителни или възприемани - драматично 

влияят върху регионалната и глобалната стабилност. В този смисъл 

държавите трябва да реагират едностранно, двустранно или многостранно, 

към определени кризисни точки. Ефективната геополитика изисква сливане 

между теория и практика. Това изисква от националните лидери да разбират 

широк спектър от въпроси, включително международното право, 

международни отношенията, финансите, географията и военната мощ, 

особено в собствените си граници. Налага се прилагането на отделни 

дисциплини с чувствителност към вътрешната политика. Що се отнася до 

киберсигурността, целта е националната Интернет инфраструктура. За 

разлика от традиционния антитероризъм, кибернетичните атаки са насочени 

към инфраструктурата на държавата, а не интерес да се убие човек или да се 

бомбандира сграда. Предназначението на кибернетичното нападение е към 

инфраструктура на държавите.  

 Глава I изследва понятието за кибер сигурност: погледнато по-

специално като понятието за сигурност като състояние на съществуване, 

неговата връзка с заплахите, осигуряването на сигурност, разходите за 

сигурност и приоритетите му пред други политически и социални въпроси. 

При една съвременна кибер война участници са всички - население, военни и 
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правителснво.  Cyberweapons са цифрови обекти, които могат да бъдат 

използвани за постигане на военни цели чрез изключване на ключовите 

функции на компютърните системи и мрежи. Те могат да бъдат злонамерен 

софтуер, инсталиран тайно чрез скрити изтегляния или умишлени 

инсталации от агенти. Кибернетичното оръжие е нарастващ компонент във 

военните арсенали. Държавите все по-често въвеждат “корпус на 

кибератаки” с възможности за започване на атаки в киберпространството 

върху други страни като инструмент на войната, самостоятелно или в 

комбинация с атаки от конвенционалните военни сили. 

 След направеният анализ на глава І  става ясно, че кибер операциите, са 

комбинация от технически, физически, логически, оперативни средства, 

които могат да помогнат или да причинят отказ от услуга на критични 

инфраструктури и да доведат държава с по-нисък суверинитет до колапс. В 

разгледаната глава става ясно, че кибер операциите, функциониращи във 

всички сфери на човешкото съществуване не признават ограничиния като 

физически граници и могат да доведат до проблеми в ел. захранване (пример) 

не от съседна държава, а от друга много по-далеч от границата на държавата 

ни. 

 Като резултат от направеният анализ на глава І и изследване 

характеристиките обхвата на киберсредата, се установи, тя се състой от 3 

слоя - физически, логически и социален. Киберсредата представлява 

състояние, в което функционират некомпрометирани дейност и услуги, 

задоволяващи изискванията на обществото в една сържава.  Същевременно, 

кибер-пространството може да се разглежда и като съставност от 5 

компонента - географски, физическа мрежа, логическа мрежа, кибер лица и 

лица. 

 Установи се, че кибер заплахите и начините им на действие са както 

следва: 

  ■ Извършване на разузнаване и Footprinting 

  ■ Сканиране и изброяване 
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  ■ Получаване на достъп 

  ■ Ескалация на привилегиите 

  ■ Управление на достъпа 

  ■ Прикриване на действия и изчистване на следи 

 От напраневият анализ в глава I беше установено, че специфичните 

уязвимости за облачна среда се намират в: 

 - Приложен слой (Application layer) 

 - Слой на операционната система - OS layer 

 - Hypervisor, съхранение, хардуер и мрежа - архитектурен слой, 

като атаките и уязвимостите не са по-различни от тези в нормална, 

невиртуализирана инфраструктура. 

     

ВТОРА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ  

 Съществуват пет основни характеристики, които представляват  

облачни модели: 

 • Самообслужване при поискване: Предоставя се източник на ресурси 

за самообслужване при поискване. Това е важна характеристика на 

изчислителните облаци, тъй като това позволява на потребителите да 

мащабират необходимите инфраструктура до значително ниво, без да се 

нарушава операциите на хоста. 

 • Широк достъп до мрежата: Ресурсите сloud computing, могат да бъдат 

достъпни и осигурени чрез основни мрежова връзка и за няколко вида 

устройства. 

 • Събиране на ресурси: Ресурсите се обединяват за повече ефективно и 

ефикасно използване. Чрез multitenancy и виртуализация, много потребители 

могат да се обслужват от един и същ физически хардуер. 

 • Бърза еластичност: Облачните изчислителни ресурси са еластични, 

доколкото могат да бъдат "оразмерени" и "повторно оразмеряване" според 

нуждите, в реално време. Разпределението на ресурсите може да се коригира, 
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тъй като клиентът изисква повече (или по-малко) сървъри или хранилище. В 

основата си е еластичността на облака изисква постоянно преконфигуриране 

в мрежата и свързани с контрола от облачния интернет. Разграничават се два 

типа опции за скалиране: хоризонтално и вертикални. 

 • Измерена услуга: Облачни системи автоматично контролират и 

оптимизират използването на ресурсите чрез способност за измерване на 

подходящи за типа услуга (напр. съхранение, обработка, трафик и активен 

потребител в сметки). Използването на ресурсите може да бъде наблюдавано, 

контролирани и докладвани, като се осигурява прозрачност както за 

доставчика, така и за потребителя на използвана услуга. 

 • Множеството клиенти (Multitenancy) е общ атрибут на публичните и 

частните облаци, и се отнася за трите слоя облак. Това се отнася до 

способността да се обслужват множество наематели от едни и същи 

инфраструктура и софтуерно приложение. В известен смисъл, мultitenancy е 

страничен продукт на виртуализацията. Виртуализацията позволява 

виртуални машини, виртуален софтуер и виртеални приложения да бъдат 

ползвани от множество наематели в едно и също време, от една и съща 

физически инфраструктура.  

 Софтуерен център за данни, [31] който предлага гъвкавост, еластичност 

и автоматизация, тъй като всеки един от неговите блокове е виртуализиран и 

се предлага като услуга. В този център данни се използват конвергирани 

мрежи за съхранение и изчисления, където предоставянето, конфигуриране и 

работа се абстрахират от хардуера и се реализират чрез софтуер. Центърът за 

данни е описан от правила, които определят желаната крайна конфигурация. 

Виртуализацията е от решаващо значение за софтуерните центрове за данни. 

Това включва не само виртуализация на сървърите, която разделя 

изчисленията от физическите процесори, но и виртуализацията на мрежата. 

СДЦ включва и виртуализация на хранилищата, която отделя управлението 

на съхранението от съответния хардуер за съхранение. Виртуализацията дава 

възможност за абстракция и софтуерно дефиниран компютърен метод, което 
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позволява да управлявате софтуерно дефинирани изчисления независимо от 

основния физически хардуер. Например, високодостъпната памет вече не е 

достъпна само за специални SAN мрежи. Предлага се и през отделни мрежи 

Fibre Channel (FC) и FC комутатори. Освен това не е нужно да разбират 

световни имена (WWN), за да могат да използват хранилище. Софтуерно 

дефинирано съхранение може да бъде разпространявани или локална към 

сървъри, чрез Server Message Block 3.0 (SMB3).  SMB е мрежов протокол за 

споделяне на файлове, който се използва от операционните системи, за да се 

използва върху TCP/IP протокола за достъп до файлове в мрежови дялове. 

Hypervisor-a може да съхранява и работи с виртуални машини от 

посредством SMB3. Споделянето на SMB3 може да осигури ниво на 

надеждност, наличност, управляемост и производителност, когато 

виртуалните машини се съхраняват в SAN. 

 В резултат на направеният анализ на глава IІ се определят 

характеристиките на облачна среда както следва: 

  - Самообслужване при поискване 

 - Широк достъп до мрежата 

 - Събиране на ресурси 

 - Бърза еластичност 

 - Измерена услуга 

 - Множеството клиенти  

 - Виртуализация 

В резултат на направеният анализ в глава II се установи, че облачните модели 

сe делят на: 

 - Платформата като услуга - PaaS 

 - Софтуер като услуга - SaaS 

 - Инфраструктура като услуга - IaaS 

 Като методика за пресмятане на уязвимост ползваме Common 

Vulnerability Scoring System (CVSS)  
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 В глава II се анализира базов, общ облачен модел и се устанави, че има 

следните стойности в Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 

Base Score 10 

Temporal Score 9,3 

Environmental Score 8,4 

Таблица 7 - CVSS v3.0 резултати на общ облачен модел 
 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

МАКСИМАЛНО ЗАЩИТЕН ОБЛАЧЕН МОДЕЛ 

 

За да изберем облачен модел с необходимите характеристики за максимална 

защитеност създадохме, освен базовият още 2 облачни модела: 

 1. Облачен модел №1 със следните характеристики: 

  -Софтуерно дефинираните мрежи - SDN 

  -Software-defined compute  

  -Времетраене и преоразмеряване на виртуалните дискове 

  -Live Migration 

  -SMB Transparent Failover 

  -SMB Scale Out 

В резултат на направеният анализ на глава IІI на облачен модел №1 установи, 

че: 

 
Base Score 7,5 

Temporal Score 6,3 

Environmental Score 6,4 

Таблица 9 - CVSS v3.0 резултати на облачен модел №1 
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 2. Облачен модел №2, акомулира всички харектеристики на облачен 

модел №2 и допълнителните: 

  -Checkpoints 

  -Автоматизирано възстановяване 

  -Dynamic Device Association 

  -Controller-Switch Trust 

  -Controller-App Plane Trust 

  -Security Domains 

  -Дистанционен пряк достъп до паметта (RDMA). 

  -Получаване на мащабиране на страниците (RSS). 

  -Опашка на виртуална машина (VMQ). 

  -Обединяване на мрежовия адаптер 

  -Вмъкване на комутатори (SET). 

  -Packet Direct 

  -Server Gateway 

  -Внедряване на Distributed Firewalls 

  -SMB Multichannel 

  -SMB Direct 

  -SMB Encryption 

  -Storage Quality of Service (QoS). 

  -Data Deduplication 

  -App-V 

  -RemoteApp 

  -Single Sign On 

 Един от ключовите компоненти, кой то използвахме при модел №2 е 

внедряване на Distributed Firewalls [33] - В мрежова среда на софтуерен дейта 

център, разпределената защитна стена е съществен компонент на цялостната 

защитена система. Това е мрежов слой, 5-info (протокол, номер на порт за 

източник и дестинация, IP адрес на източник и дестинация), защитна стена с 

множество потребители. Както е показано на Фигура 46, когато се предлага 
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като услуга от доставчика на услуги, администраторите на наематели могат 

да инсталират и конфигурират правила за защитната стена, за да защитят 

своите виртуални мрежи от нежелан трафик, идващ от интернет (т.е. трафик 

от север-юг) и интранет мрежи ( изток-запад). 

 

Фиг. 55 - Разпределени защитни стени 
http://bradhedlund.com/2013/07/07/what-is-a-distributed-firewall/ 

 

 Добавихме и технологията Network Functions Virtualization в 

Софтуерно дефинираните мрежи: 
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Фиг. 56 - Компоненти на SDN 

https://infocus.dellemc.com/javier_guillermo/demystifying-software-defined-networking-part-

iii-sdn-via-overlays/ 

 

 В резултат на направеният анализ на глава IІI на облачен модел №2 

установи, че: 

 
Base Score 4,0 

Temporal Score 3,5 

Environmental Score 5,6 

Таблица 14 - CVSS v3.0 на облачен модел №2 
 
 
 В резултат на проведеното изследване между трите облачни модели - 

общ, №1 и №2 се установи, че в метрика базов - най-ниска стойност има 

облачен модел №2, в метрика времева - най ниска стойност има облачен 

модел №2 и в метрика среда - най-ниска стойност има №1, то максимално 

защитен облачен модел има следните характеристики: 
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Фиг. 63 - CVSS v.3.0 обобщени групи метрики на трите облачени модел 

 
 

  -Софтуерно дефинираните мрежи - SDN 

  -Software-defined compute  

  -Времетраене и преоразмеряване на виртуалните дискове 

  -Live Migration 

  -SMB Transparent Failover 

  -SMB Scale Out 

  -Checkpoints 

  -Автоматизирано възстановяване 

  -Dynamic Device Association 

  -Controller-Switch Trust 

  -Controller-App Plane Trust 

  -Security Domains 

  -Дистанционен пряк достъп до паметта (RDMA). 

  -Получаване на мащабиране на страниците (RSS). 

  -Опашка на виртуална машина (VMQ). 

  -Обединяване на мрежовия адаптер 

  -Внедряване на Distributed Firewalls 

  -SMB Multichannel 

  -SMB Direct 
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  -SMB Encryption 

  -Storage Quality of Service (QoS). 

  -Data Deduplication 

  -App-V 

  -RemoteApp 

  -Single Sign On 

  
 Като резултат от направеното изследване се установи, че модел на 

облачна структура са горните параметри максимално може да се 

противопостави на идентифицираните заплахи в информационна 

инфраструктура и в облачна среда. 
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III. ИЗВОДИ, ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ, РЕЗУЛТАТИ 

  

 Настоящият дисертационен труд предоставя предизвикателството да се 

обрисува т.н. big picture на кибер средата и въздействащите й заплахи върху 

облачна среда. Създаде се облачен модел, който е максимално ефективен към 

заплахите. За постигането на тази цел бяха направени изледвания на 

следните задачи: 

 1. Изследват характеристиките обхвата на киберсредата 

 2. Установят кибер заплахите и начините им на действие 

 3. Определяне на  характеристиките, типовете облачни среди и да се 

намери метод, посредством който да се пресмятат уязвимостите  

 4. Избор на облачен модел с необходимите характеристики за 

максимална защитеност 

  

 Установи се, че киберпространството е многопластов домейн, в който 

влизат техника, процеси, доктрини системи за стратегическо моделиране и 

такива за бойни операции. 

 Установи се, че най-успешни са заплахи тип DDoS и човешкият фактор 

във вида социален инженеринг. 
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IV. НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 

 Резултатите от проведеното изследване демонстрират обачен модел 

максимално ефективен към заплахите. 

 Проведеното изследване, създадените модели и резултатите от него 

нагледно демонстрират комбинирането на защитни механизми на най-новите 

технологии към момента, което води до високо ниво на защитиност в 

облачно среда.  

 Модел 2 от проведеното изследване може да послужи за изграждане на 

облачна среда, максимално защитена към настоящият момент. Може да 

намери приложение във формированията на армията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20/20 

V. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА 
 

1. Пенелов, проф. Калчев, "Оценка на кибер риск във въздухоплаването"" - 

Военнонаучна конференция "Съвременни аспекти на сигурността - 

предизвикателства - подходи, решения" 20-21 юни 2018 г., под печат 

2.  Пенелов, доклад "Модел на система за киберсигурност в облачна среда" 

Военнонаучна конференция "Предизвикателства пред обучението и 

подготовкато в контекста на политиката за сигурност в облачна среда". 

21-22 юни 2017 г., под печат 


