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Платформа за Киберсигурност „CyberOPS“ 
       от Клъстер за Информационни Технологии 

 
 

Платформата CyberOPS (Offensive Penetration Security) предоставя информация за 
кибер заплахите на които е подложена наблюдаващата мрежа в реално време. 
Съсредоточена и разделен на три стратегически групи,: мониторинг, проактивен анализ и 
отговор на инциденти.  

 
Платформата е изградена от пет елемента - три отделни модула с две услуги:  

1. Thief Hunting 
2. Threat Intelligent 
3. Ticketing System 
4. Threat Analysis 
5. Incident Response 
 

CyberOPS има интуитивен уеб-базиран интерфейс, предоставя възможност за 
идентифициране на конкретните заплахи, проследява и разследва хакерските атаки.  
 
  

1. Модул: Thief Hunting  

Модула е конфигуриран като Honeypot, които позволява атаки срещу емитирани 
уязвимости в мрежата, неправилно конфигурирани и изложени на риск услуги. 
Идентифицира IP адресите, които са източник на атаките, събира информация за 
използваните хакерски техники. 

 
Визуализира общия обем и честота на 
атаките свързани със загуба на данни, както 
и различните векторни атаки на протоколи и 
отворени портове, като FTP, SMB, RDP и 
други. Както и геолокация на атакуващото IP. 
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Threat Hunter включва проактивно 
откриване и неутрализиране на 
напреднали инциденти в сигурността, 
хваща  автоматизирани неоторизирани 
сканирания на мрежата. Събира 
информация за потенциалните заплахи. 

 
  

 
 

2. Модул: Threat Intelligence 

Threat intelligence модула е набор от инструменти за автоматизирано разузнаване на 
заплахите, позволява да смекчим или предотвратим кибератаките. 

 
Помага да вземате информирани 
решения за вашата сигурност. Дава 
отговор на въпросите: 

- кой ви атакува 
- какви са мотивите и  

         възможностите на атакуващите  
- какви уязвимости в системата ви   

  търсят 
    
 

Може да извършвате търсене по: 
- IP адрес 
- Име на домейн / поддомен 
- Име на хост 
- Имейл адрес 
- Телефонен номер 
- Име на лице 

 
*Използва източници от  Darknet 
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3. Модул: Ticketing System  

Отделен модул, който предоставя обратна връзка с екип ни за текущо въздействие на: 
-  възникнали проблеми 
-  преглед на състоянието на  

   услугата 
-  заявки за съдействие 
- отговор на инциденти  

   -   сервиз, поддръжка и обслужване 
 
 Процес на работа на системата: 

-  отваря тикети и проследява   
    обработката 
-  документира проблемите и    

         предложените решения 
-  отчита показатели като отворени и затворени тикети 
-  отчита времето за отговор и реакция при инциденти 

 

 

4. Threat Analysis   

Анализ на регистрационни файлове / данни от различни устройства за 
идентифициране на инцидентите със сигурността. Включват различни методи за 
идентифициране и разбиране на заплахите.    

Анализ на инциденти, чрез съпоставяне на данни от различни източници и проверка 
дали системата е засегната, използвайки различни инструменти за анализ и прилагане на 
подходящи незабавни действия.  

Анализа на мрежи и системи, открива рискове за сигурността, провежда анализ на 
зловреден софтуер, подготвя оценка на риска и създава планове за сигурност. 

Анализа на кибер заплахите потвърждават въздействието на инцидента върху 
обслужването на клиента. Квалифицира проблема като инцидент и започва процедура за 
управление на инциденти.  
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5. Incident Response  

При реагиране на инциденти се изпълняват действия, които отговарят на 
определена методология, следваща точно определени процедури и правила. 
 

Управление на кибер заплахите и реакция при инциденти:  
 

1. Предоставяне на конкретни препоръки за отстраняване на заплахите. Прилагане на 
незабавни действия за тяхното преустановяване. 

 
2. Критерии и квалификация на инцидентите: 

 критично ниво на заплаха  - пречка за дейността на Организацията 
 висок риск    - смущение в дейността на Организацията 
 среден риск    - разрушителен фактор за некритична дейност 
 ниска заплаха                    - несъществен фактор на смущение за  

         некритична дейност 
  

3. Реакция на Кибер събития, извършване на подходящи мерки за противодействие на 
инциденти: 

 Worm Infection 
 Windows Intrusion 
 Malicious Network Behaviour 
 Website Defacement 
 Windows Malware Detection 
 Social Engineering 
 Information Leakage 
 Insiderabuse 
 Phishing 
 Scam 
 Ransomware 

 
 


