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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

Актуалност на проблема 
 Понастоящем индустрията на комуникационни и 
информационни технологии е съвкупност от развиващи се стандарти и 
решения, необходими за следващите стъпки в еволюцията на 
компютърните мрежи и системи. На съвременния етап от развитието на 
обществото съществува остра нужда от високи скорости за предаване на 
данни. С внедряването на нови технологии се появяват и голям брой 
нови уязвимости и слаби места в компютърната и мрежова сигурност на 
предаваната информация. С използването на новите технологии 
потребителите изискват повече удобства и високо качество на 
предоставяните им услуги, както и запазване на конфиденциалност на 
използваната от тях информация и данни. 
 Във връзка с новите изисквания на потребителите, ролята и 
задачата на архитектите, анализаторите и специалистите по 
компютърната и мрежова сигурност, запознати със старите и нови 
технологични решения за осигуряване на информационна сигурност, 
заема важно и значимо място в съвременното глобално информационно 
общество. Неоспорим факт е, че развитието на сигурността на 
компютърните мрежи и системи изостава в сравнение с навлизането и 
използването на новите комуникационни и информационни технологии. 
По тази причина се налага прилагането на решения за защита на 
предаваната информация в комуникационните и компютърни мрежи и 
системи като защитни стени, системи за откриване и предотвратяване 
на проникване. Така, сега особено актуален е въпросът за изграждане на 
хибридни защитни стени със система за откриване на проникване в 
компютърната система на хоста. Актуален стои и въпросът за 
използването на хоста като маршрутизатор, при което целият мрежов 
трафик да се приема, анализира и блокира от него. 
 

Цел на изследването 
 Да се разработят алгоритми за защита на ресурсите на 
компютърните мрежи и системи с хибридна защитна стена срещу 
различните видове съвременни сканиращи мрежови кибератаки. 
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Предмет на изследване и разработка 
 Предмет на дисертационния труд е противодействието на опити 
за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи чрез 
мрежови сканиращи кибератаки. 
 

Структура и обем на дисертационния труд 
 Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, 
заключение, списък на използваните съкращения, публикации по 
дисертационния труд, литературни източници и 6 приложения. 
 В първа глава са представени целите и услугите на 
информационната сигурност. Направен е сравнителен анализ и 
класификация на съвременните видове кибератаки. Формулирани са 
целите и задачите на дисертационния труд. 
 Във втора глава се решава проблемът за идентифициране на 
основните типове и фази на съвременните кибератаки и използването 
им за определяне на слабостите в компютърните мрежи и системи. 
 В трета глава са обосновани алгоритми за блокиране на 
различни видове портови сканиращи кибератаки за входящата верига, 
алгоритми за приемане на мрежови връзки само с ново, установено и 
отнесено състояние за входящата верига, както и алгоритми, блокиращи 
аналитични платформи, събиращи мрежова информация за потребителя. 
 В четвърта глава е предложен модифициран скрипт в Linux 
базирана операционна система за изграждане на хибридна защитна 
стена с цел защита на ресурсите на компютърните мрежи и системи от 
злонамерени видове кибератаки. Представени са резултатите от 
изследването на основните функционални възможности на предложения 
скрипт. 
 Основните резултати по дисертационния труд паралелно са 
изнесени на международни научни конференции в България и чужбина 
и са публикувани в специализирани списания. 
 Дисертационният труд съдържа 254 страници, от които 104 са 
приложения. Списъкът на използваната литература се състои от 140 
заглавия, от които 5 на български и 135 на английски език. Включени са 
68 фигури и 7 таблици. 
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КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
В Увода са формулирани целта и задачите на дисертацията. 

 
Глава1. Анализ и класификация на съвременните видове 

кибератаки 
 С навлизането на новите технологии повечето от извършените 
киберпрестъпления са базирани на слаби места и уязвимости в 
компютърните мрежи и системи. Злонамерените извършители 
постоянно намират нови начини, с които да заобиколят приложените 
защитни механизми. Основната цел на киберпрестъпника е да 
осъществи сканиране на машината на хоста с цел получаване на важна 
потребителска информация, която ще му помогне да получи отдалечен 
достъп до информационните ресурси на стартираната операционна 
система. Съвременните кибератаки причиняват огромни и непоправими 
щети и вреди като изтриване на конфиденциални електронни данни и 
файлове, несанкциониран електронен трансфер на парични средства, 
следене на цялата кореспонденция в социалните мрежи на 
потребителите и т.н. 
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Затова в главата е представено съвременното състояние на 
киберсигурността, направена е класификация на кибератаките, 
анализирани са най-използваните в момента експлойти и на тази основа 
са изведени целта и основните задачи на дисертационния труд. 
 Първа глава е въвеждаща в дисертационната проблематика. 
Съдържа следните параграфи: 
 1.1. Анализ на сигурността на информацията 
 Разгледано е детайлно понятието сигурност на информацията. 
Пояснени са кои са целите и услугите на информационната сигурност. 
Направен е анализ на вътрешните взаимозависимости между целите на 
информационната сигурност. Разгледани са основните характеристики 
на достъпа до информацията. 
 1.2. Определяне на основните контроли на сигурността 
 В този параграф са посочени и обяснени административен 
контрол, технически контрол, както и физическият контрол. 
 1.3. Идентифициране на уязвимост, заплаха, риск и излагане 
на опасност 
 В параграфа са разгледани и сравнени термините уязвимост, 
риск, заплаха и излагане на опасност. 
 1.4. Класификация на съвременните видове кибератаки 
 В този параграф е направена детайлна класификация на 
съвременните видове кибератаки. Анализирани и сравнени са различни 
научни източници, свързани с кибератаките. В резултат е направена 
усъвършенствана класификация на злонамерените кибератаки (таблица 
1.1). 

Таблица 1.1. Класификация на съвременните кибератаки 
Тип на 

кибератаката Подтип на кибератаката 

Кибератака за 
получаване на 
информационни 
отпечатъци и 
прилагане на 
разузнавателни 
техники 

• INTERNET атака за получаване на информационни 
отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники. 
• Уеб атака за получаване на информационни 
отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники. 
• Атака, насочена към услугата DNS (Domain Name 
System)  
• Атака, насочена към сървърите на Google 

Сканиращи мрежови 
кибератаки 

• Атаки за разкриване физическия MAC (Media Access 
Control) адрес на отдалечения хост. 
• Атаки за сканиране за отворени, затворени и 
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Тип на 
кибератаката Подтип на кибератаката 

филтрирани TCP и UDP портове. 
• Атаки за сканиране от тип “Скрит SYN флаг”, 
“Напълно завършена TCP връзка”, “Коледно дърво“, 
“Нулево сканиране”, “FIN”, “ACK”, “TCP прозорец”, 
“Maimon”, “UDP” и сканиране за различни видове 
мрежови и транспортни протоколи. 
• Атаки за получаване на подробна информация за 
всяка стъпка от процеса на мрежово сканиране на 
хостовете. 
• Атаки за сканиране чрез изпращане на SCTP пакети с 
активирани SCTP COOKIE ECHO и INIT битове. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез изпращане на 
фрагментирани IP пакети. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез фалшифициране на 
пакетите от друг нормален хост. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез фалшифициране на 
мрежовия трафик към входящите портове на жертвата. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез добавяне на 
допълните байтове от данни към пакета. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез добавяне на 
произволен низ (стринг) към мрежовия пакет. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез ръчно въвеждане на 
времето на живот на пакетите TTL (Time-To-Live). 
• Атаки за сканиране на хоста чрез фалшифициране на 
физическия адрес MAC (Media Access Control) на 
злонамерения извършител. 
• Атаки за сканиране за отворени портове чрез 
изпращане на фалшива проверяваща сума. 
• Атаки за сканиране на хоста чрез изпращане на 
допълнителни IP настройки. 
• Атаки за мрежово сканиране и откриване на 
уязвимости чрез използване на мрежови злонамерени 
скриптове. 

Кибератаки чрез 
изброяване 

• Атаки към протокола LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol), атаки към таблицата NetBIOS 
(Network Basic Input/Output System), атаки към 
електронната поща SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol), атаки към протокола SNMP (Simple Network 
Management Protocol), атаки към протокола NTP 
(Network Time Protocol) и атаки към услугата DNS 
(Domain Name System). 

Информационни 
системни кибератаки 

• Кибератаки чрез пароли - атаки, използващи 
файлове от речници на различни езици; атаки, 
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Тип на 
кибератаката Подтип на кибератаката 

използващи груба сила; хибридни атаки; сричкови 
атаки; атаки, използващи пароли по подразбиране; 
атаки с ръчно отгатване на паролата и др. 
• Атаки записващи всеки натиснат клавиш от 
страна на отдалечения потребител. 
• Кибератаки, използващи шпионски програми от 
тип “Spyware” - мултимедийни атаки на звук и видео; 
атаки на работния плот на операционната система; 
атаки, използващи глобалната система за 
позициониране GPS; атаки, използващи буфера на 
принтера; атаки, използващи буфера на факса; атаки, 
използващи флаш памети; атаки, използващи клавиша 
за заснемане текущото състояние на прозореца; атаки, 
използващи уязвимости в съвременните смарт 
телефони. 
• Кибератаки, използващи шпионски програми от 
тип “Rootkit” - атаки, използващи твърдо кодиран код 
в хардуера; атаки, използващи ядрото на 
операционната система; атаки, използващи приложни 
софтуерни програми. 

Кибератаки с 
“троянски коне” и 
“задни врати“ 

• Атаки, използващи командния шел, атаки, 
използващи фалшифицирани хипер връзки по 
електронната поща, Botnet атаки за чат в реално време 
като Facebook, Messenger, Skype, Viber, Whatsapp и др., 
атаки, използващи електронно банкиране, атаки, 
използващи мобилни устройства, атаки, използващи 
офис файлове за прикритие, атаки, използващи 
протокола ICMP (Internet Control Message Protocol), 
атаки, използващи протоколите HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) и HTTPS (Secure Hyper Text Transfer 
Protocol) и атаки, използващи FTP сървъри и др. 

Кибератаки с вируси • Системни зареждащи вируси, файлови вируси, макро 
вируси за различни видове програми от офис пакета на 
Microsoft, скрити вируси в услуги, криптиращи вируси, 
полиморфни вируси, метаморфни вируси, вируси, 
използващи празното място в файловете, вируси с 
файлови разширения, вируси, използващи помощни 
уеб инструменти в браузерите като “Add-on”, вируси, 
развалящи директно кодът на програма и резидентни 
вируси в оперативната памет. 

Кибератаки с червеи • W32/Bangle.GE; W32/Netsky; W32/Mydoom.B; 
W32/hllp.zori.c@M; W32/Feebs.gen@MM; W32/Detnat; 
W32/Virut; W32/MyWife и др. 
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Тип на 
кибератаката Подтип на кибератаката 

Кибератаки от тип 
“Снифър” 

Наводняване на физическия MAC адрес на 
отдалечената компютърна машина с много ICMP 
заявки, фалшифициране на физическия MAC адрес на 
атакуващия хост, атаки, насочени към каналния 
протокол ARP (Address Resolution Protocol), 
фалшифициране на логическия IP адрес на атакуващия 
хост, фалшифициране на именната домейна услуга 
DNS, подправяне на конфигурациите на протокола 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Кибератаки от тип 
социално 
инженерство 

• Човешко базирани атаки. 
• Компютърно базирани атаки - фалшиви електронни 
съобщения и изкачащи прозорци 
• Мобилно базирани атаки - публикуване на зловредни 
приложения, преопаковане на легитимни приложения и 
изпращане на фалшиви кратки съобщения по 
мобилните телефони. 

Кибератаки с откази 
на услуги Denial of 
Service (DoS) 

Атаки насочени към ширината на честотната лента, 
атаки с наводняване със заявки към системни услуги, 
атаки с изпращане на активиран флаг SYN, атаки с 
наводняване на ICMP протокола, атаки към клиенти с 
равноправен достъп и др. 

Кибератаки с 
открадване на сесия 

• Приложни атаки - атаки с човек по средата, атаки с 
човек в браузера, атаки от клиентска страна като 
кръстосано инжектиране на скрипт, злонамерен Java 
код, троянски коне и др., подслушване на сесията с 
програми. 
• Мрежови атаки - открадване на сесията при UPD 
протокола, открадване на сесията при TCP/IP 
протокола, открадване на сесията при активиран флаг 
RST и атака с човек по средата и използване на пакетен 
снифър. 

Кибератаки насочени 
към уеб сървъри и 
уеб приложения 

Атаки насочени към функциите на отдалеченото 
администриране, атаки насочени към необходими 
услуги, атаки насочени към разпръскващи съобщения 
за грешки, атаки насочени при използване на пароли по 
подразбиране, атаки насочени при използване на 
прости скриптове и конфигурации, атаки насочени към 
приложението SSH с използване на груба сила, атаки с 
човек по средата, атака с отказ на услуги и 
инжектиране на SQL код. 

Кибератаки насочени 
към системите за 
откриване на 

Атака с отказ на услуги, атака с генериране на огромно 
количество фалшив трафик, атаки с фрагментиране на 
мрежови пакети, атаки с промяна на времето на живот 
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Тип на 
кибератаката Подтип на кибератаката 

проникване, защитни 
стени и “медено 
гърне”. 

на пакетите TTL (Time-To-Live), атаки с изпращане на 
невалидни RST пакети, атаки с изпращане на 
невалидни URG пакети и фалшифициране на 
логическия IP адрес на злонамерения извършител. 

 1.5. Анализ на най-използваните зловредни експлойти 
 В този параграф са анализирани най-разпространените видове 
експлойти за периода 2009-2013 г. За да осъществи определена 
злонамерена кибератака атакуващият обикновено използва експлойт. 
Терминът експлойт (exploit) представлява злонамерен софтуерен код, 
който използва уязвимост, грешка или дупка в компютърния хардуер 
или софтуер, някои от услугите (services) на операционната система, 
като по този начин предизвиква неочаквано и нежелано поведение на 
системата, като в някои случаи атакуващият може да получи пълен 
достъп до системата. От направения сравнителен анализ на данните от 
фиг. 1.4, може да се направи изводът, че най-използвани са експлойтите 
на корпорацията Oracle Java. Показани са различните видове файлове, 
които се използват при експлоатиране на уязвимост. 

 
Фиг. 1.4. Най-използваните експлойти за периода 2009-2013 г. 

 1.6. Изводи от първа глава. Цел и задачи на дисертационния 
труд 
 От анализа и класификацията на съвременните видове 
кибератаки, направени до тук, произтичат следните изводи: 
 1. Основната цел на сигурността на ресурсите на компютърните 
мрежи е да се даде възможност на организациите да отговорят на 
всички свои бизнес цели и мисии чрез прилагане на стриктни правила и 
контрол за компютърна и мрежова сигурност, за да се противодейства 
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на евентуалните рискове, свързани с организацията, нейните партньори 
и клиенти. 
 2. Повечето софтуерни компании продължават да изграждат все 
по-големи защитни механизми, които да предотвратят нежелани 
пробиви в софтуерния код. Въпреки всички изградени механизми 
киберизвършителите успяват да намерят уязвимост, дори и в най-новите 
софтуерни програми и операционни системи. 
 3. След извършения сравнителен анализ на кибератаките се 
установи, че мрежовите сканиращи кибератаки се характеризират с 
голямо бързодействие и причиняват най-много непоправими щети на 
своите жертви. Следователно, при проектирането на съвременни 
защитни стени е необходимо да се обърне особено внимание на 
защитата от мрежови сканиращи кибератаки. 
 4. Инжектирането на зловреден експлойт посредством отваряне 
на определена уеб страница или кликване върху дадена уеб хипер 
връзка от неподозиращите потребители помага на киберизвършителя да 
получи несанкциониран достъп до ресурсите на отдалечената машина 
на потребителя. 
 Предвид на гореизложеното, целта на дисертационния труд 
е: 
 Да се разработят алгоритми за защита на ресурсите на 
компютърните мрежи и системи от съвременните сканиращи 
мрежови атаки. 
 За постигане на тази цел е необходимо да се решат следните 
основни задачи: 
 1. Да се анализират и класифицират съвременните видове 
кибератаки. 
 2. Да се идентифицират основните типове и фази на 
съвременните кибератаки и използването им за определяне на 
слабостите в компютърните мрежи и системи. 
 3. Да се разработи модифициран скрипт за изграждане на 
хибридна защитна стена с цел защита на ресурсите на компютърните 
мрежи и системи от злонамерени видове кибератаки. 
 4. Да се изследват функционалните възможности на хибридна 
защитна стена с допълнителна конфигурирана хибридна система за 
откриване на проникване. 
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Глава 2. Идентифициране на основните типове и фази на 
съвременните кибератаки и използването им за определяне на 

слабостите в компютърните мрежи и системи 
 За реализирането на втората задача в дисертационния труд 
последователно са идентифицирани основните фази на кибератаките, 
основните типове атаки и ресурсите на компютърните системи, към 
които са насочени, както и видовете хакери, осъществяващи тези атаки. 
В резултат на анализа на техните особености е определена сканиращата 
фаза като една от най-важните фази на детайлно събиране на 
информация за злонамерения извършител, позволяваща му в 
последствие реално да осъществи злонамерени действия. Затова 
особено внимание е отделено на определяне на различните типове 
сканиране на компютърна система и обектите към които то е насочено, 
както и на методиката на сканирането. Реализирана е реална кибератака 
към компютърна мрежа във Факултета по технически науки при 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като са 
установени нейните уязвимости в хостове с инсталирани три от най-
често използваните операционни системи: Microsoft Windows XP, 
Windows 7 Enterprise и Windows 8. 
 2.1. Идентифициране на основните фази на кибератаките 
 В този параграф детайлно са разгледани и обяснени петте фази 
за осъществяване на злонамерена кибератака - разузнаване, мрежово 
сканиране, получаване на достъп, поддържане на достъпа и прикриване 
на следите. 
 2.2. Определяне на основните типове злонамерени 
кибератаки 
 В този параграф са разгледани и анализирани атаки към 
операционните системи, приложното ниво, програмния код и при 
неправилна конфигурация на системата. 
 2.3. Категоризиране на хакерите 
 В този параграф са обяснени понятията хактивизъм, черни 
шапки, бели шапки, сиви шапки, самоубийствени хакери, хакери от тип 
скрипт-хлапета, хакери-шпиони, кибертерористи и спонсорираните 
хакери. 
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 2.4. Функционални характеристики на сканиращата фаза 
 Сканирането е една от най-важните фази на детайлно събиране 
на информация за злонамерения извършител. В процеса на сканиране 
атакуващият събира информация за определени логически IP адреси, 
които са достъпни през глобалното пространство INTERNET, за 
операционни системи и системна архитектура на жертвите и за 
стартираните услуги на всеки един компютър. 
 Целта на сканирането е да се открият уязвими комуникационни 
канали и да се проучат слушащите портове с цел тяхното експлоатиране 
със злонамерени софтуерни инструменти през компютърната мрежа. По 
време на сканиращата фаза от атаката, извършителят осъществява 
всякакви начини на сканиране, за да придобие несанкциониран достъп 
до своята жертва. Атакуващият опитва да открие колкото се може 
повече важна информация за своята жертва чрез разбиране на типа на 
използваната операционна система, стартираните услуги и отделни 
грешки при конфигурирането на системата. След това атакуващият 
формира стратегия за кибератака, базирана на различните факти, 
научени по време на сканиращата фаза. 
 В този параграф са представени различните типове на 
сканиране, обектите на сканиране, както и методологията на мрежовото 
сканиране. 
 2.5. Осъществяване на сканиращата фаза 
 Направена е проверка за работещи компютърни системи чрез 
мрежова техника за претърсване. Трябва да се отбележи, че 
разкриването на активните хостове в избраната компютърна мрежа е 
основната стъпка в процеса за несанкционирано проникване в ресурсите 
на дадена компютърна система или мрежа. 
 Обяснен е процесът на трипътно мрежово ръкостискане. 
Разгледани са видовете флагове при TCP комуникация. Показани са 
най-добрите методи за мрежово сканиране чрез портовия скенер Nmap. 
Анализирани са видовете състояния на портовете, разпознати от 
софтуерния инструмент Nmap. 
 2.6. Осъществяване на реална кибератака с несанкциониран 
достъп 
 След като злонамереният извършител разбере за 
съществуващите отворени портове, той започва кибератака при 
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неправилна конфигурация на компютърната система и защитната стена. 
За да експлоатира даден отворен порт, атакуващият трябва да използва 
много специална софтуерна среда, която да притежава мрежовия скенер 
Nmap и библиотека за всички съществуващи уязвимости за всяка услуга 
и отделна библиотека за всички видове експлойти, с които да се 
осъществи процеса на несанкционирано проникване в ресурсите на 
дадената компютърна система. 
 Разгледани са възможностите и детайлно да обяснени 
компонентите на програмната среда на Metasploit Pro. Нагледно е 
показан процесът на активиране на Metasploit Pro. Обяснени са най-
важните термини, свързани с осъществяването на реална кибератака. 
Реализирано е мрежово сканиране за активни хостове в локалната 
компютърна мрежа. Успешно е инжектиран злонамерен код в 
операционната система Microsoft Windows XP SP3 на хоста-жертва. 
Използваният експлойт е известен с три имена в световните бази от 
данни за уязвимости - CVE-2008-4250, OSVDB-49243 и MS08-067. На 
фиг. 2.5 е показан успешно инжектираният злонамерен код в дадената 
операционна система с логически IP адрес 1.1.1.12. От тази фигура се 
разбира, че вече е създадена една сесия с този хост и по този начин 
хостът е компрометиран. Тази фигура е направена в машината на 
атакуващия хост. Времето за осъществяване на кибератаката е около 7 
секунди, въпреки че има инсталирана антивирусна програма, която е 
настроена за дълбоко сканиране на цялата система. 
 Допълнително в този параграф успешно е инжектиран 
злонамерен код в операционните системи Microsoft Windows 7 
Enterprise и Windows 8 на хостовете-жертви. Името на използвания 
експлойт е “Java storeImageArray () Invalid Array Indexing Vulnerability”. 
Този експлойт използва уязвимост в работното пространство на JAVA 
средата - JRE (Java Runtime Environment). 
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Фиг.2.5. Успешно инжектиран злонамерен код и успешно създадената 

сесия на хоста-жертва 
 Компонентите, които са засегнати, са Oracle SE 7 Update 7, 11, 
21, 25 и SE 6 Update 45. Този експлойт може да причини критични щети 
на избраните компютърни и мрежови системи. Детайлна информация за 
уязвимостите са публикувани като CVE-2013-2465, OSVDB-96269 и 
EDB-27526 и др. Процесът на изпълнение е показан на фиг. 2.10. 

 
Фиг.2.10. Успешно изпълненият експлойт на хост с IP адрес 1.1.1.8 и 
инсталирана операционна система Microsoft Windows 7 (Build 7601) 

Enterprise SP1 
 Същият този експлойт е успешно изпълнен и на хост с IP адрес 
1.1.1.14. В случая инсталираната операционна система на хоста е 
Microsoft Windows 8 (Build 9200). За да бъде инсталиран върху Windows 
8, жертвата трябва да потвърди за въвеждането на следния уеб адрес 
като изключение. В случая този адрес е адресът на атакуващия хост - 
“https://localhos:3790/”. Важно е да се отбележи, че никога уеб адреси на 
легитимни банки, онлайн магазини и други важни публични сайтове не 
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биха поискали от обикновения потребител да слага изключения за тях. 
Ако някой сайт поиска такова изключение, означава, че срещу 
потребителя се осъществява кибератака. На фиг. 2.14 са показани 
успешно изпълнените команди “sysinfo” и “ps”. 

 
Фиг.2.14. Успешно изпълнените команди “sysinfo” и “ps” в машината на 

жертвата 
 Първата команда “sysinfo” показва, че името на компютъра е 
“FTN-1”, използваната операционна система е “Windows 8 6.2 (x86)” и 
типът на полезния товар е “Meterpreter - Java”. 
 2.7. Изводи от втора глава 
 От идентификацията на основните типове и фази на 
съвременните кибератаки и използването им за определяне на 
слабостите в компютърните мрежи и системи, направени до тук, 
произтичат следните изводи: 
 1. Дори с активирани защитни механизми, хостът с 
операционна система Microsoft Windows XP SP3, е компрометиран и по 
този начин е получен достъп до неговите ресурси. Тази операционната 
система продължава все още да се използва в някои от отделите, 
особено финансовите, на фирми, университети и банки в България и 
чужбина. Основната причина за използването на Windows XP е, че 
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много от старите програми не са съвместими с по-новите операционни 
системи на Microsoft Windows. 
 2. В резултат на проведения успешен експеримент в 
университетска лаборатория на Шуменски Университет „Епископ 
Константин Преславски“ може да се предложат следните препоръки 
към администраторите по сигурността. Компютърните системи с 
операционна система Microsoft Windows XP SP3 да се използват за 
обработка и съхранение на не толкова важна и конфиденциална за 
учреждението информация. По възможност преминаване към по-нова 
операционна система, което ще повиши сигурността и надеждността на 
използваните безжични и жични фирмени мрежи. 
 3. Дори и най-новите обновления на Java Oracle SE 7 Update 7, 
11, 21, 25 и SE 6 Update 45 операционни системи на хостовете в 
безжичната локална мрежа бяха успешно компрометирани и този начин 
атакуващият хост успя с платформата Metasploit Pro да проникне в 
съседните хостове. Главната причина за успеха на киберизвършителя е 
свързана с ниското ниво на осведоменост за най-съвременните видове 
кибератаки, които използват Oracle Java експлойти. 
 4. Всички фирми, компании и държавни учреждения и 
институции трябва да организират редовни курсови за повишаване 
квалификацията и уменията на служителите като по този начин ще 
може да се подобри превенцията и противодействието на 
киберпрестъпленията. За момента в Република България има изградени 
Международната академия за обучение по киберразследвания (МАОКР) 
със седалище гр. София и Сектор „Компютърни престъпления, 
интелектуална собственост и хазарт“, ГДБОП - cybercrime.bg. 
 

Глава 3. Синтез на алгоритми за защита на ресурсите на 
компютърните мрежи и системи чрез изграждане на хибридна 

защитна стена 
 За реализирането на третата задача в дисертационния труд 
последователно са анализирани характеристиките на различните видове 
защитни стени, системите за откриване и предотвратяване на 
проникване, като са изведени техните предимства и недостатъци. 
Извършен е анализ на алгоритъма за мрежово сканиране, реализиран 
чрез софтуерния инструмент Nmap. Представени са различните типове 
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на мрежово сканиране. Синтезирана е модифицирана хибридна защитна 
стена с модула iptables. Анализирани са структурата и функциите на 
модула iptables. Синтезиран е модифициран скрипт, реализиращ линеен 
алгоритъм за изграждане на хибридна защитна стена. Създаден е 
модифициран скрипт, реализиращ три подалгоритъма: за блокиране на 
аналитични платформи, събиращи мрежова информация за потребителя, 
модифициран скрипт; за приемане на мрежови връзки само с ново, 
установено и отнесено състояние за входящата веригата и модифициран 
скрипт; за блокиране на различни видове портови сканиращи 
кибератаки за входящата верига. 
 3.1. Анализ на основните характеристики на защитните 
стени 

Разгледано е понятието защитна стена и е направен анализ на 
основните характеристики на защитна стена с филтриране на пакети 
PFW (Packet Filter Firewall), динамична защитна стена с цялостно 
инспектиране DSIF (Dynamic Stateful Inspection Firewalls), защитна 
стена с приложен шлюз (proxy firewall), хост-базирани защитни стени, 
персонални защитни стени, защитни стени с посветено прокси, защитна 
стена с преобразуване на мрежови адреси NAT (Network Address 
Translation) и хибридна защитна стена. 

На основата на приведените по-горе предимства и недостатъци 
на основните видове защитни стени и отчитане на увеличения брой на 
усъвършенстваните кибератаки в съвременните компютърни мрежи и 
системи в дисертационния труд е направен избор за изграждане на 
хибридна защитна стена, която да бъде съставена от защитна стена с 
филтриране на пакети, динамична защитна стена с цялостно 
инспектиране, защитната стена с приложен шлюз, защитна стена с 
преобразуване на мрежови адреси, персонална защитна стена и хост-
базирана защитна стена. 
 3.2. Анализ на основните характеристики на системите за 
откриване на проникване 
 Разгледани са понятията IDS (Intrusion Detection Systems) и IPS 
(Intrusion Prevention Systems). Направен е основен анализ на 
характеристиките на системите, базирани на откриване на аномалии и 
системите, базирани на откриване на подпис. Изброени са различните 
видове средства за откриване на проникване. 
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 3.3. Анализ на характеристиките на алгоритъма за мрежово 
сканиране, реализиран чрез софтуерния инструмент Nmap 
 За да се проектира защитна стена, насочена основно към 
предотвратяване на детайлното мрежово сканиране в този параграф 
първо са анализирани основните характеристики на най-добрия 
софтуерен инструмент Zenmap. Причините, поради които е избран 
точно този мрежов скенер, са свързани с факта, че той е съставен от 
няколко типа на мрежово сканиране. Всеки тип, от своя страна, 
притежава набор от специални модули за детайлно мрежово сканиране. 
Разгледани са функционалните характеристики на техниките за 
разкриване на мрежовото състояние на хоста, за сканиране за хостове, 
за управление на портовете и определяне на реда на сканиране, за 
разкриване на версията на услугите и типа на операционната система, за 
получаване на подробна информация за всяка стъпка от процеса на 
мрежово сканиране на хостовете, за избягване на различни видове 
защитни стени и системи за откриване на злонамерени извършители и 
за мрежово сканиране и откриване на уязвимости чрез използване на 
скриптове. 
 3.4. Алгоритъм за мрежово сканиране в компютърните 
мрежи 

Много важна задача за всеки един мрежов защитник и аналитик 
е да има разбиране за функционирането на алгоритъма на целия процес 
на мрежово сканиране. На основата на анализираните техники за 
мрежово сканиране на софтуерния инструмент Zenmap, разгледани в 
предходния параграф, като следващата подзадача е синтезиран 
алгоритъм (фиг. 3.2) за мрежово сканиране в компютърните мрежи. 
Разгледани са отделните етапи за изпълнение на алгоритъма. 

Като допълнение е обяснена методиката за защита срещу 
мрежово сканиране от тип “Скрит SYN флаг” с команда “-sS”. 
Разгледана е детайлната характеристика на връзката с протокола TCP. 
На фиг. 3.4 е показан процесът на откриване на отворените портове и 
услуги в нормалния хост (жертва). Благодарение на мрежовия скенер 
Nmap атакуващият хост е в състояние да експлоатира уязвимостта на 
отворения порт със съответната слушаща услуга. 
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ДА

Начало на алгоритъма и 
стартиране на софтуерния 

инструмент Nmap.

Въвеждане на IP 
адреса на 
жертвата.

Ако сканираният хост е в 
неактивно състояние, 

тогава целият процес на 
сканиране приключва!

Получени ли са отговори 
от машината на жертвата ?

Стартиране на именната услуга 
“DNS” за разкриване състоянието 
на хоста. Независимо от резултата 
следва стартирането на следващия 

процес!

Сканиране на хоста за отворени 
портове. Атакуващият изпраща 

проби и на базата на 
получените отговори се 

определя състоянието на 
отдалечените портове.

Намерени ли са 
отворени портове ?

Стартиране на процеса за 
разкриване версията на 
стартираните услуги на 

отворените портове “Version 
Detection”.

Стартиране на процеса за 
разкриване версията на 

операционната система “Operating 
System Detection”.

Стартиране на процеса за 
разкриване разстоянието в 

подскоци до хоста “Traceroute”.

Активиране на библиотеката с 
скриптове за сканиране за 

уязвимости.

Извеждане на 
резултатите 

след 
проведеното 
Сканиране.

Процес на изпращане на 
ARP Ping заявки за 

определяне състоянието 
на жертвата.

НЕ

ДА

Ако са намерени затворени или 
филтрирани портове и ако не са 

приложени командите за 
разкриване версията на услугите 

и операционната система, както и 
разстоянието до жертвата, тогава 

се преминава директно към 
извеждане на резултатите!

НЕ

Край на 
алгоритъма

 
Фиг. 3.2. Блок-схема на алгоритъма за мрежово сканиране 

  

 
Фиг. 3.4. Установяване на отворени портове в машината на жертвата 
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 На фиг. 3.5 е показан процесът на установяване на затворените 
портове в машината на нормалния хост. Дори и да са затворени 
сканираните портове, злонамереният извършител ще продължава да 
сканира своята жертва, докато някои от тези портове преминат в 
отворено състояние със стартирана сървърна или клиентска софтуерна 
програма. 

 
Фиг. 3.5. Установяване на затворените портове в машината на жертвата 

 
Фиг. 3.6. Установяване на филтрираните портове в машината на 

жертвата 
 От фиг. 3.6 се установява, че нормалният хост е защитен с 
хибридна защитна стена, която филтрира мрежовите пакети, инспектира 
състоянието на мрежовата връзка и даже филтрира съдържанието на 
пакетите от приложния слой на отворения модел за комуникации. След 
като злонамереният хост не получи никакъв отговор с използвания от 
него мрежов скенер, това означава, че неговата сканираща кибератака е 
провалена и предотвратена и трябва да мисли за други начини за 
получаване на информация от своята жертва. 
 3.5. Синтез на хибридна защитна стена с модула iptables 
 В този параграф е разгледана характеристиката на защитната 
стена netfilter/iptables. Обяснени са структурата и функциите на модула 
iptables. Направена е таблица, съдържаща видовете iptables таблици, 
както и техните функции. Анализирана е филтрацията на всеки мрежов 
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пакет, преминаващ през хибридната защитна стена (фиг. 3.7). Изброени 
са функционалните характеристики на модула за следене на мрежовите 
връзки. 

 
Фиг. 3.7. Структурна схема при анализ и филтрация на мрежов пакет 

през хибридната защитна стена 
 Следенето на всички мрежови връзки е реализирано чрез 
специализиран вграден инструмент, наречен “conntrack”. Този 
инструмент може да бъде зареден като модул или като съставна част от 
ядрото на операционната система Linux Ubuntu. Този модул може да 
улови специфична и уникална информация от мрежовите пакети, като 
по този начин се съхранява следа за всеки поток от данни (фиг. 3.8). 
Показани са функционалните характеристики, използвани в хибридната 
защитна стена с отчитане и следене на състоянието на мрежовите 
връзки. 
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Фиг. 3.8. Следене на мрежовите връзки с модула conntrack 

3.6. Синтез на модифициран скрипт, реализиращ линеен 
алгоритъм за изграждане на хибридна защитна стена 

За решаването на третата основна задача от дисертационния 
труд е разработен универсален скрипт, реализиращ линеен алгоритъм за 
изграждане на хибридна защитна стена за защита от неоторизиран 
достъп до ресурсите на определен хост в малка частна компютърна 
мрежа. 

Като основа на разработения модифициран скрипт са 
използвани 11 скрипта. Направен е сравнителен анализ на 
характеристиките и функциите на използваните скриптове и за 
премахване на получените недостатъци е създаден модифициран 
скрипт, реализиращ хибридна защитна стена в Linux базирана 
операционна система. Алгоритмът на хибридната защитна стена се 
състои от основни 3 подалгоритъма и 27 защитни решения. Всеки един 
от подалгоритмите, както и защитните решения представляват 
самостоятелни софтуерни скриптове, които имат за цел да 
противодействат на различни видове злонамерени кибератаки. 
Основният алгоритъм на хибридната защитна стена е показан на фиг. 
3.9. 
 Подалгоритъмът за блокиране на аналитични платформи, 
събиращи мрежова информация за потребителя е показан на фиг. 3.10. 
 Подалгоритъмът за приемане на мрежови връзки само с ново, 
установено и отнесено състояние за INPUT веригата е показан на фиг. 
3.11. 
 Подалгоритъмът за блокиране на различни видове портови 
сканиращи кибератаки за INPUT веригата е показан на фиг. 3.12. 
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Начало

Зареждане на системни защитни функции на хибридната защитна стена

Изтриване на всички правила и броячи от хибридната защитна стена

Конфигуриране на допълнителна защита против кибератаки във файловата 
система /proc 

Подалгоритъм за блокиране на аналитични платформи, събиращи мрежова 
информация за потребителя

Блокиране на кибератаката TCP SYN FLOOD ATTACK

Подалгоритъм за блокиране на различни видове портови сканиращи 
кибератаки за INPUT веригата

Проверка и блокиране на кибератаката с изпращане на TCP и UDP пакети с 
некоректни контролни суми

Конфигуриране на защита за блокиране на ECN полето в заглавните части на 
протоколите IPv4 и TCP

Блокиране на кибератаки с модификация на допълнителните функции в хедъра 
на TCP пакета за INPUT веригата

Конфигуриране на защита, блокираща кибератаки, насочени от различни 
държави и анонимни прокси IP адреси

Блокиране на кибератаки с модификация на допълнителните функции в хедъра 
на IP пакета за INPUT веригата

Конфигуриране на защита за блокиране на различни видове кибератаки с 
модификация на битовете в протокола Stream Control Transmission Protocol 

(SCTP) за INPUT веригата

1

Подалгоритъм за приемане на мрежови връзки само с установено и отнесено 
състояние за INPUT веригата

Конфигуриране на всички мрежови интерфейси

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератака с получаване на пакети с 
нулева дължина
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Конфигуриране на защита за използването на услугата  Secure Shell (SSH) за 
даден хост от частната локалната компютърна мрежа

Конфигуриране на защита за използването на услугата HTTP за даден хост от 
частната локалната компютърна мрежа

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаки от мрежи със споделяне 
на файлове и с равноправен мрежов достъп Point-To-Point (P2P)

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаки с изпращане на мрежови 
пакети към един, няколко или всички хостове

Конфигуриране на защита за блокиране на входящи пакети, идващи от 
различни мрежови класови пространства

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаки от типа отказ на услуги 
Denial of Service (DoS) и наводняване с множество SYN флагове SYN-Flood

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаката “Ping of death”

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаки за всички видове ICMP 
пакети

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератака с изпращане на пакети с 
време на живот Time-To-Live (TTL) по-малко от 62 междинни подскока и по-

голямо от 127 междинни подскока

Активиране процесът на достъп до INTERNET чрез замискиране на цялата частна 
локална компютърна мрежа

Конфигуриране на защита за блокиране на кибератаки с изпращане на пакети, 
съдържащи злонамерен изпълним програмен код

Конфигуриране на защита за блокиране на повече от 2 мрежови връзки за всеки 
хост, принадлежащ към различни видове IP адресни пространства

1

Конфигуриране на защита за приемане и пропускане на мрежови връзки само с 
ново, установено и отнесено състояние за FORWARD веригата.

Конфигуриране на защита за пропускане на мрежови връзки само с ново, 
установено и отнесено състояние за OUTPUT веригата.

Конфигуриране на защита за разрешаване на достъпа до уеб страницата на 
www.facebook.com в FORWARD веригата от 11:15 до 12:45 часа.

Край

Конфигуриране на защита за мониторинг в реално време

 
Фиг. 3.9. Блок-схема на модифициран скрипт, реализиращ линеен 

алгоритъм за изграждане на хибридна защитна стена 

25 
 



Начало

Открита ли е аналитична 
платформа ?

Блокиране на IP адреса на 
платформата

ДА

Въвеждане на IP Адресите на 
аналитични платформи, 

събиращи мрежова 
информация за потребителя

НЕ

Активиране на софтуерния инструмент psad с цел 
откриване на нов подозрителен мрежов трафик и 

добавяне на нови IP адреси на аналитични платформи 

Открита ли е нова нова аналитична 
платформа за следене на информацията 

от потребителя ?

Добавяне на IP Адреса в базата 
от данни и блокиране на новата 
открита аналитична платформа

ДА

Аналитичните платформи са проверени и 
мрежовият трафик на потребителя е защитен

НЕ

Активиране на модула за следене на установените 
и отнесени към мрежовата връзка състояния

Край
 

Фиг. 3.10. Блок-схема на универсален скрипт, реализиращ 
подалгоритъм за блокиране на аналитични платформи, събиращи 

мрежова информация за потребителя 
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Начало

С установено и отнесено 
състояние ли са получените 

пакети ?

ДА

НЕ

Край

Конфигуриране на модула за следене на 
мрежовите състояния за INPUT веригата

С невалидно състояние ли са 
получените пакети ?

Има ли пакети с 
повече от един 

флаг SYN ?

Получените 
пакети се 
приемат в 

динамичната 
защитна стена

Активиране на защитата против 
кибератаката TCP SYN FLOOD 

ATTACK

НЕ

ДА

Блокиране на IP Адреса на злонамерения 
хост за 9999 секунди и добавяне на IP 

адреса му в базата от данни с 
извършители

ДА

С ново състояние ли са 
получените пакети ?

От доверен хост ли са 
получените пакети ?

НЕ

Получените пакети се 
приемат в динамичната 

защитна стена

ДА
ДА

Блокиране на IP Адреса на злонамерения хост 
за 9999 секунди и добавяне на IP адреса му в 

базата от данни с извършители

НЕ

Активиране на модула за блокиране на 
различни видове портови сканиращи 

кибератаки за INPUT веригата

 

Фиг. 3.11. Блок-схема на универсален скрипт, реализиращ 
подалгоритъм за приемане на мрежови връзки само с ново, установено и 

отнесено състояние за входящата веригата 
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Начало

Има ли получени пакети с 
активиран само един флаг ?

ДА

НЕ

Край

Конфигуриране на модулите за блокиране 
на различни видове портови сканиращи 

кибератаки за INPUT веригата

Има ли получени пакети с 
активирани само два флага ?

С невалидно 
състояние ли са 

получените пакети 
?

Получените 
пакети се 
приемат в 

динамичната 
защитна стена

Активиране на защитата против 
различни видове портови сканиращи 

кибератаки

НЕ

ДА

Блокиране на IP Адреса на злонамерения 
хост за 9999 секунди и добавяне на IP 

адреса му в базата от данни с 
извършители

С невалидно състояние ли 
са получените пакети ?

ДА

НЕ

ДА

Получените пакети се 
приемат в динамичната 

защитна стена

НЕ

Има ли получени пакети с 
активирани с три или повече 

флагове ?

Активиране на защитата против 
различни видове портови сканиращи 

кибератаки

Блокиране на IP Адреса на злонамерения 
хост за 9999 секунди и добавяне на IP 

адреса му в базата от данни с 
извършители

ДА

Активиране на модула за проверка и блокиране 
на кибератаката с изпращане на TCP и UDP 

пакети с некоректни контролни суми

НЕ

 
Фиг. 3.12. Блок-схема на универсален скрипт, реализиращ 

подалгоритъм за блокиране на различни видове портови сканиращи 
кибератаки за входящата верига 

Предложеният алгоритъм на хибридна защитна стена е 
реализиран чрез скрипт в Linux Ubuntu-14.04.2-desktop-i386 базирана 
операционна система, който е показан в приложение 1. Неговото 

28 
 



първоначално зареждане на хибридна защитна стена в операционната 
система Linux е представено в приложение 2. 
 3.7. Изводи от трета глава 
 1. Изборът на конкретна защитна стена, която е най-подходяща 
за дадено приложение или информационна инфраструктура на 
компютърна мрежа, се определя основно от поддържаните 
функционалности, затова съвременните защитни стени са хибридна 
платформа, която е съставена от защитна стена с филтриране на пакети, 
динамична защитна стена с цялостно инспектиране, защитната стена с 
приложен шлюз, защитна стена с преобразуване на мрежови адреси, 
персонална защитна стена и хост-базирана защитна стена. 
 2. От анализа на основните характеристики на системите за 
откриване на проникване може да се направи изводът, че за да бъдат 
ефективни срещу мрежови сканиращи атаки IDS системите трябва да са 
хибридни, т.е. да включват възможностите на хост-базирани IDS, 
мрежово базирани IDS и базирани на приложение IDS. 
 3. От анализа на характеристиките на алгоритъма за мрежово 
сканиране може да се направи изводът, че за да могат да се 
предотвратят злонамерени мрежови сканирания е необходимо: 

• да се следят всички входящи мрежови връзки с установено, 
отнесено и невалидно състояние; 

• да се реализира защита от различни видове портови сканиращи 
техники; 

• да притежава защита срещу фалшифициране на IP пакети от 
други невинни хостове. 
4. Предложен е универсален скрипт, реализиращ модифициран 

линеен алгоритъм за изграждане на хибридна защитна стена за 
предотвратяване на неоторизиран достъп до ресурсите на определен 
хост в малка частна компютърна мрежа. Алгоритмът на хибридната 
защитна стена се състои от 3 основни подалгоритъма и 27 защитни 
решения. Всички подалгоритми, както и защитните решения, 
представляват самостоятелни софтуерни скриптове, които имат за цел 
да противодействат на различни видове злонамерени кибератаки. 

5. Синтезираната модифицирана хибридна защитна стена 
комбинира в себе си следните функционални възможности: 
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5.1. Филтрация на пакети, която се характеризира с директно 
блокиране на пакетите от мрежовия скенер Nmap и без даване на отчет 
и отговор за това, че даденият порт е филтриран. Липсата на 
информация за филтрираните портове я прави мощно и ефективно 
средство за борба с хакерската фаза на сканиране. 
 5.2. Благодарение на конфигурираната защита, хибридната 
защитна стена може да блокира пълния набор от кибератаки, 
използващи модификации в полето, определящо допълнителните 
функции на TCP протокола. 
 5.3. Благодарение на стриктно конфигурираната защита за 
блокиране на кибератаки с модификация на полето, определящо 
допълнителните функции в хедъра на IP пакета за INPUT веригата, 
хибридната защитна стена може да блокира голям набор от кибератаки, 
използващи модификации в полето “Функции” на IP пакета. 
 5.4. Изричното уведомяване за натоварванията по 
компютърната мрежа ECN (Explicit Congestion Notification) 
представлява ново разширение към протоколите IPv4, IPv6 и TCP. 
Хибридната защитна стена премахва тези битове от входящите мрежови 
пакети с цел защита от кибератаки с модификация на битовете в ECN 
полето. 
 5.5. За да се разкрие версията на операционната система на 
жертвата в защитната стена са комбинирани защитни решения, които 
блокират функционирането на времевия отпечатък “TCP Timestamp”. 
 

Глава 4. Изследване на функционалните възможности на 
хибридната защитна стена за защита на ресурсите на 

компютърните мрежи и системи 
За решаване на четвъртата основна задача в дисертационния 

труд са анализирани експериментално функционалните възможности на 
предложената модифицирана защитна стена. Направен е избор на 11 
мрежови сканиращи програми, с които да се тества нейното поведение. 
В резултат на проведените експерименти са формулирани изводи за 
функционалните възможности на предложената хибридна защитна 
стена и е направено сравнение между предлаганите на пазара продукти 
за мрежово сканиране. 
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 4. Условия за провеждане на експериментите 
В този параграф са конфигурирани специални настройки на 

хостовете в компютърната мрежа. Изследванията са реализирани в 
реална локална компютърна мрежа, състояща се от три хоста и един 
маршрутизатор. На фиг. 4.1 е показан начинът на работа на хибридната 
защитна стена в малка локална компютърна мрежа. 

 
Фиг. 4.1. Начин на работа на хибридна защитна стена в малка частна 

компютърна мрежа 
 4.2. Избор на сканиращи софтуерни програми 
 Изследванията в този параграф на дисертационния труд са 
реализирани с помощта на програми за мрежово сканиране, показващи 
добри резултати при откриване на отворени портове и мрежови 
уязвимости. Поради тази причина предложената хибридна защитна 
стена допълнително е изследвана с всички налични в момента на пазара 
платени и безплатни мрежови сканиращи програми SuperScan Version 
4.1, FreePortScanner Version 3.1.2, Ping Monitor Version 3.5, Ultra Ping 
Pro, 10-Strike 10-Strike Network Inventory Explorer Version 5.31, Advanced 
Port Scanner Version 1.3, Colasoft Ping Tool Version 1.2, Network Ping 
Version 1.2.9.5, Global Network Inventory Version 3.0.0.7, PhatScan 2004, 
AW Security Port Scanner version 4.61, Nessus (Network Vulnerability 
Scanner) Version 6.4.3-x64 и Zenmap Version 6.49BETA4. 

Основните цели на проведените изследвания са: 
1. Да се проверят функционалните възможности на 

предложената хибридна защитна стена под въздействие на 
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кибератаки от горе изброените мрежови сканиращи 
програми. 

2. Да се направи сравнителен анализ между възможностите 
на предлаганите на пазара мрежови сканиращи програми. 

С всички 11 сканиращи мрежови програми са реализирани 
изследвания и на предложените 3 модифицирани подалгоритъма в 
линейния алгоритъм на хибридната защитна стена. 
 4.3. Основни резултати от изследванията, проведени със 
сканиращи програмни платформи 
 С мрежовата сканираща програма SuperScan Version 4.1 са 
реализирани общо 350 теста. Установи се, че хибридната защитна стена 
засича, анализира и блокира всички видове сканиращи механизми на 
програмата. По този начин всички приложени алгоритми и защити 
против кибератаки успешно се справят с появилата се мрежова заплаха. 
 С мрежовата сканираща програма FreePortScanner Version 
3.1.2 са реализирани общо 2 теста. Установи се, че хибридната защитна 
стена засича, анализира и блокира всички видове сканиращи механизми 
на програмата. Средното време за сканиране на един TCP порт е 25 
секунди. Необходимото време за сканиране на всички TCP портове е 
1638375 секунди или това се равнява на 19 дена. 
 С мрежовата сканираща програма 10-Strike 10-Strike 
Network Inventory Explorer Version 5.31 са реализирани общо 100 
опита за 4 дена за разкриване на мрежовото състояние на хибридната 
защитна стена, но като краен резултат е констатирано, че мрежовата 
програма не успя да осъществи процеса на мрежово сканиране на хоста 
с IP адрес 192.168.254.1. 
 С мрежовата сканираща програма Advanced Port Scanner 
Version  1.3 са реализирани общо 120 теста за три дни. Установи се, че 
хибридната защитна стена засича, анализира и блокира всички видове 
сканиращи механизми на мрежовата програма, като всички приложени 
алгоритми и защити се справят успешно с появилата се мрежова 
заплаха. Това е показано на фиг. 4.6. 
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Фиг. 4.6. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове за сканирани 

65535 TCP порта 
 С мрежовата сканираща програма Colasoft Ping Tool Version 
1.2 са реализирани общо 50 теста за 3 дена. Установи се, че хибридната 
защитна стена успешно блокира всички получени ICMP заявки. Това се 
дължи на стриктно приложените алгоритми и защити против 
кибератаката с изпращане на всякакви ICMP заявки. 
 С мрежовата сканираща програма Network Ping Version 
1.2.9.5 са реализирани общо 213 теста за 4 дена. Изводите, които могат 
да се направят в резултат на извършените експерименти с тази 
програма, са, че хибридната защитна стена успешно блокира всички 
получени ICMP заявки. Това се дължи на стриктно приложените 
алгоритми и защити против кибератаката с изпращане на всякакви 
ICMP заявки. 
 С мрежовата сканираща програма Global Network Inventory 
Version 3.0.0.7 са реализирани общо 250 опита за 7 дена за разкриване 
мрежовото състояние на хибридната защитна стена, но като краен 
резултат е констатирано, че сканиращата програма не успя да 
осъществи процеса на мрежово сканиране на хоста с IP адрес 
192.168.254.1. 
 С мрежовата сканираща програма PhatScan 2004 са 
реализирани общо 100 теста за 11 дена. Установи се, че хибридната 
защитна стена засича, анализира и блокира всички видове сканиращи 
механизми на сканиращата програма. Предложените алгоритми и 
защити против кибератаки успешно се справят с мрежовите заплахи. 
 С мрежовата сканираща програма AW Security Port Scanner 
Version 4.61 са реализирани общо 100 теста за 7 дена. Установи се, че 
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хибридната защитна стена засече, анализира и блокира всички видове 
сканиращи механизми на сканиращата програма. 
 С мрежовата сканираща програма Nessus (Network 
Vulnerability Scanner) Version 6.4.3-x64 са реализирани общо 250 теста 
за 27 дена. Установи се, че мрежовата сканираща програма успя да 
разкрие само физическия MAC адрес на хибридната защитна стена. 
Установи се, че когато два хоста са свързани в една локална 
компютърна мрежа от тип ethernet, винаги атакуващият хост може да 
получи физическия MAC адрес на машината на жертвата. Това е така, 
защото за да могат да комуникират заедно в ethernet мрежа е 
необходимо всеки хост да има записана информация за логическия IP 
адрес и физическия MAC адрес за всички други хостове в 
компютърната мрежа. 
 С мрежовата сканираща програма Zenmap Version 
6.49BETA4 са реализирани общо над 2750 теста за 120 дена. В 
следващите таблици са илюстрирани получените резултати от няколко 
проведени теста със сканиращата програма. 
 Резултатите от проведените изследвания за сканиране чрез 
разкриване на мрежовото състояние на хоста с използване на различни 
видове използвани команди. 

 
Фиг. 4.15. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sS -T5 -d --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
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Фиг. 4.16. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sX -T5 -d --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
 

 
Фиг. 4.17. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sN -T5 -d --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
 

 
Фиг. 4.21. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sM -T5 -d --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
 
 Резултати от проведените изследвания за сканиране чрез 
разкриване на версията на услугите и типа на операционната система на 
хоста с логически IP адрес 192.168.254.1. 
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Фиг. 4.26. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sV --max-retries 10 --packet-trace --reason --version-all --version-trace --
version-intensity 9 192.168.254.1” 

 

 
Фиг. 4.27. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -sO -sV -d --max-os-tries 10 --fuzzy --osscan-guess --packet-trace --reason 
192.168.254.1” 

 Резултати от проведените изследвания за сканиране чрез 
използването на техники за избягване на различни видове защитни 
стени и системи за откриване на злонамерени извършители. 

 
Фиг. 4.28. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -d -f --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
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Фиг. 4.33. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -T5 -d --packet-trace --reason --ttl 120 192.168.254.1” 
 

 
Фиг. 4.34. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  

“nmap -T5 -d --packet-trace --reason --spoof-mac 20:cf:30:46:01:a7 192.168.254.1” 
 

 
Фиг. 4.35. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда 

“nmap -T2 -d --badsum --packet-trace --reason 192.168.254.1” 
 

37 
 



 Резултати от проведените изследвания на мрежово сканиране и 
откриване на уязвимости чрез използване на мрежови злонамерени 
скриптове 

 
Фиг. 4.37. Блокиран брой на мрежовите пакети в байтове с команда  
“nmap -T5 -d -v -v --packet-trace --reason --script default 192.168.254.1” 

 Изводите, които могат да се направят в резултат на 
извършените експерименти с тази програма, са, че мрежовата 
сканираща програма успя да разкрие само физическия MAC адрес на 
хибридната защитна стена. Причината за това е пояснена от по-горната 
програма Nessus. 
 Резултатите, получени от модула за мониторинг на хибридната 
защитна стена в реално време при наличие на кибератака, са показани в 
приложение 3. Резултатите, получени от системата за откриване на 
прониквания IDS - PSAD (Post Scan Attack Detector), са представени в 
приложение 4. Резултатите, получени след мрежово сканиране с 
програмата Zenmap, са илюстрирани в приложение 5. В приложение 6 са 
показани резултати, получени след неуспешни опити за достъп до 
хибридната защитна стена (192.168.254.1) чрез протокола SSH. 
 4.4. Изводи от четвърта глава 
 1. В резултат от проведените изследвания с кибератаки, 
реализирани с предлаганите на пазара мрежови сканиращи програми, 
към хибридната защитна стена се установи, че не е намерен нито един 
отворен порт, не е разкрита версията на операционната система, както и 
версията на стартираните услуги. 
 2. При използването на хибридната защитна стена се установи, 
че в адресното пространство на уеб сайта www.vbox7.com работи 
аналитична платформа, която събира информация за всички 
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потребители в сайта. Един от логическите IP адреси на платформата е 
87.121.59.42. 
 3. В резултат от проведените изследвания с кибератаки, 
реализирани с предлаганите на пазара мрежови сканиращи програми, 
към хибридната защитна стена се установи, че не е намерен нито един 
отворен порт, не е разкрита версията на операционната система, както и 
версията на стартираните услуги. 
 4. От извършения сравнителен анализ между възможностите на 
предлаганите на пазара мрежови сканиращи програми се установи, че 
само програмите Nessus (Network Vulnerability Scanner) Version 6.4.3-
x64 и Zenmap Version 6.49BETA4 успяха да разкрият физическия MAC 
адреса на предлаганата хибридна защитна стена. Причината за това е 
наличието на записана информация за логическия IP адрес и физическия 
MAC адрес за всички хостове в CAM (Content-Addressable Memory) 
таблицата на комутатора или рутера в компютърната мрежа, за да могат 
да комуникират заедно в една ETHERNET мрежа. 
 5. Независимо от времетраенето на сканираща мрежова 
кибератака (до 96 часа) с изпращане на голям брой пакети в мегабайтове 
(до 200), хибридната защитна стена устоя на всички зловредни 
сканиращи кибератаки. Това гарантира повишена сигурност на 
ресурсите, които се намират на машината със предложената 
модифицирана хибридна защитна стена. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всичките експерименти и изследвания в 
дисертационния труд са направени в специална лаборатория с безжична 
локална мрежа от няколко хоста и в домашна частна локална 
компютърна мрежа. Всичко илюстрирано и обяснено в дисертационния 
труд е с научно-изследователска цел и ние не носим отговорност в 
случаи на злоупотреба с него. 
„Който копира, използва или осъществява достъп до компютърни данни 
в компютърна система без разрешение, когато се изисква такова, се 
наказва с глоба до три хиляди лева.” // Наказателен кодекс - Чл. 319а. 
(Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.).  
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Заключение 
 В резултат на изследванията в рамките на дисертационния труд 
са получени следните: 

I. НАУЧНИ ПРИНОСИ 
1. Разработен е модифициран алгоритъм, реализиращ хибридна 

защитна стена срещу различните видове съвременни мрежови 
сканиращи кибератаки. 
 
II. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Разработен е алгоритъм за блокиране на различни видове 
портови сканиращи кибератаки за входящата верига, който 
практически е реализиран с модифициран скрипт в Linux 
базирана операционна система. 

2. Разработен е алгоритъм за приемане на мрежови връзки само с 
ново, установено и отнесено състояние за входящата верига, 
който практически е реализиран с модифициран скрипт в Linux 
базирана операционна система. 

3. Разработен е алгоритъм, блокиращ аналитични платформи, 
събиращи мрежова информация за потребителя. Той лесно се 
реализира практически с модифициран скрипт в Linux базирана 
операционна система. 
 
III. ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Установени са фазите и действието на съвременните видове 
злонамерени кибератаки. 

2. Разработена е класификация на съвременните видове 
злонамерени кибератаки. 

3. Разработен е скрипт на хибридна защитна стена в Linux 
базирани операционни системи, използващ команди от модула 
iptables и системата за откриване на прониквания PSAD. 

4. Разработената хибридна защитна стена може да се използва за 
обучение на студенти от ФТН по дисциплините “Предаване на 
данни и компютърни комуникации“, “Компютърни мрежи” и 
“Администриране на мрежи“. 
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ANNOTATION 
 

Dissertation: 
ANALYSIS AND COUNTERACTION TO ATTEMPTS OF 

UNAUTHORIZED ACCESS TO THE RESOURCES OF COMPUTER 
NETWORKS 

 
Author: M.Sc. Eng. Petar Krasenov Boyanov 

 
With the development of new technologies, most of made 

cybercrimes are based on weaknesses and vulnerabilities in the computer 
networks and systems. The malicious perpetrators constantly are finding new 
ways in order to circumvent the applied computer defense mechanisms. The 
main aim of the cybercriminals is to perform network scanning of the host 
machine in order to obtain important user information, which will help him to 
gain unauthorized remote access to the information resources of the started 
operating system. Modern cyber-attacks cause huge and irreparable damages, 
such as deleting confidential electronic data and files, unauthorized electron 
transfer of money and tracking all users’ communications in the social 
networks. Thereby, especially relevant is the question of building a hybrid 
firewall with intrusion detection system in the computer system of the host. 

In Chapter 1 a brief analysis of the present state of the problem is 
made. The objectives and services of information security are presented. A 
comparative analysis and taxonomy of modern cyber-attacks is made. 
Thereby, the main aims and objectives of the dissertation are formulated. 

In Chapter 2 the problem of identifying the main types and phases of 
modern cyber-attacks are solved. Thanks to the obtained results some 
weaknesses in computer networks and systems are found. 

In Chapter 3 algorithms for blocking various ports scanning cyber-
attacks for input chain, algorithms for acceptance of network connections 
with new established and related state for the input chain as well as 
algorithms for blocking analytical platforms, collecting network user 
information are developed and suggested. 

In Chapter 4 a modified script in Linux based operating system for 
building hybrid firewall in order to protect the resources of computer systems 
and networks against malicious cyber-attacks is developed and implemented. 
The research results of the main functional features of the proposed modified 
script are presented and illustrated. 
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