
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ІНОРМАЦІЇ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до магістерської роботи 

на тему: 
 

«ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ  

В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ» 

 

 

 

 

 

Виконав: студент  6 курсу, групи  БСДМ-61 

Спеціальності 125 Кібербезпека          

 Освітньо-професійної програми   

«Інформаційна та кібернетична безпека»_ 
              (шифр і назва спеціальності) 

               Коровайченко Ю.Ю.___________ 
                                 (прізвище та ініціали) 

Керівник     Гайдур Г.І.            __________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

Рецензент __Гахов С.О._________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

Нормоконтролер  Чумак Н.С.    

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2020  



2 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

Інститут   ННІЗІ            

Кафедра  Інформаційної та кібенетичної безпеки      

Ступінь вищої освіти  Магістр         

Спеціальність  125 Кібербезпека         

Освітньо-професійна програма  Інформаційна та кібернетична безпека   

 

 

                                                                                                            

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри ІКБ 

_______       Г.І. Гайдур 

                                                                                              “___” _____  2019 року 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

____________________ Коровайченку Юрію Юрійовичу_________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема магістерської роботи: «Технологія управліня вразливостями в    

корпоративній інформаційній системі»          

керівник магістерської роботи  _Гахов Сергій Олександрович, д.т.н., доцент _____ 
                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «14» листопада 2019 року__  

№518.  . 

 

2. Строк подання студентом магістерської роботи  ______16.12.2019р.___________ 

 

3. Вихідні дані до магістерської роботи_______________________________ 

__Корпоративна інформаційна система._________________________________ 

__Сканери вразливостей. ______________________________________________ 

__SIEM системи.___________________________________________ 

    Науково-технічна література. Рекомендації.    

 ______________________________________________________________ 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) 

1. Управління вразливостями. 

2. Управління вразливостями на базі SIEM. 

3. Побудова процесу управління вразливостями. 

 

 



3 

 

 

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (презентація):  

 1. Тема. 

 2. Управління вразливостями. 

 3. Процес управління вразливостями. 

 4. Технології управління вразливостями. 

 5.Програмне забезпечення для управління вразливостями. 

 6. Nessus Pro та Tenable S.C. 

 7. IBM Qradar SIEM. 

 8. Результати впровадження процесу управління вразливостями. 

 9. Висновки. 

 

6. Дата видачі завдання    30.09.2019р. 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломного  

проекту (роботи) 

Строк  виконання 

етапів 

магістерської 

роботи 

Примітка 

1. . Аналіз науково-технічної літератури 09.11.2019р.  

2.  Управління вразливостями. Загальні відомості. 15.11.2019р.  

3.  Актуальність проблеми забезпечення 

інформаційної безпеки. 

25.11.2019р.  

4.  Способи  і  засоби  створення процесу 

управління вразливостями. 

05.12.2019р.  

5.  Реферат, вступ, висновки. 08.12.2019р.  

6.  Підготовка презентації до захисту. 16.12.2019р.  
 

 

 

 

                                                                           Студент   ______    Коровайченко Ю.Ю. 
                                                                                                             ( підпис )                  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник магістерської роботи   _______   Гахов С.О. 
                                                                                                       ( підпис )           (прізвище та ініціали)

  

 

 
 

 

  



4 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
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Об’єкт дослідження – процес управління вразливостями. 

Предмет дослідження – технології управління вразливостями. 

Мета роботи – дослідити технології управління вразливостями в 

корпоративній мережі. 

Методи дослідження – дослідження джерел, теоретичне та практичне 

моделювання. 

 

В роботі приведено основні відомості про системи та технології управління 

вразливостями та виявлено тенденції їх сучасного розвитку.  

Сформульовано нові задачі підвищення їх ефективності як на етапі сканування 

окремих хостів, так і аналізу виявлених вразливостей та їх усунення. 

Проаналізовано різні види виявлення вразливостей та розроблено рекомендації 

щодо їх більш ефективного виявлення в корпоративній системі. Досліджено різні  

технології усунення вразливостей та побудована модель щодо їх застосування. На 

основі досліджень проведених в роботі реалізовано процес управління 

вразливостей.  

 

Галузь використання – корпоративна система. 

 

СКАНУВАННЯ, БЕЗПЕКА, ВРАЗЛИОВСТІ, УСУНЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ, 

СИСТЕМА, УПРАВЛІННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ. 
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ВСТУП 

 

 

В цифрову еру, частина життя кожного з нас проходить в смартфонах, 

комп’ютерах, інтернеті. І це не дивно! Технології полегшують наше життя та роблять 

його комфортнішим. Цим не могли знехтувати й компанії. Будь-яка сучасна 

організація має власну корпоративну мережу, яка інколи простягається не тільки на 

території офісу, а ще й на території інших країн та континентів. Відслідкувати кожну 

програму, сервіс або гаджет що підключені до неї, а тим паче відстежувати вразливості 

на них – здавалося б майже неможливо. Адже щодня стрічки новин розповідають нам 

про крадіжки особистих даних та порушення кібербезпеки, наслідки яких відчувають 

мільйони споживачів, а компанії зазнають мільйонних втрат. І хоча компанії та 

установи постійно працюють над захистом та посиленням заходів безпеки, це 

відбувається не так ефективно, як хотілося б. 

Метою даної роботи є дослідження технологій управління вразливостями та 

побудова на їх основі процесу управління вразливостями, які зможуть допомогти 

організаціям більш ефективно знаходити та виправляти вразливості.  

Існує багато вендорів, що пропонують власні продукти, які безумовно є гарним 

рішенням, одним з рішень є об’єднання декількох з них, які поєднують кращі 

технології, між собою, та побудувати проактивний захист корпоративної мережі.  

Одним з завдань є інтеграція сканера Nessus Pro, центральної  панелі Tenable.sc 

та SIEM системи IBM QRadar.  Сканер виявлятиме вразливості та надсилатиме їх до 

центральної панелі. SIEM система отримуватиме дані з центральної панелі Tenable.sc, 

корелюватиме їх, а також в системі є можливість створювати тікети для 

відповідальних інженерів для усунення вразливостей та інтеграція з програмою патч 

менеджменту BigFix, яка буде автоматично усувати вразливості, для виправлення 

яких є доступне оновлення. 
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1 АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ 

В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

 

 

Управління вразливостями - це процес, в якому вразливості в корпоративній 

мережі знаходяться, ідентифікуються та оцінюються ризики цих вразливих місць. 

Після оцінки наступним кроком є виправлення вразливих місць та усунення ризику 

або офіційне прийняття ризику з боку керівництва організації (наприклад, у 

випадку, якщо втрати у випадку успішної експлуатації вразливості будуть 

низькими або вартість виправлення не перевищує можливих збитків для 

організації). 

Термін «управління вразливостями» часто плутають із скануванням 

вразливості. Незважаючи на те, що обидва терміни пов'язані, між ними є важлива 

різниця. Сканування вразливості полягає у використанні комп'ютерної програми 

для виявлення вразливості в мережі, комп’ютерній інфраструктурі або додатках. 

Управління вразливістю – це процес сканування вразливості, який враховує інші 

аспекти, такі як прийняття ризику, усунення та інші. 

Зростає кількість кіберзлочинів та пов'язані з цим ризики все більше змушують  

організації зосередити увагу на інформаційній безпеці. Процес управління 

вразливостями повинен бути частиною зусиль організації з контролю безпеки 

інформації. Цей процес дозволить організації отримувати постійний моніторинг 

вразливостей в їх ІТ-середовищі та пов'язані з ними ризики. Тільки постійно 

виявляючи та пом'якшуючи вразливості в ІТ-середовищі організація не буде 

допускати проникнення зловмисників у їхні мережі та крадіжку інформації. 

 

1.1 Призначення, структура, функції та умови функціонування 

корпоративної інформаційної системи 

 

Технічні засоби відіграють велику роль у нашому щорічному житті та у 

сучасній діловій сфері. Інформаційні технології є основою глобальних процесів 

інформатизації. Так звана «постіндустріальна» епоха відрізняється швидкими 



10 

 

 

 

глобальними змінами та майже миттєвим копіюванням продукції та послуг, які 

роблять безглуздим досягнення мети довгострокового утримання певної ринкової 

позиції. Стратегія перестала бути лише довгостроковим планом і сформувалася як 

концепція процесу управління, який характеризується постійним коригуванням в 

онлайн режимі. 

Використання нових інформаційних технологій стає все більш поширеним 

явищем для сучасного ринку. З кожним роком підвищення складності та 

невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища суб'єктів 

господарювання стає однією з ключових проблем для постійного та сталого 

зростання підприємств. Сучасним менеджерам доводиться приймати рішення за 

умов, коли життєвий цикл продукту скорочується, рентабельність виробництва 

падає, системи змінюються. У той же час сильна конкуренція на ринку змушує 

підприємства оптимізувати свою стратегічну роботу, вдосконалюючи взаємодію в 

усіх сферах бізнесу. Таким чином, керівники підприємств повинні автоматизувати 

велику кількість цілей для розвитку кожного виду ділової діяльності та досягнення 

загальної ефективності. 

У 80-х роках 20-го століття системи автоматизації для різних процесів 

управління стрімко розвивалися на основі інформаційних технологій. Творці 

систем підтримки прийняття рішень для різних областей управління пройшли 

практично так само, як теоретики-менеджери: від ERP-систем, що вирішують 

завдання управління витратами, до систем автоматизації продажів та управління 

відносинами, що забезпечує контроль за ринковою позицією компанії, до 

інтегрованих систем управління ефективністю бізнесу, що надають інструменти 

для інтегрованого управління зовнішніми та внутрішніми взаємодіями компанії. 

Найновіші системи спрямовані на забезпечення повного циклу стратегічного 

управління: планування діяльності, моніторингу та контролю за виконанням 

планів, аналізу та управління ризиками. 

Інформаційні технології реорганізують процес управління, надаючи нові 

можливості для допомоги менеджерам у стратегії, плануванні та управлінні. 

Наприклад, менеджерам стало можливим отримати інформацію про досягнення 

організаційних цілей до рівня певної продукції в будь-якому відділі в будь-який 



11 

 

 

 

час. Нова інтенсивність інформації дозволяє точно планувати, прогнозувати та 

контролювати. Поширюючи інформацію через електронні мережі, менеджер може 

спілкуватися з тисячами працівників і більш ефективно керувати великими 

цільовими групами. 

Формування та впровадження інформаційних технологій та сучасних 

інструментів технічного управління у багатьох організаціях все ще відбувається 

стихійно та не завжди ефективно. 

Основна мета розгортання корпоративної інформаційної системи - ефективно 

використовувати всі ресурси та покращувати управлінські рішення, щоб отримати 

високий прибуток. В даний час корпоративні інформаційні системи успішно 

використовуються не тільки у великих компаніях, але і в середніх компаніях. 

 

1.2. Мета та завдання управління вразливостями в корпоративній 

інформаційній системі. 

 

Існує кілька способів визначити процес управління вразливістю. Наприклад, 

CSO Online визначає управління вразливістю як «процес спостереження за 

вразливостями, щоб виправлення могли бути більш частими та ефективними». Тим 

часом TechTarget.com визначає це як «комплексний підхід до розробки системи, 

практики і процеси, призначені для виявлення, аналізу та усунення недоліків у 

апаратному чи програмному забезпеченні, які можуть слугувати векторами атаки». 

Інакше кажучи, управління вразливістю передбачає роботу над тим, щоб 

проактивно знайти і виправити потенційні недоліки в архітектурі кібербезпеки 

вашої організації - з метою застосування виправлень, перш ніж зловмисники 

можуть використати будь-які вразливості. 

Однак не існує стандартизованого методу побудови програми управління 

вразливістю. Отже, методологія, що стоїть за системою управління вразливістю, 

може змінюватись в залежності від наявних ресурсів та конкретних ризиків. 

Уразливості мережі представляють прогалини в безпеці, якими зловмисники 

можуть зловживати з метою пошкодження мережевих активів, викликати відмову 

в обслуговуванні або вкрасти потенційно чутливу інформацію. Зловмисники 
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постійно шукають нові вразливості для експлуатації та користуються старими 

вразливими місцями, які, можливо, залишилися доступними. 

Створення системи управління вразливістю, яка регулярно перевіряє 

наявність нових вразливих ситуацій, є надзвичайно важливою для запобігання 

порушенням кібербезпеки. Без системи виправлення вразливостей та управління 

патчами старі прогалини в безпеці можуть залишатися в мережі протягом 

тривалого часу. Це надає зловмисникам більше можливостей використовувати 

вразливості та здійснювати їх атаки. [9] 

Одна статистика, яка підкреслює, як вирішальне управління вразливістю було 

викладено в статті журналу Infosecurity . Згідно з даними опитування, цитованими 

у статті, з організацій, які «зазнали порушення, майже 60% були пов'язані з 

доступною вразливістю». Іншими словами, майже 60% порушень даних, які 

зазнали респонденти опитування, можна було легко запобігти просто маючи план 

управління вразливістю, який застосовував би критичні виправлення до того, як 

зловмисники експлуатували цю вразливість.  

Подумайте про вразливості, як отвори в бронежилеті. Отвори можуть не 

миттєво створити проблему, але, ймовірно, з часом виникнуть проблеми. В ідеалі, 

потрібно виправити ці отвори перед тим, як хтось їх проексплуатує. Проблема в 

кібербезпеці полягає в тому, що існує багато «отворів». 

Практично будь-що може стати вразливим і, таким чином, відповідальним за 

безпеку мережі. Такі речі, як операційні системи або програми та програми, що 

працюють із старими версіями програмного забезпечення, є загальною 

вразливістю, як і багатопрофільні програми, підключені до сучасної мережі. З 

іншого боку, зловмисники можуть знайти вразливості, про які ще ніхто не знає, 

натрапивши на прогалину в безпеці, яка раніше була невідома. Навіть користувачів 

іноді можна вважати вразливими, особливо сьогодні, коли існує багато націлених 

атак, таких як фішинг , розроблені для того, щоб примусити користувачів знизити 

захист для зловмисників. 

Підприємства, які використовують продукти з кількома точками, щоб 

захистити свою мережу, можуть не знати про можливі проблеми. Кожне рішення 

використовує інтерфейс, який працює на процесах, драйверах та інших важливих 
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активних компонентах. Під час сканування файлів драйвери мають найвищий 

привілей; вони можуть заблокувати файл, забороняючи будь-які інші дії на ньому. 

Якщо дві або більше програми працюють одночасно, це може призвести до того, 

що обидва драйвери можуть отримати повний привілей на всі файли. Це може 

призвести до блокування деяких файлів та їх пропуску під час сканування. Крім 

того, продуктивність комп'ютера може сповільнитись, оскільки ресурси процесора 

витрачаються через постійний моніторинг стану цих рішень. 

Сканування вручну для виявлення вразливих ситуацій може не працювати в 

довгостроковій перспективі. Потрібні автоматизовані, заплановані завдання, щоб 

залишатися на вершині безпеки. Після виявлення вразливості, якщо патч або 

оновлення доступні для її пом'якшення, автоматизоване розгортання допомагає 

запобігти експлуатації. Програма управління вразливістю повинна доповнюватися 

можливостями управління патчем. [6] 

Незважаючи на те, що управління вразливістю виявляє вразливості, оцінює та 

визначає пріоритети пов'язаних з ними ризиків, оцінює зовнішні загрози та 

забезпечує коригування попереджувального пом'якшення для запобігання 

експлуатації, управління патчем допомагає запобігати відомим вразливостям за 

допомогою доступних патчів. програми управління; Після виявлення вразливості, 

доступні для них патчі повинні бути усунені шляхом автоматизації розгортання. 

Організації часто дорого розплачуються за прогалини в безпеці, які можуть 

бути не помічені під час реалізації стратегії безпеки. Фінансовий сектор є 

улюбленим хакерами.  

Провідне агентство з фінансових кредитів, Equifax, зазнало порушення даних 

у 2017 році, внаслідок чого було встрачено понад 140 мільйонів даних клієнтів. 

Фірма запропонувала виплатити кожному потерпілому в якості компенсації 20 000 

доларів. Агенство також отримало штраф у розмірі 700 мільйонів доларів США за 

невиконання правил GDPR, оскільки фірма взаємодіє з клієнтами в ЄС. Експерти з 

питань безпеки зіткнулися з недбалістю кредитної спілки через те, що не було 

встановлено чіткої політики веб-паролів. 

У перший тиждень серпня 2019 року в іншій фірмі на базі кредитних карток, 

було несанкціоновано отримано доступ до понад 100 мільйонів рахунків. 
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Причиною вразливості став неправильно налаштований брандмауер веб-додатків, 

який давав доступ до даних облікових записів. 

Система управління вразливістю допомагає виявляти неправильні 

конфігурації щодо політики паролів, веб-сервера, файрволів та іншого програмного 

забезпечення. 

 

1.3 Аналіз змісту управління вразливостями в корпоративній 

інформаційній системі. 

 

Управління вразливостями - це сукупність процесів виявлення вразливостей в 

корпоративній мережі, оцінки ризику та вжиття відповідних заходів щодо їх 

усунення. Сканери вразливості зазвичай використовуються в управлінні 

вразливостями для виявлення слабких сторін у системах та мережах та відіграють 

невід'ємну роль у цьому процесі. [7] 

Сканування вразливостей - це процес запуску сканування вразливості для 

виявлення слабких сторін. Сканування на вразливість забезпечує короткий огляд 

безпеки в один момент часу, і тому рекомендується проводити часті сканування 

систем у навколишньому середовищі. 

Чим більше тривалість між скануваннями, тим більше шансів, що системи 

залишаться вразливими.  

Моніторинг активів - це процес, за допомогою якого мережеві активи 

знаходять, класифікують та оцінюють. Інформація про об’єкти повинна бути 

класифікована на класи даних, такі як вразливість, конфігурація, стан виправлення, 

стан відповідності. 

На етапі моніторингу активів слід знайти кожен обчислювальний актив у 

вашій мережі та створити базу даних знань, які можуть використовувати інші 

процеси управління вразливостями. Оскільки ваша мережа постійно змінюється, 

інформацію про ваші активи потрібно постійно оновлювати. [5] 

Звітність про дані, виявлені під час виявлення, зазвичай забезпечує ряд різних 

результатів, що підходять для різних аудиторій. Звіти повинні створювати матрицю 

пріоритетності, яка подає процеси управління вразливістю.  



15 

 

 

 

Пріоритетність - це критичний процес управління вразливістю, який 

класифікує відомі ризики відповідно до заздалегідь визначеного набору 

характеристик. Наприклад, визначення пріоритетності повинно викликати процес 

приблизно такого роздуму:  

«З огляду на поточний стан активу від процесу відкриття, значення цього 

конкретного активу та будь-яких відомих загроз, наскільки ефективно ми 

витрачаємо ресурси для усунення чи зменшення цих ризиків ? Крім того, чи 

прийнятні для нашого бізнесу відомі на сьогодні ризики щодо цього конкретного 

активу?» 

Метою визначення пріоритетності є використання інструменту управління 

вразливістю для створення індивідуального списку питань, які потрібно 

вирішувати. В ідеалі цей пріоритетний перелік дій використовується для подачі в 

системи квитків для ІТ-операцій та виконання конкретних завдань для системних 

операторів. [8] 

Відповідь на ризик - це друга половина процесу визначення пріоритетності 

вразливості. Це підхід, який організація обирає для вирішення відомих ризиків. Це 

не обов’язково буде виправлення вразливості. 

Відповідь на ризик поділяється на три категорії: усунення, пом'якшення чи 

прийняття. Наприклад, якщо вразливість викликана відсутнім патчем, одним із 

варіантів є усунення проблеми шляхом встановлення виправлення. 

З іншого боку, пом’якшення є актом зменшення ризику шляхом вжиття деяких 

інших дій, як правило, поза безпосередньою сферою постраждалої системи. 

Наприклад, замість того, щоб виправити виявлений недолік веб-додатків у вашій 

системі, ви можете встановити брандмауер веб-додатків. Уразливість все ще існує, 

але при наявності брандмауера веб-додатків ризик зменшується. [2] 

Повне виправлення може бути неможливим через цілий ряд причин, що часто 

збиваються до потреб та вимог бізнесу. Програмне забезпечення в застарілих 

системах може не підтримувати новіші операційні системи, патчі можуть 

порушити певну функціональність частини програмного забезпечення, або 

необхідні зміни потребують значного перегляду та оновлення - кілька прикладів. 

Як приклад, команда безпеки підприємства може рекомендувати не запускати 
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обладнання лабораторії без антивірусного програмного забезпечення. Однак 

керівництво погоджуються запускати обладнання ще до встановлення захисту, 

оскільки це негативно вплине на інженерні процеси. У цьому випадку бізнес 

вирішив прийняти відомий ризик. 

Управління вразливістю не є тестом на проникнення. Просто те, що продукт 

сканує ваші системи, не означає, що у вас є інструмент для перевірки вразливостей. 

Насправді реальність є зовсім протилежною. Сканер та управління вразливостями 

часто перевіряє наявність чи відсутність конкретного стану, наприклад 

встановлення певного виправлення. [3] 

З іншого боку, інструмент для перевірки вразливостей (тестування на 

проникнення) фактично намагатиметься проникнути в систему за допомогою 

попередньо визначених дій. Незважаючи на те, що обидва типи тестів можуть в 

кінцевому підсумку давати однакові рекомендації, методи, які використовуються 

для досягнення цих висновків, дуже відрізняються. Якщо ви шукаєте хороший тест 

на проникнення, тоді вам потрібно дещо більше, ніж просто інструмент. Тест на 

проникнення повинен бути вичерпним і включати фізичне тестування та особисті 

інтерв'ю, а також багато інших речей. 

Хоча багато систем управління вразливостями працюють разом із системами 

управління конфігурацією, існує важлива відмінність між ними. Управління 

вразливістю може виявити проблеми, пов’язані з конфігурацією системи, та 

позначити їх як ризики. Однак операції та управління системними конфігураціями 

є частиною програми управління конфігурацією. 

Ваші дані щодо управління вразливістю настільки ж хороші, як і те, коли вони 

були оновлені. Подібно до аудиту, дані, що зберігаються, стосуються лише 

останнього разу, коли актив оцінювався. Ключ до створення найбільш актуального 

набору даних - це періодично запускати програму управління вразливістю. Для 

деяких компаній це означає щодня або щотижня. Навряд в усіх організаціях є 

можливість користуватись програмами сканування постійно. [1] 

Управління вразливостями - лише одна частина процесу кібербезпеки. Це не 

вирішить всю проблему управління ризиками . Управління вразливістю є основою 

безпеки. Почати потрібно з всебічного розуміння того, що є у вашій мережі. Якщо 
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ви не знаєте, що в ній присутнє - немає ніякого способу її захистити. Ви також 

повинні розуміти ризики для кожного ресурсу вашої мережі, щоб ефективно 

розставити пріоритети та виправити їх. 

 

Висновок до першого розділу 

 

Було досліджено процес управління вразливостями та визначено, що він 

відіграє важливу роль в роботі корпоративної мережі та роботі організації в 

цілому. 

Встановлено, що управління вразливостями - це сукупність процесів 

виявлення вразливостей в корпоративній мережі, оцінки ризику та вжиття 

відповідних заходів щодо їх усунення. Сканери вразливості зазвичай 

використовуються в управлінні вразливостями для виявлення слабких сторін у 

системах та мережах та відіграють невід'ємну роль у цьому процесі. [4] 

Було розподілено процес управління вразливостями на декілька етапів: 

• Моніторинг активів. 

• Сканування активів на вразливості. 

• Класифікація вразливостей. 

• Пріоритизація вразливостей. 

• Призначення відповідальних за усунення вразливостей. 

• Усунення вразливостей. 

Також було встановлено, що процес інвентаризації активів, та сканування 

мережі повинні проводитись постійно для підтримання інформації про мережу в 

актуальному стані.  
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ 

ВРАЗЛИВОСТЯМИ НА ПРИКЛАДІ IBM QRADAR                                 

VULNERABILITY MANAGER 

 

 

Для багатьох організацій управління вразливістю корпоративної мережі - це 

урок фрустрації. Сканування на вразливості зазвичай проводяться задля мандатів 

на відповідність, і вони можуть виявити до десятків тисяч експлойтів за разове 

сканування - залежно від розміру мережі. В таких випадках результатом 

сканування є складна головоломка неправильно налаштованих пристроїв, 

неліцензійного програмного забезпечення та застарілих систем або програм. І 

адміністраторам безпеки потрібно боротися за швидке виявлення та усунення 

експлойтів або зменшення їх впливу на систему, що є найбільшим ризиком. 

У той же час, порушення безпеки постійно зростають для всіх видів 

організацій. В  інформаційних системах університетів, банків, урядів та ігрових 

сайтів, різноманітність цілей порушень є величезною. Незважаючи на те, що 

кількість розкритих вразливостей продовжує зростати, кількість інцидентів, які 

призводять до втрати, крадіжки або викриття особистої інформації, зростає зі 

швидкістю майже 40 відсотків на рік. 

 

2.1. Визначення можливостей щодо управління вразливостями в IBM 

QRadar Vulnerability Manager 

 

Спеціалізоване програмне забезпечення, таке як IBM Security QRadar 

Vunnerability Manager може допомогти організаціям мінімізувати шанси на 

порушення безпеки мережі, використовуючи проактивний підхід до пошуку 

слабких місць та мінімізації потенційних ризиків. 

Він використовує власний сканер вразливостей, або завантажує звіти інших 

сканерів для збирання актуальних результатів, але на відміну від інших рішень, він 

використовує можливості IBM QRadar Security Intelligence Platform для 

представлення даних у актуальному вигляді, збираючи дані використання мережі 

та її безпеки. Розроблений для консолідації результатів із численних сканерів на 
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вразливості, рішень щодо управління ризиками та ресурсів зовнішньої розвідки, 

QRadar Vunnerability Manager працює як централізований сервер управління для 

виявлення основних слабких місць безпеки, які необхідно усунути, щоб допомогти 

запобігти майбутнім атакам. 

QRadar Vulnerability Manager допомагає командам безпеки визначити 

проблеми з конфігурацією ресурсів, зрозуміти вплив графіків виправлення 

програмного забезпечення, координувати роботу із системами запобігання 

вторгнень, щоб заблокувати відкриті з'єднання, та встановити постійний 

моніторинг систем, який в інших випадках неможливо встановити – і все це з 

єдиної інтегрованої панелі інструментів. Шляхом кореляції даних про вразливості 

з аналізом подій та загроз QRadar SIEM, конфігурацією пристроїв IBM Security 

QRadar Risk Manager, аналізом мережевого трафіку та зовнішніми базами даних, 

включаючи IBM X-Force, QRadar Vulnerability Manager може допомогти 

організаціям створити реальні плани щодо розгортання часто обмежених ресурсів 

ІТ-персоналу. А оскільки вона вже інтегрована з платформою QRadar Security 

Intelligence Platform, у груп безпеки є одна система для встановлення, 

налаштування та управління усіма цими системами. 

Дане рішення дає можливість отримати єдину панель, де буде відображатись 

інформація про всі, або пріоритетні вразливості. QRadar Vulnerability Manager 

допомагає зробити ефективнішим процес управління вразливостми. 

 Гарним прикладом є те, як команди ІТ-захисту збирають та використовують 

дані оцінки вразливості - перетворюючи стомлювальну щомісячну або квартальну 

діяльність сканування та звітності в інтенсивну програму постійного моніторингу. 

Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс забезпечує повну видимість 

у динамічних, багатошарових мережах. Зараз персонал організації може: 

• Вибрати перегляд інформаційної панелі та натиснувши на пов’язані вкладки, 

переглядати правопорушення безпеки, події журналу, потоки; 

• Створювати, редагувати та зберігати пошук активів та сканування для більш 

інтелектуального моніторингу; 
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• Приймати швидші, більш обґрунтовані рішення з попередньо визначеним, 

консолідованим видом даних сканування; 

• Координувати дії виправлення та віртуального виправлення, спрямувати 

системи запобігання вторгнень (IPS) для блокування потенційних шляхів атаки для 

максимальної ефективності. 

У QRadar Vulnerability Manager є вбудований двигун сканування, який можна 

налаштувати для запуску як динамічного, так і періодичного сканування, 

забезпечуючи майже в реальному часі видимість слабких місць, які в іншому 

випадку можуть залишатися прихованими. Використовуючи можливості 

виявлення пасивних та активних пристроїв IBM Security QRadar QFlow та Log 

Collector, будь-який новий актив, що з’являється в мережі, є можливсть негайно 

сканувати. Як результат, організації можуть збільшити стійкість до передових 

загроз між регулярними циклами сканування та допомогти забезпечити 

відповідність останнім нормам безпеки.  

Використовуючи той самий підхід, заснований на правилах, як і QRadar SIEM, 

QRadar Vulnerability Manager допомагає мінімізувати хибні спрацьовування та 

відфільтровує вразливості, вже класифіковані як «не загрожуючі». Наприклад, 

програми можуть бути встановлені на сервері, але вони можуть бути неактивними, 

а тому не становлять загрозу безпеці; пристрої, які відображаються відкритими, 

можуть бути захищені брандмауером; або кінцеві точки, які мають вразливості, вже 

можуть бути заплановані для виправлення. QRadar Vulnerability Manager підтримує 

поточну інформацію про мережу та про всі виявлені вразливі місця, включаючи 

деталі, наприклад, коли було виявлено вразливості, коли вони востаннє були 

помічені, які було виявлено вразливості та кому вразливість призначена для 

усунення чи пом'якшення. Програмне забезпечення також корелює історичні звіти 

та щоденні, щотижневі та щомісячні тенденції, і також може створювати 

довгострокові тенденційні звіти. Автономні незалежні рішення для сканування 

вразливості можуть зайняти значний час для сканування великих адресних 

просторів для активів, серверів та служб, і результати їх сканування можуть бути 

швидко застарілими. Ці точкові рішення також вимагають додаткової 

інфраструктури та включають різні технології сканування мережі, додатків та баз 
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даних - все вимагає додаткового адміністрування. І після виявлення великої 

кількості вразливостей, точкові рішення не містять жодної контекстуальної 

інформації, яка допоможе групам безпеки забезпечити пріоритетність своїх завдань 

щодо усунення. 

 

2.1.1. Попередження загроз 

 

На відміну від випадкових, простих нападів минулого, сьогоднішні організації 

повинні захищатись від «прогресивних постійних загроз», тобто складної серії 

атак, які часто відбуваються протягом тривалого періоду. Використовуючи цілий 

ряд тактик від вразливостей нульового дня до звичайного зловмисного 

програмного забезпечення для простого тролінгування безпакетних систем, ці 

зловмисники послідовно досліджують свої цілі, використовуючи підхід «низький і 

повільний», поки не знайдуть розрив у безпеці. Організації можуть 

використовувати більш інтелектуальні інструменти, такі як QRadar Vulnerability 

Manager, щоб поліпшити свою стійкість захисту, регулярно скануючи та 

перевіряючи якомога більшу кількість вразливих місць. 

Більшість сканерів на вразливості просто ідентифікують велику кількість 

експозицій і залишають це командам безпеки, щоб зрозуміти ступінь ризику. Ці 

інструменти часто не інтегруються з існуючою інфраструктурою безпеки і 

вимагають додаткових зусиль, таких як ручне узгодження поточної топології 

мережі, інформації про використання та процеси безпеки. Багато з цих інструментів 

використовуються задля відповідності стандартам, а не як складова частина 

програми управління загрозами та безпекою. 

Використовуйте наявну інфраструктуру приладів та дані безпеки, щоб швидко 

та ефективно проводити автоматизовані сканування на вразливості мережі: 

• Визначте, коли нові активи додаються в мережу, коли активи починають 

поводитися ненормально або коли активи можуть бути потенційно дискредитовані 

- використовуючи події журналу та дані про мережевий потік, та здійснити негайне 

сканування для забезпечення захисту та покращення видимості. 
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•  Збільшіть ефективність управління вразливостями, дозволяючи командам 

безпеки зосередитись на невеликій, керованій кількості подій з високим 

пріоритетом, усуваючи помилкові спрацювання та співвідношуючи результати з 

такими діями як, наприклад, блокування в мережі. 

 

2.1.2. Відповідність стандартам 

 

Нормативні вимоги змушують організації будь-якого розміру розробляти 

програми управління вразливістю для забезпечення належного контролю над 

вразливими ІТ-активами. QRadar Vunnerability Manager допомагає організаціям 

сприяти дотриманню цих стандартів, проводячи регулярні перевірки мережі. Він 

класифікує кожну вразливість з оцінкою критичності та оцінкою впливу. Окрім 

сканування активів як внутрішньо, так і зовні, QRadar Vulnerability Manager 

дозволяє командам із безпеки створювати тікети для управління процесом з 

виправлення та вказувати винятки з повним аудитом. 

Завдяки менеджеру вразливостей QRadar організації можуть: 

• Організовувати великий обсяг одночасних оцінок, не порушуючи 

нормальних операцій в мережі - кілька зацікавлених сторін можуть сканувати та 

повторно переглядати мережу в міру необхідності для перевірки відновлення. 

• Підсумовувати оцінки вразливостей по днях, тижнях та місяцях для 

ефективної звітності та наочності тенденцій. 

• Запускати сканування як всередині, так і зовні мережі. 

• Нотувати процес аудиту всіх заходів управління вразливістю, включаючи 

виявлення, призначення, примітки, винятки та виправлення. 

 

2.1.3. Більша інформативність 

 

QRadar Vulnerability Manager поєднує в режимі реального часу стан безпеки 

між платформою QRadar Security Intelligence Platform та результатами сканування 

на вразливості. Як частина архітектури QRadar SIEM, менеджер уразливостей 

QRadar може бути швидко активований за допомогою ліцензійного ключа - не 
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вимагаючи додаткового обладнання або програмного забезпечення. Це може 

призвести до значних заощаджень, оскільки командам безпеки не потрібно 

розгортати нові технології або вивчати новий інтерфейс. Вони можуть просто 

генерувати звіти в межах знайомого інтерфейсу користувачів сімейства продуктів 

QRadar. 

Основні інтеграції для QRadar Vulnerability Manager включають: 

• QRadar SIEM: надає інфраструктуру приладів для проведення мережевого 

сканування, базу даних активів для ведення журналів і відстеження діяльності з 

управління вразливістю, можливості пасивного виявлення мережі для виявлення 

нових доданих активів та всі контекстні дані розвідки про безпеку, необхідні для 

повноцінного ефективного управління вразливістю. 

• QRadar Risk Manager: корелює поточні та історичні дані про підключення 

до мережі, щоб показати, як вразливості стосуються загальної топології мережі, 

включаючи такі пункти, як правила брандмауера та IPS, що впливають на 

експлуатацію загрози конкретних ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел. 

• Система IBM Security SiteProtector: надає можливості віддаленого 

виправлення за допомогою підписів мереж IPS для захисту від використання 

ідентифікованих уразливостей шляхом блокування пов'язаних з’єднань. 

• X-Force: надає актуальну інформацію про рекомендовані виправлення та 

поради щодо підвищення рівня безпеки від активних вразливостей, вірусів, 

черв’яків та загроз. 

• IBM Endpoint Manager: упорядковує завдання з виправлення, автоматично 

керуючи виправленнями до сотень тисяч кінцевих точок, включаючи новітні 

мобільні пристрої; забезпечує інтегровану звітність для моніторингу прогресу 

виправлення в реальному часі. 

• IBM Security AppScan: Підтримує оцінку можливостей веб-додатків, що 

дозволяє QRadar Vunnerability Manager забезпечувати видимість і пріоритетність 

уразливостей веб-додатків на інтегрованій інформаційній панелі. 

• Оцінка вразливості IBM InfoSphere Guardium: Підтримує сканування 

інфраструктури баз даних, що дозволяє менеджеру вразливості QRadar 
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забезпечувати видимість та пріоритетність уразливостей баз даних на її 

інтегрованій інформаційній панелі. 

 

2.1.4. Проактивна безпека 

 

У світі, де жодна мережа не є стовідсотково захищеною, QRadar Vunnerability 

Manager дозволяє організаціям більш ефективно захищати своє середовище, 

використовуючи широку лінійку активних засобів захисту, включаючи: 

• Швидке внутрішнє сканування, яке допомагає зберегти продуктивність та 

доступність мережі. 

• Зовнішні можливості сканування, щоб побачити мережу з точки зору 

зловмисника та допомогти полегшити їх захист. 

• Розслідування «одним натисканням» з екранів панелі інструментів та 

глибоких, швидких функцій на основі правил, щоб дізнатися більше про конкретні 

події або визначають довгострокові тенденції. 

• Видалення прийнятних, помилково позитивних чи інших пом'якшених 

вразливостей з поточної звітності. 

• Керування вразливістю та управління життєвим циклом виправлення. 

• Повний інформація аудіювання для звітування про відповідність. 

 

2.2. Аналіз методів сканування вразливостей, які реалізовані в IBM 

QRadar Vulnerability Manager 

 

QRadar Vulnerability Manager використовує аналітику безпеки, щоб допомогти 

вам керувати і визначати пріоритети в мережі. Наприклад, ви можете 

використовувати диспетчер вразливості QRadar для постійного моніторингу 

вразливостей, поліпшення конфігурації ресурсів та виявлення програмних 

виправлень. Ви також можете розставити пріоритети в прогалинах безпеки, 

співвідношуючи дані вразливостей з мережевими потоками, даними журналів, 

брандмауером та даними системи запобігання вторгнень (IPS). 
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Ви можете підтримувати в режимі реального часу видимість уразливостей, які 

виявляються вбудованим сканером QRadar Vulnerability Manager та іншими 

сторонніми сканерами. Сторонні сканери інтегруються в QRadar і включають IBM 

BigFix, Guardium, AppScan, Nessus, nCircle та Rapid 7. 

У IBM QRadar Vunnerability Manager сканування вразливості контролюється 

за допомогою налаштування профілів сканування. Кожен профіль сканування 

вказує активи, які потрібно сканувати, та графік сканування. 

Коли ви ліцензуєте QRadar Vunnerability Manager, процесор уразливості 

автоматично розгортається на вашій консолі QRadar. Процесор містить компонент 

сканування QRadar Vunnerability Manager. 

Сканування вразливості може розгортатися різними способами. Наприклад, ви 

можете розгорнути свою модифікацію сканування до пристрою сканування QRadar 

Vulnerability Manager або до хоста, керованого QRadar . 

 

2.2.1. Параметри конфігурації 

 

Адміністратори можуть налаштувати сканування такими способами: 

• Сплануйте сканування, які потрібно виконувати в зручний для вас час. 

• Вкажіть час, протягом якого сканування заборонено запускати. 

• Вкажіть ресурси, які ви хочете виключити зі сканування, або глобально, або 

для кожного сканування окремо. 

Налаштування аутентифікованих сканів виправлення для операційних систем 

Linux, UNIX або Windows. Налаштуйте різні протоколи сканування або вкажіть 

діапазони портів, які ви хочете сканувати. 

Залишивши деякі налаштування за замовчуванням, ви можете зробити вашу 

мережу вразливою до атак. Наступні ситуації - приклади, які можуть зробити вашу 

мережу вразливою: 

• Залишаючи зразки сторінок або сценаріїв на установці IIS. 

• Не змінюється пароль за замовчуванням на 3Com Hub / Switch. 

• Залишаючи «public» або «private» як ім'я спільноти SNMP на пристрої з 

підтримкою SNMP. 
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• Не встановлення пароля для входу sa на сервері MS-SQL. 

Особливості програмного забезпечення 

Деякі параметри програмного забезпечення для систем або додатків 

розроблені для зручності використання, але ці параметри можуть створювати ризик 

для вашої мережі. Наприклад, протокол Microsoft NetBIOS корисний у внутрішніх 

мережах, але якщо ви підключаєтесь до мережі Internet чи ненадійний мережевий 

сегмент - це створює ризик для вашої мережі. 

Наступні приклади - це програмні функції або команди, які можуть піддавати 

мережу ризику: 

• ICMP запити часу та маркери часу. 

• Sendmail розширити або перевірити команди. 

• Служби протоколу ідентифікації, що ідентифікують власника запущеного 

процесу. 

Окрім виявлення неправильних конфігурацій у налаштуваннях за 

замовчуванням, QRadar Vulnerability Manager може ідентифікувати більш широкий 

спектр неправильних конфігурацій, таких як: 

• SMTP-реле 

• Необмежений обмін файлами NetBios 

• Передача зони DNS 

• Каталоги, що записуються у FTP World 

• Облікові записи адміністрації за замовчуванням, у яких немає паролів 

• Світові каталоги NFS 

• Недоліки продавця 

Недоліки постачальників - це широка категорія, яка включає такі події, як 

переповнення буфера, проблеми формату рядків, перехід каталогів та сценарії між 

сайтом. У цю категорію включені вразливості, які потребують виправлення або 

виправлення оновлення. 

QRadar Vulnerability Manager використовує комбінацію активних перевірок, 

що включає відправлення пакетів та віддалених зондів, і пасивні перевірки 
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кореляції. База даних QRadar Vulnerability Manager охоплює більше 70 000 

уразливостей мереж, ОС та додатків. 

Ви можете шукати повну бібліотеку сканування за CVE, діапазоном дат, 

назвою постачальника, назвою продукту, версією продукту та назвою експозиції у 

вікні досліджень на вкладці Уразливості. 

Наступні приклади - це деякі категорії, які тестує QRadar Vunnerability 

Manager : 

• Перевірки маршрутизатора 

• Перевірки брандмауера 

• Перевірки бази даних 

• Перевірки веб-сервера 

• Перевірки сервера веб-додатків 

• Загальні перевірки веб-скриптів 

• Спеціальні перевірки веб-додатків 

• Перевірки сервера DNS 

• Перевірки поштового сервера 

• Перевірки сервера додатків 

• Перевірки точки бездротового доступу 

• Загальні перевірки обслуговування 

• Застаріле програмне забезпечення та системи 

Таблиця 2.1 описує деякі перевірки, які здійснює QRadar Vunnerability 

Manager . 
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Таблиця 2.1. 

Типи перевірок, які здійснює Qradar 

Тип Опис 

Сканування 

портів 

Сканування активних хостів та відкритих портів та служб на 

кожному активному хості 

Повертає MAC, якщо хост знаходиться в тій самій підмережі, 

що і сканер 

Повертає інформацію про ОС 

Сканування 

веб-додатків 

Перевіряє кожну веб-програму та веб-сторінку на веб-

сервері, використовуючи такі перевірки: 

Завантаження файлу 

Перегляд HTTP-каталогів 

CWE-22 - неналежне обмеження назви шляху в каталозі з 

обмеженими можливостями (проходження контуру) 

Цікавий файл / видно у журналах 

Автоматичне заповнення пароля в браузері 

Неправильна конфігурація у файлах за замовчуванням 

Розкриття інформації 

Нешифрована форма входу 

Каталог, здатний індексувати: перевіряє, чи можна 

переглядати каталоги сервера 

HTTP PUT дозволено: перевіряє, чи включена опція PUT у 

каталогах серверів 

Наявність застарілих файлів 

Сканування CGI: звичайні перевірки веб-сторінок 

Введення (XSS / скрипт / HTML) 

Віддалене пошуку файлів (на сервері) 

Виконання команди з віддаленої оболонки 

Введення SQL, включаючи байпас аутентифікації, 

ідентифікацію програмного забезпечення та віддалене 

джерело 

Параметри зворотної настройки, крім вказаних параметрів 

Примітка.Аутентифіковане сканування веб-додатків не 

підтримується. Наприклад, якщо для доступу до сайту 

потрібна автентифікація, ви не можете запускати тести веб-

додатків. 
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Продовження таблиці 2.1. 

Типи перевірок, які здійснює Qradar 

Тип Опис 

Маршрутизато

р 

Відомі вразливості та проблеми з конфігурацією прошивки. 

Слабкі та стандартні паролі 

Рядки спільноти за замовчуванням 

Відмова від служби 

Отримання конфіденційної інформації облікового запису 

Брандмауер Відмова від служби 

Методи обходу брандмауера 

Обхід фільтра TCP 

Розкрийте IP-адреси захищених активів 

Вставте троянські коні 

Доступ до конфіденційних даних (правила брандмауера, ім'я 

користувача та паролі) 

Перехресний сценарій 

Ім'я користувача та пароль слабкість 

ОС Розкриття імені користувача та пароля 

Доступ до файлових систем 

Імена та паролі користувачів за замовчуванням 

Ескалація привілеїв 

Відмова від служби 

Віддалене виконання команд 

Перехресний сценарій (Microsoft) 

База даних Експлуатація та відкритий доступ до баз даних. 

Паролі за замовчуванням 

Компрометовані імена користувачів та паролі 

Відмова від служби 

Права адміністратора 

Веб-сервер Відомі проблеми вразливості, експлуатації та конфігурації на 

веб-серверах. 

Відмова від служби 

Паролі адміністратора за замовчуванням 

Можливість перегляду файлової системи 

Перехресний сценарій 
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Продовження таблиці 2.1. 

Типи перевірок, які здійснює Qradar 

Тип Опис 

Поширені веб-

сценарії 

Поширені веб-сценарії, такі як CGI 

Сценарії, пов'язані з електронною комерцією 

ASP 

PHP 

DNS-сервер Слабке шифрування паролем 

Відмова від служби 

Визначте назви рахунків 

Надсилайте електронні листи 

Читайте довільну електронну пошту та конфіденційну 

інформацію облікового запису 

Отримайте доступ адміністратора 

Точка 

бездротового 

доступу 

Паролі облікового запису адміністратора за замовчуванням 

Назви спільнот SNMP за замовчуванням 

Звичайний текст зберігання пароля 

Відмова від служби 

Загальні 

послуги 

Система доменних імен (DNS) 

Протокол передачі файлів (FTP) 

Простий протокол передачі пошти (SMTP) 

Сервер 

додатків 

Обхід аутентифікації 

Відмова від служби 

Розкриття інформації 

Імена та паролі користувачів за замовчуванням 

Слабкі дозволи файлів 

Перехресний сценарій 

Овальний Клієнтські вразливості в IE, Chrome, Skype та інших. 

Тестування 

паролем 

Тестування пароля за замовчуванням 

Сканування 

виправлення 

Windows 

Збирає ключові записи реєстру, служби Windows, 

встановлені програми для Windows та виправлені помилки 

Microsoft. 

Сканування 

патчем Unix 

Збирає деталі встановлених RPM 
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2.2.2. Сканування веб-додатків 

 

QRadar Vulnerability Manager використовує сканування для виявлення 

вразливостей веб додатків. У наступному списку описані перевірки на вразливості 

веб-програм QRadar Vulnerability Manager : 

Перевірка на вразливість до SQL ін'єкцій  

Можливість введення SQL ін’єкцій виникає, у випадках хибно написаних 

програм, які приймають надані користувачем дані у запиті бази даних, не 

перевіряючи вхід, який знаходиться на веб-сторінках, що мають динамічний вміст. 

Перевіряючи на вразливості ін'єкцій SQL, QRadar Vulnerability Manager 

повідомляє, що потрібна авторизація. 

Вразливості міжсайтового сценарію (XSS) 

Уразливості міжсайтового сценарію можуть дозволити зловмисникам вводити 

код на веб-сторінки, які переглядають інші користувачі. HTML та сценарії на 

стороні клієнта - приклади коду, який може бути вставлений на веб-сторінки. 

Експлуатована вразливість сценаріїв між сайтами може використовуватись 

зловмисниками для обходу елементів контролю доступу, таких як та сама політика 

виникнення. QRadar Vulnerability Manager перевіряє різновиди стійких і 

непостійних вразливих сценаріїв міжсайтового сценарію, щоб переконатися, що 

веб-додаток не піддається цій загрозі. 

Інфраструктура веб-додатків 

QRadar Vulnerability Manager включає тисячі перевірок, які перевіряють 

конфігурації за замовчуванням, cgi-скрипти, встановлені та підтримувані додаток, 

що лежать в основі операційних систем та пристроїв. 

Помилки веб-сторінок 

Для поглибленого сканування веб-додатків QRadar Vulnerability Manager 

інтегрується з AppScan для забезпечення більшої видимості веб-додатків для ваших 

вразливих місць. 

Сканування мережевих пристроїв 

QRadar Vulnerability Manager включає такі плагіни, які підтримують 

сканування мережевих пристроїв: 



32 

 

 

 

• SNMP 

QRadar Vulnerability Manager використовує словник відомих за замовчуванням 

спільнот для різних пристроїв з підтримкою SNMP. Ви можете налаштувати 

словник. 

• OVAL сканування 

QRadar Vulnerability Manager використовує OVAL для виявлення та 

повідомлення про відомі вразливості. У QRadar Vulnerability Manager OVal 

скануючий плагін працює тільки з пристроями Cisco. 

Сканування бази даних 

QRadar Vulnerability Manager виявляє вразливості на основних базах даних за 

допомогою аутентифікованого сканування цільових хостів. Крім того, QRadar 

Vulnerability Manager сканує бази даних за допомогою плагінів. 

Ви можете відображати інформацію про вразливість на інформаційній панелі 

QRadar. 

IBM QRadar Vunnerability Manager розповсюджується за допомогою 

інформаційної панелі вразливості за замовчуванням, щоб можна було швидко 

переглянути ризик для вашої організації. Ви можете створити нову інформаційну 

панель, керувати наявними інформаційними панелями та змінити параметри 

відображення кожного елемента інформаційної панелі вразливості. 

Щоб отримати додаткові відомості про інформаційні панелі, перегляньте 

Посібник користувача свого продукту. 

 

2.3. Аналіз можливостей управління виявленими вразливостями за 

допомогою IBM QRadar Vulnerability Manager. 

 

У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете керувати, шукати та 

фільтрувати свої дані про вразливості, щоб допомогти вам зосередити увагу на 

вразливостях, які представляють найбільший ризик для вашої організації. 

Відображаються дані про вразливості засновані на інформації про стан 

вразливості, яка зберігається в моделі активів QRadar . Ця інформація включає 

вразливості, які виявляються сканером QRadar Vulnerability Manager, та 

вразливості, імпортовані із продуктів зовнішнього сканування. 
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Ви можете керувати своїми вразливими місцями для надання такої інформації: 

• Перегляд мережі та поточної позиції вашої вразливості. 

• Визначати вразливості, що становлять найбільший ризик для вашої 

організації, та призначати вразливості для користувачів QRadar для усунення. 

• Встановлювати, наскільки широко ваші вразливості впливають на мережу, і 

переглядати детальну інформацію про мережеві активи, які містять вразливості. 

• Визначте, які вразливості становлять менший ризик для вашої організації та 

створіть винятки щодо вразливості. 

• Відображення історичної інформації про вразливості у вашій мережі. 

• Відображення даних про вразливості за допомогою мережі, ресурсу, 

вразливості, відкритого сервісу чи екземпляра вразливості. 

 

2.3.1. CVSS 

 

Загальна система оцінювання вразливості (CVSS) використовується для 

оцінки стану та ризику безпеки комп'ютерної системи. 

CVSS - це відкрита структура, яка складається з декількох метричних груп, які 

перераховані нижче. 

Діапазон вираженості базової оцінки становить від 0 до 10 і являє собою 

притаманні характеристики вразливості. Базова оцінка має найбільше значення в 

підсумковому балі CVSS, і її можна розділити на наступні метрики: 

Вплив. 

Під-бал впливу відображає показники впливу конфіденційності, цілісності та 

впливу на доступність в разі успішної експлуатації вразливості. 

Експлуатаційність. 

Під-оцінка ефективності відображає показники для вектора доступу, 

складності доступу та автентифікації та вимірює спосіб доступу до вразливості, 

складність атаки та кількість спроб, якими зловмисник повинен підтвердити 

автентифікацію, щоб успішно використовувати вразливість. 

Час експлуатації. 
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Цей бал представляє характеристики загрози вразливості, що змінюються з 

часом, і складається з таких показників: 

• Експлуатаційність 

Наявність методів або коду, які можна використовувати для використання 

вразливості, яка змінюється з часом. 

• Рівень відновлення 

Рівень відновлення, який доступний для вразливості. 

Рівень довіри 

Рівень впевненості в існуванні вразливості та достовірності її технічних 

деталей. 

Оцінка середовища 

Оцінка навколишнього середовища представляє характеристики вразливості, 

на які впливає середовище користувача. Налаштуйте такі екологічні показники, 

щоб виділити вразливості важливих чи критичних ресурсів, застосовуючи більш 

високі екологічні показники. Застосовуються найвищі бали до найважливіших 

активів, оскільки збитки, пов'язані з цими активами, мають більші наслідки для 

організації. 

Потенціал пошкодження (CDP) 

Потенціал до втрати людських чи фізичних цінностей через пошкодження або 

крадіжку цього активу або економічну втрату продуктивності чи доходу. 

Цільовий розподіл (TD) 

Частка вразливих систем у вашому користувальницькому середовищі. 

Вимога конфіденційності (CR) 

Рівень впливу на втрату конфіденційності при використанні вразливості на 

цьому активі. 

Вимога цілісності (DI) 

Цей показник вказує на рівень впливу на втрату цілісності при успішному 

використанні вразливості цього ресурсу. 

Вимога щодо доступності (AR) 

Рівень впливу на доступність активу при успішному використанні вразливості 

цього активу. 
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Дослідження балів ризику вразливості 

У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете дослідити оцінки ризику 

вразливості та зрозуміти, як обчислюється кожен бал. 

За допомогою IBM QRadar Risk Manager ви можете налаштувати політику, яка 

регулює показники ризику вразливості та привертати увагу до важливих завдань з 

виправлення. [23] 

 

2.3.2. Оцінка ризиків 

 

Оцінка ризику забезпечує конкретний мережевий контекст за допомогою 

базових, часових та екологічних показників загальної системи оцінювання 

вразливості (CVSS). 

Коли QRadar Risk Manager не використовується для управління ризиком, у 

стовпці Оцінка ризику відображається показник екологічної метрики CVSS з 

максимальним значенням 10. 

 

2.3.3. Коригування ризиків 

 

Коригування ризику відбувається, кщо встановлено IBM QRadar Risk Manager 

і ви налаштували політику ризику вразливості. Коригування або збільшує, або 

зменшує загальний ризик, пов'язаний із вразливістю. 

 

2.3.4. Дослідження історії вразливостей 

 

У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете відображати корисну 

інформацію про історію вразливості. 

Наприклад, ви можете дослідити інформацію про те, як розраховували оцінку 

ризику вразливості. Ви також можете переглянути інформацію про те, коли вперше 

була виявлена вразливість, та сканування, яке було використано для виявлення 

вразливості. [22] 
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2.3.5. Визначення статусу виправлення ваших вразливих місць 

 

У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете визначити стан виправлення 

своїх вразливих місць. 

Фільтруючи виправлені вразливі місця, ви можете визначити пріоритетні 

зусилля з виправлення найважливіших вразливостей вашої організації. 

Щоб відфільтрувати свої вразливості відповідно до їх статусу виправлення, 

виберіть один із наступних варіантів із таблиці 2.2: 

 

Таблиця 2.2. 

Статуси виправлення вразливостей 

 

2.3.6. Налаштування періодів зберігання даних про вразливості. 

 

Ви можете встановити період збереження даних про тенденції вразливості та 

результати сканування у вікні Конфігурація профілів активів. 

Використовуйте правила конфігурації вразливості в Retention QVM розділі 

Configuration Asset Profiler, щоб визначити, як довго IBM QRadar Vulnerability 

Manager зберігає дані про тренди уразливості і результати сканування. 

  

Варіант Опис 

Завантаження в 

очікуванні 

Виберіть цю опцію, щоб показати вразливості, які 

планується виправити 

Очікує на  

перезавантаження 

Виберіть цю опцію, щоб показати вразливості, які 

виправлено після перезавантаження сканованого ресурсу 

Виправлено Виберіть цю опцію, щоб показати вразливості, які 

виправлено IBM BigFix 
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Таблиця 2.3. 

Період зберігання даних про вразливості 

Правило Опис Значення за 

замовчуванням 

Дані звітності 

про тенденції 

вразливості  

(по днях) 

Встановлює, скільки днів QRadar 

Vulnerability Manager зберігає дані про 

тенденції вразливості для використання у 

щоденних звітах про вразливості. 

14 днів 

Дані звітності 

про тенденції до 

вразливості  

(за тиждень) 

Встановлює, скільки тижнів QRadar 

Vulnerability Manager зберігає дані про 

тенденції вразливості для використання у 

щотижневих звітах про вразливості. 

14 тижнів 

Дані звітності 

про тенденції 

вразливості  

(у місяцях) 

Встановлює, скільки місяців QRadar 

Vulnerability Manager зберігає дані про 

тенденції вразливості для використання у 

щомісячних звітах про вразливості. 

14 місяців 
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Продовження таблиці 2.3. 

Період зберігання даних про вразливості 

 

Правило Опис Значення за 

замовчуванням 

Результати 

сканування 

очищення після 

періоду  

(у днях) 

Використовуйте це правило з результатами 

сканування очищення після періоду (у циклах 

виконання), щоб встановити межі збереження 

для даних результатів сканування. 

Встановлює кількість днів, за якими QRadar 

Vulnerability Manager зберігає дані після 

застосування правила обмеження результатів 

сканування після періоду (у циклах 

виконання) . 

30 днів 

Результати 

сканування 

очищення після 

періоду  

(у  

циклах 

виконання) 

Використовуйте це правило з результатами 

сканування очищення після періоду (у днях), 

щоб встановити обмеження збереження 

даних результатів сканування. 

Встановлює кількість версій даних 

результатів сканування QRadar Vulnerability 

Manager . Це правило має перевагу перед 

значенням, яке ви встановили в результатах 

сканування очищення після періоду (у днях). 

Для правил за замовчуванням для 

результатів сканування очищення після 

періоду (у днях) та результатів сканування 

очищення після періоду (у циклах 

виконання): 

QRadar Vulnerability Manager зберігає дані 

результатів сканування протягом трьох 

останніх циклів виконання. Він також 

зберігає будь-які інші версії результатів для 

сканувань, які ви запускаєте протягом 30 днів. 

Якщо будь-який із 3 останніх циклів 

виконання відбувся пізніше 30 днів, QRadar 

Vulnerability Manager зберігає дані 

результатів сканування для цих циклів 

виконання. 

3  

цикли 

виконання 
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2.3.7. Усунення вразливостей 

 

Також у QRadar Vunnerability Manager ви можете призначити вразливості 

технічному користувачеві для усунення. 

Ви можете призначити вразливості для свого технічного користувача, 

використовуючи два способи: 

• Призначити індивідуальні вразливості технічному користувачеві 

для усунення. 

• Призначте технічного користувача як власника груп активів 

Білет, який закрито та відкрито вручну, відображає статус «Відновлено», який 

неможливо закрити автоматичним виправленням. Квиток, який відкрито вручну, 

потрібно закрити вручну. Якщо профіль сканування виявить закриту вразливість, 

статус квитка встановлюється на Відкрито. Ці квитки можна закрити автоматичним 

виправленням, коли вразливість не буде виявлена в профілі сканування. [20] 

Також доступні наступні функції: 

• Присвоєння індивідуальних уразливості технічному користувачеві для 

усунення. 

• Призначення технічного користувача власником груп активів. 

• Налаштування часу виправлення для вразливих місць на призначених 

ресурсах. 

 

2.3.8. Звіти про вразливості 

 

У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете генерувати або редагувати 

наявний звіт або використовувати майстер звітів для створення, планування та 

розповсюдження нового звіту. Менеджер уразливості QRadar містить кілька звітів 

за замовчуванням. 

Майстер звітів надає покрокове керівництво про те, як проектувати, планувати 

та генерувати звіти.  
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Нижче надана інформація про надсилання електронних повідомлень 

технічним користувачам із встановленими вразливими місцями, які потребують 

усунення. 

Якщо ви призначаєте вразливості технічному користувачеві для виправлення, 

ви можете створити звіт, який надсилає електронне повідомлення технічному 

користувачеві. 

Електронний лист містить інформацію про вразливості, які повинен усунути 

технічний користувач. 

Також, ви можете створити звіт про відповідність для активів вашої PCI (галузі 

платіжних карток). 

Звіт про відповідність демонструє, що ви вжили всіх заходів безпеки, 

необхідних для захисту своїх найважливіших активів. 

Дане рішення має можливість запуску звіту Vulnerability Manager QRadar за 

замовчуванням. [21] 

Надсилання електронних повідомлень про призначені звіти про вразливості 

технічним користувачам. У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете надіслати 

призначений звіт про вразливості до технічного спеціаліста для кожного ресурсу. 

 

2.3.9. Надсилання звітів електронною поштою 

 

Дана функція нагадує вашим адміністраторам, що вразливості призначені саме 

їм та потребують усунення. Звіти можуть бути заплановані щомісяця, щотижня, 

щодня або щогодини. 

Ви повинні виконати такі кроки: 

1. Призначте технічного користувача як власника груп активів. 

2. Скануйте активи, на які ви призначили технічного власника. 

3. Створіть і збережіть пошук вразливості, який використовує параметр 

«Технічний контакт власника» як вхідний дані.  

4. У IBM QRadar Vulnerability Manager ви можете налаштувати групи активів і 

автоматично призначити їх вразливості технічним користувачам. 
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5. Після того, як ви призначите технічного користувача та скануєте ресурси, усі 

вразливості активів призначаються технічному користувачеві для усунення. 

6. Час виправлення вразливих місць можна налаштувати за допомогою опції 

«Час відновлення», залежно від їх ризику. 

7. Якщо ви додаєте новий ресурс у свою мережу, і він міститься в групі активів 

технічного користувача, вразливості цього ресурсу автоматично присвоюються 

технічному користувачеві. 

8. Ви можете автоматично надсилати електронні звіти своїм технічним 

користувачам з подробицями вразливих ситуацій, за виправлення яких вони 

відповідають. 

9. Параметри «Час відновлення» , «Налаштування розкладу» та «Налаштування 

ризику» увімкнено лише для адміністративних користувачів та користувачів, які не 

мають адміністративного характеру, які не мають асоційованого домену. 

10. Якщо ви хочете налаштувати групу активів, які ідентифікуються за 

допомогою збереженого пошуку активів, ви повинні здійснити пошук своїх активів 

і зберегти результати. [12] 

Генерування звітів про відповідність PCI. У IBM QRadar Vulnerability Manager 

ви можете створити звіт про відповідність для ваших активів PCI (галузі платіжних 

карток). Наприклад, створити звіт для активів, які зберігають кредитну карту чи 

іншу конфіденційну фінансову інформацію. 

Також є функція включення заголовків стовпців у пошук активів. Є 

можливість обмеження пошуку активів фільтрами, які містять спеціальні профілі 

активів, ім’я, кількість вразливості та оцінку ризику. 

 

2.3.10. Усунення вразливостей BigFix 

 

IBM QRadar Vulnerability Manager інтегрується з BigFix, щоб допомогти вам 

відфільтрувати та визначити пріоритети вразливості, які можна виправити. 

Раніше відомий як IBM Security Endpoint Manager , BigFix забезпечує спільну 

видимість та контроль між ІТ-операціями та безпекою. BigFix застосовує Fixlets до 

вразливості з високим пріоритетом, які ідентифікуються та надсилаються QRadar 



42 

 

 

 

Vulnerability Manager до BigFix. Фіксели - це пакети, які ви розгортаєте до своїх 

активів або кінцевих точок, щоб усунути певні вразливості. Ви можете одночасно 

розгорнути Fixlets до багатьох об’єктів або кінцевих точок з панелі керування 

вразливими комп’ютерами на консолі BigFix . 

Є можливість використовувати «Керування вразливими комп’ютерами» на 

консолі BigFix для управління та контролю мережі сотень тисяч активів або 

кінцевих точок на різних платформах і пристроях, які є в будь-якому географічному 

місці. 

BigFix пропонує інформаційну панель, інтегровану з диспетчером вразливості 

QRadar . Використовуйте цю інформаційну панель на консолі BigFix для перегляду 

та усунення вразливих місць, які виявляються та надсилаються за допомогою 

QRadar Vulnerability Manager . 

Щоб побачити дані вразливості QRadar Vulnerability Manager на консолі 

BigFix , конфігуруйте QRadar Vulnerability Manager , а потім налаштуйте BigFix для 

обробки даних про вразливості, що надсилаються від QRadar Vulnerability Manager.  

QRadar Vulnerability Manager сканує ваші активи або кінцеві точки на предмет 

вразливості та призначає показник ризику, який представляє рівень ризику, яку 

створює вразливість для вашої організації. QRadar Vulnerability Manager 

використовує параметр оцінки ризику в адаптері BigFix для фільтрації уразливих 

груп з високим ризиком для надсилання на BigFix для виправлення. QRadar 

Vulnerability Manager присвоює ідентифікатор CVE кожній вразливості, яку він 

надсилає BigFix . [11] 

У наступному списку описано, як QRadar Vulnerability Manager та BigFix 

обробляють дані про вразливість, ідентифіковані CVE (загальні вразливості та 

експозиції). 

• QRadar Vulnerability Manager відправляє тільки уразливості , які мають 

ідентифікатори CVE BigFix . 

• QRadar Vulnerability Manager посилає всі ідентифікатори CVE, які пов'язані з 

однією вразливістю, на BigFix. Деякі вразливості можуть мати безліч 

ідентифікаторів CVE. 
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• QRadar Vulnerability Manager надсилає на BigFix лише CVE з найвищим 

балом ризику, коли цей CVE показує дві або більше вразливості. 

Наприклад, наступний ідентифікатор CVE - «2016-0015» показує дві різні 

вразливості. На BigFix надсилається лише CVE з підвищеною небезпекою . 

BigFix отримує дані про вразливості із показниками ризику та 

ідентифікаторами CVE від QRadar Vulnerability Manager, який видно на 

інформаційній панелі BigFix. Використовуйте інформаційну панель «Керування 

вразливими комп’ютерами» на консолі BigFix для перегляду та керування 

вразливими місцями, які надсилає QRadar Vulnerability Manager. BigFix усуває 

вразливості з високим рівнем ризику, які він має у Fixlet, застосовуючи Fixlet 

безпосередньо до активу або кінцевої точки. QRadar Vulnerability Manager отримує 

оновлення статусу виправлення вразливості з веб-звітів BigFix за допомогою API 

SOAP. 

Інтеграція BigFix з QRadar Risk Manager 

При встановленні програми QRadar Risk Manager, ви можете використовувати 

політику щодо ризику в QRadar Risk Manager, щоб додатково уточнити показники 

ризику активів. Коли політики про ризики, які ви визначаєте в QRadar Risk 

Manager, або проходять, або провалюються, оцінки ризику вразливості в QRadar 

Vulnerability Manager коригуються. Ви можете переоцінити вразливості, які 

потребують негайної уваги. Якщо ви застосовуєте політику ризику до активів у 

QRadar Risk Manager, то оцінки ризику для всіх вразливостей цього активу 

коригуються. [13] 

Усунення вразливостей. 

Залежно від того, чи встановлено та інтегровано BigFix, QRadar Vulnerability 

Manager надає наступну інформацію про ваші вразливості. 

Якщо не встановлено BigFix: 

• QRadar Vulnerability Manager надає щоденні оновлення про вразливості, 

для яких можливе виправлення. 

• QRadar Vunnerability Manager підтримує список інформації про 

виправлення вразливості. Інформація про виправлення співвідноситься 

з відомим каталогом уразливості. 
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Якщо встановлено BigFix: 

• QRadar Vulnerability Manager також надає конкретні деталі щодо 

процесу виправлення вразливості. Наприклад, може бути заплановано 

виправлення або актив може бути вже виправлений. 

• Сервер BigFix збирає інформацію про виправлення кожного з агентів 

BigFix. QRadar Vulnerability Manager отримує оновлення інформації про 

виправлення вразливості з сервера BigFix через попередньо налаштовані 

інтервали часу. 

• Пошук у QRadar Vunnerability Manager, щоб визначити вразливості, які 

планується виправити або вже виправити. 

Інтеграційні компоненти 

Типове інтегроване розгортання складається з таких компонентів: 

• Консоль IBM QRadar. 

• QRadar Vulnerability Manager. 

• Сервер BigFix. 

• Агент BigFix для кожної цілі сканування у вашій мережі. 

 

Перш ніж ви налаштовуєте інтеграцію між IBM QRadar та BigFix, важливо 

зрозуміти, як вони взаємодіють між собою. 

Наступний перелік описує широкий спектр взаємодій між QRadar та BigFix від 

початкового сканування на вразливості до усунення цих вразливих місць: 

1. Сканер QRadar Vulnerability Manager завершує аутентифіковане сканування 

активів, щоб виявити вразливості. Лише вразливості ресурсів, налаштованих у 

профілях сканування, які використовують політику сканування Full, Patch або PCI, 

мають право на обробку BigFix . 

2. Якщо агент BigFix встановлений на об'єкті, QRadar Vulnerability Manager 

отримує ідентифікатор агента BES з активу, коли він виявляє вразливості активу. 

БЕС агент ID це унікальний ідентифікатор , який використовується BigFix для 

ідентифікації активу і для усунення вразливостей в цьому активі. BigFix 

відноситься до активів QRadar як до комп'ютерів. 
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3. Результати сканування оновлюються в моделі активів QRadar , яка включає 

ідентифікатор агента BES від будь-яких активів, що мають агент BigFix . Коли 

статус сканування у профілі сканування відображає статус прогресу 100%, модель 

активу оновлюється, а дані про вразливості надсилаються до BigFix протягом 15 

хвилин за замовчуванням. 

4. Коли модель ресурсу оновлюється даними сканування, адаптер BigFix, який 

встановлений на консолі QRadar, отримує оновлені дані про вразливості з оцінками 

ризику від моделі активу. Дані містять ідентифікатор агента BES. BigFix адаптер 

обробляє тільки інформацію про уразливості від активів, коли агент BES ID 

включений. 

5. Дані про вразливості, що надсилаються до BigFix, фільтруються на 

параметрах оцінки ризику, які налаштовані у файлі властивостей адаптера 

(/opt/qvm/adaptor/config/adaptor.properties) на консолі QRadar . За замовчуванням 

оцінка ризику - 0,0, що означає, що всі вразливості надсилаються до BigFix . 

6. BigFix адаптер використовує BigFix API REST для відправки інформації про 

уразливість BigFix і корелює CVEs уразливості з Fixlets. За замовчуванням дані 

надсилаються до BigFix через 15-хвилинні інтервали. 

7. Інформація про вразливості, яку надсилає API REST, переглядається на 

інформаційній панелі BigFix Manage Computers . Ви можете розгорнути Fixlets до 

активів з уразливими групами високого ризику на інформаційній панелі BigFix 

Manage Computers . BigFix використовує ідентифікатор агента BES як унікальний 

орієнтир для активу, коли він застосовує Fixlets безпосередньо до активу. 

8. BigFix застосовує Fixlets до активів, що мають вразливі місця. 

9. API SOAP (Веб-звіти) використовується для отримання статусу патчу 

вразливості від BigFix. Використовуйте збережені пошукові запити та фільтри на 

вкладці Уразливості для перегляду цієї оновленої інформації про вразливості. 

Ви повинні перевстановити виправлені активи, щоб оновити модель активу з 

переглянутим статусом вразливості ваших активів. [14] 
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Висновки до другого розділу 

 

Досліджено програму IBM QRadar Vulnerability Manager, яка дозволяє 

проактивно знаходити вразливості додатків і мережевих пристроїв, доповнити 

отриману інформацію контекстом і визначити пріоритетність дій щодо усунення 

вразливостей і пов'язаних з ними ризиків.  

Було визначено, що IBM Security Qradar Vulnerability Manager забезпечує: 

• Детектування вразливостей і їх пріоритизацію; 

• Зменшення обсягів ручної роботи; 

• Підвищення ефективності процесу управління вразливими завдяки 

пріоритизації та автоматизації; 

• Ефективну інтеграцію з існуючою інфраструктурою і процесами 

безпеки; 

• Поєднання управління вразливими з загальним розумінням конфігурації 

пристроїв, топології мережі та руху трафіку для забезпечення 

комплексної безпеки мережі. 

Також встановлено, що QRadar Vulnerability Manager допомагає командам 

безпеки визначити проблеми з конфігурацією ресурсів, зрозуміти вплив графіків 

виправлення програмного забезпечення, координувати роботу із системами 

запобігання вторгнень, щоб заблокувати відкриті з'єднання, та встановити 

постійний моніторинг систем – і робити все це з єдиної інтегрованої панелі 

інструментів. Також досліджено, що дане програмне забезпечення інтегрується з 

багатьма сторонніми рішеннями, такими як Tenable.sc та BigFix.  
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3 РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТУ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ВРАЗЛИВОСТЯМИ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ IBM QRADAR VULNERABILITY MANAGER 

 

 

Наступною частиною буде реалізація даного процесу на практиці. SIEM 

QRadar в нас вже розвернутий, Nessus Pro та Tenable S.C. також. Залишилось лише 

провести їх інтеграцію між собою. 

Проте, перш за все, необхідно побудувати процес управління вразливостями,  

і вже відповідно до нього налаштовувати програмне забезпечення. 

 

3.1. Побудова процесу управління вразливостями в корпоративній 

інформаційній системі    

 

Управління вразливістю - це процес виявлення, оцінки, обробки та 

звітування про вразливості безпеки в системах та програмному забезпеченні, 

яке працює на них. Цей процес, реалізований поряд з іншими тактиками 

безпеки, є життєво важливим для організацій, щоб розставити пріоритети 

можливих загроз і мінімізувати їх «поверхню атаки». 

Уразливості безпеки, у свою чергу, відносяться до технологічних недоліків, 

які дозволяють зловмисникам компрометувати продукт та інформацію, яку він 

містить. Цей процес потрібно постійно виконувати, щоб не відставати від нових 

систем, що додаються до мереж, змін, які вносяться в системи, та виявлення 

нових вразливостей. [19] 

Програмне забезпечення управління вразливістю може допомогти 

автоматизувати цей процес. Найкраща практика - використовувати сканер 

вразливості та іноді агенти кінцевих точок для інвентаризації різноманітних 

систем у мережі та знаходження вразливості. Після виявлення вразливості 

ризик, який вони становлять, необхідно оцінювати в різних контекстах, щоб 

можна було приймати рішення про те, як найкраще їх поводити. Наприклад, 



48 

 

 

 

перевірка вразливості може бути ефективним способом контекстуалізації 

реальної загрози вразливості. 

Як правило, оцінка вразливості є частиною повної системи управління 

вразливістю. Організації, як правило, проводять кілька оцінок вразливості, щоб 

отримати більше інформації про свій план дій щодо управління вразливістю.  

Процес управління вразливістю можна розділити на наступні чотири 

етапи: 

1) Виявлення вразливих місць 

2) Оцінка вразливих місць 

3) Поводження з уразливостями 

4) Повідомлення про вразливості  

 

3.1.1. Визначення вразливих місць 

 

В основі типового рішення для управління вразливістю завжди є сканер 

вразливості. Сканування складається з чотирьох етапів: 

• Скануйте доступні для мережі системи, використовуючи їх за допомогою 

пінг-файлів або надсилаючи їм пакети TCP / UDP. 

• Визначте відкриті порти та служби, що працюють на сканованих системах 

• Якщо можливо, дистанційно ввійдіть у системи, щоб зібрати детальну 

інформацію про систему. 

• Співвіднести системну інформацію з відомими вразливими місцями. 

Сканери вразливостей здатні ідентифікувати різноманітні системи, що 

працюють в мережі, такі як ноутбуки та настільні комп’ютери, віртуальні та 

фізичні сервери, бази даних, файрволи, комутатори, принтери тощо. 

Ідентифіковані системи перевіряються за різними атрибутами: операційна 

система, відкриті порти, встановлене програмне забезпечення, облікові записи 

користувачів, структура файлової системи, конфігурації системи тощо. Потім 

ця інформація використовується для порівняння відомих вразливостей до стану 

сканованих систем. Для виконання цього порівняння сканери вразливості 

https://www.rapid7.com/products/insightvm/
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використовуватимуть базу даних про вразливості, яка містить список 

загальновідомих вразливостей. 

Належне налаштування сканування вразливостей є важливою складовою 

рішення щодо управління вразливостями. Сканери вразливостей можуть іноді 

мати негативний вплив мережі та системи, які вони сканують. Якщо доступна 

пропускна здатність мережі стає дуже обмеженою в години пік організації, то 

сканування на вразливості слід планувати виконувати у неробочий час. 

Якщо деякі системи в мережі стають нестабільними або поводяться 

нестабільно при скануванні, може знадобитися їх виключити зі сканувань на 

вразливості, або, можливо, потрібно буде відкоригувати їх, щоб бути менш 

руйнівними. Адаптивне сканування - це новий підхід до подальшої 

автоматизації та впорядкування сканування вразливості на основі змін у мережі. 

Наприклад, коли нова система підключається до мережі вперше, сканер 

вразливості сканує саме цю систему якнайшвидше, замість того, щоб чекати 

щотижневого або щомісячного сканування, щоб розпочати сканування всієї 

мережі. [17] 

Сканери вразливостей, однак, не єдиний спосіб збирати дані про 

вразливості системи. Агенти кінцевих точок є ефективним рішенням для 

управління вразливістю, адже вони постійно збирають дані про вразливості із 

систем без проведення мережевого сканування. Це допомагає організаціям 

підтримувати актуальні дані про вразливості системи, незалежно від того, 

наприклад, ноутбуки працівників підключені до мережі організації або до 

домашньої мережі працівника. 

Незалежно від того, яким чином рішення управління вразливістю збирає ці 

дані, його можна використовувати для створення звітів, метрик та 

інформаційних панелей для різних аудиторій. 

 

3.1.2. Оцінка вразливих місць 

 

Після виявлення вразливості їх потрібно оцінити, щоб ризики, які вони 

створювали, були виправлені належним чином та відповідно до стратегії 
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управління ризиками організації. Рішення щодо управління вразливістю 

забезпечуватимуть різні рейтинги ризику та показники вразливості, такі як бали 

загальної системи оцінювання вразливості (CVSS). Ці показники корисні для 

того, щоб сказати організаціям, на які вразливості вони повинні сфокусуватися 

спочатку, але справжній ризик, який створює будь-яка вразливість, залежить від 

трохи інших факторів, що перевищують ці нестандартні рейтинги ризику та 

оцінки. [18] 

Ось кілька прикладів додаткових факторів, які слід враховувати при оцінці 

вразливості: 

• Чи є ця вразливість справжньою, чи це хибне спрацювання? 

• Чи може хтось скористуватись цією вразливістю з Інтернету? 

• Наскільки складно проексплуатувати цю вразливість? 

• Чи існує опублікований код експлуатації для цієї вразливості? 

• Який буде вплив на бізнес, якби ця вразливість була використана? 

• Чи існують якісь інші засоби безпеки, які знижують ймовірність та / або 

повністю нівелюють вплив цієї вразливості в разі її експлуатації? 

• Скільки років уразливості / скільки часу вона працює в мережі? 

Як і будь-який інструмент безпеки, сканери на вразливість не є ідеальними. 

Їх хибно-позитивне виявлення вразливостей, хоча і низьке, та все ще більше за 

нуль. Проведення перевірки вразливості за допомогою інструментів та методів 

тестування на проникнення допомагає усунути хибно-позитивні спрацювання, 

щоб організації могли зосередити свою увагу на вирішенні реальних проблем. 

Результати проведення перевірки на вразливостіості або повномасштабні тести 

на проникнення часто можуть бути вражаючим досвідом для організацій, які 

вважали, що вони є досить захищеними або що вразливості в їх мережі не є 

такими ризиковими. 

 

3.1.3. Визначення пріоритетності вразливих місць 

 

Після того, як вразливість була підтверджена і визнана небезпечною, 

наступним кроком є визначення пріоритетності дій, а саме як ставитись до цієї 
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вразливості з оригінальними зацікавленими сторонами до бізнесу чи мережі. 

Існують різні способи лікування вразливих місць, включаючи: 

• Усунення: Повна фіксація або виправлення вразливості, щоб її не можна 

було використовувати. Це ідеальний варіант лікування, до якого прагнуть 

організації. 

• Пом'якшення наслідків: зменшення ймовірності та / або впливу 

використовуваної вразливості. Це іноді необхідно, коли для встановленої 

вразливості ще відсутнє належне виправлення або оновлення. Цей варіант слід в 

ідеалі використовувати для виграння часу для організації, щоб врешті усунути 

вразливість. 

• Прийняття: Не вживаючи жодних дій, щоб виправити чи іншим чином 

зменшити ймовірність / вплив використовуваної вразливості. Це, як правило, 

виправдано, коли вразливість з низьким ризиком експлуатації, або якщо витрати на 

виправлення вразливості істотно перевищують витрати, понесені організацією, в 

разі її успішної експлуатації. 

Рішення для управління вразливістю надають рекомендовані методи 

усунення вразливих місць. Іноді рекомендація щодо виправлення не є 

оптимальним способом усунення вразливості; у цих випадках правильний 

підхід до виправлення повинен визначати команда з організації інформаційної 

безпеки, власники системи та системні адміністратори. Санація може бути 

настільки ж простою, як застосування легко доступного програмного 

виправлення або настільки ж складною, як заміна парку фізичних серверів через 

мережу організації. 

Коли заходи з виправлення завершені, краще запустити ще одне сканування 

вразливості, щоб підтвердити, що вразливість повністю усунена. 

Однак не всі вразливості потрібно виправити. Наприклад, якщо сканер 

вразливості організації виявив вразливості Adobe Flash Player на своїх 

комп’ютерах, але організація повністю відключила Adobe Flash Player від 

використання у веб-браузерах та інших клієнтських програмах, то ці 

вразливості можна вважати достатньо зменшеними компенсаційним 

керуванням. 
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3.1.4. Повідомлення про вразливості 

 

Регулярні та постійні оцінки вразливості дозволяють організаціям 

зрозуміти швидкість та ефективність своєї програми управління вразливістю з 

часом. Рішення для управління вразливістю зазвичай мають різні варіанти 

експорту та візуалізації даних сканування вразливості за допомогою 

різноманітних налаштованих звітів та інформаційних панелей. Окрім інших 

функцій, це допомагає ІТ - фахівцям легко зрозуміти, які методи допоможуть їм 

усунути більшість вразливостей з найменшою кількістю зусиль, або тенденцій 

команди безпеки. Моніторинг вразливостей допоможе з часом в різних частинах 

своєї мережі, але вона також допомагає підтримати організації  дотримання 

нормативних вимог. 

Потрібно увесь час перебувати попереду зловмисників завдяки управлінню 

вразливостями. Загрози та зловмисники постійно змінюються, так само як 

організації постійно додають у своє середовище нові мобільні пристрої, хмарні 

сервіси, мережі та додатки. З кожною зміною виникає ризик того, що у вашій 

мережі відкриється нова діра, що дозволяє зловмисникам отримати доступ до 

вашої мережі та ваших активів. 

Кожен раз, коли ви отримуєте нового партнера, співробітника, клієнта чи 

замовника, ви відкриваєте свою організацію для нових економічних 

можливостей, але ви також піддаєте її новим загрозам. Захист вашої організації 

від цих загроз вимагає рішення управління вразливістю, яке може йти в ногу з 

усіма цими змінами. Без цього нападники завжди будуть на крок попереду. 

План реагування на інциденти. 

План реагування на інцидент визначає, які кроки потрібно вжити та ким  

саме, коли в організації виникає порушення чи криза безпеки. Ефективний план 

реагування повинен надати можливість командам прискорити дії та зменшити 

шкоду якнайшвидше. Швидка та екстрена медична допомога проходять 

регулярні тренування та перевірки процесу реагування, тож, коли виникає 

ситуація, вони знають, як діяти майже за допомогою м’язової пам’яті. Командам 

із захисту інформації було б доцільно наслідувати їхній приклад: Коли виникає 
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надзвичайна ситуація, ви не хочете витрачати час на з'ясування процесів та 

процедур реагування на інциденти, а дорогоцінні хвилини будуть втрачені. 

Наявність плану на місці стає першорядним завданням. 

Нікому не подобається криза, але коли йдеться про реакцію на інцидент, 

він повинен бути готовим. Підрахунок хвилин при проникненні в мережу або 

при порушенні даних, і очікування з'ясування процесів у складний момент, 

швидше за все, призведе до плутанини, а ще гірше - сповільнення загального 

часу реагування на сам інцидент. 

Щоб цього не трапилось в організації, команда реагування на інциденти 

повинна мати ретельно складений план реагування на інцидент, регулярно 

проводити тестування на практиці цього плану для різних можливих сценаріїв 

із усіма зацікавленими сторонами, включеними в різні ролі. Зрештою, коли 

трапляється інцидент із безпекою, не лише технічні команди повинні діяти;  

Нетехнічні ресурси (наприклад, юридичні та комунікаційні), а також інші 

сторони потребують залучення, особливо якщо ви співпрацюєте з  

постачальником послуг безпеки. 

Саме час створити надійний та ефективній план реагування на інциденти. 

Існує велика кількість моментів, які можна проробити заздалегідь, щоб 

зменшити складність та ризик під час надзвичайних ситуацій. План реагування 

на інцидент повинен включати: 

• Підтримка від ключових організаційних зацікавлених сторін: Коли криза 

настає, ваша команда повинна знати, що вони мають підтримку основних 

зацікавлених сторін, щоб швидко діяти. Переконайтесь, що керівники на рівні С та 

інші зацікавлені сторони повністю знають план реагування, надають йому свою 

підтримку та надають можливість команді з реагування на інциденти швидко та 

впевнено діяти під час кризи. 

• Чітко визначені ролі, обов'язки та процеси: Останнє, що потрібно вашій 

команді, - це з’ясувати, хто є власником, і намагатися відстежити цю людину. 

Кожен елемент реакції на інцидент, від технічного до нетехнічного, повинен мати 

приєднаного до нього названого зацікавленого учасника з чіткими окресленими 

обов'язками. Люди в цих ролях повинні мати досвід, щоб виконувати те, що від них 
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очікується (це не час для тестування своїх нових членів команди). Крім того, кожна 

роль реагування на інцидент повинна точно знати, за які процеси вони несуть 

відповідальність і що очікується від них, коли трапиться інцидент, від визначення 

початкової сфери порушення аж до кризових комунікацій. Якщо в плані є якась 

неоднозначність щодо того, кому належить актив, це може зіграти погану роль під 

час кризи. 

• Технології та партнерські стосунки для швидких дій: Під час запуску 

тренувань щодо реагування на інциденти, переконайтеся, що у вас є всі 

інструменти, які допоможуть швидко та ефективно реагувати. Ви, ймовірно, 

уявляєте, що в деяких районах є великі прогалини, а в інших менші; де можливо, 

переконайтеся, що у вас є внутрішні технології та інструменти, доступні для ваших 

команд, щоб виконувати свою роботу ефективно, максимально використовуючи 

автоматизацію, де це можливо. 

Тут головне швидкість. Якщо у вас немає внутрішнього досвіду чи ресурсів 

для швидкого реагування, або ваш набір інструментів не дає вам інформацію 

так швидко, як вам потрібно, можливо, ви захочете заглянути в зовнішню  

Служби реагування на інциденти, які допоможуть усунути ці прогалини та 

пришвидшити час реакції на інцидент. Обов’язково включіть цю зовнішню 

команду до будь-яких навчань, які ви проводите. 

Реагування на зовнішні загрози. 

Якщо вам потрібна певна підтримка в плані реагування на інциденти, 

інтегратори можуть допомогти вирішити стратегічні та тактичні прогалини: 

• Розробка надійних програм безпеки: Якщо ви не впевнені, чи охоплює 

ваша програма виявлення випадків усі можливі надзвичайні ситуації, що 

стосуються вашої організації, служба реагування на інциденти може допомогти вам 

підвищити готовність до інцидентів та порушень. 

• Проведення вправ : переведіть свою внутрішню команду з реагування на 

інциденти через їхні кроки з імітаційними вправами, що проводяться зовнішньою 

службою, щоб перевірити готовність вашої команди. 
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• Проведення перевірки готовності до порушення: Команда з реагування на 

зовнішні загрози може оцінити поточний стан систем та процесів безпеки вашої 

організації та виявити будь-які потенційні ризики чи прогалини. 

• Забезпечення негайного виправлення порушень: Якщо ви підозрюєте, що 

до вашої системи отримали несанкціонований доступ та ви потребуєте негайної 

допомоги, служба зовнішнього реагування на інциденти виконати дії, які 

допоможуть зупинити подальшу шкоду. 

• Пропозиція власників відповідей на інцидент: особа, яка обслуговує 

службу реагування на інциденти, гарантує, що ваші команди максимально 

вирівняні та зовнішня команда готова діяти у разі найгіршого випадку. Багато 

службовців включатимуть декілька послуг, названих вище, і вони часто гарантують 

певну угоду про рівень обслуговування щодо часу їх реакції. 

Це може здатися повторюваним, але найгірший час для підготовки до 

порушення– це після того, коли інцидент вже стався. Створення надійного 

плану реагування на інциденти - і забезпечення його донесення до всіх 

відповідальних та зацікавлених сторін - це найкращий спосіб підготуватися до 

найгірших сценаріїв. 

 

3.2 Рекомендації щодо застосування методів та засобів управління 

вразливостями в корпоративній інформаційній системі з використанням 

IBM QRadar Vulnerability Manager та Tenable Security Center. 

 

 Коли ви встановлюєте та ліцензуєте QRadar Vulnerability Manager, процесор 

вразливості автоматично розгорнутий на вашій консолі QRadar.  

Vulnerability Manager за замовчуванням забезпечує компонент сканування. 

Якщо потрібно, ви можете розгорнути більше сканерів, або на виділених QRadar 

Vulnerability Manager керованих пристроях сканування хостів, або на інших хостах. 

Наприклад, ви можете розгорнути сканер вразливості на колекторі подій або 

QRadar. 

Flow Collector. 

Якщо потрібно, ви можете перемістити процесор вразливості до іншого 

керованого хоста у своєму розгортанні.  
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Проте є обмеження: у вашому розгортанні може бути лише один процесор 

уразливості. Ви можете перемістити процесор вразливості лише до 

спеціалізованого процесорного пристрою QRadar Vulnerability Manager. Ви не 

можете додати процесор вразливості до пристрою QRadar Flow Processor 1728. 

Ви можете додати процесор вразливості до таких приладів QRadar: 600, 700, 

8099, 8024, 8000, 3124, 8026, 2100, 3199, 3126, 8021 та 3100.  

Ви можете додати різні сканери вразливостей, такі як Tenable, Rapid7, Qualys 

та багато інших. Ми ж розглянемо сканер Tenable Nessus Pro, який підключений до 

Tenable SecurityCenter, та передає інформацію до Qradar SIEM через API Tenable. 

 

3.2.1. Підключення Tenable SecurityCenter 

 

Перш за все необхідно перевірити розташування API у вашому Tenable 

SecurityCenter, якщо це кастомний API. QRadar має декілька предналаштованих 

API. 

Для підтримки з'єднань HTTPS потрібен сертифікат сервера. QRadar 

підтримує сертифікати із такими розширеннями файлів: .crt, .cert або .der. Щоб 

скопіювати сертифікат у каталог / opt / qradar / conf / trusted_certificate, потрібно 

виконати один із наступних варіантів: 

• Скопіювати сертифікат вручну в каталог / opt / qradar / conf / trusted_certificate 

за допомогою SCP або SFTP. 

• Через SSH в консолі або керований хост отримати сертифікат за допомогою 

наступної команди:  

/opt/qradar/bin/getcert.sh <IP or Hostname> <optional port - 443 default>.  

Потім сертифікат завантажується із зазначеного імені хоста чи IP-адреси та 

розміщується у каталозі / opt / qradar / conf / trusted_certificate у відповідному 

форматі. [21] 
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Рис.3.1. Налаштування підключення Tenable.sc 

Порядок: 

1. Перейдіть на вкладку Адміністратор. 

2. Клацніть піктограму сканерів VA. 

3. Натисніть Додати. 

4. У полі Ім'я сканера введіть ім’я для ідентифікації сканера. 

5. У списку керованого хоста виберіть керованого хоста зі свого розгортання 

QRadar, який керує імпортом сканера. 

6. У списку Type виберіть Tenable SecurityCenter. 
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7. У полі Адреса сервера введіть IP-адресу Tenable SecurityCenter. 

8. У полі Розташування API введіть шлях до API в Tenable SecurityCenter. 

Шлях до файлу API для SecurityCenter версії 4 за замовчуванням - sc4 / 

request.php. 

9. У списку версій API виберіть версію свого Центру безпеки. Наприклад, 

версія 4 або версія 5. 

10. У полі Ім'я користувача введіть ім’я користувача, щоб отримати доступ до 

API Tenable SecurityCenter. 

11. У полі Пароль введіть пароль для доступу до API Tenable SecurityCenter. 

12. Налаштуйте діапазон CIDR для сканера. 

a. У полі діапазонів CIDR введіть діапазон CIDR для сканування або 

натисніть кнопку Огляд, щоб вибрати діапазон CIDR зі списку мережі. 

b. Натисніть Додати. 

13. Клацніть Зберегти. 

14. На вкладці Адміністратор натисніть Розгорнути зміни. 

 

3.2.2. Налаштування графіку сканування 

 

Графіки сканування - це інтервали, призначені сканерам, які визначають, коли 

дані оцінки вразливості імпортуються із зовнішніх пристроїв сканування у вашу 

мережу. Графіки сканування також можуть визначати діапазони CIDR або 

підмережі, які включаються в імпорт даних, коли відбувається імпорт даних про 

вразливості. 

Графіки сканування створюються для кожного продукту сканера у вашій 

мережі та використовуються для отримання даних про вразливості. Немає 

обмежень у кількості розроблених графіків сканування, які ви можете створити. 

Інколи корисно створити кілька сканів на предмет вразливостей у вашій мережі. 

Великий за розміром імпорт вразливих ситуацій може зайняти тривалий час, і вони 

часто дуже потребують системних ресурсів. Сканування не можна запланувати до 

моменту додавання сканера. 
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Порядок: 

1. Перейдіть на вкладку Адміністратор. 

2. Клацніть піктограму Розклад сканерів VA. 

3. Натисніть Додати. 

4. У списку сканерів VA виберіть сканер, який вимагає розкладу сканування. 

5. Виберіть один із наступних варіантів: 

 

Таблиця 3.1. 

CIDR мережі 

Варіант Опис 

Мережевий/  

CIDR 

Виберіть цю опцію, щоб визначити діапазон CIDR для 

імпорту даних. 

Якщо сканер включає декілька конфігурацій CIDR, то 

діапазон CIDR можна вибрати зі списку. 

Підмережа / 

CIDR 

Виберіть цю опцію, щоб визначити підмережу або 

діапазон CIDR для імпорту даних. 

Значення підмережі / CIDR, яке визначено 

адміністратором, повинно бути мережевим CIDR, 

доступним сканеру. 

6. У списку пріоритетів виберіть рівень пріоритету, який потрібно призначити 

скануванню. 

  



60 

 

 

 

Таблиця 3.2. 

Пріоритети сканування 

Варіант Опис 

Низький Вказує, що сканування має звичайний пріоритет. Низький пріоритет 

- значення сканування за замовчуванням. 

Високий Вказує, що сканування має високий пріоритет. 

Сканування з високим пріоритетом завжди розміщуються вище ніж з 

низьким пріоритетом у черзі сканування. 

 

7. У полі Порти введіть порти, що входять до розкладу сканування. Будь-які 

порти, яких немає в розкладі, не імпортуються з даних про вразливості. 

Адміністратори можуть задавати значення будь-якого порту від 1 до 65536. Окремі 

значення портів можуть бути включені як розділені комами значення разом із 

діапазонами портів. Наприклад, 21,443, 445, 1024-2048.  

 

Рис 3.2. Налаштування графіків сканування 

 

8. Виберіть час початку розкладу. 
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9. У полі Інтервал введіть часовий інтервал, щоб вказати, як часто ви хочете 

повторити це сканування. Графіки сканування можуть містити інтервали за 

годиною, днем, тижнем чи місяцем. 

10. Виберіть «Очистити порти вразливості», щоб видалити всі вразливості, 

знайдені в кожному ресурсі, та замініть на дані, повідомлені під час наступного 

запуску сканування. 

11. Клацніть Зберегти. 

 

3.2.3. Інформаційна панель QRadar 

 

Ви можете відображати інформацію про вразливості на інформаційній панелі 

QRadar. Менеджер вразливості IBM QRadar розповсюджується за допомогою 

інформаційної панелі вразливості за замовчуванням, щоб можна було швидко 

переглянути ризики для вашої організації. Ви можете створити нову інформаційну 

панель, керувати наявними інформаційними панелями та змінити параметри 

відображення кожного елемента інформаційної панелі вразливостей. Щоб 

отримати додаткові відомості про інформаційні панелі, перегляньте Посібник 

користувача того продукту, яким ви користуєтесь. Огляд даних про вразливості на 

інформаційній панелі управління вразливістю за замовчуванням. На інформаційній 

панелі QRadar можна відобразити інформацію про управління вразливістю за 

замовчуванням. Інформаційна панель управління вразливістю за замовчуванням 

містить інформацію про ризик, вразливості та сканування. Ви можете налаштувати 

власну інформаційну панель, щоб вона містила різні елементи, наприклад 

збережені пошукові запити.  

 

Порядок дій: 

1. Перейдіть на вкладку Інформаційна панель.  

2. На панелі інструментів у списку Показати панель інструментів виберіть 

Управління вразливістю. Створення спеціалізованої інформаційної панелі 

управління вразливістю. 
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У QRadar ви можете створити інформаційну панель управління вразливістю, 

налаштовану під ваші вимоги.  

Порядок дій: 

1. Перейдіть на вкладку Інформаційна панель.  

2. На панелі інструментів натисніть кнопку Нова панель інструментів.  

3. Введіть назву та опис інформаційної панелі вразливості.  

4. Клацніть OK.  

5. На панелі інструментів виберіть Додати елемент > Управління 

вразливістю та виберіть один із наступних варіантів:  

• Якщо ви хочете показати збережені пошукові запити за замовчуванням на 

панелі приладів, виберіть Шукати вразливості.  

• Якщо ви хочете показати посилання на веб-сайт із інформацією про безпеку 

та вразливості, виберіть Новини безпеки, Рекомендації щодо безпеки або 

Останні опубліковані вразливості.  

• Якщо ви хочете показати інформацію про завершені або запущені 

сканування, виберіть Сканування завершено або Сканування в процесі. 

В результаті ми отримаємо пусту інформаційну панель, як показано на 

рисунку 3.3.  

Рис 3.3. Інформаційна панель QRadar 
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Для того щоб її заповнити, необхідно провести сканування сканером та 

дочекатись завантаження результатів у SIEM. 

 

3.2.4. Підключення Tenable Nessus Pro до Tenable.sc 

 

У Tenable.sc сканер Nessus Pro веде себе як сервер, тоді як Tenable.sc виступає 

клієнтом, який планує та ініціює сканування, отримання результатів, звітування 

про результати та виконує широкий спектр інших важливих функцій. 

Ви можете додати розгортання Nessus або Tenable.io до Tenable.sc як сканери 

Nessus у Tenable.sc: 

• Керовані та некеровані сканери Nessus 

• Екземпляри Nessus Manager 

• Екземпляри Tenable.io 

Нас же, в першу чергу, цікавить саме Nessus Pro.  

Щоб додати сканер Nessus до Tenable.sc: 

1. Увійдіть у Tenable.sc через користувальницький інтерфейс. 

 

Рис 3.4 Налаштування підключення Nessus Pro 
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2. Клацніть Ресурси > Сканери Nessus. 

3. Клацніть Додати. 

4. Налаштуйте параметри сканера Nessus, як описано в Сканерах Nessus. 

5. Клацніть Надіслати. [16] 

 

3.2.5. Створення та запуск сканування в Tenable.sc 

 

Активні сканування. 

При активному скануванні сканер надсилає пакети до віддаленої цілі, щоб 

забезпечити знімок мережевих служб та програм. Вони порівнюються з базою 

даних плагінів, щоб визначити, чи є вразливості. Tenable.sc також може 

використовувати сканер, розташований за межами локальної мережі, для імітації 

того, що може бачити зовнішній об'єкт. 

Сканування з обліковими даними Nessus - тип активного сканування, можна 

використовувати для виконання високоточних та швидких аудитів патчів, 

конфігурації та вразливості на системах Unix, Windows, Cisco та бази даних, 

фактично увійшовши в цільову систему за допомогою наданих облікових даних. 

Дане сканування також може забезпечити можливість перерахувати всі порти UDP 

і TCP протягом декількох секунд. Tenable.sc може надійно керувати цими 

обліковими даними у тисячах різних систем, а також ділитися результатами цих 

аудитів лише з користувачами, які мають знати про це. 

Діагностичні сканування. 

Якщо у вас виникли проблеми з активним скануванням, служба підтримки 

Tenable може попросити запустити діагностичне сканування, щоб допомогти у 

вирішенні проблем. Після того, як Tenable.sc запустить діагностичне сканування, 

завантажте діагностичний файл і відправте його в службу підтримки Tenable. 

Сканування на виправлення. 

Ви можете запустити сканування на виправлення, щоб запустити активне 

сканування з подальшим активним скануванням. Сканування на виправлення 

оцінює конкретний плагін щодо конкретної цілі або цілей, де відповідна 

вразливість була присутня в попередньому активному скануванні. 



65 

 

 

 

Як додати активне сканування. 

Обов’язкова роль користувача: організаційний користувач з відповідними 

дозволами.  

Перед тим як почати: 

• Переконайтеся, що ви працюєте з Nessus 6.3.6 або новішою версією. 

• Переконайтеся, що ви розумієте повний процес конфігурації 

сканування, як описано в Сканування. 

Щоб додати активне сканування: 

1. Увійдіть у Tenable.sc через користувальницький інтерфейс. 

2. Клацніть Сканування > Активні сканування. 

З'являється сторінка «Активні сканування». 

3. Клацніть Додати. 

З'являється сторінка Додати активне сканування. 

4. Клацніть Загальні. 

5. Введіть ім'я для сканування. 

6. Введіть Опис для сканування. 

7. Виберіть політику для сканування. 

8. Якщо ви хочете запланувати сканування автоматично, виберіть Розклад 

сканування. 

9. Клацніть Налаштування. 

10. За запитом виберіть попередньо налаштовану зону сканування для 

сканування. 

11. Виберіть імпортний сховище для сканування. 

12. Виберіть Дія очікування сканування для сканування. 

13. Виберіть Розклад перекладу для сканування. 

14. Увімкніть або вимкніть додаткові параметри. 

15. Клацніть Цілі. 

16. Сторінка оновлюється, щоб відобразити необхідні параметри для цього 

цільового типу. 

17. Виберіть тип цілі для сканування. 
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18. Виберіть одне або більше активів та / або IP-імен / DNS-імен для 

сканування. 

19. У розділі Повноваження, якщо ви хочете налаштувати сканування за 

допомогою облікових даних, натисніть кнопку Додати обліковий запис. Потім: 

а. У спадному вікні виберіть тип облікових даних та попередньо налаштований 

обліковий запис. 

б. Клацніть галочку, щоб зберегти свій вибір. 

20. Якщо ви хочете налаштувати кілька облікових даних для активного 

сканування, повторіть крок 19. 

Під час запуску активного сканування Tenable.sc намагається пройти 

автентифікацію за допомогою новітніх облікових даних, доданих користувачем 

адміністратора. Якщо новітні облікові дані адміністратора не збігаються, Tenable.sc 

намагається пройти автентифікацію зі старими обліковими записами, доданими 

адміністратором. [15] 

Потім, якщо жодні облікові дані, додані адміністратором, не відповідають, 

Tenable.sc намагається пройти автентифікацію, використовуючи новітні облікові 

дані, додані організаційним користувачем. Якщо новітні додані облікові дані 

користувачів не відповідають, Tenable.sc намагається пройти автентифікацію з 

більш старими обліковими даними організаційних користувачів. 

Якщо жодні облікові дані не відповідають, сканування запускається без 

довіреного доступу. 

21. У розділі «Пост-сканування»: 

а. Якщо ви раніше додавали адресу електронної пошти до профілю свого 

облікового запису і хочете налаштувати сповіщення електронною поштою, 

увімкніть або вимкніть електронну пошту при запуску або електронну пошту після 

завершення. 

б. Якщо ви хочете налаштувати автоматичне створення звіту, натисніть 

Додати звіт. Для отримання додаткової інформації див. Додавання звіту до 

сканування. 

22. Клацніть Надіслати. 
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Все, сканування створено, і при завершенні сканування, результати 

відобразяться в Nessus Pro, Tenable.sc. та IBM QRadar. 

 

3.2.6. Призначення відповідальних за усунення вразливості 

 

У диспетчері вразливості QRadar ви можете призначити вразливості 

технічному користувачеві для усунення. 

Ви можете призначити вразливості своєму технічному користувачеві за 

допомогою двох методів: 

• Призначити індивідуальні вразливості технічному користувачеві для 

усунення. 

• Призначте технічного користувача як власника груп активів 

Тікет, який закрито та відкрито вручну, відображає статус «Відновлено», який 

неможливо закрити шляхом автоматичного відновлення. Тікет, який відкрито 

вручну, потрібно закрити вручну. Якщо профіль сканування виявляє вразливість, 

яку закрили, статус квитка встановлено на Відкрито. Ці тікети можуть бути закриті 

автоматичним виправленням, коли вразливість більше не виявляється в профілі 

сканування. 

 

У IBM QRadar Vunnerability Manager ви можете призначити окремі 

вразливості користувачеві QRadar для їх виправлення. 

Порядок: 

1. Перейдіть на вкладку Уразливості. 

2. На панелі навігації виберіть Управління вразливими місцями. 

3. Шукайте свої дані про вразливість. 

4. Виберіть вразливість, яку ви хочете призначити для усунення. 

5. На панелі інструментів натисніть Дії > Призначити/редагувати. 

6. Виберіть технічного користувача зі списку призначених користувачів. 

Ви призначаєте технічних користувачів на сторінці Призначення 

вразливості.  
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7. У списку «Дата терміну» виберіть майбутню дату, коли вразливість 

повинна бути усунена. 

Якщо ви не вибрали дату, дата платежу встановлюється як поточна дата. 

8. У полі Примітки введіть корисну інформацію про причину присвоєння 

вразливості. 

9. Клацніть Зберегти. 

Це був останній крок, і налаштуваня Vuknerability Management QRadar вже 

налаштовано. В разі виявлення вразливостей, інформація по ним 

 

3.3 Результати застосування технології управління вразливостями в 

корпоративній інформаційній системі з використанням IBM QRadar 

Vulnerability Manager та Tenable Security Center. 

 

Підсумовуючи результат, ми провели сканування. Nessus Pro відсканував 

задану мережу і передав виявлені вразливості на Tenable.sc. 

Рисунки 3.5.-3.7. відображають результати сканування на дешбордах 

Tenable.sc. 

Рис 3.5. Звіт Tenable.sc 
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Рис 3.6. Звіт Tenable.sc. 

 

Рис 3.7. Звіт Tenable.sc 

Як видно по даним зі звітів, було виявлено 25 критичних вразливостей, і 

натиснувши на відповідний стовпчик на графіку, ми переходимо далі, і бачимо 

хости, на яких і були знайдені вразливості, як зображено на рисунку 3.8. 
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Рис 3.8. Виявлені критичні вразливості. 

Далі, натиснувши на будь-який хост, ми переходимо на сторінку, де більш 

детально описуються знайдені вразливості, як зображено на рисунку 3.9. 

 

Рис 3.9. Виявлені критичні вразливості. 

Далі, натиснувши на вразливість, ми переходимо на сторінку, в якій вона 

описується, а також міститься інформація про її усунення, як зображено на 

рисунках 3.10-3.12. 

 

Рис 3.10. Інформація про вразливість 
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Рис 3.11. Інформація про вразливість 

 

Рис 3.12. Інформація про вразливість 

Уся ця інформація також відображається в QRadar Vulnerability management і 

надсилається відповідальним інженерам. 

Далі йде процес усунення вразливості і повторне сканування з підтвердженням 

успішного усунення вразливості. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Був створений процес управліня вразливостями який включав в себе наступні 

етапи:  

• Визначення вразливих місць 

• Оцінка вразливих місь 

• Визначення пріоритетності вразливих місць 

• Повідомлення про вразливості відповідальних інженерів 
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Також була виконана інтеграція Nessus Pro до Tenable.sc, а Tenable.sc. до IBM 

QRadar.  

В Tenable.sc. було налаштоване щотижневе сканування мережі. Його було 

інтегровано до сканера Nessus Pro, а також налаштовані правила, а саме повністю 

покриває локальну мережу, і виявляє всі підключені хости, і сканує вразливості. 

Налаштовано процес надсилання даних від Tenable.sc до SIEM системи QRadar. 

На дешбордах цієї системи продемонстровано вразливості, серед яких легко 

спостерігаються найбільш критичні вразливості в мережі а також найбільш 

вразливі хости нашої мережі.  

За допомогою Vulnerability management QRadar налаштовано процес 

виправлення вразливостей. Першим кроком в такому процесі встановлено 

виявлення усіх хстів в мережі, далі ми до кожного хосту, або групи хостів 

призначаємо відповідальних за виправлення. Якщо сканер виявляє вразливості, 

відбираються найкритичніші і створюється тікет по їх виправленню. Цей тікет 

надсилається відповідальному інженеру, і у часовий період, вказаний у тікеті, він 

виправляє вразливість.  

Таким чином, за допомогою процесу управління вразливостями були 

відстежені вразливості в корпоративній системі, визначена їх пріоритетність а 

також призначені відповідальні за їх усунення.  
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ВИСНОВКИ  

 

Було досліджено процес управління вразливостями та визначено, що він 

відіграє важливу роль в роботі корпоративної мережі та роботі організації в 

цілому. 

Встановлено, що управління вразливостями - це сукупність процесів 

виявлення вразливостей в корпоративній мережі, оцінки ризику та вжиття 

відповідних заходів щодо їх усунення. Сканери вразливості зазвичай 

використовуються в управлінні вразливостями для виявлення слабких сторін у 

системах та мережах та відіграють невід'ємну роль у цьому процесі. 

Було розподілено процес управління вразливостями на декілька етапів: 

• Моніторинг активів. 

• Сканування активів на вразливості. 

• Класифікація вразливостей. 

• Пріоритизація вразливостей. 

• Призначення відповідальних за усунення вразливостей. 

• Усунення вразливостей. 

Також було встановлено, що процес інвентаризації активів, та сканування 

мережі повинні проводитись постійно для підтримання інформації про мережу в 

актуальному стані. 

Досліджено програму IBM QRadar Vulnerability Manager, яка дозволяє 

проактивно знаходити вразливості додатків і мережевих пристроїв, доповнити 

отриману інформацію контекстом і визначити пріоритетність дій щодо усунення 

вразливостей і пов'язаних з ними ризиків.  

Було визначено, що IBM Security Qradar Vulnerability Manager забезпечує: 

• Детектування вразливостей і їх пріоритизацію; 

• Зменшення обсягів ручної роботи; 

• Підвищення ефективності процесу управління вразливими завдяки 

пріоритизації та автоматизації; 
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• Ефективну інтеграцію з існуючою інфраструктурою і процесами 

безпеки; 

• Поєднання управління вразливими з загальним розумінням конфігурації 

пристроїв, топології мережі та руху трафіку для забезпечення 

комплексної безпеки мережі. 

Також встановлено, що QRadar Vulnerability Manager допомагає командам 

безпеки визначити проблеми з конфігурацією ресурсів, зрозуміти вплив графіків 

виправлення програмного забезпечення, координувати роботу із системами 

запобігання вторгнень, щоб заблокувати відкриті з'єднання, та встановити 

постійний моніторинг систем – і робити все це з єдиної інтегрованої панелі 

інструментів. Також досліджено, що дане програмне забезпечення інтегрується з 

багатьма сторонніми рішеннями, такими як Tenable.sc та BigFix. 

Був створений процес управліня вразливостями який включав в себе наступні 

етапи:  

• Визначення вразливих місць 

• Оцінка вразливих місь 

• Визначення пріоритетності вразливих місць 

• Повідомлення про вразливості відповідальних інженерів 

Також була виконана інтеграція Nessus Pro до Tenable.sc, а Tenable.sc. до IBM 

QRadar.  

В Tenable.sc. було налаштоване щотижневе сканування мережі. Його було 

інтегровано до сканера Nessus Pro, а також налаштовані правила, а саме повністю 

покриває локальну мережу, і виявляє всі підключені хости, і сканує вразливості. 

Налаштовано процес надсилання даних від Tenable.sc до SIEM системи QRadar. 

На дешбордах цієї системи продемонстровано вразливості, серед яких легко 

спостерігаються найбільш критичні вразливості в мережі а також найбільш 

вразливі хости нашої мережі.  

За допомогою Vulnerability management QRadar налаштовано процес 

виправлення вразливостей. Першим кроком в такому процесі встановлено 
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виявлення усіх хстів в мережі, далі ми до кожного хосту, або групи хостів 

призначаємо відповідальних за виправлення. Якщо сканер виявляє вразливості, 

відбираються найкритичніші і створюється тікет по їх виправленню. Цей тікет 

надсилається відповідальному інженеру, і у часовий період, вказаний у тікеті, він 

виправляє вразливість.  

Таким чином, за допомогою процесу управління вразливостями були 

відстежені вразливості в корпоративній системі, визначена їх пріоритетність а 

також призначені відповідальні за їх усунення.  
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