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Detecţia breşelor de securitate în sisteme informatice 
pentru aplicaţii complexe 
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Cuvinte cheie. Breşe de securitate, notificare, 

autentificare. 
Rezumat. Breşele de securitate existente în siste-

mele informatice şi de comunicaţii expun utilizatorii 

individuali la o multitudine de riscuri de securitate, 

între care şi acela al furtului de identitate. O breşă 

de securitate apare atunci când se realizează o 

achiziţie neautorizată de, sau un acces neautorizat 

la înregistrări de date conţinând informaţii personale 

sensibile ale unui utilizator individual. Modalităţile 

de reacţie imediată la depistarea unor breşe de 

securitate trebuie să considere cauzele respectivelor 

breşe precum şi natura datelor care ar fi afectate 

prin exploatarea acestor breşe. 

Keywords. Security breaches, notification, authen-

tication. 
Abstract. The security breaches that are present 

in informatics and communications systems are 

exposing the individual users to a lot of security 

risks, among them being also the identity theft. A 

security breach is occurring when it is performed an 

unauthorized acquisition or access to data records 

containing sensitive personal information for an 

individual user. The immediate reaction approaches 

to security breaches detection should consider either 

the causes of those breaches, but also the features 

of the data that could be damaged by these 

breaches exploiting. 

 

1. Introducere 

Breşele∗de securitate existente în sistemele infor-
matice şi de comunicaţii expun utilizatorii individuali 

la o multitudine de riscuri de securitate, între care şi 
acela al furtului de identitate. O breşă de securitate 

apare atunci când se realizează o achiziţie neautori-

zată de, sau un acces neautorizat la înregistrări de 
date conţinând informaţii personale sensibile ale unui 

utilizator individual. Informaţiile personale sensibile 
pot include numele şi adresa unei persoane în com-

binaţie cu un număr de asigurări sociale, eventual 
data naşterii, informaţii despre contul bancar, date 

medicale proprii sau date biometrice (informaţii care 
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permit identificarea unei persoane pe baza unei 
trăsături fizice a acesteia). 

Studii recente (din perioada 2005-2006) au permis 

identificarea şi raportarea unor tipuri diverse de 

breşe de securitate. În astfel de studii s-a realizat 

identificarea entităţilor afectate de breşele de se-

curitate, menţionându-se şi numărul utilizatorilor 

individuali potenţial expuşi la consecinţele exploatării 

respectivelor breşe de securitate; de asemenea, s-a 

precizat şi cauza respectivelor breşe. 

Conform raportărilor ITRC (Identity Theft Re-

source Center), entităţile care au raportat breşe de 

securitate au fost plasate în următoarele categorii: 

• instituţii educaţionale (colegii, universităţi, diver-

se entităţi afiliate); 
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• organizaţii din domeniul îngrijirii sănătăţii (spita-

le, diverşi furnizori de servicii de asistenţă medicală, 

societăţi de asigurare); 

• companii, firme, instituţii care activează în dome-

niul financiar-bancar (bănci, firme de asigurări ş.a.); 

• firme, unităţi comerciale diverse ; 

• agenţii guvernamentale. 

Breşele raportate au fost clasificate după cauzele 

acestora: 

• hacker: acces ilegal prin Internet la datele 

stocate într-un sistem de calcul, acţiune efectuată de 

către o persoană din afara entităţii afectate de breşa 

de securitate; 

• furt fizic: furtul fizic al calculatoarelor, al 

echipamentelor componente sau al materialelor 

descriptive; 

• prezentare necorespunzătoare: se permite ca 

informaţiile personale sensibile să fie văzute de cei 

care nu ar trebui să le acceseze; 

• acces intern: un angajat sau un contractor care 

asigură concurenţei acces la informaţii sensibile 

deţinute de către angajatorul său; 

• pierderea datelor stocate: unităţile de stocare a 

datelor conţinând informaţii personale sensibile sunt 

pierdute sau deteriorate în cursul procesului de 

transfer către altă locaţie; 

• cauze nespecificate: cauza specifică a breşei 

de securitate nu a fost identificată sau/şi publicată. 

Breşele de securitate provenind din atacurile 

hackerilor sau din interior au potenţialul de a fi cele 

mai păgubitoare, deoarece aceste breşe sunt rezul-

tatul încercărilor deliberate de obţinere a accesului 

la informaţii personale sensibile. Pentru alte tipuri de 

breşe, adesea nu este evident (cel puţin nu imediat) 

dacă s-a obţinut accesul la informaţii sensibile de 

către aceia care eventual ar intenţiona să iniţieze 

atacuri ulterioare prin furt de identitate. 

2. Reacţia la breşe de securitate 

Modalităţile de reacţie imediată la depistarea unor 

breşe de securitate trebuie să considere cauzele 

respectivelor breşe precum şi natura datelor care ar 

fi afectate prin exploatarea acestor breşe. În funcţie 

de aceste aspecte, reacţia la breşele descoperite va 

include parcurgerea următorilor paşi: 

I. Stabilirea clară a tipului de breşă de securi-

tate care a apărut. Trebuie stabilit ce anume a 

afectat respectiva breşă. A fost vorba de o breşă în 

legătură cu un cont existent la o instituţie financiară ? 

A fost compromis (sau dezvăluit) numărul de asigu-

rare socială (creând premisele exploatării acestuia 

de către persoane nelegitime care ar falsifica iden-

titatea) ? Au fost dezvăluite alte tipuri de informaţii 

cu caracter personal sau emise de către autorităţi 

guvernamentale ? 

• Conturi existente: dacă breşa a afectat un 

cont existent, posesorul acestuia trebuie să monito-

rizeze riguros orice activitate efectuată folosind 

respectivul cont. Acţiunile considerate suspecte vor 

impune solicitarea blocării respectivului cont; 

• Potenţialul utilizării abuzive a unor infor-

maţii personale prin falsificarea identităţii: dacă 

breşa a determinat dezvăluirea unor informaţii per-

sonale (număr de asigurări sociale ş.a.), autorul unei 

acţiuni frauduloase poate deschide noi conturi şi 

efectua anumite acţiuni ilegale sau nepermise în nu-

mele unui utilizator legitim. Întrucât astfel de situaţii 

nu pot fi depistate şi identificate imediat, este nece-

sară plasarea unui mecanism de alertă de fraude 

care să permită şi monitorizarea pe baze regulate a 

conturilor şi mai ales a activităţilor derulate folosind 

conturile legitime; 

• Documente de identificare (ID): O mare parte 

a breşelor de securitate au implicat conturi finan-

ciare. Totuşi, în cazul notificării unei breşe afectând 
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informaţii personale emise de diverse autorităţi, se 

poate solicita anularea respectivelor documente. 

II. Notificarea depistării breşelor şi stabilirea 
unui mecanism de alertare în caz de acţiuni 

frauduloase. Notificarea este adresată instituţiilor 

emitente ale documentelor sau băncilor la care 

utilizatorii de carduri de credit deţin conturi. 

III. Solicitarea de rapoarte (informări). În cazul 

în care mecanismul de alertare a fraudelor indică 

posibilitatea unei acţiuni frauduloase care ar ex-

ploata o anumită breşă de securitate, se solicită 

emiterea unor rapoarte sau informări detaliate 

asupra stării conturilor sau în legătură cu validitatea 

informaţiilor de identificare personală utilizate even-

tual pentru deschiderea altor conturi sau pentru 

închiderea abuzivă a unor conturi existente legitime. 

Aceste rapoarte vor fi riguros analizate şi în funcţie 

de conţinutul lor se poate solicita blocarea contului, 

anularea anumitor permise bazate pe informaţii de 

identificare care au fost folosite abuziv. 

3. Proceduri de detecţie, notificare, 
compensare şi prevenire a breşelor  

de securitate 

Concepte: notificarea, remedierea (compen-

sarea) şi prevenirea breşelor de securitate. Un 

calculator conţinând informaţii personale sensibile 

(nume, număr de asigurări sociale, permis de con-

ducător auto, număr card de credit sau debit) poate 

fi compromis de o breşă de securitate. O examinare 

a logărilor (conectărilor) la sistem poate fi necon-

cluzivă în privinţa posibilităţii ca datele sensibile să fi 

fost accesate de către un intrus. În aceste condiţii, 

riscul pentru o acţiune iniţiată prin furt de 

identitate nu poate fi evaluat foarte precis. Astfel 

de situaţii prezintă implicaţii de ordin etic şi legate 

de anumite limite legale pentru administratorii de 

sistem. Se pune întrebarea dacă aceştia trebuie sau 

nu să notifice utilizatorii individuali ale căror infor-

maţii personale ar fi ajuns sau nu în posesia unor 

persoane neautorizate. 

Criteriile privind deciziile de notificare asupra 

breşelor de securitate afectând date personale ale 

utilizatorilor pot viza: acoperirea datelor în format 

electronic şi non-electronic, includerea datelor criptate 

dar şi a celor non-criptate, specificarea unor cerinţe 

şi elemente specifice care să fie incluse în notificări, 

precizarea unor penalităţi posibil a fi aplicate în cazul 

dezvăluirii neautorizate de informaţii confidenţiale. 

O altă consideraţie în legătură cu procesul de 

notificare a breşelor de securitate şi a incidentelor 

cauzate prin exploatarea acestora este legată de 

corelarea cu standarde existente. 

În esenţă, procedurile de remediere (compensa-

re) a breşelor de securitate trebuie să se bazeze 

pe următoarele elemente: 

• după descoperirea (identificarea) sau notificarea 

unei breşe de securitate afectând informaţii private 

ale utilizatorilor legitimi, instituţia care deţine res-

pectivele informaţii înregistrate trebuie să informeze 

clienţii individuali asupra faptului că informaţiile 

personale ale acestora au fost obţinute de către o 

persoană neautorizată; 

• notificarea trebuie să fie cât mai promptă, 

imediat după descoperirea breşei şi să fie urmată de 

aplicarea unor mecanisme de determinare a tipului 

breşei şi de a restaura integritatea datelor sistemului; 

• notificarea trebuie să conţină o descriere a 

categoriilor de informaţii care au fost obţinute de 

către o persoană neautorizată. 

Strategiile de  prevenire şi limitare a conse-
cinţelor breşelor de securitate includ următoarele 

practici recomandate: 

– eliminarea utilizării numerelor de asigurări 

sociale ca elemente primare de identificare; 
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– stabilirea de politici de protejare a caracterului 

privat al informaţiilor şi promovarea unor practici 

echitabile de manipulare şi gestionare a informaţiilor; 

– realizarea unei analize cuprinzătoare şi a unei 

evaluări consistente a riscurilor de securitate. Proce-

sul de evaluare a riscurilor de securitate permite 

identificarea clară a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor; 

-dezvoltarea unor proceduri şi protocoale de 

răspuns la incidente de securitate. 

Practici recomandate de notificare a breşelor 

de securitate implicând informaţii personale. Or-

ganizaţiile care colectează şi gestionează informaţii 

personale ale utilizatorilor individuali (aşa cum se 

întâmplă în aplicaţii de e-health, e-government sau 

e-learning, de exemplu) trebuie să implementeze şi 

să aplice mecanisme de securitate eficiente care să 

protejeze informaţiile stocate faţă de riscuri care pot 

conduce la acces, folosire, dezvăluire, modificare sau 

distrugere neautorizată. Implementarea unui program 

eficient de securitate a informaţiilor este esenţială 

pentru organizaţie pentru ca aceasta să-şi înde-

plinească responsabilitatea sa în direcţia clienţilor 

individuali care au încredere în nivelul de securitate al 

informaţiilor stocate la nivelul sistemelor respective. 

După cum s-a arătat la începutul articolului, o breşă 
de securitate se realizează în situaţia în care achiziţia 

neautorizată de date stocate la nivelul unui sistem 

de calcul conduce la compromiterea aspectelor de 
securitate, confidenţialitate şi de integritate ale 
informaţiilor cu caracter personal (privat). 

Recomandările de „bune practici” pot servi ca 

ghiduri pentru organizaţii, pentru a le sprijini în furni-

zarea promptă şi consistentă de informaţii către clienţi 

sau utilizatori individuali ale căror date personale au 

fost compromise sau sunt pe cale să fie compromise 

în urma apariţiei unor breşe de securitate. Aceste 

recomandări sunt grupate în trei categorii mari: 

– protecţie şi prevenire; 

– pregătire pentru notificare; 

– notificare. 

Următoarele concepte definesc termeni cheie 

utilizaţi în cadrul acestor practici recomandate: 

– informaţie de declanşare a notificării: în func-

ţie de reglementările legale specifice în domeniu, 

poate include numele sau prenumele posesorului de 

informaţii sensibile, la care se pot asocia: numărul 

de asigurare socială (sau, după caz, codul numeric 

personal), eventual numărul permisului de conducere 

auto, numărul de carte de credit în combinaţie cu 

orice cod sau parolă care ar permite accesul la 

contul respectivei persoane; 

– informaţie personală cu grad ridicat de risc: 
Nu numai informaţia de declanşare a notificării poate 

fi ţintă al unui atac prin furt de identitate, dar şi alte 

categorii de informaţii pot prezenta riscuri foarte mari, 

aşa cum sunt informaţiile de sănătate sau datele 

medicale de pacient (în cazul aplicaţiilor de e-health), 

diferite alte tipuri de informaţii financiare sau date per-

sonale a căror dezvăluire poate conduce la violarea 

intimităţii individuale (a dreptului la protejarea carac-

terului privat al datelor, cerinţă esenţială de securitate); 

– posesorul (deţinătorul) datelor: individul sau 

organizaţia cu responsabilitatea primară în determi-

narea scopului şi funcţiei sistemului de înregistrare a 

datelor. 

Practicile recomandate de notificare a breşelor 

de securitate implicând informaţii personale fac parte 

din următoarele categorii: 

I. Protecţie şi prevenire. O organizaţie trebuie 

să implementeze măsuri şi mecanisme de protecţie 

a confidenţialităţii informaţiilor personale care aparţin 

clienţilor, angajaţilor şi altor categorii de utilizatori le-

gitimi. Aceste mecanisme includ măsuri de protecţie 

de ordin fizic, tehnic şi administrativ. Între acestea, 

pot fi menţionate următoarele practici recomandate: 

– colectarea unui volum minim de informaţii 

personale necesare pentru realizarea scopurilor 
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aplicaţiilor, şi reţinerea acestora pentru un interval 

de timp minim necesar; 

– precizarea componentelor, sistemelor şi a ele-

mentelor de stocare pentru identificarea clară a 

acelora ce conţin informaţii personale; 

– clasificarea informaţiilor personale stocate în 

conformitate cu gradul de sensibilitate al acestora. 

Se identifică informaţiile de declanşare a notificării; 

– utilizarea unor mecanisme de protecţie fizică şi 

tehnologică adecvate pentru protejarea informaţiilor 

personale, în special a acelora cu grad ridicat de 

risc. Angajaţii vor fi autorizaţi să acceseze doar 

categorii specifice de informaţii personale, în confor-

mitate cu responsabilităţile profesionale ale acestora. 

Acolo unde este posibil, se vor utiliza anumite metode 

tehnice pentru restricţionarea accesului intern la 

categorii specifice de informaţii personale. De ase-

menea, se va monitoriza accesul angajaţilor la 

informaţii personale cu grad ridicat de risc; 

– promovarea preocupărilor pentru respectarea 

politicilor şi procedurilor de securitate şi de protejare 

a caracterului privat al datelor prin programe de 

instruire continuă a angajaţilor. Se va urmări modul 

în care angajaţii respectă politicile şi procedurile de 

securitate. Se vor specifica penalităţi (sancţiuni) 

pentru violarea şi încălcarea politicilor şi procedurilor 

de securitate; 

– impunerea către furnizorii de servicii terţi şi către 

parteneri care folosesc în aplicaţiile lor informaţiile 

personale stocate a necesităţii de a respecta riguros 

politicile şi procedurile de securitate; 

– folosirea unor tehnologii eficiente de detecţie a 

intruziunilor şi a unor proceduri eficace pentru de-

tectarea rapidă a accesului neautorizat la informaţii 

personale cu grad ridicat de risc. Se vor efectua 

periodic teste de penetrare pentru a determina 

eficienţa sistemelor şi a procedurilor implementate în 

detectarea şi reacţionarea la breşe de securitate; 

– folosirea, ori de câte ori este posibil, a tehnicilor 

de criptare a datelor în combinaţie cu măsuri de pro-

tecţie a sistemelor gazdă şi de control al accesului, 

pentru a spori nivelul de protecţie a informaţiilor cu 

grad ridicat de risc. 

II. Pregătire pentru notificare. Un program 

complet de securitate a informaţiilor trebuie să 

includă un plan de răspuns la incidente, care să 

abordeze incidentele de securitate provocate de 

accesul neautorizat la informaţii personale cu grad 

ridicat de risc sau de achiziţionarea neautorizată a 

acestora. Pentru a se putea efectua notificarea cât 

mai promptă a utilizatorilor potenţial afectaţi, ur-

mătoarele practici ar trebui incluse într-un plan de 

răspuns la incidente: 

– adoptarea unor proceduri clare pentru notifi-

carea internă a incidentelor de securitate care pot 

implica accesul neautorizat la informaţii personale 

cu grad ridicat de risc; 

– desemnarea unui responsabil pentru coordo-

narea procedurilor de notificare internă; 

– instruirea regulată a angajaţilor privind rolurile 

şi responsabilităţile acestora în cadrul planului de 

răspuns la incidente; 

– planificarea şi utilizarea adecvată a măsurilor 

pentru controlul şi blocarea oricărui incident de 

securitate care poate implica accesul neautorizat la 

sistemele informatice. 

III. Notificare. Caracterul deschis sau transparenţa 

este un alt principiu de bază legat de caracterul 

privat. O organizaţie care colectează sau gestio-

nează informaţii personale trebuie să fie deschisă în 

legătură cu politicile şi practicile sale de informare. 

Această responsabilitate include informarea clienţilor 

şi utilizatorilor individuali despre incidente determina-

te de breşe de securitate care au cauzat obţinerea 

informaţiilor personale necriptate ale utilizatorilor legi-

timi de către persoane neautorizate. Notificarea 
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individuală asupra unor astfel de incidente urmă-

reşte facilitarea adoptării, de către cei potenţial 

afectaţi, a unor măsuri active de protecţie care să 

prevină sau să limiteze daunele provocate de atacuri 

prin furt de identitate sau de alte tipuri. 

Următoarele aspecte trebuie luate în considerare 

pentru procedurile de notificare: 

– achiziţia: măsuri pentru situaţiile în care se 

semnalează suspiciunea că informaţiile de declanşare 

a notificării, în formă necriptată, au ajuns sau sunt pe 

cale să ajungă în posesia unor persoane neautorizate; 

– încadrarea temporală a procesului de notifi-

care: notificarea cât mai promptă a utilizatorilor 

legitimi potenţial afectaţi, deci cât mai curând posibil 

după detectarea oricărui incident implicând accesul 

neautorizat la informaţii de declanşare a notificării; 

– contactarea unor autorităţi de resort în situaţia 

în care există suspiciunea că incidentele de secu-

ritate au implicat acţiuni ilegale; 

– mijloacele de notificare: Notificarea individuală 

a celor afectaţi este preferabil să se realizeze ori-

când este posibil, cel mai adesea prin e-mail sau 

prin alte forme de comunicare rapidă şi eficientă 

Proceduri şi instrumente noi pentru detecţia 
breşelor de securitate şi reducerea riscurilor. 
După cum s-a arătat anterior, o breşă de securitate 
a datelor sau o dezvăluire neautorizată se întâmplă 

atunci când date cu caracter privat şi cu cerinţe 

restrictive de acces, aflate sub o anumită respon-

sabilitate, sunt difuzate către o audienţă care nu 

este îndreptăţită pentru accesul la respectivele date. 

În multe cazuri, furtul de date constituie o activitate 

infracţională care afectează mai multe categorii de 

utilizatori, deci are „victime” multiple. 

Dacă o dezvăluire neautorizată este mărginită la 

proprietatea intelectuală a entităţii care stochează 

respectivele informaţii, lista „victimelor” potenţiale se 

poate limita la aceasta. Dar în multe cazuri, totuşi, 

datele pierdute (sau dezvăluite în mod neautorizat) 

aparţin şi altor entităţi sau utilizatori individuali le-

gitimi. Astfel, pierderile provocate de dezvăluirile 

neautorizate afectează categorii multiple. 

Detectarea breşelor de securitate implică utiliza-

rea unei varietăţi de soluţii de monitorizare şi de 

filtrare care vizează perimetrul reţelei care inter-

conectează sistemele de calcul în care sunt stocate 

respectivele date. Totuşi, soluţiile de monitorizare 

actuale nu au putut aborda satisfăcător problema 

„centrului”, mai exact a locaţiei în care datele sunt 

stocate şi la care se face accesul. În prezent, multe 

companii folosesc soluţii de detecţie a breşelor afec-

tând bazele lor de date care operează pornind de la 

analizarea conectărilor şi acceselor la respectivele 

baze de date, deci după ce eventualele incidente de 

securitate exploatând breşele s-au concretizat deja; 

aceasta este o abordare reactivă, şi nu una pre-

ventivă. Prin urmare, metodele respective nu conduc 

la un răspuns preventiv şi la o limitare efectivă a 

potenţialelor pierderi cauzate de incidente de secu-

ritate. 

Figura 1 ilustrează, în sinteză, o serie de vectori 

de atac la adresa serverelor care conţin date sau 

aplicaţii pentru utilizatori. 

Incidentele de securitate bazate pe exploatarea 

breşelor se pot manifesta şi avea consecinţe mai mult 

sau mai puţin extinse, în funcţie de situaţiile următoare: 

1) atacul s-a efectuat direct asupra sursei datelor, 

în speţă au fost vizate serverele de baze de date 

sau de fişiere conţinând informaţii sensibile; 

2) breşa nu a fost descoperită (identificată) la 

sursa datelor sau în timp real, făcând imposibil de 

estimat amploarea dezvăluirii neautorizate, sau de 

evaluat zona afectată; 

3) daunele la adresa reputaţiei deţinătorului datelor 

au fost semnificative, deşi amploarea reală a pagu-

belor cauzate de furtul de date, ca atare, nu este 

cuantificabilă. 
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Fig. 1. Vectori principali de atac la adresa serverelor principale pentru aplicaţii. 
 

Sisteme şi mecanisme particulare pentru redu-
cerea riscurilor asociate cu breşele de securitate. 

Acestea sunt prezentate în cele ce urmează. 

1. Schemă de autentificare în 2 paşi. O cauză 

frecvent întâlnită a multor incidente de securitate 

constă în alegerea unor parole slabe şi a unor me-

canisme de control defectuoase pentru procesul de 

autentificare. Aceste breşe de securitate pot afecta 

servere care stochează date foarte sensibile. Ca 

exemple de slăbiciuni ale politicilor privind alegerea 

şi utilizarea parolelor (parte a schemelor de autenti-

ficare) se pot menţiona: 

• posibilitatea utilizatorilor de a se loga fără parolă, 

sau de a-şi stabili parole nule; 

• solicitarea rară de schimbare a parolelor (deci 

la intervale îndelungate, de 1 an sau chiar mai mult); 

• posibilitatea de reutilizare a parolelor vechi care 

au mai fost folosite pentru autentificare. 

Modelele tipice de autentificare folosite până în 

prezent, bazate pe perechi (asocieri) nume de utili-

zator-parolă, reprezintă de fapt un mecanism de 

autentificare într-un singur pas. Principala problemă 

a mecanismului de autentificare bazat pe parole este 

aceea că dacă se doreşte implementarea unui model 

de securitate puternic, este dificil să se memoreze 

parole multiple de acces la servere diferite. 

Pe de altă parte, există o cerinţă stringentă pentru 

implementarea unor mecanisme de autentificare mai 
puternice. O astfel de schemă de autentificare se 
poate baza pe cerinţa ca utilizatorul să prezinte cre-
denţiale bazate pe factori multipli (2 sau mai mulţi). 

În funcţie de cerinţele de securitate ale aplicaţiilor, 

se poate decide că o schemă de autentificare în doi 
paşi poate asigura un control suficient. Factorii care 

trebuie consideraţi pentru o schemă de autentificare 
în doi paşi sunt: 

– ceva pe care numai utilizatorul legitim îl cunoaşte 
(parola sau PIN-ul său); 

– ceva pe care numai utilizatorul legitim îl deţine. 

Acesta este, de regulă, un dispozitiv fizic (jeton de 
autentificare). 

Principiul care fundamentează o astfel de schemă 
de autentificare în doi paşi (cu factor de multiplicitate 

2 al elementelor de securizare) este simplu. Jetonul 
generează iniţial o parolă de unică folosinţă (OTP, 

One Time Password), care este un număr de 6 cifre. 
Acest număr este generat criptografic şi este de-

pendent de informaţia iniţială a utilizatorului şi de 
momentul curent de timp. Serverul care are instalat 
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un agent software de autentificare, va transmite mai 
departe cererea de autentificare către un al doilea 

server (securizat) de autentificare, după cum este 
ilustrat în diagrama din figura 2. 

 

 
 

Fig. 2. Schemă de autentificare în 2 paşi (principiu). 
 
Diagrama din figură prezintă procesul tipic de 

autentificare în 2 etape, care include următoarele 

acţiuni: 

• Utilizatorul se conectează la serverul care este 

protejat printr-un produs de autentificare de factor 2. 

Acesta poate fi un simplu serviciu care autentifică 

utilizatorul prin interfaţa Web sau un dispozitiv VPN 

compatibil cu produsul de autentificare în doi paşi. 

Utilizatorului i se cere să introducă parola sa de 

unică folosinţă (OTP). 

• Serverul (intermediar) transmite cererea de au-

tentificare către serverul securizat de autentificare. 

Această cerere este criptată iar comunicaţia se face 

prin porturi/servicii bine cunoscute care asigură un 

nivel ridicat de securitate pentru serverul securizat 

de autentificare. 

• Serverul securizat de autentificare verifică 

cererea de autentificare. Acesta solicită numele de 

utilizator şi parola de unică folosinţă (OTP), ambele 

informaţii fiind preluate de la serverul solicitant. În 

baza de date, numele de utilizator are asociat un 

token (jeton); fiecare jeton are un număr unic de 

identificare care permite serverului să cunoască in-

formaţia iniţială necesară pentru generarea parolei 

OTP. Odată ce valoarea OTP a fost calculată, 

aceasta poate fi comparată cu cea care a fost 

transmisă la început şi cererea de autentificare poate 

fi aprobată sau respinsă (dacă valoarea OTP 

calculată este incorectă). 

• Serverul autentifică cu succes utilizatorul. 

2. Utilizarea unui analizor de reţea ca instru-
ment de securitate. Analizoarele de reţea sunt 

concepute să urmărească activităţile din reţea, să 

identifice problemele şi să alerteze administratorii 

asupra posibilelor incidente de securitate. Aceste 

caracteristici fac din analizorul de reţea un instru-

ment excelent pentru determinarea şi localizarea 

breşelor de securitate, pentru a sprijini identificarea 
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şi izolarea sistemelor afectate de diferite tipuri de 

secvenţe de cod maliţios. 

Un analizor de protocol arată ce se întâmplă în 

reţea prin decodarea diferitelor protocoale pe care 

dispozitivele conectate în reţea le folosesc pentru a 

comunica, şi apoi prezentarea rezultatelor într-un 

format uşor de citit de către un utilizator uman. Majo-

ritatea analizoarelor performante includ, de aseme-

nea, o funcţionalitate de raportare statistică. Utilitatea 

unui astfel de instrument pentru monitorizarea activi-

tăţilor curente din reţea este evidentă; mai puţin clar 

(şi prin urmare subestimat) este cât de important 

devine un astfel de analizor în cadrul mecanismelor 

de răspuns la ameninţări de securitate cum ar fi 

intruziuni ale hackerilor, viermi, viruşi. 

Atacurile hackerilor şi viruşilor generează în mod 

tipic un pattern (şablon) sau o „semnătură” de 

pachete ce pot fi recunoscute. Un analizor de reţea 

poate identifica aceste pachete şi alerta administra-

torul în legătură cu prezenţa lor în reţea prin e-mail 

sau alte forme de comunicare rapidă. Majoritatea 

analizoarelor permit utilizatorilor să seteze alarme 

care să fie declanşate atunci când este detectat un 

pattern particular. Unele analizoare pot fi progra-

mate să trimită e-mail sau alerte de alt tip atunci 

când aceste condiţii sunt îndeplinite. Desigur, aceste 

lucruri implică faptul că virusul şi „semnătura” sa au 

mai fost „văzute” înainte şi au fost încorporate în 

lista de filtrare de pachete a analizorului. Un astfel 

de filtru specifică setul de criterii pentru care un 

analizor va captura pachete, va declanşa o alarmă 

sau va efectua alte acţiuni de răspuns la astfel de 

probleme. 

Noii viruşi şi viermi prezintă semnături diferite în 

funcţie de vulnerabilităţile pe care încearcă să le 

exploateze, dar din momentul în care breşe de se-

curitate există în sistem, există relativ puţine lucruri 

pe care hackerii ar mai trebui să le realizeze în reţea. 

Dintre cele mai importante acţiuni care pot fi astfel 

efectuate sunt de menţionat: 

• folosirea sistemelor din reţea într-un atac Denial 

of Service (DoS) lansat asupra unui sistem terţ. Un 

bun analizor de reţea trebuie să identifice cu uşurinţă 

astfel de sisteme prin nivelul de trafic pe care 

acestea îl generează; 

• folosirea sistemului penetrat ca un server FTP 

pentru distribuirea de fişiere ilegale sau pentru care 

utilizatorii nu au drept de acces. Analizorul trebuie 

configurat pentru a examina traficul FTP sau volumul 

de trafic nejustificat. 
 

Natura foarte variată a viruşilor şi a tuturor celor-

lalte tipuri de secvenţe de cod maliţios poate explica 

generarea unor nivele neobişnuite de trafic în reţea. 

Frecvenţa ridicată a pachetelor de broadcast, dar şi 

serverele specifice care generează un număr de 

pachete neobişnuit de mare, sunt consemnate în 

înregistrările pe termen lung ale analizorului de reţea, 

permiţând administratorului să urmărească pattern-uri 

de trafic suspecte. 

Analizorul permite şi identificarea traficului inadec-

vat care ar lăsa reţeaua descoperită faţă de atacuri 

externe sau care ar putea amplifica potenţialele 

slăbiciuni. 

4. Concluzii 

În ultimii ani, securitatea reţelelor corporaţionale 

a sporit în mod semnificativ datorită numărului tot 

mai ridicat de ameninţări informatice provenind din 

Internet dar şi necesităţii conformării cu noi regle-

mentări în domeniul securităţii datelor şi al protecţiei 

confidenţialităţii informaţiilor în domenii sensibile 

(de exemplu, în aplicaţii de e-commerce, e-health, 

e-government, e-learning şi e-work). În consecinţă, 

infractorii cibernetici îşi îndreaptă tot mai insistent 

atenţia spre ţintele mai vulnerabile (sistemele orga-
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nizaţiilor şi firmelor mici şi mijlocii). Acest lucru nu 

înseamnă, însă, şi faptul că nu mai există nici un fel 

de ameninţare la adresa reţelelor corporaţionale mari. 

Trebuie subliniat că reţelele mari susţin adesea 

aplicaţii cu cerinţe de securitate ridicate, implicând 

generarea, transmiterea şi stocarea de date foarte 

sensibile din punct de vedere al confidenţialităţii, inte-

grităţii şi disponibilităţii, aşa cum este cazul aplicaţiilor 

de e-commerce, e-health, e-government, e-learning 

şi e-work. 

În al doilea rând, sistemele neprotejate sunt mai 

uşor de identificat. În prezent, numeroşi hackeri deţin 

instrumente software perfecţionate care caută conti-

nuu pe Internet reţele şi calculatoare neprotejate. 

Odată descoperite, calculatoarele neprotejate pot fi 

accesate şi controlate de la distanţă de către hackeri, 

care le pot utiliza pentru a lansa noi atacuri asupra 

altor calculatoare sau reţele. 

În al treilea rând, ameninţările de securitate sunt tot 

mai sofisticate şi capabile să producă daune sporite, 

având impact major asupra sistemelor afectate şi 

asupra aplicaţiilor susţinute de către acestea. Autorii 

de spyware creează programe periculoase care sunt 

dificil de eliminat, suferă „mutaţii” continue şi se 

răspândesc foarte repede prin Internet. În acelaşi 

timp, apar tot mai multe ameninţări combinate, îm-

brăcând forme multiple şi care sunt capabile să atace 

sistemele informatice pe mai multe planuri diferite. 

Frecvent, ameninţările de securitate sunt generate 

„din interior”. În foarte multe cazuri, breşele în sis-

temele de securitate provin din interiorul companiilor 

şi, în multe cazuri, sunt neintenţionate. Sistemele 

informatice ale întreprinderilor mici şi mijlocii sunt 

mai vulnerabile la prejudiciile aduse involuntar de 

către angajaţi din cauza absenţei măsurilor de se-

curitate interne tipice din cazul companiilor mai mari. 

Impactul atacurilor la adresa securităţii este mare 

în principal din cauza naturii aplicaţiilor care trebuie 

să ruleze pe aceste sisteme. Aceste aplicaţii implică 

transmiterea şi stocarea de date sensibile, a căror 

dezvăluire poate avea implicaţii foarte serioase. 

Există numeroase soluţii de protejare a unei com-

panii împotriva ameninţărilor de securitate din Internet. 

Primul pas constă în includerea problemei securiză-

rii accesului la Internet ca element fundamental în 

planul de priorităţi al companiei. Nu este suficient, 

însă, ca acest plan  să prevadă că securitatea infor-

matică este o prioritate principală. Trebuie să existe 

un plan scris şi detaliat dedicat securităţii, care să 

includă politici şi proceduri specifice, precum şi un 

plan conţinând cerinţele tehnologice. 

Trebuie evaluate procedurile şi soluţiile de securi-

tate implementate, stabilindu-se dacă acestea satisfac 

cerinţele impuse de asigurarea unui nivel de se-

curitate adecvat. Un aspect esenţial îl reprezintă 

actualizarea regulată a soluţiilor de securitate adoptate 

şi implementate. Acest lucru se impune deoarece 

zilnic pe Internet apar noi ameninţări de securitate. 

Dacă sistemele de securitate nu sunt actualizate rapid 

şi regulat, ele devin ineficiente împotriva viruşilor, 

viermilor şi altor tipuri de secvenţe de cod (software) 

maliţios nou apărute. 
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