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ИКТ В НОС

Организационна структура

• Водещи организации – БАН, СУ, ТУ
• Наблюдаващи от МОН:
проф. Костадин Костадинов
Юмер Коджаюмер

• Партньори

Университет Проф. А. Златаров Бургас,
Пловдивски Университет, ХТМУ София,
Русенски университет, Шуменски университет,
Медицински университет София, УНИБИТ
София, ТУ Варна, ЮЗУ

ИКТ В НОС

Научна структура

• Програмата е структурирана в три компонента
– Електронна инфраструктура за отворена наука
и отворен достъп до научни резултати
– Цифрови технологии в обучението
– Информационна сигурност
• Допълнителна задача по заявка на МОН
– Информационна система и регистър на
програми за повишаване na квалификацията на
педагогически специалисти

ИКТ В НОС

Основни работни пакети

• Високопроизводителни и разпределени
пресмятания
• Компютърно моделиране на проблеми и задачи
• Хранилища за отворени научни резултати
• Съхранение и анализ на големи обеми данни
• Отворени образователни ресурси
• Езикови технологии и технологии базирани на
знания
• Цифрови технологии в обучението
• Мониторинг и превенция на инциденти
• Обучение по информационна сигурност
• Разработване и одитиране на сигурни системи
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Основни цели на програмите

• Поощряване на съвместни проблемноориентирани научни изследвания и избягване на
фрагментацията
• Създаване на критична маса от учени за работа
по обществени проблеми
• Подпомагане на развитието на научен капацитет
и повишаване на участието на български учени в
европейски програми
• Привличане на млади учени за научноизледователска кариера и създаване на ново
поколение висококвалифицирани специалисти
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Основни задачи на ИКТвНОС

• Среда за високопроизводителни пресмятания
• Математически и компютърни модели с
приложение в практиката
• Разработена платформа за отворена наука
• Създадени отворени курсове и ресурси за обучение
• Приложения на езикови технологии в обучението
• Пилотни проекти за работа с тримерни модели
• Създадени 3D принтирани модели за ученици с
увредено зрение
• Профилирани услуги за информационна сигурност
• Обучения по информационна сигурност
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Основни резултати

• Реализирани съвместни научни изследвания – всяка
задача се изпълнява от няколко екипа
• Силно редуциране на фрагментацията – 7 нови научни
мрежи
• Създадена е критична маса от високо квалифирани
учени за работа по обществени проблеми – над 250 (над
120 жени и над 130 мъже), поне трима върнали се от
Япония, САЩ и Холандия
• Подпомагане на развитието на научен капацитет - над
125 научни публикации, около 80 в издания с импакт
фактор и SJR
• Участие на български учени в европейски програми – до
момента 5 нови участия в проекти
• Привличане на млади учени за научно-изледователска
кариера – над 80 млади учени привлечени за работа по
програмата
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Основни резултати 2

• Среда за високопроизводителни пресмятания – 9 нови
сертификата за ползване издадени на научни колективи, 18
документирани потребителски задачи, четири проведени
обучения на потребители, 8 публикации с импакт фактор и SJR
• Математически и компютърни модели с приложение в
практиката – създадени и публикувани 12 модела с конкретно
приложение, в 58 публикации с импакт фактор и SJR
• Разработена платформа за отворена наука https://cris.fmi.uni-sofia.bg/ Включени са 5 хранилища на
научни организации и са разработени прототипи за бързо
създаване на нови хранилища.
Създаден е модел на метаданни за отворена наука и е
публикуван в две статии индексирани в Scopus.
Предложена е визия и конкретен план за създаване на
български облак за отворена наука.
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Линеен сензор с биполярен мотор

ИКТ В НОС

Компактна лазерна система

ИКТ В НОС

Управление на лазера
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Компактна лазерна система
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Основни резултати 3

• Създадени са 4 отворени курсове и огромен
брой ресурси за обучение с отворен достъп.
• Всички резултати са публикувани на сайта на
програмата https://npict.bg/ и ще бъдат
допълвани постоянно
• Създадени две софтуерни приложения за
използване на езикови технологии в обучението
• Създадени са 45 тримерни модели с
приложение в обучението Създадени са 4 3D
принтирани модели за ученици с увредено
зрение
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Разработени образователни
ресурси

• Разработено приложение с добавена
реалност

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи

14
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Разработени образователни
ресурси

• Принтирани
тримерни
модели за
онагледяване
на учебно
съдържание

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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Разработени образователни
ресурси

ИКТ В НОС

Дигитално разработен модел на Въглеродната структура на диамант

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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Разработени образователни
ресурси
Дигитално разработен модел на Фулерен C60

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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Разработени образователни
ресурси

Дигитално разработен модел на Химично съединение с химична формула CH4 (метан)

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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ИКТ В НОС

Разработени образователни
ресурси
Дигитално разработен модел на Графен

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи

19
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Разработени образователни
ресурси
Дигитално разработен модел на Нанотръба

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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Разработени образователни
ресурси

ИКТ В НОС

• Изградени 3D принтирани модели за
онагледяване на учебно съдържание по
предмети

Молекула

03.10.2019 г.

Зъбни колела

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи

Мрежи

21
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Разработени образователни
ресурси

• Създадени 3D принтирани тактилни
графични плочи - „Ръченица“

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
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•

Разработени образователни
ресурси

Създадени 3D
принтирани тактилни
графични плочи „Спасяването на
Самарското знаме“

03.10.2019 г.

Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи

23
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Основни резултати 4

• Със съдействието на програмата бе организирана
една от най-престижните конференции в
сигурността QRS 2019 - https://qrs19.techconf.org/
• В рамките на конференцията BCI 2019 бе
организиран специализиран уъркшоп по
компютърна сигурност
• Експертите от компонент 3 бяха привлечени за
одитиране на информационната сигурност на
машините за електронно гласуане
• Създаден екип за постоянен анализ на заплахите
• Създадени няколко курса за обучение във ВУЗ и
училище, проведени 3 обучения в училища и 9 във
ВУЗ по информационна сигурност

НЛКВ • БАН

ИКТ В НОС

Национална лаборатория по
компютърна вирусология, БАН

НЛКВ • БАН
Национална научна програма
“Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“

София 1113,
ул. “Акад. Георги Бончев”,
блок 8, офис 104

+359 2 9733398

https://pandora.nlcv.bas.bg/grafana/
User: guest
P ass: guest

АВГУСТ 2019

КИБЕР ЗАПЛАХИ
А нализ на атаките през август 2019 г.,

осъщ ествени към академична структура.

АВГУСТ 2019

ИКТ В НОС

Национална лаборатория по компютърна вирусология при Българска академия на науките изготвя

UNKNOW N

ежемесечен бюлетин на най-чести-

Author

те атаки към академичното звено и
свързаната с тях информация.

ТОП 10
ВРЕДИТЕЛСКИ

2%
3%
4%

2% 1% 1%

1%

ПРОГРАМИ

Theory is when you know something, but it doesn’t work.
Practice is when something works, but you don’t know why.
Programmers combine theory and practice: Nothing works and they don’t know why.

8%
10%

68%

На кръговата диаграма
е отразено процентното
отношение на различните вредителски програми за август 2019 г., използвани при атаките.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИМЕ

ОБЩО

ELF: Svirtu-AA [Trj]

863 360

1. Топ 10 вредителски програми

стр. 02

ELF: Hajime-Q [Trj]

124 185

2. Опити за логване

стр. 03

ELF: Mirai-DN [Trj]

102 164

3. Качвани файлове

стр. 03

ELF: Mirai-ID [Trj]

54 242

4. Топ 10 използвани пароли

стр. 04

ELF: Mirai-ACU [Trj]

41 061

5. Географска карта на атаките

стр. 05

6. Топ линкове

стр. 07

ELF: Mirai-AIK [Trj]

29 973

Огромното болшинство от тях са варианти на бота Мираи (включително

7. Логвания

стр. 08

ELF: Mirai-GH [Trj]

23 700

и този, наречен Svirtu-AA), с изключение на Hajime, който се завръща този

8. Среден брой атаки

стр. 08

ELF: Mirai-VW [Trj]

12 983

месец след няколкомесечна пауза и е отговорен за около 10% от атаките.

9. Топ 10 страни

стр. 09

ELF: Mirai-AIM [Trj]

8 929

10. Топ IP адреса

стр. 10

ELF: Mirai-VL [Trj]

7 915

ELF: Svirtu-AA [Trj]

ELF:Hajime-Q [Trj]

ELF:Mirai-DN [Trj]

ELF: Mirai-ID [Trj]

ELF: Mirai-ACU [Trj]

ELF: Mirai-AIK [Trj]

ELF: Mirai-GH [Trj]

ELF: Mirai-VW [Trj]

ELF: Mirai-AIM [Trj]

ELF: Mirai-VL [Trj]

юуz
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За вход в електронния бюлетин на Национална лабо-

ЛОГВАНИЯ И
КАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

ратория по компютърна вирусология
guest и парола guest.

ТОП 10
ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОЛИ

ОПИТИ ЗА ЛОГВАНЕ
Пълният брой опити за логване за
избрания период от време, с фонова
хистограма, илюстрираща активността
(брой логвания в минута).
За месец август техният брой е близо
6,5 милиона.
Пълният брой уникални IP адреси, от които идват атаките за избрания
период от време. Всички тези 6,5 милиона атаки идват от сравнително
малък брой адреси - само около 7 хиляди.

КАЧВАНИ ФАЙЛОВЕ
Пълният брой качвани файлове за
избрания период от време, с фонова
хистограма, илюстрираща активността
(брой качвани файлове в минута).
За месец август техният брой е близо
3,5 милиона.

1

2

vizxv
7 462 пъти

3

Най-често използвани
от нападателите пароли
Хънипотът разрешава влизането само на
потребител с име root, но приема почти
всяка въведена парола.

default

Паролите, които нападателите изпол зват,

7 138 пъти

са или често срещани пароли, или с истем-

ни пароли по подразбиране на различни

4

antslq
5 287 пъти

5

jvbzd

видове устройства к ато видеокамери, рутери и др.

8

3 637 пъти

6

taZz@23495859
5up
3 086 пъти

jvbzd
3 637 пъти

9

3 349 пъти

7
качваните файлове за месец август 2019 г. е 2 391.

admin
13 196 пъти

Eдни и същи файлове се качват многократно - от над 3,5 милиона качени
файла, само около 2,2 хиляди са различни.

Пълният брой уникални линкове (URLs), от които се взимат

при Българска

академия на науките използ вайте потребителско име

taZz@23495859
3 349 пъти

10

5up
3 086 пъти

z
z
IP адреси, които атакуват най-често
научното звено, сортирани в низходящ ред
според броя атаки.

Този бюлетин се реализира по Национална научна
програма “Информационни и к омуникационни
ИКТтехнологии
В НОС
за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността“ (ННП ИКТ в НОС).
z
Географска карта на света,
показваща броя атаки.

В полза на Вас

ТОП 6
IP АДРЕСА

Приблизително в средата на вс яка
държава има кръгче, чийто размер
и цвят илюстрира броя на атаките,
идващи от тази държава.
Ако

атаките

са по-малко

1
от 50,

кръгчето е зелено, ако са между 50

2

3

Interserver, Inc

Interserver, Inc

Microsoft
Corporation

United States,
Secaucus
66.23.233.***

United States,
Secaucus
162.250.124.***

France,
Paris
40.89.171.***

297 557 атаки

233 128 атаки

215 947 атаки

5

6

DigitalOcean,
LLC

Interserver, Inc

DigitalOcean,
LLC

United States,
Secaucus
216.158.238.***

United States,
North Bergen
165.22.9.***

163 130 атаки

147 515 атаки

и 500, то е синьо, а ако са повече от

500 - то е червено.

z
Страни, от които идват
най-много атаки.

ТОП СТРАНИ

Вижда се, че на първо м яс то са САЩ

United States
Netherlands

и Х оландия, което съответс тва и на

France

465 670

фак та, че техните червени кръгчета с а

United Kingdom

352 626

Singapore

311 733

Germany

216 128

1,5 милиона - в пъти повече, отколкото

South Korea

131 269

United States,
North Bergen
165.227.91.***

от другите страни.

Romania

107 833

167 469 атаки

Ireland

100 760

най-големи на картата.
През месец август броят атаки, идващ
от тях надхвърля съответно 2,5 и

India

2 650 638
1 866 419

82 248

4

Анонимизиран IP адрес, държава и град, в които той се
намира, както и притежаващата го организация.
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АТАКИ
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ГЕОГРАФСКА КАРТА
Хънипотът следи
комуникационните
протоколи
Telnet и SSH и се преструва
на интелигентно устройство
с процесор с ARM архитектура, свързано към Интернет и работещо под управлението на операционната
система Линукс.

ЕЛЕМЕНТИ
• IP адресът на нападателя.
Извършва се геолокация
на този адрес, с цел
получаването на информация
като
държавата,
от която идва атаката,
градът, както и името
на организацията, която
притежава този IP адрес;
• потребителското име, използвано от нападателя;
• паролата, използвана
нападателя;

от

• командите, използвани от
нападателя;
• файловете, създадени или
качени от нападателя.

ТОП ЛИНКОВЕ, ОТ КОИТО
КАЧВАТ ФАЙЛОВЕ
ИКТ СЕ
В НОС
URLs

Download
s

http://185.244.25.185:80/gtfo/tuna.arm

248 346

http://78.141.208.13:80/bins/Sempai.arm

132 265

hthttp://159.89.196.73:80/d/xb.arm

97 417

http://185.244.25.185:80/trap/tuna.arm

92 239

http://185.244.25.185:80/bins/tuna.arm

78 481

Топ 5 линка, от които
се качват файлове

Почасова хистограма
на броя логвания
в час. Средно
организацията е била
атакувана близо
8,9 хиляди пъти в час,
или близо
2,5 пъти в секунда.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРОТОКОЛИ

Петте най-често използвани
линка, сортирани по намаляващ брой на качванията.
И петте съдържат различни
варианти на бота Mirai, макар
че оригиналният вариант не е
сред тях.

SSH и Telnet
Над 97% от атаките използват
Telnet протокола.

ПОЧАСОВА ХИСТОГРАМА

3%

215 446

526 259

е средният брой атаки е средният брой атаки
от Топ 5 организации
от Топ 5 IP адреса

97%
SSH

Telnet

66.23.233.***

297 557 бр.

162.250.124.***

233 128 бр.

40.89.171.***

215 947 бр.

165.227.91.***

167 469 бр.

216.158.238.***

163 130 бр.

DigitalOcean, L LC
K V Solutions B.V.
Hostwinds L LC.
OVH S A S
Dgn Teknoloji A.s.

1 138 664 бр.
488 270 бр.
403 638 бр.
349 184 бр.
251 539 бр.

DigitalOcean (компания, която предлага хостинг на виртуални
машини) е използвана от нападателите значително по-често
от която и да е друга.

Национална лаборатория по компютърна вирусология при Българска
академия на науките има възможност да предостави пълна информация
за събираните от нея данни.

Страница 8

ИКТ В НОС

ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА
ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

• Осигурява управление на процесите,
свързани с публикуването и одобряването на
програми за провеждане на
квалификационни обучения на
педагогически специалисти
• Създава се съгласно чл. 229 от Закона за
предучилищното и училищното образование
– Министърът на образованието и науката
организира създаването и поддържането на
информационен регистър на одобрените програми
за обучение за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти

ИКТ В НОС

Функционални модули

Регистрация на
обучаващи
организации

Регистрация на
експерти

Управление на
програми и лектори
от обучаваща
организация

Управление на
програми и лектори
от експерт

Справки и експорт
на данни

Рейтингова система
на програмите за
квалификация

ИКТ В НОС

Управление на програми и
лектори от обучаваща
организация
Публикуване на програми

Публикуване на лектори
Подаване на заявление за одобряване на програми
Подаване на заявление за промяна в съдържанието на програма
Подаване на заявление за промяна на лектори към програма
Подаване на заявление за заличаване на одобрена програма

ИКТ В НОС

Управление на програми и
лектори от експерт
Карта за проверка на капацитета на обучаваща организация

Карта за проверка на програма за съответствие с
изискванията
Карта за проверка на лекторите за съответствие с
изискванията
Карта за проверка на обучение за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти

ИКТ В НОС

Резултат

• Системата бе завършена и премина през етап
на тестване.
• След отстраняване на някои грешки бе
представена за пилотно внедряване.
• В момента системата се тества от крайни
потребители в МОН.
• Създадена е пълна организация за
максимално бързо преминаване в режим на
пълна експлоатация.

ИКТ В НОС

Основни индикатори

Постигнати индикатори (общи за
К1
програмата)
1. Брой научни публикации с импакт73
фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
2. Брой разработени тримерни модели
0
3. Брой участия в научни форуми

61

4. Брой мероприятия за популяризиране
20
на получените резултати
5. Брой на млади учени
39

К2

К3

8

7

45

Общо План
88

60

45

30

15

20

96

30

14

4

38

6

44

28

111

20

7

4

6. Брой изградени межд. научни мрежи
7. Брой бизнес партньори

6

1

4

8

6

18

5

8. Брой браншови и др. организации

1

5

1

7

3

9. Брой регистрирани полезни модели

2

0

2

ИКТ В НОС

•
•
•
•
•
•
•
•

Изводи

Програмата бе изпълнена успешно
Постигнати са всички заложени цели и резултати
Всички индикатори са изпълнени и преизпълнени
Благодарение на програмата се изпълняват задачи, които
без това финансиране нямаше да се изпълняват
Реализирана е една голяма извънпланова задача по молба
на МОН
Постигнати са резултати с високо качество и голяма видимост
на научните публикации
Привлечени са бизнес партньори и браншови организации
Програмата може да даде още повече приноси, при
увеличено финансиране

