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УВОД 
 

Основната цел на дисертацията е разработването на йерархична таксономия от 

модели за подобряване на сигурността в информационните системи. 

 

Предложената таксономия е посветена изцяло на софтуерна архитектура от ново 

поколение „Микросървисна архитектура“, която дава възможност на разработчици да 

създават гъвкави приложения покриващи големи натоварвания в кратки срокове без това 

да въздейства върху нормалната им работа. 

 

Направен е анализ на заплахите за всяка една от областите дефинирани за 

архитектура от този вид, като това дава възможност за по-прецизното позициониране на 

избраните модели за сигурност. 

 

При описанието на йерархичната таксономия е използван обектно ориентиран език 

за моделиране, който използва език за дефиниране на интерфейси прилагащ „Управляем 

формат на обектите“. 

 

При изграждането на графичен интерфейс е използван способ за представяне на 

идеи върху хартия, така че да могат да бъдат графично изобразени. Той онагледява 

връзките межди дефинираните области и избраните модели. 

 

Разгледани са съвременни инструменти за управление на микросървиси, като към 

тях са предложени решения за употреба следвайки добрите практики на избраните 

модели за сигурност от йерархичната таксономия от модели за сигурност.  

 

Дисертационния труд е оформен в осем глави, всяка от които завършва с изводи. 

Първа глава разглежда микросървисна архитектура придружена с концептуално 

приложение. Прави се обосновка за необходимостта от повишаване на сигурността и се 

разглеждат предимствата от използването на модели за сигурност. 

Втора глава разглежда заплахите в област Акаунт и Идентичност, предлага се 

списък от модели за сигурност и се дават препоръки за всеки един от моделите. 

Трета глава разглежда заплахите в област Комуникация, предлага се списък от 

модели за сигурност и се дават препоръки за всеки един от моделите. 

Четвърта глава разглежда заплахите в област Съхраняване на данни, предлага се 

списък от модели за сигурност и се дават препоръки за всеки един от моделите. 

Пета глава разглежда заплахите в област Микросървисна среда, предлага се 

списък от модели за сигурност и се дават препоръки за всеки един от моделите. 

Шеста глава разглежда заплахите в област Микросървиси разпределени върху 

платформи на различни доставчици, предлага се списък от модели за сигурност и се 

дават препоръки за всеки един от моделите. 

Седма глава е посветена на изграждането на йерархична таксономия от модели за 

сигурност за информационни системи базирани на микросървисна архитектура, прави се 

избор на методология за описание на йерархична таксономия, дефинират се релациите 

между отделните области, създава се графичен интерфейс и се прави анализ на 

постигнатите резултати. 
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Осма глава описва имплементация с използването на съвременни инструменти за 

управление на микросървиси, които могат да бъдат конфигурирани следвайки добрите 

практики на избраните модели за сигурност от Йерархичната таксономия от модели за 

сигурност. Предложени са решения спрямо изискванията поставени във всеки един от 

моделите. 
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1 I ГЛАВА. ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА 

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ БАЗИРАНИ НА 

МИКРОСЪРВИСНА АРХИТЕКТУРА 
 

 

Сигурността е един от най-важните аспекти при проектирането и изграждането на 

софтуерни продукти, тъй като приложенията често имат достъп до данни съдържащи 

критична чувствителна информация. 

 

Други причини, които изискват налагане на рестриктивни мерки, са: риск от 

завземане на приложение от недоброжелател, атаки с цел сриване на приложение и 

изземване на права с цел подмяна на вече запаметена върху носител информация. 

 

Процесът на проектиране и изграждане на един софтуерен продукт се състои от 

няколко етапа [1]: поставяне и утвърждаване на изисквания, построяване на дизайн, 

написване на продукт с помощта на различни софтуерни езици [2] и тестване на вече 

готов продукт. Успешното преминаване през всички етапи гарантира коректността на 

работа на продукт спрямо клиентски изисквания и улеснява поддръжката му в етап на 

експлоатация. 

 

От архитектурна гледна точка поставянето на точни изисквания, с които 

разработчици да се съобразяват, е от изключително значение. Това би предотвратило 

последващи корекции, ако не се вземат в предвид всички обстоятелства, като например 

избор на подходяща софтуерната архитектура, по която ще се изгражда приложение, 

както и необходимостта от високи нива на сигурност, които да бъдат приложими към 

избраната архитектура. 

 

Най-често срещаният подход за разработване на един софтуерен продукт е, когато 

той бъде разделен на три части – клиентска част, сървърна част и база от данни [3]. 

Клиентската част представлява графичен интерфейс, чрез който потребител може лесно 

и бързо да създаде заявка, която да бъде изпратена за обработка към сървърна част. 

Според бизнес логиката, написана в сървърната част, дадена заявка може да бъде 

запазена изцяло или частично в място за съхранение наречено База от данни (Фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1 Клент – Сървър – База данни 
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Този подход е широкоразпространен, но не работи ефективно в случай, в който 

краен продукт добие сравнително големи размери, а част от изискванията, в процеса на 

проектирането му, е да бъде лесен за поддръжка с непрекъснато работно време от 

порядъка на 99,99% достъпност на годишна база.  

 

Управлението на големи софтуерни приложения понякога е трудна задача, защото 

дадена функционалност обикновено е в тясна връзка с редица други функционалности. 

Такъв тип релации създават предпоставка за домино ефект в случай на грешка в някое от 

релационните функционалности. Следователно, частите, които се налага да бъдат 

подобрени са „Сървърна част“ и „База данни“.  

 

1.1 Микорсървисна архитектура. 

 

Съвременно решение на проблемът с управлението на големи софтуерни 

приложения е използването на архитектура за разработване на софтуерни продукти 

наречена „Микросървисна архитектура“ [4]. Тя дава множество предимства пред редица 

други софтуерни архитектури.  

 

Пример за това е намаляване на сложността при големи приложения чрез 

модулиране на бизнес логиката на по-малки функционални единици Тези единици са 

озаглавявени под името микросървиси. Всяка една единица извършва точно определена 

дейност и не препокрива нечия друга функционалност.  

 

В допълнение, всеки микросървис разполага със собствено място за съхраняване на 

данни като това може да бъде дял от файлова система или схема на база от данни (Фиг. 

2). Условието тук е тази информация да бъде достъпна само и единствено от 

микросървисът, който я притежава. В случай на необходимост дадена информация да 

бъде консумирана от друг микросървис, то тя трябва да бъде изискана посредством 

заявка между самите микросървиси.  

 

 

Фиг. 2 Инстанция на микросървис 
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Разделяйки едно приложение на много части, и позиционирайки всяка от тях в 

различен пул, ще допринесе за по-прецизно изчисляване на необходимите ресурси на 

всяка единица. Всяка от тях по отделно може да използва определен набор от ресурси и 

при необходимост те да бъдат разширявани. Вариант е микросървис да има повече от 

една инстанция с цел гъвкавост в момент на голямо натоварване.  

 

Определянето на оптимални граници за обхват на дейност (high cohesion), с които 

даден микросървис трябва да се съобразява, е не лесна задача, тъй като към момента ясни 

критерии за това все още не са дефинирани [3]. Всичко зависи от бизнес логиката, която 

конкретно приложение трябва да изпълнява. 

 

На Фиг. 3 е показан пример изобразяващ основните елементи от една 

Микросървисна архитектура, както и допълнителни инструменти правещи едно 

приложение годно за употреба.  

 

В посочената фигура връзката между клиент и програма може да се осъществява по 

два начина или чрез директна връзка [5] или чрез графичен интерфейс “API Gateway” [4]. 

Първият начин се използва главно за тестови цели при конструиране на приложение. Той 

е слабо приложим поради голямата опасност от манипулиране от страна на 

недоброжелатели. 

 

Вторият начин е широко разпространен, поради причина, че дизайнът на дадено 

приложение или уеб страница се конструира и управлява само от едно място. Това 

опростява писането на микросървиси, защото те получават и връщат информация в 

текстов вид от или към API Gateway. 

 

Друг инструмент подобряващ работата на сървиси от такъв тип е разпределител на 

товара - Load Balancer [6]. Когато даден микросървис има повече от една инстанция то 

разпределителя е инструментът, който решава коя заявка към коя крайна точка да отиде. 

Така инстанциите остават равномерно натоварени.  

 

Той се използва също и като средна точка между “API Gateway” и микросървиси, 

защото в него може да се помещава информация за точната локация на всеки един 

елемент от дадено приложение. 
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Фиг. 3 Функционалност съставена от микросървиси 

 

Освен комуникация Клиент-Микросървис, в едно приложение може да има и 

Микросървис-Микросървис. Пример за това е онлайн магазин. Там първия микросървис 

се грижи за събиране на продукти в количка, втория се грижи за търсене за наличност в 

складове, в трети се помещава информация за всички продукти, а четвърти се грижи за 
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разплащане. В този пример имаме няколко микросървиси, които трябва да комуникират 

един с друг, за да може клиент да получи желания от него резултат.  

 

Типовете комуникация биват два вида - синхронен или асинхронен. При синхронен 

тип обектът, който изпраща съобщение очаква да получи отговор в кратки срокове. Ако 

отговорът се забави то това е предпоставка за неактивност от отсрещната страна. 

Нежеланото забавяне или неактивност може да се отбележи и като недостатък, защото 

отделните микросървиси силно зависят един друг, а с това се нарушава едно от основно 

правило на Микросървисната архитектура - Decoupling. Инструмент за такъв вид 

синхронна комуникация е REST [7].  

 

При комуникация от асинхронен вид най-често се използва Message Bus [4] [8]. Той 

намалява зависимостта между отделните микросървиси чрез използване на опашки, в 

които се записват изпратените съобщения за определен период от време. Даден сървис 

изпраща съобщение към Message Bus, а той от своя страна го записва в опашка и 

проверява дали получателя е активен и е пригоден да консумира съобщението. В случай 

на неактивност от страна на консумиращ микросървис то Message Bus ще запази 

съобщението или ще върне друго към изпращащ микросървис, за да информира за 

нередност. 

 

Друг помощен инструмент при микросървиси е Service Discovery. Той служи като 

хранилище за IP адреси на всички микросървиси. Така, ако някой сървис промени 

местоположението си или се отвори негова втора инстанция, то лесно и бързо Load 

Balancer ще узнае към кой адрес да изпрати следващата си заявка. 

 

Service Discovery [4] съдържа в себе си още два модула, които подпомагат дейността 

му. Първият е Health Checker. Той проверява периодично състоянието на цялото 

приложение чрез изпращане на сигнали към всеки един компонент. В случай на повреда 

той сигнализира и може да предприеме последващи действия. Вторият е Service Registry. 

С негова помощ се регистрира нов микросървис. 

 

1.2 Концептуално приложение използващо Микорсървисна 
архитектура. 

 

Разработването на приложение за електронна търговия налага предварително 

запознаване с изискванията както и изготвяне на подробен план за архитектурен дизайн. 

Крайният потребител очаква интерактивен сайт, който да е лесен и удобен за използване.  

 

Друго изискване е сайтът да може да се отваря през различни устройства като 

лаптоп, таблет и др. Освен това, приложението трябва да може да отреагира адекватно 

на натоварванията в период на интензивна употреба като например дни на разпродажба 

или предлагане на нов изключително атрактивен продукт. 

 

Веднъж достъпен за потребители, интернет сайта трябва да може да покрива и 

устройства, които ще излязат на пазара в бъдещ момент. Това довежда до нужда от 
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постоянно обновяване на различни части от него без да се налага спирането на сайта. 

Всички тези изисквания биват покрити без затруднения от Миркосървисната 

архитектура. 

 

На Фиг. 4 е показан концептуален архитектурен модел на онлайн магазин 

използващ Микросървисна архитектура. При него са показани само някои от основните 

функционалности необходими при преглед и поръчка на артикул. Отделните модули са 

проектирани да бъдат изготвени с помощта на различни програмни езици, с което се цели 

да се покаже гъвкавостта на архитектура от такъв тип. 

 

Първото нещо, което вижда потребител е визуалната част от сайта – User Interface 

(UI). Той изцяло замества API Gateway показан във Фиг. 3. Езикът, който е избран за 

написването на UI е PHP. С негова помощ може да се използват REST библиотеки, за да 

може да се осъществи комуникацията с микросървисите в сървърната част. 

 

Следващ елемент е онлайн каталог на всички стоки (Online Store Catalog). Той 

съдържа в себе си подробен списък на всички стоки подредени под определени групи. 

Езикът, на който е написан е Node.js, а използваната база от данни за съхранение на 

информация е MongoDB. 

 

За да може стоката, която е избрана през каталога, да бъде закупена се извиква 

микросървис с функционалност за онлайн поръчване на стоки (Online Store Orders). Тук 

всички регистрирани потребители могат да задвижат поръчката си както и да прегледат 

история на предишни техни поръчки. Избраният език е Java, а базата от данни, която се 

използва е NoSQL. 

 

Последният елемент се грижи потребителите да получат информация за това къде 

им се намира стоката и кога се предвижда да пристигне (Shipping). Връзката му с 

функционалността за поръчване е осъществена посредством комуникация от асинхронен 

вид с помощта на Message Bus. Програмният език, който е избран за написването му е 

Java. 
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Фиг. 4 Концептуален архитектурен модел 

 

1.3 Необхоодимост от повишаване на сигурността чрез 
използване на модели за сигурност. 

 

В днешни дни основно предизвикателство за индустриите е повишаването на 

сигурността в използваните от тях хостове и софтуерни продукти. Добър подход е 

сигурността да бъде осигурена още в самото начало на проектиране и изграждане на 

конкретна система и прилежащия към нея софтуер [9]. В противен случай, заплахи в 

сигурността могат да бъдат очаквани във всеки един момент по време на експлоатация. 

 

В този контекст, намирането на способи за противодействие на заплахи и 

прилагането им по правилния начин и на правилното място ще улесни многократно 

работата на програмисти и инженери. Пример за такъв способ за противодействие е 

използването на модели за сигурност (Security Patterns).  

 

Терминът модели за сигурност (Security Patterns) идва от така известните модели 

за дизайн на софтуер (Design Patterns) [10]. Двата вида модели описват решения на 

проблеми, които се случват често и се отнасят за конкретен случай. Избраните модели за 

сигурност трябва да могат да удовлетворяват изискванията на софтуерен продукт или 

среда.  
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Както при моделите за дизайн, всеки модел за сигурност има своя структура. Тя 

служи за по-доброто му прочитане и прилагане. В голяма част от моделите, които са 

избрани и показани в следващите глави, съдържат следните точки – Цел (Intent),  

Контекст (Context), Проблем (Problem), Решение (Solution), Структура (Structure), 

Имплементация (Implementation), Следствия (Consequences) и Места на прилагане 

(Known uses) (Фиг. 5).  

 

 

Фиг. 5 Структура на модели за сигурност 

 

За по-интуитивен подбор на модели за сигурност, е решено да се вземат под 

внимание две основни точки – Контекст (Context) и Решение (Solution). Контекстът 

описва същината на ситуация, като включва в себе си предположения за обсег на 

действие, както и очаквания за среда, в която се предполага, че ще се прилагат. 

Решението дава яснота как даден проблем може да бъде разрешен. Това включва в себе 

си подробно разяснение на мерки, които трябва да бъдат взети под внимание. 

 

Идеята за използване на модели за сигурност лежи върху проучването, което е 

направено за модели за дизайн [11] [12]. Резултатът на това проучване показва, че 

прилагането на модели за дизайн осезаемо допринася за подобряването на 

функционалностите на едно софтуерно приложение . 

 

Основно затруднение, което се срещна по време на работа с модели за сигурност е, 

че те дават решение на по-общи проблеми. След подробно разследване на всеки един от 

тях се постигна удовлетворяваща трансформация, като решенията бяха отнесени към 

проблемите свързани със сигурността в една система изградена на принципа на 

Микросървисната архитектура. Тази трансформация е представена под форма на 

препоръки и е описана във всяка една от главите 2, 3, 4, 5 и 6. 
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1.4 Анализ на заплахите и препоръки при избор на модели за 
сигурност. 

 

Добре направеният анализ на заплахи улеснява инженерите по сигурност, като им 

предоставя текущите уязвими точки на едно приложение, без значение от архитектурата, 

по която е писано. В тази връзка обвързването на уязвимите точки с най-подходящия 

модел за сигурност е добър начин за изграждане на устойчиво софтуерно приложение 

без подслушване на комуникационни канали или подправяне на важна информация. 

 

След направата на задълбочени проучвания се взе решение да се използва подход 

за анализ на заплахи базиран на STRIDE [13]. Този подход съветва читателите да 

разделят дадено приложение на няколко компонента, като с това се постига по-прецизно 

идентифициране на видовете атаки, които биха могли да му въздействат. 

 

Акронимът STRIDE означава: Измама (Spoofing), Подправяне (Tampering), 

Отхвърляне (Repudiation), Разкриване на информация (Information Disclosure), Отказ от 

обслужване (Denial of Service) и Повишаване на привилегии (Elevation of Privilege).  

 

В следващите няколко точки е направен анализ на заплахи в различните области от 

микросървисната архитектура показана на Фиг. 3. След което се прави категоризиране 

на всички избрани модели за сигурност, за да може да бъдат причислени към различните 

категории на STRIDE. Някои от моделите покриват повече от една от категориите на 

STRIDE. 

 

В глави 2, 3, 4, 5 и 6 са представени няколко списъка от модели за сигурност за 

всяка една от областите показана на Фиг. 3. Взети са под внимание предимствата и 

недостатъците при използване на микросървисна архитектура за разработване на 

софтуерно приложение, нуждата от подобрения на сигурността и резултатът от анализа 

на заплахите.  

 

Всеки от представените моделите е придружен от препоръка за място на употреба, 

което би подпомогнало разработчици в процесът на изграждане на устойчиво 

приложение, базирано на микросървисна архитектура. 

 

Препоръките за място на използване на всеки модел за сигурност се извлича от 

неговите структурни точки – Контекст (Context) и Решение (Solution) и след това се 

привежда в съответствие с конкретна ситуация.  

 

1.5 Изготвяне на йерархична таксономия от модели за 
сигурност 

 

Йерархичната таксономия от модели за сигурност, представена в глава 7, е 

постигната благодарение на анализът направен в следващите няколко глави - 2, 3, 4, 5 и 

6.  
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Във всяка една от тези глави е представена различна категория от микросървисната 

архитектура, както и списък с модели за сигурност: „Акаунт и Идентичност (Аccount and 

Identity)“, “Комуникация (Communication)”, „Съхраняване на данни (Data Persistance)“, 

“Микросървисна среда (Environment)“ и „Различни доставчици (Third Party Suppliers)“. 

За по-голяма прецизност областта “Комуникация (Communication)” е разделена на две 

подобласти – “Взаимовръзки (inter-connection)“ и „Съобщения (messages)”. 

 

Събраните модели за сигурност заедно с построяването на йерархична структура 

описваща всички категории на микросървисната архитектура, допринасят за направата 

на една детайлна таксономия. 

 

Описанието на самата таксономия е направена с помощта на обектно ориентирано 

моделиране CIM (Common Information Model) [14]. 

 

CIM е концептуален информационен модел за описание на различни субекти, който 

допринася за структурирането на събраните до момента модели за сигурност. 

 

Цялата онтология е трансформирана в графичен вид с помощта на безплатна 

онлайн платформа за UI Wireframing [15]. 

 

1.6 Избор на съвременни технологии за управление на 
микросървиси 

 

Всяка една от разгледаните пет области на микросървисно приложение може да 

бъде управлявано посредством различни технологии. Изборът на съвременни 

технологии за управление на микросървиси е описано в глава 8. 

 

Областта „Акаунт и Идентичност (Account and Identity)” може да бъде управлявана 

с помощта на продукта Kong [16].  

 

Областта „Комуникация“ е разделена на две части „Междусървисна комуникация“ 

и „Съобщения“ . Инструментът, който може да се използва при осъществяване на 

комуникация между микросървиси е RabbitMQ [17]. 

 

Инструментите, които се разглеждат в областта Съхраняване на данни са: база от 

данни MongoDB [18] и файлова система ext4 [19] предоставена от операционна система 

CentOS [20] 

 

Инструментите предлагащи функционалности, които могат да бъдат приложени в 

област „Микросървисна среда“ са Docker container [21], CentOS [20] и IaaS [22]. 

 

Областта „Микросървиси разположени върху платформи на различни доставчици“ 

може да бъде управлявана с помощта на инструменти предлагащи клъстеризация като 

Kubernetes (K8s) [23]. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Целта на дисертационния труд е разработването на йерархична таксономия от 

модели за подобряване на сигурността в софтуерни системи базирани на микросървисна 

архитектура. 

 

Таксономията лежи върху отделните категории дефинирани за микросървисна 

архитектура, както и анализ на заплахите направен за всяка една от тези категории. Това 

дава възможност на по-прецизно подбиране на откритите модели за сигурност (Security 

Patterns). 

 

 

Във връзка с основната цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се категоризира и гранулира софтуерна архитектура от ново поколение, 

наричана още Микросървисна архитектура, с цел представянето и под 

различни форми. 

2. Да се направи анализ на заплахите за всяка една от представените категории 

на микросървисната архитектура. 

3. Да се открият подходящи модели за сигурносткоито да влизат в обхвата на 

отделните категории, уповавайки се на анализът на заплахи. 

4. Да се трансформират обосновките и решенията предоставени от различните 

модели за сигурност към контекста на мокросървисна архитектура. 

5. Да се направи йерархичен модел на всички категории от микросървисната 

архитектура, който да служи като скелет при изграждането на подробна 

йерархична таксономия. 

6. Да се открие и използва подходящ обектно ориентиран език за моделиране 

с цел привеждане на избраните модели за сигурност в четим вид, като се 

спазва йерархичността на отделните категории. 

7. Да се трансформира езикът за моделиране, така че да може да бъде 

представен в графичен вид. 

8. Да се намерят съвременни продукти с помощта на които може да се създаде 

устойчива среда за микросървисно приложение. 

9. Да се направи изследване, кои от представените модели за сигурност могат 

да бъдат прилагани посредством избраните съвременни продукти за 

управление на микросървисни приложения, както и да се даде примерно 

решение. 
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2 II ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ЗАПЛАХИ В ЧАСТ АКАУНТ И ИДЕНТИЧНОСТ 
(ACCOUNT AND IDENTITY) 

 

 

Микросървисно приложение, използвано обикновено като облачно решение [24], 

има предимства като високо ново на надграждане и възможност всяка единица да бъде 

разпределена на различен физически или виртуален хост. Тези преимущества от своя 

страна водят до риск от проблеми в сигурността като например подмяна на важна 

информация и изземване на привилегии. 

 

В Интернет се срещат много източници, които предлагат методи за откриване на 

застрашени точки в софтуерни системи, като част от тях предлагат и различни по вид 

решения. Въпреки това, тези източници са или твърде абстрактни или пък предлаганите 

решения са за приложения от друг тип. 

 

Една от целите на този раздел е да се покажат уязвимостите, които биха могли да 

се проявят при досег на софтуерни приложения, базирани на микросървисна 

архитектура, с външни потребители – Фиг. 6. Разгледан е и случай, в който по някаква 

причина микросървис е поставен с уязвимост в него (Orders), като това не бива да пречи 

на правилната работа на цялото приложение. 

 

 

Фиг. 6 Опит за пробив на миркосървисно приложение 

2.1 Концептуален модел 

 

Съществено изискване към предложения модел е възможността за поставяне на 

приложение в съществуващи облачни решения, които дават възможност за достъп както 

на корпоративни потребители така и на външни клиенти. 
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Облачните системи представляват функционалната част на една дистрибутивна 

система [24]. Те предоставят възможност за увеличаване на ресурсите на дадено 

приложение в много кратки срокове. Това е с цел покриване на товар, който е нараснал 

поради високо потребление. След разтоварване на приложението, предоставените 

ресурси се редуцират. С това се постига много добра оптимизация на разходите. 

 

Националният институт по стандарти и технологии (The National Institute of 

Standards and Technology (NIST) [25]) категоризира облачните услуги в три сървис 

модела: Софтуер като сървис (Software as a Service (SaaS)), Платформа като сървъс 

(Platform as a Service (PaaS)) и Инфраструктура като сървис (Infrastructure as a Service 

(IaaS)) – Фиг. 7.  

 

 

Фиг. 7 Сървис модели на облачни системи 

 

Сървис моделите, които се използват за поставяне на софтуерни приложения от 

такъв тип са „Софтуер като сървис“ и „Платформа като сървис“. „Софтуер като сървис“ 

представя най-горния слой от сървис моделите. Там са позиционирани всички 

приложения, които са предоставени за ползване на крайни потребители. Даден 

потребител, ползващ такова приложение, не е нужно да знае как е изградено това 

приложение и къде е позиционирано. Пример е електронната поща на Google Gmail [26]. 

 

„Платформа като сървис“ представлява работеща платформа, върху която могат да 

се поставят приложения както за тестови цели, така и за продуктивно ползване. В този 

модел не се налага управление на хардуерни ресурси от страна на ползватели. 

Доставчикът на такъв сървис е страната, която се грижи за подмяна на дефектирали 

хардуерни части. Потребителите са тези, които инсталират нужните библиотеки, за да 

може едно приложение да работи нормално. 

 

Едно от основните изисквания при изграждане на уеб базирано приложение е 

възможността за интерактивна комуникация чрез използване на юзър интерфейси (User 

Interface). Приложения базирани на Микросървисна архитектура предоставят две 

възможности за интерактивна комуникация или чрез извикване на микросървис 
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директно [5] или чрез използване на API Gateway [4] като междинна точка, която да 

предотврати директен контакт - Фиг. 8. 

 

 

Фиг. 8 Облачно приложение базирано на Микросървисна архитектура 

 

Директната комуникация изисква преустройване на логиката, записана във всеки 

един микросървис, така че всички те да представят еднакво изглеждащ интерфейс, който 

да работи с един набор от библиотеки. Не добре поставените условия за изграждане юзър 

интерфейс би довело до проблеми при визуализация. 

 

Приложения изградени с помощта на API Gateway са по-удобни за реализиране, 

защото отделните микросървиси се използват само и единствено да управляват 

информация, подадена от външен потребител. Задължението за визуализиране на 

калкулираната информация пада върху API Gateway. Условието е да се изградят 

подходящите интерфейси за комуникация между него и микросървисите.  

 

Както е показано на Фиг. 8, API Gateway може да бъде позициониран както в самата 

облачна система върху PaaS среда, така и извън нея в контекст на SaaS приложения. 

 

2.2 Анализ на заплахите 

 

В текущата точка се прави анализ на заплахите върху система базирана на 

микросървисна архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни 

потребители, така и от микросървиси разположени в същия домейн. 

 

Взимайки в предвид условията описани за всяка една от точките от модела за 

откриване на заплахи STRIDE и тълкувайки ги спрямо контекста на избраната среда 
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“Акаунт и Идентичност (Account and Identity)” в API Gateway, може да се направи 

следният анализ: 

 

• Измама (Spoofing) е вид злоупотреба, при която нарушителят се опитва да получи 

достъп до система или информация на потребител, като се преструва, че е самият 

потребител. Пример за това е, когато определен потребител изчаква дадено 

събитие и събитието се задейства от друг потребител със злонамерена цел, 

обикновено това води до нежелано изпълнение на заявка. Най-добрият начин да 

се предотврати подобна заплаха е да се изгради способ, който да охранява 

микросървиси. Освен това този метод е тясно свързан с удостоверяването 

(Authentication) и предполага използване на модели за сигурност в това 

отношение. 

 

• Подправяне (Tampering) означава извършване на незаконни промени с цел смяна 

на ключ за достъп до микросървис или промяна на информация за работни сесии. 

В много от случаите подправянето води до промяна на съдържание на файл, памет 

или данни, прехвърлени по мрежа или съхранени на файлова система. Всяка 

промяна на данни би довело до нежелани последствия. За да се предотврати 

подобна заплаха трябва да се работи в посока запазване на интегритета на цялата 

информация касаеща потребителите (Data Integrity). 

 

•  „Отхвърлянето“ (Repudiation) се интерпретира като отрицание да се приеме 

дадено твърдение за вярно. Пример за такава ситуация е, когато потребител е 

повлиял злонамерено върху заявка или процес, но твърди, че вината не е в него. 

Това би довело до липса на отговорност. Заплаха от такъв тип може да бъде 

предотвратена чрез регистриране на всяка дейност, преминала през система. 

Лесно може да се предотвратят заплахи от такъв тип чрез прилагане на модели за 

сигурност в контекста на „без отрицание“ (Non-repudiation). 

 

• Разкриване на информация (Information Disclosure) може да се случи, когато 

неоторизиран потребител достъпи информация, която е забранено за разкриване. 

Източникът на данни може да е работещ процес в операционна система, съхранен 

файл или поток от данни. Най-добрият начин за намаляване на този риск е чрез 

увеличаване на рестриктивните мерки към всички потребители. 

 

• Отказът от услуга (Denial of Service) се отнася най-вече до изчерпване на 

ресурсите на един или няколко елемента от сървърите, върху които се помещават 

микросървисите. Атаки от такъв тип работят срещу памет, процесор или хард 

диск и могат да доведат до недостъпност на микросървис. Също така те биха 

могла да запълнят мрежова честотна лента и това да доведе до висока латентност 

при комуникация между отделни микросървиси. Работа в посока увеличаване на 

процента на достъпност (Availability) е ключов при такъв тип заплахи. 

 

• Повишаване на привилегии (Elevation of Privilege) означава да се позволи на 

потребител да изпълнява команда без той да разполага с необходимите права. 

Никой, освен администраторски потребител, не трябва да работи с важни процеси 

в операционна система. В противен случай системата може да бъде доведена то 
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неизправност. Оторизация (Authorization) е инструментът, която дава права на 

потребител или микросървис, за да може да изпълнява дадено действие. 

Правилното раздаване на права е от изключително значение. 

2.3 Препоръки при избор на модели за сигурност 

 

В следващите няколко подточки са предложени модели за сигурност, които имат 

връзка с категория „Акаунт и Идентичност (Account and Identity)“. Към всеки един модел 

са добавени и препоръки за места, където биха могли да бъдат използвани. Списъкът с 

всички модели, както и STRIDE категорията, към която спадат, е показан на Фиг. 9. 

 

Публикуван е научен труд в тази насока [27]. 

 

 

Фиг. 9 Модели за сигурност за Акаунт и Идентичност 

 

2.3.1 A Pattern for WS-Trust  

 

A Pattern for WS-Trust [28] показва начин за това как с помощта на токън могат да 

се удостоверят два микросървиса, за да се разреши прехвърляне на чувствителна 

информация. На Фиг. 10 е показана “Sequence Diagram”, която разглежда процесът на 

приемане на токън между два микросървиса. Моделът смекчава заплахите на три 

категории STRIDE: Измама, Отхвърляне и Повишаване на привилегии. 

 

Patterns Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

A Pattern for WS-Trust ✓ ✓ ✓

Access Control List ✓ ✓

Account Lockout ✓

Actor and Role Lifecycle Pattern ✓ ✓

Administrator Objects ✓ ✓

Authenticated Session ✓

Authenticator ✓

Authorization ✓

Biometrics Design Alternatives ✓

Capability ✓ ✓

Client Input Filters ✓ ✓

Credential Delegation ✓

Directed Session ✓

Grant-Based Access Control Pattern ✓

Password Design and Use ✓

Privilege-Limited Role ✓

Role-Based Access Control (RBAC) ✓

Session-Based Attribute-Based Authorization ✓ ✓
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Фиг. 10 Sequence Diagram показваща достъпване на микросървис чрез 

използване на токън 

 

2.3.2 Access Control List (ACL)  

 

Access Control List (ACL) [29] описва как изграждането на матрица за достъп и 

свързването на всеки микросървис към група от потребители, които да могат да 

извършват точно определени дейности, ще спомогне за повишаването на сигурността. 

Този модел може да бъде приложен в API Gateway с цел блокиране на вече оторизиран 

потребител. Той предотвратява Измама и Отказ от Услуга. 

 

2.3.3 Account Lockout 

 

Account Lockout [30] модел за сигурност предотвратява опитите за познаване на 

парола. Самото познаване на парола може да се осъществи с помощта на различни 

„Password-Guessing” инструменти. Основната препоръка е задаване на определен брой 

опити за въвеждане на парола. Този подход може да бъде приложен в API Gateway, за да 

работи против Измама. 

 

2.3.4 Actor and Role Lifecycle Pattern 

 

Actor and Role Lifecycle Pattern [31] е свързан с жизнения цикъл на служителите. 

Всеки служител изпълнява конкретна роля в компанията, за която работи. В течение на 

времето, в следствие на повишение, някои от служителите могат да им бъдат сменени 

ролите или да им бъдат коригирани отговорностите. В този модел се описва как могат да 

бъдат третирани промените на права за достъп с цел предотвратяване на злоупотреби от 

страна на служители. Категориите, в които е причислен този модел за сигурност са 

Отричане и Разкриване на Информация. 
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2.3.5 Administrator Objects 

 

Administrator Objects [32] дава решение на това как да се управляват правилата на 

всички роли и техните привилегии. Той препоръчва създаването на един основен 

администратор, който да може да управлява привилегиите на останалите администратор. 

Това е с цел централизация на администраторските дейности. Този модел може да се 

приложи както в API Gateway, така и при всеки отделен микросървис, за да се 

предотвратят проблеми с Измама и Повишаване на привилегии. 

 

2.3.6 Authenticated Session 

 

Authenticated Session [30]  или така нареченият „Single Sign-On” дава възможност 

на потребител, който вече е удостоверен при отваряне на страница с ограничен достъп, 

да продължи отварянето на други защитени страници без повторно удостоверяване. 

Приложимо е или за API Gateway или за директен достъп до микросървиси, за да се 

предотврати Повишаване на привилегии. 

 

2.3.7 Authenticator 

 

Authenticator [33] проверява дали потребител или микросървис е този, за който се 

представя. На Фиг. 11 е показана Sequence Diagram, където два микросървисa се 

удостоверяват помежду си. Този модел може да се приложи в API Gateway и в 

микросървиса, за да се предотврати Измама. 
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Фиг. 11 Sequence Diagram за Аутентикация 

 

2.3.8 Authorization 

 

Authorization [33] описва дали даден потребител или микросървис е упълномощен 

да комуникира с друг микросървис. Този модел работи срещу Повишаване на привилегии 

и може да бъде комбиниран с Authenticator [33] за цялостно решение. 

 

2.3.9 Biometrics Design Alternatives 

 

Biometrics Design Alternatives [33] разглежда механизми за отпечатъци на пръсти, 

разпознаване на ирис, сканиране на ретина и др. Той удостоверява потребителя и може 

да бъде приложен в Gateway API за предотвратяване на Измама. 

 

2.3.10 Capability 

 

Capability [29] дава решение в случаите, в които има огромен списък от потребители 

и използването на Access Control List [29] не е подходящо поради дългото време за 

обработка. На Фиг. 12 е показана Sequence Diagram, на която Microservice 1 иска достъп 

до Microservice 2 чрез използване на този модел на сигурност. Заявката се обработва от 

Point Enforcement Point (PEP) за установяване на идентичност, вид на обект и тип на 

достъп до Microservice 1. Достъпът се предоставя след приемане на заявка от Point Policy 

Policy Point (PDP). 
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Фиг. 12 Sequence Diagram за Capability 

 

2.3.11 Client Input Filters 

 

Client Input Filters [30] описва как злонамерени потребители могат да подправят 

входен поток от данни и да предоставят повече достъп към тях самите. Филтриране на 

заявките, преминаващи през API Gateway или идващи директно към микросървис, 

подобрява сигурността в категории Измама и Повишаване на привилегии. 

 

2.3.12 Credential Delegation 

 

Credential Delegation [34] адресира проблем, при който сървис (микросървис) може 

да има две инстанции: първата е в работно състояние, а втората е в състояние на 

готовност [4]. Поради някаква причина първата инстанция е спряна, а втората работи от 

името на първата. Използването на подписани сертификати (proxy certificates) осигурява 

сигурност при превключване на комуникационния поток межди двете инстанции. На 

Фиг. 13 е показана Sequence Diagram на микросървис с две инстанции и друг 

(Microservice 3), който трябва да комуникира с една от работещите инстанции на първия 

микросървсис. Моделът работи срещу Разкриване на Информация. 
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Фиг. 13 Sequence Diagram за Credential Delegation 

 

2.3.13 Directed Session 

 

Directed Session [30] гарантира, че за обработване на конкретна заявка, потребител 

ще извиква посочени микросървиси в правилна, предварително дефинирана, 

последователност, без да пропуска нито един. Тази информация е строго 

конфиденциална и се пази в текущата сесия на потребителя. Моделът може да бъде 

реализиран в API Gateway, за да се избегни Подправяне. 

 

2.3.14 Grant-Based Access Control Pattern (GBAC) 

 

Grant-Based Access Control Pattern (GBAC) [35] описва ситуация, при която на 

потребител се предоставя достъп до данни на микросървис, с изключение на тези, които 

са шифровани. Криптографският материал за дешифриране на данни е разрешен след 

предоставяне на идентификационните данни на API Gateway. Моделът обхваща 

Разкриване на Информация. 

 

2.3.15 Password Design and Use 

 

Password Design and Use [33] предоставя списък с изисквания, които помагат при 

проектиране, създаване и управление на пароли за целите на оторизацията. Прилагането 

му в API Gateway допринася за справянето с проблема Повишаване на привилегии. 
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2.3.16 Privilege-Limited Role 

 

Privilege-Limited Role [32] съветва как API Gateway позволява на потребители да 

достъпват само страници, до които имат достъп. Останалите са скрити, за да се 

предотврати Разкриването на информация. 

 

2.3.17 Role-Based Access Control (RBAC) 

 

Role-Based Access Control (RBAC) [33] описва различните потребители, на които са 

им дадени конкретни роли. Всяка от ролите получава подходящи права за достъп до 

микросървиси. API Gateway може да го използва, за да предотврати Измама. 

 

2.3.18 Session-Based Attribute-Based Authorization 

 

Session-Based Attribute-Based Authorization [36] дава достъп до ресурси въз основа 

на списък на атрибути предоставени по време на свързване. Дадена информация се 

предоставя на потребител само при условие, че той се намира в определен географски 

район. API Gateway би могъл да разполага с такъв тип информация, за да вземе решение 

кои микросървиси могат да бъдат повиквани. Моделът дава решение за категории 

Измама и Повишаване на привилегии. 
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Заключение 

 

Разгледано са особеностите на микросървисно приложение в част “Акаунт и 

Идентичност (Account and Identity)”. Разгледан е и случай, в който по някаква причина 

микросървис е поставен с уязвимост в него. 

 

Предложен е концептуален модел на микросървисно приложение разположено 

върху облачна платформа. Специфицирани са и сървис моделите, които отговарят на 

приложение от такъв тип.  

 

Направен е избор на връзка между микросървисно приложение и външни 

потребители. Първият пример е с директна връзка „Потребител-Микросървис“, а вторият 

чрез внедряване на допълнителен инструмент – „ API Gateway”. 

 

Направен е анализ на заплахите върху система базирана на микросървисна 

архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни потребители, така и от 

микросървиси разположени в същия домейн. Използваният подход за анализ на 

заплахите е STRIDE. 

 

Предложени са модели за сигурност, които имат връзка с частта „Акаунт и 

Идентичност (Account and Identity)“. 

 

Направено е категоризиране на всеки един от моделите за сигурност спрямо 

анализът на заплахи базиран на STRIDE. 

 

Добавени са препоръки към всеки един от моделите за сигурност относно местата, 

където биха могли да бъдат използвани.  
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3 III ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ЗАПЛАХИ В ЧАСТ КОМУНИКАЦИЯ 

 

В днешно време сигурността е една от основните задачи при разработване на 

дистрибутивна система, която управлява чувствителна информация. Ако се вземат мерки 

за сигурността на по-ранна фаза на изграждане на приложение, това неминуемо ще 

предотврати последващи проблеми.  

 

Има много методи и класификации [37] [38], които биха могли до някъде да се 

справят със задача от такъв тип. В тази глава се акцентира основно върху осигуряване на 

сигурността в микросървисни приложения.  

 

Една от целите е да се покаже уязвимостите, които биха могли да се проявят при 

комуникация към и между микросървиси разположени в един домейн – Фиг. 14.  

 

За по-голяма прецизност се взе решение да се раздели комуникацията на две 

подточки - „Междусървисна комуникация“ и „Съобщения“  
 

 

 

Фиг. 14 Опит за подслушване на комуникация между микросървиси 

 

3.1 Концептуален модел 

 

Първа стъпка в изграждането на концептуален модел е запознаването с различните 

способи за комуникация към и между микросървиси. 
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Елементите, които служат за комуникация между отделните микросървиси се 

наричат конектори. В софтуерни приложения от такъв тип броят на конекторите е 

значително голям. За разлика от повечето софтуерни архитектури, при които обектите 

на приложението комуникират в паметта и споделят данни чрез указатели или препратки 

към обекти, в микросървисната архитектура всеки микросървис работи като отделен 

процес [4]. В този контекст комуникацията се осъществява само чрез външни 

повиквания. Това от своя страна улеснява подслушването от страна на недоброжелатели. 

 

Има много способи за изграждане на конектори, но тук се разглеждат само два от 

тях: REST [7] и Message Bus [39]. REST се използва за изграждане на конектор между 

два микросървиса за работа в синхронен режим. Message Bus има разширена 

функционалност, при която два или повече микросървиса могат да комуникират 

едновременно чрез асинхронен подход – Фиг. 15. 

 

Има различни продукти предоставящи възможност за изграждане на конектори от 

асинхронен тип, които могат да се използват в комбинация с микросървиси: RabbitMQ 

[17], Apache Kafka [40], Apache ActiveMQ [41, 21], etc. 

 

Проблемът при асинхронните конектори идва от способността на множество 

слушатели да се свързват към една шина за съобщения. Поради тази причина някои от 

слушателите могат да нарушат поверителността и да разкрият чувствителна 

информация.  

 

Двата вида конектори могат да се използват за обмен на данни: текстови (JSON, 

XML, и т.н.) и бинарни (четими само с помощта на конкретни протоколи). 

 

 

Фиг. 15 Приложение използващо REST и Message Bus 
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3.2 Анализ на заплахите 

 

В текущата точка се прави анализ на заплахите върху система базирана на 

микросървисна архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни 

потребители, така и от инструменти за комуникация разположени в същия домейн. 

 

Взимайки в предвид условията описани за всяка една от точките от способа за 

откриване на заплахи STRIDE и тълкувайки ги спрямо контекста на избраната среда 

„Комуникация“ и в частност „Междусървисна комуникация“ и „Съобщения“, може да 

бъде направен следния анализ: 

 

• Измама (Spoofing) е вид злоупотреба, при която нарушител се опитва да получи 

достъп до шина, към която се свързват всички слушащи микросървиси, 

заблуждавайки, че е оторизиран както всички останали. Пример за това е, когато 

даден микросъврис изпрати съобщение и очаква адекватен отговор, за да започне 

работа по друга заявка. Ако отговорът е върнат от злонамерен потребител, то 

крайният резултат се видоизменя и може да доведе до пагубни последствия. Най-

добрият начин да се предотврати подобна заплаха е да се изгради способ, който 

да охранява микросървиси. Методът е тясно свързан с удостоверяване 

(Authentication) и предполага използването на модели за сигурност в това 

отношение. 

 

• Подправяне (Tampering) означава извършване на незаконни промени в потока от 

данни, когато такива действия са забранени. В много случаи подправянето води 

до коригиране съдържанието на файл, памет или данни, прехвърлени по мрежа. 

Никой не иска да получава или чете информация, която е коригирана от 

злонамерен процес или потребител. За да се предотвратят подобни заплахи се 

налага следене на съдържанието на файлове и запазването им в консистентен вид 

(Data Integrity) 

 

•  „Отхвърлянето“ (Repudiation) бива интерпретирано като отрицание да се приеме 

дадено твърдение за вярно. Пример за такава ситуация е, когато потребител е 

повлиял злонамерено върху установяването на правилна комуникация между два 

микросървиса, но твърди, че вината не е в него. Това би довело до липса на 

отговорност. Заплаха от такъв тип може да бъде предотвратена чрез регистриране 

на всяка дейност, преминала през система. Лесно може да се предотвратят такива 

заплахи чрез прилагане на модели за сигурност в контекста на „без отрицание“ 

(Non-repudiation). 

 

• Разкриване на информация (Information Disclosure) може да се случи, когато 

неоторизиран потребител достъпи информация, която е забранено за разкриване. 

Източникът на данни може да е работещ процес в операционна система, съхранен 

файл или поток от данни. Най-добрият начин за намаляване на този риск е чрез 

увеличаване на рестриктивните мерки към всички микорсървиси както и към 

потребителите, които се опитват да подслушват средата. 
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• Отказът от услуга (Denial of Service) се отнася най-вече до изчерпване на 

ресурсите на един или няколко сървърни компонента, които се използват от 

микросървиси. В контекста на комуникацията между микросървиси, основната 

атака е към мрежовите интерфейси. Това довежда до забавяне на обменът на 

съобщения или цялостното им прекратяване. Работа в посока увеличаване на 

процентът на достъпност (Availability) е ключов при такъв тип заплахи. 

 

• Повишаване на привилегии (Elevation of Privilege) означава да се позволи на 

потребител да се свърже към шина, за която няма права. Подслушването на 

съобщения би довело до тяхното нежелано разпространение към трети лица, 

които биха се възползвали от тях. Авторизация (Authorization) е инструментът, 

която дава права на потребител или микросървис, за да може да изпълнява дадено 

действие. Правилното раздаване на права е от изключително значение. 

 

3.3 Препоръки при избор на модели за сигурност 

 

В следващите няколко подточки са представени модели за сигурност, които имат 

връзка с частта „Комуникация“ и в частност „Междусървисна комуникация“ и 

„Съобщения“. Към всеки един модел са добавени и препоръки за места, където биха 

могли да бъдат използвани. Списъкът с всички модели, както и STRIDE категорията, към 

която спадат,  е показан на Фиг. 16 и Фиг. 17. 

 

Публикуван е научен труд в тази насока [42]. 

 

 

Фиг. 16 Модели за сигурност при Междусървисна комуникация 

 

Patterns Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

Authoritative Source of Data ✓ ✓

Content–independent Processing ✓ ✓

Input Guard ✓

Multiple Secure Observers ✓

Output Guard ✓

Secure Channels ✓ ✓

Secure Communication ✓

Security Association ✓ ✓

XML Firewall ✓ ✓
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Фиг. 17 Модели за сигурност при Съобщения 

 

3.3.1 Authoritative Source of Data  

 

Authoritative Source of Data [43] защитава микросървисите от получаване 

на съобщения с различен формат. Това най-често се получава веднага след 

внедряване на нова версия на микросървис, който ще изпраща пакети от 

данни с допълнителни параметри в съдържанието на съобщението. 

Различното съдържание на пакети може да доведе до срив от страна на 

приемащия микросървис, защото не е подготвен да консумира съобщения 

от такъв тип. Този модел осигурява сигурност в категориите Подправяне и 

Отказ от услуги. 

 

3.3.2 Content–independent Processing  

 
Content–independent Processing [44] има за цел да раздели комуникацията между два 

микросървиса на отделни канали. Всеки от каналите трябва да пропуска данни само от 

един вид (Binary, JSON или XML). Той работи срещу Подправяне и Разкриване на 

информация. 

 

3.3.3 Input Guard  

 

Input Guard [45] проследява входните пакети за всеки един микросървис. Примери 

за нередности, за които следи са: грешки произтичащи от средата, която разделя два 

микросървиса; начинът за комуникация между два миркосървиса; както и времето за 

реакция при подаване на сигнал от един към друг микросървис. STRIDE категорията, 

към която причисляваме модела е Подправяне. 

 

3.3.4 Multiple Secure Observers  

 

Patterns Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

Anonymity Set ✓

Cryptographic Protocol ✓

DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS ✓ ✓

Hidden Metadata ✓ ✓

Layered Encryption ✓

Morphed Representation ✓

XML Encryption Syntax and Processing ✓ ✓
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Multiple Secure Observers [46] модел работи срещу проблема с асинхронен конектор 

и способността на множество слушатели да се свързват към една шина за съобщения. 

Някои злонамерени слушатели могат да нарушат конфиденциалността и да разкрият 

информация, която се разпространява през шината за съобщения. Моделът влиза в 

категорията Разкриване на информация. 

 

3.3.5 Output Guard  

 

Output Guard [45] наподобява моделът Input Guard [45], но се грижи само и 

единствено за входната комуникация. 

 

3.3.6 Secure Channels  

 

Secure Channels [33] се грижи за сигурността при обмен на данни между два 

микросървиса (Microservice 1 и Microservice 2). Само данни съдържащи в себе си 

чувствителна информация трябва да бъдат защитени чрез криптиране на конектора. 

Моделът не е приложим в случаите, когато данни преминаващи през конектор не се 

нуждаят от допълнителна сигурност. Моделът цели предотвратяването на два аспекта от 

STRIDE - Подправяне и Разкриване на информация. Структурна перспектива е показана 

на Фиг. 18. 

 

 

Фиг. 18 Structure Perspective на Secure Channels 
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3.3.7 Secure Communication  

 

Secure Communication [47] модел описва абстрактен способ за повишаване на 

сигурността между различни миркосървиси намиращи се в един и същи домейн. Той 

може да бъде прилаган независимо от факта, че има вече изградена защитна стена. 

Основната цел е предотвратяването на Разкриване на информация. 

 

3.3.8 Security Association  

 

Security Association [47] може да се комбинира със Secure Communication [47] или 

друг модел, който има за основна задача да осигури криптиране на конектор или шина 

свързваща два или повече микросървиса. Такава комбинация разтоварва претоварен 

конектор, като изключва необходимостта от повторно договаряне между микросървиси, 

ако вече е установена шифрована връзка. Такъв модел действа в категории Измама и 

Подправяне. 

 

3.3.9 XML Firewall  

 

XML Firewall [48] може да се приложи върху конектор, който се използва за 

прехвърляне на XML съобщения. Тази защитна стена прави прихващане на съобщения и 

установява дали дадено съдържание е приложимо за определени микросървиси или 

трябва да бъде отхвърлено. Този модел работи срещу Измама и Подправяне. 

 

3.3.10 Anonymity Set 

 

Anonymity Set [49] описва способ за защита на данни чрез поставяне на 

метаданните на изпращача и получателя в отделен анонимен пакет. Този вид подреждане 

работи срещу Разкриване на информация чрез объркване на злонамерени потребители 

да намерят правилното местоположение на инстанция на микросървис. 

 

3.3.11 Cryptographic Protocol 

 

Cryptographic Protocol [50] прилага криптографски алгоритми и механизми за 

защита на съобщения, прехвърлени между микросървиси. Той спада към категорията 

Разкриване на информация. 

 

3.3.12 DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS 

 

DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS [51] разкрива друг сценарий, при който 

съдържанието на даден файл е разпределено в няколко микросървиса (Microservice 1 до 

Microservice “n”). Всеки един от тях разполага с ограничени ресурси. Този модел 
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разрешава разделянето и дистрибутирането на данни измежду два или повече 

микросървиса, както и последващото им сваляне и сглобяване чрез използване на 

защитен механизъм. С негова помощ се предотвратят атаки като Подправяне и 

Разкриване на информация. Диаграма на структурна перспектива „Structure Perspective 

diagram“ е показана на Фиг. 19. 

 

Фиг. 19 Structure Perspective diagram за DATA INTEGRITY IN P2P-

SYSTEMS 

 

3.3.13 Hidden Metadata 

 

Hidden Metadata [49] представя алтернативен вариант на шифроване на цялото 

съобщение. Той гарантира анонимност на данните чрез скриване на тяхната 

метаинформация. Пример за място на употреба е, когато метаинформацията на пакет от 

данни съдържа IP адрес на приемащия пакети микросървис и разкриването на 

местоположението му е предпоставка за атаки. Моделът спада към категориите 

Разкриване на информация и Отказът от услуга. 

 

3.3.14 Layered Encryption 

 

Layered Encryption [49] може да работи с няколко микросървиса свързани във 

веригата. Те криптират и декриптират информация при всяко преминаване от един 

микросървис в друг. Специфичното тук е, че единствените консуматори на данни са 



43 

 

първия и последния микросървис по веригата. Останалите служат като междинни точки 

с цел поверителност. Моделът спада към категория Разкриване на информация. 

 

3.3.15 Morphed Representation 

 

Morphed Representation [49] има подобна логика като при Layered Encryption [49], 

но с тези разлики, че той не криптира информацията и се нуждае само от един 

мокросървис за посредник с цел елиминиране на директния достъп. Този модел може да 

се използва при сценарий, където се цели ниска латентност. Категорията, към която 

спада е Разкриване на информация. 

 

3.3.16 XML Encryption Syntax and Processing 

 

XML Encryption Syntax and Processing [52] представя стандарт, при който само 

чувствителната информация помещаваща XML файлове трябва да бъде криптирана, като 

останалата част от информацията остава незасегната. Шифроването само на определена 

информация увеличава конфиденциалността. Моделът влиза в категории Подправяне и 

Разкриване на информация. 

  



44 

 

Заключение 

 

Разгледано е микросървисно приложение в част Комуникация. За по-голяма 

прецизност частта Комуникация е разделена на две подточки „Междусървисна 

комуникация“ и „Съобщения“ . 

 

Предложен е концептуален модел на микросървисно приложение използващо 

инструменти за комуникация REST и Message Bus, респективно са взети в предвид 

подходите за комуникация – Синхронен и Асинхронен. 

 

Отчетени са различните видове пакети, които могат да преминават през 

конекторите на микросървисно приложение – Binary, XML и JSON. 

 

Направен е анализ на заплахите върху система базирана на микросървисна 

архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни потребители, така и от 

микросървиси разположени в същия домейн. Използваният подход за анализ на 

заплахите е STRIDE. 

 

Предложени са модели за сигурност, които имат връзка с частта Комуникация и 

по-конкретно с „Междусървисна комуникация“ и „Съобщения“. 

 

Направено е категоризиране на всеки един от моделите за сигурност спрямо 

анализът на заплахи базиран на STRIDE. 

 

Добавени са препоръки към всеки един модел за сигурност относно местата, където 

биха могли да бъдат използвани.  
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4 IV ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ЗАПЛАХИ В ЧАСТ СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ 

 
Като част от дистрибутивните архитектури, микросървисната архитектура има 

няколко недостатъка като: труден процес на внедряване, когато е налице приложение с 

много на брой микросървиси, усложнено управление на данни, сложност в процеса на 

тестване, външна комуникация между отделните микросървиса и т.н.  

 

Основната цел на този раздел е да бъдат показани уязвимостите, които биха могли 

да се проявят при управление и съхраняване на данни от страна на микросървиси – Фиг. 

20.  

 

 

Фиг. 20 Опит за манипулиране на данни съхранявани от микорсървиси 

 

4.1 Концептуален модел 

 

Първа стъпка в изграждането на концептуален модел е запознаването с различните 

способи за управление и съхраняване на данни. 



46 

 

 
Като голям недостатък при прилагане на микросървисна архитектура е, че тя има 

условие, което разрешава набор от данни да могат да бъдат управлявани само и 

единствено от микросървисът, който го притежава. Останалите микросървиси или 

продукти от трети страни не трябва да ги консумират директно.  

 

Всеки микросървис разполага със собствено място за съхраняване на данни като това 

може да бъде дял от файлова система или схема на база от данни. 

 

Вариант за обмен на информация е използването на инструмент, който се основава 

на архитектура, която успява да управлява събития. Един от най-популярните 

архитектурни модели в този случай е Message Bus [8]. Той позволява публикуването на 

информация от един микросървис без да се интересува дали отсреща има втори 

микросървис, който да консумира съобщението. С това се постига висока независимост 

и се предотвратява директния достъп - Фиг. 21.  

 

Поради адаптивността на такъв тип архитектура, дадено приложение лесно може 

да бъде трансформирано и качено в облачна система [24]. Това увеличава гъвкавостта и 

дава възможност за отваряне на втора инстанция на микросървис, който е под товар. 

 

За да може една нова инстанция да комуникира с останалите микросървиси и да 

приема и съхранява информация предадена от тях, тя трябва да бъде присъединена към 

Message Bus. Service Discovery [4] е инструментът, който се грижи за безпроблемното 

разпознаване на новооткрити инстанции. 

 

Фиг. 21 Приложение използващо база от данни или файлова система за 

съхранение на данни 
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4.2 Анализ на заплахите 

 

В текущата точка се прави анализ на заплахите върху система базирана на 

микросървисна архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни 

потребители, така и от инструменти подпомагащи управлението и съхраняването на 

данни. 

 

Взимайки в предвид условията описани за всяка една от точките от модела за 

откриване на заплахи STRIDE и тълкувайки ги спрямо контекста на избраната среда 

„Съхраняване на данни“ се прави следния анализ на заплахи: 

 

• Измама (Spoofing) е вид злоупотреба, при която нарушител се опитва да получи 

достъп до данни, притежавани от друг микросървис. Основно правило при 

изграждане на микросървисите е те да могат да управляват само и единствено 

притежаваните от тях данни. Пример за това е, когато даден микросъврис се опита 

да извлече информация от схема на база данни, към която няма достъп. Ако 

поради някаква причина му бъде предоставен достъп, то това би навредило на 

нормалната работа на софтуерно приложение. Най-добрият начин да се 

предотврати подобна заплаха е да се изгради способ, който да охранява 

микросървиси и притежаваните от тях данни. Освен това този метод е тясно 

свързан с удостоверяването (Authentication) и предполага използване на модели 

за сигурност в това отношение. 

 

• Подправяне (Tampering) означава извършване на незаконни промени в 

съхранените от микросървис данни, когато такива действия са забранени. В много 

случаи подправянето води до коригиране на съдържанието на файл или таблици 

в база данни. Никой не иска да получава или чете информация, която е коригирана 

от злонамерен процес или потребител. За да се предотвратят подобни заплахи се 

налага следене на съдържанието на файлове и запазването им в консистентен вид 

(Data Integrity) 

 

• Отхвърляне (Repudiation) е интерпретирано като отрицание да се приеме дадено 

твърдение за вярно. Пример за такава ситуация е, когато се манипулира 

информация показваща кога и как даден файл е създаден и обновен. Информация 

от такъв тип се използва при инструменти с контрол на версията като Git [53]. 

Некоректната информация би довела до заличаване историята на действия. Лесно 

може да се предотвратят заплахи от такъв тип чрез прилагане на модели за 

сигурност в контекста на „без отрицание“ (Non-repudiation). 

 

• Разкриване на информация (Information Disclosure) може да се прояви, когато 

неоторизиран потребител достъпи файлове, за които няма права. Източникът на 

данни може да е работещ процес в операционна система, съхранен файл или поток 

от данни. Най-добрият начин за намаляване на този риск е чрез увеличаване на 

рестриктивните мерки към всички микросървиси както и към потребителите, 

които се опитват да подслушват средата. 
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• Отказът от услуга (Denial of Service) се отнася най-вече до изчерпване на ресурси 

на един или няколко елемента от сървъри, върху които работят микросървиси. В 

контекста на съхраняване на данни, основната атака е към дисковото 

пространство. Умишленото създаване на прекалено големи файлове или таблици 

с цел запълване на свободното пространство би довело до последваща 

неизправност. Работа в посока увеличаване на процентът на достъпност 

(Availability) е ключов при такъв тип заплахи. 

 

• Повишаване на привилегии (Elevation of Privilege) означава да се позволи на 

потребител да достъпи хранилище на данни, за което няма права. Наличието на 

права за изтриване и манипулиране на данни би довело до нежелано поведение на 

софтуерното приложение. Авторизация (Authorization) е инструментът, който 

дава права на потребител или микросървис, за да може да изпълнява дадено 

действие. Правилното предоставяне на права е от изключително значение. 

 

4.3 Препоръки при избор на модели за сигурност 

 

В следващите няколко подточки са предложени модели за сигурност, които имат 

връзка с частта „Съхраняване на данни“. Към всеки един модел са добавени и препоръки 

за места, където биха могли да бъдат използвани. Списъкът с всички модели както и 

STRIDE категорията, към която спадат,  е показан на Фиг. 22. 

 

Публикуван е научен труд в тази насока [54]. 

 

 

Фиг. 22 Модели за сигурност при Съхраняване на данни 

 

4.3.1 Clear Sensitive Information  

 

Clear Sensitive Information [55] описва как трябва да бъде управлявана информация, 

която е посочена като важна. Примерът който е даден е за данни, които се съхраняват 

върху ресурси за многократна употреба. В контекста на микросървисната архитектура 

устройства от такъв тип са: кеш памет, диск, дисков кеш и т.н. STRIDE категорията, към 

която спада е Разкриване на информация. 

 

Patterns Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

Clear Sensitive Information[8] ✓

Encrypted Storage[11] ✓ ✓

File Authorization[1] ✓ ✓ ✓

Limited View[10] ✓

Multilevel Security[1] ✓ ✓

Secure Directory[8] ✓
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4.3.2 Encrypted Storage  

 

Encrypted Storage [30] модел осигурява друг подход за повишаване на сигурността 

при микросървиси чрез криптиране на важната информация преди тя да бъде съхранена 

на файлова система или база от данни. Този модел спада към следните STRIDE 

категории: Подправяне и Разкриване на информация. 

 

4.3.3 File Authorization  

 

File Authorization [33] модел описва как да бъде контролиран достъпа до файлове, 

с които даден микросървис работи. Единствено оторизиран микросървис може да 

използва файл по предварително дефиниран начин. Този модел спада към три STRIDE 

категории: Измама, Подправяне и Разкриване на информация.  

 

4.3.4 Limited View  

 

Limited View [56] предоставя правила, които дават забрана на всички потребители 

да коригират файлове, като достъп за четене се предоставя само и единствено на 

определена група от потребители. Моделът се използва в случаи, в които е допуснато 

изключение при изграждане на софтуерно приложение базирано на микросървисна 

архитектура. При това изключение се дава право на повече от един микросървис да 

достъпва съхранена информация. STRIDE категорията, към която спада е Разкриване на 

информация. 

 

4.3.5 Multilevel Security  

 

Multilevel Security [33] описва как да се категоризира важна информация, 

съхранявана от микросървис, с цел предотвратяване на изтичането й. Той съветва как да 

бъдат класифицирани потребителите по йерархично ниво, как да бъдат класифицирани 

данните по степен на важност и как да се разделят различни организационни единици в 

отделни категории. На Фиг. 23 е показана клас диаграма. Категориите, към които спада 

са Подправяне и Разкриване на информация. 
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Фиг. 23 Клас диаграма на Multilevel Security 

 

4.3.6 Secure Directory  

 

Secure Directory [43] работи само в случаите, когато микросървис съхранява данни 

на файлова система, вместо да използва база данни. Този модел гарантира, че нападател 

не може да коригира запаметени файлове по начин, по който да въздейства върху 

поведението на микросървис. Моделът спада към категория Подправяне. 
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Заключение 

 

Разгледано е микросървисно приложение в част Съхранение на данни. 

 

Отчетено е изискването при конструиране на микросървисно приложение - всички 

данни собственост на даден микросървис да не бъдат предоставени за ползване от 

останалите микросървиси. 

 

Разгледан е вариант за обмен на данни между микросървиси. Инструментът, който 

позволява такъв обмен е Message Bus. 

 

Отчетено е предимството на микросървисни приложения лесно да бъдат 

трансформирани и поставени в облачна система. 

 

Направен е анализ на заплахите върху система базирана на микросървисна 

архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни потребители, така и от 

микросървиси разположени в същия домейн. Използваният подход за анализ на 

заплахите е STRIDE. 

 

Предложени са модели за сигурност, които имат връзка с частта Съхранение на 

данни. 

 

Направено е категоризиране на всеки един от моделите за сигурност спрямо 

анализът на заплахи базиран на STRIDE. 

 

Добавени са препоръки към всеки един модел за сигурност относно местата, където 

биха могли да бъдат използвани.  
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5 V ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ЗАПЛАХИ В ЧАСТ МИРКОСЪРВИСНА СРЕДА 

 

Архитектурният стил на микросървисите представлява отделен дял на бизнес 

логиката [57], където всяка част е адаптирана към ограничен контекст. Тези ограничения 

водят до разделяне на софтуерно приложение на малки услуги (микросървиси), които 

могат да бъдат достъпни чрез различни механизми като REST. Един подход за 

повишаване на сигурността с микросървиси е чрез използване на модели за сигурност.  

 

Проблемът, който e изследван тук е, как може да се създаде сигурна среда, която 

оптимално да побира микросървисите. В повечето случаи микросървисите могат да 

бъдат разпространявани или в самостоятелна операционна система, или чрез използване 

на контейнери [4] [58] – Фиг. 24.  

 

 

Фиг. 24 Опит за въздействане върху средата, която помещават 

микросървиси 
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5.1 Концептуален модел 

 

Първа стъпка в изграждането на концептуален модел е запознаването с различните 

начини за дистрибутиране на микросървисно приложение. 

 

Стилът на микросървисната архитектурата създава нов подход за разделяне на 

приложение на компактни и гъвкави единици, наречени микросървиси. Всяка единица 

трябва да бъде възможно най-слабо свързана с останалите и с възможно най-висока 

кохезия [5].  

 

Едно от основните предимство е възможността за мащабиране само на 

микросървис, който е под висок товар. За разлика от някои стари архитектурни стилове, 

при които, за да се постигне мащабиране на част от приложението се изисква 

увеличаване ресурсите на цялата среда, в микросървисите лесно може да се стартира 

нова инстанция на текущия микросървис.  

 

Мащабираните микросървиси могат да бъдат разпределени основно върху две 

среди или върху самостоятелна операционна система, или чрез поставяне върху 

контейнер [4] [58]. Друга среда, която започва да набира известност, е така наречената 

IaaS (Infrastructure as a Service) [25]. Тя виртуализира и управлява хардуерни ресурси, с 

което може лесно да се автоматизира процеса на пускане на нов имидж, върху който е 

поставен микросървис – Фиг. 25. 

 

Позиционирането на микросървиси в отделни операционни системи (ОС) 

повишава изолацията между тях и предотвратява ресурсни конфликти. Това от своя 

страна позволява на микросървис да използва изчислителната мощност предназначена 

за операционната система върху която е поставен. 

 

Контейнерът е олекотена Linux-базирана технология, която работи като един 

процес и може да работи върху всяка операционна система. Той служи като външен слой 

на микросървиса и е лесен за управление. Основното му предимство е по-доброто 

оползотворяване на хоста, върху който е стартиран, което от своя страна намалява 

фирмените разходи. Един от най-популярните доставчици на контейнери е Docker [21]. 

 

Възможността за разпространение на микросервизи на различни места прави 

архитектурния стил на микросервиса един от най-предпочитаните подходи в днешно 

време. Това предимство повишава необходимостта от отлична сигурност. 
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Фиг. 25 Софтуерно приложение разпределено вурхи различни среди 

 

5.2 Анализ на заплахите 

 

В текущата точка се прави анализ на заплахите върху система базирана на 

микросървисна архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни 

потребители, така и от инструменти подпомагащи управлението и съхраняването на 

данни. 

 

Взимайки в предвид условията описани за всяка една от точките от модела за 

откриване на заплахи STRIDE и тълкувайки ги спрямо контекста на избраната част от  

„Микросървисна среда“ се прави следния анализ на заплахи: 

 

• Има вид измама, при която нарушител се опитва да получи достъп както до 

система помещавана от микросървиси така и до информация, която микросървис 
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притежава, като се преструва, че има нужната оторизация. Пример за това е, 

когато даден потребител изчаква микросървис да задейства някакво събитие, а 

събитието бива задействано от неоторизиран потребител, това неминуемо би 

довело до нежелан краен резултат. Нежелано поведение може да се появи, когато 

микросървис разчита на линк към външен уебсаит, а този линк бива променен 

измежду времената за одобряване на линка и неговото достъпване. Тези случаи 

обикновено водят до нежелани последствия и се отнасят до категория „Измама“ 

(Spoofing). 

 

• Заплаха може да има и когато се извършват незаконни промени в поток от данни 

в момент, в който такива промени не трябва да се извършват. В много от случаите 

това води до манипулиране съдържанието на файл, единица памет или данни, 

прехвърлени по мрежа. Някои разработчици предпочитат да записват 

метанинформацията, касаеща микросървис, в хоста, където помещава самият 

микросървис. Запазването на целостта на тази информация е строго наложително. 

STRIDE категория отнасяща се към опазване целостта на данни е „Подправяне“ 

(Tampering).  

 

• Ако потребител извърши действие, но твърди, че не го е направил, това би 

намалило отговорността. Пример за това е, когато операционна система използва 

лошо конфигурирана защитна стена, която забранява достъпа на определени 

заявки предназначени за работещ микросървис. Това би довело до неуспешно 

изпълнение на цялата  задача. Такава заплаха може да бъде уловена с 

регистриране на всяка дейност, извършена от потребител и/или микросървис. 

STRIDE категорията, към която спадат такъв тип заплати е „Отхвърляне“ 

(Repudiation). 

 

• Друга ситуация е, когато неоторизиран потребител/микросървис оперира с 

информация, която е забранена за разкриване. Източникът на данни може да е 

работещ процес, файлова система или поток от данни, а съдържанието може да е 

важна информация показваща текущо състояние на система или крипто ключове. 

Най-добрият начин за смекчаване на риска е като се повиши нивото на 

поверителност. Най-близката STRIDE категория е Разкриване на информация 

(Information Disclosure). 

 

• Следваща заплаха, е когато има опит за препълване на хардуерен ресурс - памет, 

процесор, хранилище на данни или други. Запълването на мрежовата честотна 

лента на система, в която помещава микросървис, значително увеличава времето 

му за отговор. Категорията, която е отнесена към работоспособността на 

микросървис е „Отказ от услуга“ (Denial of Service).  

 

• Следващ пример е, когато потребител има възможност да направи нещо без 

необходимите специфични права за достъп. Само администратори трябва да 

могат да работят с основни услуги в операционна система или контейнер. В 

противен случай би довело до спиране на работещ сървис. Използването на 

методи за привилегии и оторизации би смекчило заплахи от този тип. 



56 

 

Категорията, която разглежда ситуации от такъв вид е „Повишаване на 

привилегии“ (Elevation of Privilege). 

 

5.3 Препоръки при избор на модели за сигурност 

 

В следващите няколко подточки се предлагат модели за сигурност, които имат 

връзка с частта „Микросървисна среда“. Към всеки един модел се добавя и препоръки за 

места, където би могъл да бъде използвани. Списъкът с всички модели както и STRIDE 

категорията, към която спадат,  е показан на Фиг. 26 и Фиг. 27. 

 
Публикуван е научен труд в тази насока [59]. 

 

 

Фиг. 26 Модели за сигурност при Микросървисна среда 

 

 

Фиг. 27 Видове подходи за поставяне на микорсиървиси (deployment) 

отнесени към всеки един от моделите за сигурност 

 

Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

Administrator Hierarchy ✓ ✓ ✓

Building the Server from the Ground Up ✓ ✓

Checkpointed Systems ✓

Controlled Execution Environment ✓

Documenting the Server Configuration ✓ ✓ ✓

Patching Proactively ✓ ✓ ✓

Pathname Canonicalization ✓

Protection Rings ✓

Testing on a Staging Server ✓

Secure IaaS/open IaaS/OpenStack ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Threat modelling approach

Patterns

Standalone 

OS
Container

Administrator Hierarchy ✓ ✓

Building the Server from the Ground Up ✓

Checkpointed Systems 

Controlled Execution Environment ✓

Documenting the Server Configuration ✓ ✓

Patching Proactively ✓ ✓

Pathname Canonicalization ✓

Protection Rings ✓

Testing on a Staging Server ✓ ✓

Secure IaaS/open IaaS/OpenStack 

Deployment approach

Patterns
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5.3.1 Administrator Hierarchy  

 

Administrator Hierarchy [60] разисква няколко заплахи, при които има наличие на 

пълен контрол за всички администратори, така че да разполагат с неограничени права 

върху системи помещавани от микросървиси. Решението е да се разделят 

администраторските права на няколко йерархични роли. Например отделните 

администратори да имат възможност да работят с ограничени правомощия, а в случай, 

че е необходимо манипулиране на системни регистрационни файлове, то поне двама 

администратори трябва да бъдат включени в задачата. Друг случай е, когато се налага 

разпределяне на Docker платформа в няколко нива. Това изисква администраторите да 

имат различни роли като ContainerAdministrator, ImageAdministrator, DockerAdministrator 

и RepositoryAdministrator (Фиг. 28). Всяка една от тези роли може да бъде разпределена 

на различен администратор. Този модел може да се приложи за всеки от методите за 

разпределяне на микросървиси. STRIDE категориите, към които спада са: Измама, 

Отхвърляне и Повишаване на привилегиите. 

 

 

Фиг. 28 Клас диаграма за Administrator Hierarchy 

 

5.3.2 Building the Server from the Ground Up  

 

Building the Server from the Ground Up [30] засяга нуждите от настройка на 

операционната система и съветва как например да бъде разпространяван микросървис 

върху ново копие на операционна система, а не върху система, която се използва отдавна. 

Този модел улеснява администраторите при съответното конфигуриране на 

операционната система. Приложим е за микросървис, разположен върху самостоятелна 

ОС, тъй като вероятността от използване на старо изображение (image) на ОС е често 

срещана. Спада към категориите Подправяне и Отказ от услуга. 

 

5.3.3 Checkpointed Systems  

 

Checkpointed Systems [47] обхваща случаите, когато някои злонамерени дейности 

биха довели до срив в операционна система или разрушаване на изображение (image) на 
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контейнер. За да се предотврати подобна заплаха, трябва да се създаде работеща 

моментна снимка (snapshot) с най-новите промени. Функционалността се поддържа от 

повечето доставчици на контейнери, както и някои доставчици на виртуализация на ОС. 

Моделът е приложим за всеки разпределен метод и спада към категория Отказ от услуги. 

 

5.3.4 Controlled Execution Environment  

 
Controlled Execution Environment [33] дава повече яснота за начина, по който се 

дават определени права за всеки ОС процес. Например, ако микросървис има право на 

достъп до диск, съдържащ важни файлове, съществува възможност от злоупотреба на 

тези файлове, ако същият този микросървис е под злонамерена атака. Моделът спада към 

разпространение на микросървиси в самостоятелна ОС и покрива STRIDE категория 

Подправяне. 

 

5.3.5 Documenting the Server Configuration  

 
Documenting the Server Configuration [30] дава яснота на това как сложно софтуерно 

приложение, направено от много микросървиси, трябва да бъде подробно 

документирано. Примери за действия, които трябва да бъдат документирани са: 

подробна инструкция за създаване на изображение (image) от нулата, необходими 

библиотеки, за да може да се стартира софтуерна рамка (framework) и т.н.. 

Недокументирана инструкция за създаване на изображение може да доведе до 

оставянето на отворени незащитени портове (telnet). Той е подходящ за всеки от 

методите за разпространяване на микросървиси и спада към следните категории: 

Подправяне, Разкриване на информация и Отказ от услуга. 

 

5.3.6 Patching Proactively  

 

Patching Proactively [30] описва как всички софтуерни приложения често могат да 

съдържат пропуски, което впоследствие може да доведе до потенциална уязвимост. 

Проактивното запълването на пропуски (Patching) в среда, помещавана от микросървиси, 

би защитило софтуерно приложение от най-популярните заплахи. Моделът спада към 

следните категории: Подправяне, Разкриване на информация и Отказ от услуга. 

 

5.3.7 Pathname Canonicalization  

 
Pathname Canonicalization [55] има за цел да гарантира, че всички файлове, 

управлявани например от микросървис, имат валиден път. Той не позволява символични 

връзки (symbolic links) или преки пътища (Shortcuts), защото те зависят тясно от 

операционната система и може да попречат при намирането на файл, ако не бъдат 

обновявани. Моделът съответства на следната STRIDE категория: Подправяне. 
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5.3.8 Protection Rings  

 

Protection Rings [61] дава почти същите предимства като Controlled Execution 

Environment [33], но е отнесен за по-сложни системи, състоящи се от поне три 

микросървиса. Всеки микросървис може да бъде зачислен към определен защитен 

пръстен, като всеки пръстен е позициониран в конкретно ниво на сигурност. Всяко ниво 

на сигурност дава различни права за управление на системни ресурси. Фиг. 29 изобразява 

няколко микросървиса, позиционирани в три пръстена. 

 

 

Фиг. 29 Позициониране на микросървис в конкретен пръстен 

 

5.3.9 Testing on a Staging Server  

 
Testing on a Staging Server [30] съветва софтуерните приложения да бъдат 

разработвани и тествани във вътрешна стейджинг среда (Staging system) преди 

транспортирането им до производствена система (Production system). Микросървиси 

намиращи се в тестова среда трябва да оперират с почти същото съдържание на данни 

както при продуктивна среда. По този начин се дава възможност грешките да бъдат 

намирани и коригирани в по-ранен етап. Този подход предотвратява сривове при 

производителни микросървиси (Production microservices), ако в изчисленията си боравят 

със сложни данни. Следователно, моделът влиза в категория: Отказ от услуга. 
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5.3.10 Secure IaaS/open IaaS/OpenStack 

 

Secure IaaS/open IaaS/OpenStack [22] е набор от три модела, които описват как 

трябва да се повиши цялостно сигурността на Infrastructure-as-a-Service (IaaS) [25]. Те 

предлагат богат набор от решения в много категории като Удостоверяване, Оторизация, 

Дневник (Logging), Криптография и т.н. Прилагането им предполага защита срещу 

всички категории на STRIDE. 
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Заключение 

 

Разгледано е микросървисно приложение в част Микросървисна среда. За повече 

яснота са разгледани няколко среди, върху които могат да бъдат разположени 

микрисървиси: Операционна Система, Контейнер и IaaS. 

 

Предложен е концептуален модел на микросървисно приложение разположено 

върху три от избраните среди за съхранение: Операционна Система, Контейнер и IaaS 

 

Отчетени са предимствата и недостатъците на трите вида среди, в които 

микросървиси могат да бъдат разположени  

 

Направен е анализ на заплахите върху система базирана на микросървисна 

архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни потребители, така и от 

микросървиси разположени в същия домейн. Използваният подход за анализ на 

заплахите е STRIDE. 

 

Предложени са модели за сигурност, които имат връзка с частта „Микросървисна 

среда“. 

 

Направено е категоризиране на всеки един от моделите за сигурност спрямо 

анализът на заплахи базиран на STRIDE. 

 

Добавени са препоръки към всеки един модел за сигурност относно местата, където 

биха могли да бъдат използвани.  
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6 VI ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ЗАПЛАХИ В ЧАСТ МИРКОСЪРВИСИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ 
ВЪРХУ ПЛАТФОРМИ НА РАЗЛИЧНИ ДОСТАВЧИЦИ 

 

 

Микросървисно приложение, използвано в много от случаите като облачно 

решение [24], има своите предимства като това различни части от него да бъдат 

разпределени върху два или повече доставчика. Това от своя страна засилва риска от 

злоупотреби поради липса на предварителна договореност между доставчиците. 

 

В интернет се срещат много източници, които предлагат способи за намиране на 

застрашени точки в софтуерни системи, като част от тях предлагат и различни по вид 

решения. След анализирането им, се установи, че те са или твърде абстрактни или 

предлагат решения за приложения отнесени към друг архитектурен стил. 

 

Една от целите на този раздел е да се покажат уязвимостите, които биха могли да 

се проявят в софтуерни приложения, за които е взето решение да бъдат разделени и 

позиционирани в два или повече доставчика – Фиг. 30. 

 

 

Фиг. 30 Опит за въздействане върху комуникацията между микросървиси 

разпределени в различни доставчици. 

6.1 Концептуален модел 

 

Първа стъпка в изграждането на концептуален модел е запознаването с 

възможности, предлагани при изграждане на облачни приложения разпределени под 

шапката на два или повече доставчика.  
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Облачните системи, познати още като “Cloud solutions”, могат да предложат 

различен по вид решения, в зависимост от нуждите на потребителите. Най-използвани 

към момента са: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure 

as a Service (IaaS) [25].  

 

За целите на текущите изследвания е взето под внимание „Platform as a Service 

(PaaS)“. Той предоставя платформа за внедряване на софтуерно приложение, като поема 

отговорността за хардуерната част, върху която ще е разположено то. Примерът, който е 

даден се базира на микросървисна архитектура, като едната половина на приложението 

е разпределена в доставчик „А“, а другата половина в доставчик „В“ – Фиг. 31. 

 

 

Фиг. 31 Облачна екосистема състояща се от два доставчика 

 

Известни доставчици на такъв тип услуги (PaaS) към момента са: Amazon AWS 

[62], Microsoft Azure [63], Google App Engine [64] и др.  

 

Комуникацията между отделните доставчици може да бъде осъществена или чрез 

директна комуникация базирана на REST [7] или чрез използване на API Gateway [4] като 

посредник. 

 

6.2 Анализ на заплахите 

 

В текущата точка се прави анализ на заплахите върху система базирана на 

микросървисна архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни 

потребители, така и от инструменти даващи възможност за установяване на комуникация 

межди доставчици. 

 

Взимайки в предвид условията описани за всяка една от точките от модела за 

откриване на заплахи STRIDE и тълкувайки ги спрямо контекста на избраната част 

„Микросървиси разпределени върху платформи на различни доставчици“ се прави 

следния анализ на заплахи: 
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• Пример за „Измама“ (Spoofing) е, когато даден микросървис се опитва да поиска 

данни от микросървис разположен в друг доставчик, който вече е под контрол на 

злонамерен потребител. Най-добрият начин да се предотврати подобна заплаха е 

да се изгради способ, който да охранява микросървиси. 
 

• Подправяне (Tampering) означава извършване на незаконни дейности с цел 

промяна на настройки на защитна стена. В много от случаите, подправянето води 

до промяна на съдържание на файл, памет или данни, прехвърлени по мрежа или 

съхранени на файлова система. 

 

• Отхвърляне (Repudiation) или в частност отрицание да се приеме дадено 

твърдение за вярно. Пример за такава ситуация е, когато потребител е повлиял 

злонамерено върху способите за комуникация между отделните доставчици, но 

твърди, че вината не е негова. Заплаха от такъв тип може да бъде предотвратена 

чрез записване на всяка активност случваща се във всеки един от доставчиците.  

 

• Разкриване на информация (Information Disclosure) може да се случи, когато 

неоторизиран потребител манипулира конфигурационните файлове на 

микросървисната среда без да има нужните права.  

 

• Отказът от услуга (Denial of Service) разглежда случаи, в които има изчерпване на 

ресурси. Всички доставчици трябва да имат защитни механизми, които да 

предпазват работещите микросървиси от срив поради недостатъчно дисково 

пространство. Работа в посока увеличаване на процентът на достъпност 

(Availability) е ключов при такъв тип заплахи. 

 

• Повишаване на привилегии (Elevation of Privilege) разглежда случаи, в които 

даден потребител е придобил права позволяващи му да управлява софтуерно 

приложение разположено върхо няколко доставчици. Високите права дават 

възможност за спиране и рестартиране на работещи процеси окупирани от 

микросървисно приложение. Правилното раздаване на права е от изключително 

значение. 

 

6.3 Препоръки при избор на модели за сигурност 

 

В следващите няколко подточки се предлагат модели за сигурност, които имат 

връзка с частта „Микросървиси разпределени върху платформи на различни 

доставчици“. Към всеки един модел са добавени и препоръки за места, където биха могли 

да бъдат използвани. Списъкът с всички модели, както и STRIDE категорията, към която 

спадат, е показан на Фиг. 32. 

 

Публикуван е научен труд в тази насока [65]. 
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Фиг. 32 Модели за сигурност при микросървиси разпределени върху 

платформи на различни доставчици 

 

6.3.1 3rd Party Communication  

 

3rd Party Communication [43] дава няколко изисквания, които биха могли да бъдат 

приложими в процеса на договаряне на бизнес отношения между доставчици на PaaS. 

Основната цел е да се ограничи достъпът на информацията, която те съхраняват и 

обменят помежду си. Следването на всички изисквания ще предотврати по-нататъшно 

манипулиране на данни и разкриване на информация, което спада към STRIDE 

категориите: Подправяне и Разкриване на информация. 

 

6.3.2 AGENCY GUARD  

 

AGENCY GUARD [66] дава по-голяма яснота относно прилагането на защитен 

механизъм под формата на посредник за достъп до микросървиси. Директният достъп до 

микросървис е забранен поради риск от злоупотреба. Следователно, създаването и 

имплементирането на такъв модел в API Gateway и пренасочването на целия трафик, 

сформиран между два или повече доставчика, към API Gateway, ще повиши 

устойчивостта на софтуерно приложение. STRIDE категориите, към които се причислява 

е: Подправяне и Разкриване на информация. 

 

6.3.3 AGENT AUTHENTICATOR  

 

AGENT AUTHENTICATOR [66] предлага решение за това как да се защити 

комуникационния поток между два доставчика, като се използва Authenticator за 

предоставяне на достъп. С негова помощ може да се създават сесии за олекотяване на 

пакетите. Моделът спада към категория: Измама. 

 

Patterns Spoofing Tampering Repudiation
Information 

Disclosure

Denial of 

Service

Elevation of 

Privilege

3rd Party Communication ✓ ✓

AGENCY GUARD ✓ ✓

AGENT AUTHENTICATOR ✓

Application Firewall ✓ ✓

Cloud Access Security Broker ✓ ✓

Integration Reverse Proxy ✓

Known Partners ✓ ✓ ✓

Log for Audit ✓ ✓

Secure Assertion ✓ ✓ ✓

Secure Logger ✓
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6.3.4 Application Firewall  

 

Application Firewall [48] [67] насърчава разработчици да използват софтуерна 

защитна стена, базирана на конкретни правила, която да бъде имплементирана във всеки 

от използваните доставчици. С нейна помощ могат да се филтрират входящи заявки към 

микросървиси с цел ограничаване на достъп на злонамерени потребители. Приложен в 

API Gateway, той работи срещу Измама и Отказът от услуга. 

 

6.3.5 Cloud Access Security Broker  

 

Cloud Access Security Broker [68] предоставя цялостно решение, което може да бъде 

внедрено в облачни системи. Предимството му е, че веднъж влязъл в системата 

потребител, може да достъпва микросървиси в различните доставчици без нужда от 

повторно логване. Моделът спада към категории: Измама и Повишаване на привилегии. 

 

6.3.6 Integration Reverse Proxy  

 

Integration Reverse Proxy [33] съветва разработчици на софтуерни приложения да 

съхраняват на едно място цялата метаинформация за всеки един от микросървисите, без 

значение къде е разположен. Освен това, честата актуализация на метаинформацията е 

наложителна. Информация от такъв тип съдържа в себе си IP адреси на микросървиси, 

методи за достъп към тях и т.н. Моделът спада към категория Отказът от услуга. 

 

6.3.7 Known Partners  

 

Known Partners [33] съветва разработчици да търсят такива доставчици, които са в 

добри отношения един с друг. Това се изисква поради фактът, че те имат вече направена 

спогодба за бърз и сигурен достъп помежду си. Този модел помага за предотвратяване 

на Подправяне, Разкриване на информация и Повишаване на привилегии. 

 

6.3.8 Log for Audit  

 

Log for Audit [30] дава препоръки към разработчици на софтуерни приложения да 

регистрират всички събития случващи се във всеки един от доставчиците. Това ще 

помогне при разследването на причината даден микросървис да е попаднал под 

злонамерена атака. Моделът спада към категории Подправяне и Отхвърляне. 

 

6.3.9 Secure Assertion  

 

Secure Assertion [30] предлага решение за повишаване на сигурността, като всеки 

един микросървис трябва да бъде проверяван за изправност. Базирана на множество 
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шаблони, всяка проверка трябва да удостоверява дали даден микросървис покрива 

очакваното поведение. STRIDE категориите, към които спада са Подправяне, 

Отхвърляне и Отказът от услуга. 

 

6.3.10 Secure Logger 

 

Secure Logger [43] има за цел да попречи на атакуващ потребител да събира 

потенциално полезна информация за система, върху която работят микросървиси. Той 

дава препоръки и в случаи, в които злонамерен потребител се опитва да прикрива 

следите си чрез редактиране на системни регистрационни файлове. Информация за за 

такъв тип действия се съхранява в системните логове на всеки един от доставчиците. 

Категорията, към която този модел спада е Отхвърляне. 
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Заключение 

 

Разгледано е микросървисно приложение в част „Микросървиси разположени върху 

платформи на различни доставчици“. Сървис моделът, който е взет под внимание е  PaaS 

(Platform as a Service). 

 

Предложен е концептуален модел на микросървисно приложение разпределено 

върху два доставчика. 

 

Направен е анализ на заплахите върху система базирана на микросървисна 

архитектура. Заплахите биха могли да идват както от външни потребители, така и от 

микросървиси разположени в същия доставчик. Използваният подход за анализ на 

заплахите е STRIDE. 

 

Предложени са модели за сигурност, които имат връзка с частта „Микросървиси 

разположени върху платформи на различни доставчици“. 

 

Направено е категоризиране на всеки един от моделите за сигурност спрямо 

анализът на заплахи базиран на STRIDE. 

 

Добавени са препоръки към всеки един модел за сигурност относно местата, където 

биха могли да бъдат използвани.  
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7 VII ГЛАВА. РАЗРАБОТВАНЕ НА ЙЕРАРХИЧНА 
ТАКСОНОМИЯ ОТ МОДЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
СИГУРНОСТТА В СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
БАЗИРАНИ НА МИКРОСЪРВИСНА АРХИТЕКТУРА 

 

7.1 Избор на методология за описание на йерархична 
таксономия 

 

Избраната методология за описание на таксономия на модели за сигурност от 

йерархичен тип се осланя на правилата декларирани в CIM (Common Information Model) 

[14]. 

 

CIM е концептуален информационен модел за описание на различни 

управленчески субекти, приложни обекти и доставчици на услуги. Той предоставя 

насоки за правилното структуриране и управление на информация идваща под различна 

форма. Техниките, които използва са заимствани от добрите практики на обектно 

ориентираното моделиране. Те се различават от обектно ориентираното програмиране. 

 

Информационни модели от такъв тип използват различни по вид елементи като 

класове (Classes), свойства (Properties), методи (Methods) и асоциации (Assosiacion). В 

следващите подточки са предоставени примери на всеки един от използваните елементи. 

 

От CIM асоциацията предоставят различни начини за представяне на информация, 

като всеки от тях си има предимства и недостатъци. За целите на текущите изследвания 

се използва Езика за дефиниране на интерфейса (Interface Definition Language (IDL)) или 

така нареченият Управляем формат на обекта (Managed Object Format (MOF)). 

 

Синтаксисът на MOF е описан под формата на нотации, които са дефинирани в 

стил на Augmented BNF for Syntax Specifications [69]. Главният способ за описание на 

обекти и инстанции към тях е в текстов вид. Коментари към всеки един от елементите е 

разрешен само в Unicode или UTF-8 формат. 

 

7.1.1 Дефиниране на схема (Schema) 

 

CIM се състои от спецификация (Specification) и схема (Schema). Спецификацията 

определя детайлите за интегриране с други модели на управление, докато схемата 

предоставя действителните описания на модела. 

 

CIM е структуриран по такъв начин, че управляваната среда може да се разглежда 

като съвкупност от взаимосвързани системи, всяка от които е съставена от множество 

дискретни елементи.  
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Схемата е градивен елемент, който съдържа в себе си набор от класове със свойства 

и асоциации. Те осигуряват добре структурирана концептуална рамка, в която е 

възможно да се имплементира таксономия от събрана информация. В текущият случай 

се използват модели за сигурност в контекста на софтуерно приложение базирано на 

микросървисна архитектура.  

 

За име на схема е използвано общото название „Security”. Връзката Схема-Клас се 

обозначава с помощта на знак „_“: 

 

class Security_MicroserviceSecurity {} 

 

7.1.2 Дефиниране на класове (Classes) 

 

Класът представлява план или прототип, който определя свойствата и методите, 

общи за определен вид обект. Свойствата описват данните на класа, а методите описват 

поведението на класа. Класът съществува в обхвата на схема, към която е причислен. 

Класът трябва да принадлежи само на една схема и името на класа трябва да бъде 

уникално за тази схема.  

 

Йерархията на класовете започва с абстрактен клас, който дефинира основните 

елементи, които всички подкласове ще наследят.  

 

За абстрактен клас е избрано името „MicroserviceSecurity“: 

 

[Abstract, Version ("2.7.0"), Description ( 

"In the context of CIM the Schema name is Security." 

"MicroserviceSecurity is an abstract class that" 

"provides a common superclass" 

"for all parts of Microserve Architecture") ] 

class Security_MicroserviceSecurity { … } 

 

Класовете, които наследяват абстрактен клас MicroserviceSecurity представляват 

отделните области на микросървисна архитектура дефинирани в глави 2, 3, 4, 5 и 6. 

Всички избрани модели за сигурност също са представени под формата на класове. 

Релации между класовете, представящи моделите за сигурност, и съпътстващите ги 

области, са описани в подточка 7.2. Връзката между класове и абстрактен клас се 

дефинира чрез „:“ : 

 

[Description ( 

"WS-Trust defines a security token service and a trust" 

"engine which are used by web services to authenticate other" 

"web services. Using the functions defined in WS-Trust, applications" 

"can engage in secure communication after establishing trust.") ] 

class Security_APatternforWSTrust : Security_MicroserviceSecurity {   } 
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7.1.3 Дефиниране на свойства (Properties) 

 

Свойствата представляват стойност, използвана за характеризиране на клас. 

Свойствата са уникални и биват дефинирани в обхвата на класа. Те се състоят от име, 

тип данни и стойност. 

 

Свойствата са дефинирани в абстрактен клас „MicroserviceSecurity“ като: 

 

[Override ("Context"), MaxLen (64), Description ( 

"The Context describes the nature of a situation, " 

"which includes domain assumption and" 

"expectation of a system environment. " ] 

string Context;  

 

Стойността им е дадена в подкласовете на всички модели за сигурност: 

 

Context = "Distributed applications need to establish secure and trusted relationships between 

them to perform some work in a web-service environment which may be unreliable and/or 

insecure (e.g. the Internet). The concept of "Trusting A" mainly means "considering true the 

assertions made by A", which does not necessarily correspond to the intuitive idea of trust in 

its colloquial use. WS-Security begins with the assumption that, if one of the parties uses a 

particular type of security token within the WS-Security header, then the other party will be 

able to interpret and process this token. A fundamental issue that WS-Security did not address 

is how two entities (a SOAP client and SOAP Service) can agree on the nature and 

characteristics of the security tokens that are the fundamentals of WS-Security."; 

 

7.1.4 Дефиниране на връзки между отделните класове (Reference) 

 

Референцията е специален тип свойство използвано като указател към инстанция 

на клас. Декларира се с ключова дума REF:  

 

[Override ( "PatternAuthenticator" ),  

Max ( 1 )] 

Security_Authenticator REF PatternAuthenticator; 

 

7.1.5 Дефиниране на сложни връзки между отделните класове 
(Association) 

 

Асоциацията е тип клас, който има две или повече референции. Асоциациите 

представляват връзки между два или повече класа.  

 

С негова помощ се осъществява групиране на отделните модели за сигурност към 

съответната им категория: 
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[Abstract, Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by poor mechanism for storing data" 

"against DataBase or FileSystem." 

"The class DataPersistance" 

"enhances Environment") ] 

class Security_DataPersistance : Security_Environment { 

 

 [Override ( "PatternClearSensitiveInformation" ),  

Max ( 1 )] 

Security_ClearSensitiveInformation REF PatternClearSensitiveInformation; 

 

 [Override ( "PatternEncryptedStorage" ),  

Max ( 1 )] 

Security_EncryptedStorage REF PatternEncryptedStorage; 

 

 [Override ( "PatternFileAuthorization" ),  

Max ( 1 )] 

Security_FileAuthorization REF PatternFileAuthorization; 

 

[Override ( "PatternLimitedView" ),  

Max ( 1 )] 

Security_LimitedView REF PatternLimitedView; 

 

 [Override ( "PatternMultilevelSecurity" ),  

Max ( 1 )] 

Security_MultilevelSecurity REF PatternMultilevelSecurity; 

 

 [Override ( "PatternSecureDirectory" ),  

Max ( 1 )] 

Security_SecureDirectory REF PatternSecureDirectory; 

  

} 

 

7.1.6 Квалификатор (Qualifier) 

 

Квалификаторите са стойности, които предоставят допълнителна информация за 

класове, асоциации, свойства или референции. Всички квалификатори имат име, тип, 

стойност и обхват.  

 

Използваните квалификатори се използват, за да се обособят колко пъти (Max ( 1 )) 

даден модел за сигурност може да бъде използван в контекста на категорията, към която 

спада: 

 

[Override ( "PatternAdministratorHierarchy" ),  

Max ( 1 )] 
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Security_AdministratorHierarchy REF PatternAdministratorHierarchy;  

 

7.2 Дефиниране на релации между отделните области 

 

В първа глава са пояснени спецификите на софтуерно приложение базирано на 

микросървисна архитектура. Предоставен е и пример с концептуален модел, който 

използва добрите практики от прилагането на архитектура от този тип(Фиг. 3). 

 

Концептуалният модел се използва, за да се формират основните области, върху 

които се прави анализ на заплахи. Използваният способ за анализ на заплахи е базира на 

STRITDE [13].  

 

В глави 2, 3, 4, 5, 6 се разглеждат всичките пет области – „Акаунт и Идентичност 

(Аccount and Identity)“, “Комуникация (Communication)”, „Съхраняване на данни (Data 

Persistance)“, “Среда (Environment)“ и „Различни доставчици (Third Party Suppliers)“. За 

по-голяма прецизност областта “Комуникация (Communication)” е разделена на две 

подобласти – “ Междусървисна комуникация (Interconnection)“ и „Съобщения 

(Messages)”. 

 

На Фиг. 33 е показана подредбата на всички области: 

 

 

Фиг. 33 Йерархия на областите в микросървисна архитектура 

 

Повишаването на сигурността (Microservice Security) стои на най-високо ниво в 

йерархията. Тя се разклонява в две посоки. Първата е в контекста на повишаване 

сигурността само в обсега на един доставчик на услуги [25] без значение дали софтуерно 
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приложение е разположено върху повече от един доставчик. Ако има наличие на два или 

повече доставчици то това разклонение се прилага за всеки доставчик по отделно. 

 

Второто разклонение е покрива единствени случаите, в които има наличие на 

повече от един доставчик на услуги. Той се грижи за повишаване на сигурността между 

отделните доставчици. 

 

Областта „Account and Identity” заема първо място в първото разклонение на 

„Microservice Security”. Причината за това е, че той е от най-голямо значение, поради 

фактът, че крайните потребители са тези, които създават предпоставки за изтичане на 

информация. Ако те имат неограничени права към цялата система, това би помогнало на 

злонамерени външни потребители да се сдобият с тези права и да направят непоправими 

неща. 

 

Следваща по ред област е „Environment”. Правилното конфигуриране и 

експлоатиране на средата е от съществено значение, за да се избегне нежелано 

поведение. Обновяването на работните библиотеки, които се използват от приложение, 

ще смекчи уязвимости породени от бъгове в тях. 

 

Средата “Environment” се разклонява на две подобласти. Първата е свързано с 

комуникацията “Communication”, която се осъществява между отделните микросървиси. 

Втората е свързано с информацията, която се съхранява от страна на всеки един 

микросървис “Data Persistance”. 

 

Комуникацията (Communication) е разделена на две подобласти - “Междусървисна 

комуникация (Interconnection)“ и „Съобщения (Messages)“. Първа по ред е поставена “ 

Междусървисна комуникация (inter-connection)“, защото тя е основополагаща при 

комуникация межди отделните микросървиси. Първо се установява връзката между 

микросървисите и тогава започва прехвърлянето на съобщения (Мessages). 

 

7.2.1 Списък от модели за сигурност и трансформирането им 
спрямо изискванията на CIM  

 

Моделите за сигурност са групирани и представени в глави 2, 3, 4, 5, и 6 и по 

конкретно във Фиг. 9, Фиг. 16, Фиг. 17, Фиг. 22, Фиг. 26 и Фиг. 32. Те са представени в 

табличен вид с пояснение към коя STRIDE категория принадлежат. 

 

На Фиг. 34 и Фиг. 35 са представени всички модели за сигурност разпределени във 

всяка една от категориите. 
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Фиг. 34 Модели за сигурност от категория: Account and Identity, 

Environment и Third Party Suppliers 

 

 

Фиг. 35  Модели за сигурност от категория: Communication и Data 

Persistance 

 

Всеки един от моделите за сигурност е избран спрямо това дали описанието 

предоставено от тях в точки Контекст (Context) и Решение (Solution) (Фиг. 5) отговаря 

на някоя от петте категории на микросървисната архитектура. 

 

За да може класовете в CIM да са по-лесно четими и да представят идентична 

информация, е използван шаблон, който е внедрен в абстрактен клас 
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„MicroserviceSecurity“. Той се състои от следните свойства: име на модели за сигурност 

„Pattern“, най-важните точки описващи всеки един от моделите – „Context“ и „Solution“, 

STRIDE група, към която спада даден модел „STRIDEAccronym“ и източник, в който е 

открит „Reference“. 

 

[Abstract, Version ("2.7.0"), Description ( 

"In the context of CIM the Schema name is Security." 

"MicroserviceSecurity is an abstract class that" 

"provides a common superclass" 

"for all parts of Microserve Architecture") ] 

class Security_MicroserviceSecurity { 

  

 [Override ("Pattern"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Pattern holds the exact name" 

  "of each pattern." ] 

 string Pattern; 

 

 [Override ("Context"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Context describes the nature of a situation, " 

  "which includes domain assumption and" 

"expectation of a system environment. " ] 

 string Context; 

 

 [Override ("Solution"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Solution guides us in solving a problem by providing " 

  "some information for correcting the issue." ] 

 string Solution; 

 

 [Description (  

 "An array of enumerated characters indicating the " 

 "accronyms of STRIDE that a certain pattern stands for."),  

 ValueMap { "S", "T", "R", "I", "D", "E" },  

 Values { "Spoofing", "Tampering", "Repudiation",  

"Information Disclosure", "Denail of Service", 

"Elevation of Privilege" }] 

char16 STRIDEAccronym[]; 

 

 [Override ("Reference"), MaxLen (64), Description ( 

  "The string value of Reference gives the name of" 

  "following information:" 

  " - Name of the arcicle or book." 

  " - Name of the author(s)." 

  " - Name of the proceeding" 

  " - Year of the publishing" ] 

 string Reference; 

 

} 
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Пример на модел за сигурност представен под формата на CIM Class e 

“Administrator Objects”.  Той наследява абстрактен клас MicroserviceSecurity и следва 

неговият шаблон: 

 

class Security_AdministratorObjects : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Administrator Objects"; 

 

 Context = "In RBAC environment, user-role assignment and role-privileges 

assignment are the major administrative tasks. Each user has a unique subject that describes 

the user’s permitted roles and user must activate roles associated with his subject to access 

information. This pattern creates subjects for users and delegates administrative 

responsibilities."; 

 

 Solution = "Create a distinct set of roles (administrator roles) with different privileges 

to manage users and roles. Create a separate role (Central administrator) to manage those 

administrator roles. Each administrator is given options to handle user-role assignment 

based on their administrative privileges."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S, E }; 

 

Reference = "S. Р. Kodituwakku, P. Bertok & L. Zhao, „APLRAC: A PATTERN 

LANGUAGE FOR DESIGNING AND IMPLEMENTING ROLE-BASED ACCESS 

CONTROL,“ in European Conference on Pattern Languages of Programs, 2001."; 

  

} 

 

7.2.2 Осъществяване на йерархичност и релации посредством CIM  

 

Всяка една от областите показани на Фиг. 33 има към себе си списък от модели за 

сигурност. Всички релации в CIM между отделните области се осъществяват 

посредством една от функционалностите наречена наследяване. Даден клас може да 

наследи друг клас, вследствие на което наследява и всички негови свойства и методи.  

 

Всички категории са представени под формата на класове. 

 

Абстрактният клас „Microservice Security” трябва да бъде наследен от всички 

подкласове. Това се постига чрез поетапно наследяване на отделните класове. Класът 

„Account and Identity” наследява „Microservice Security”: 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by not well configured Account and Identity mechanism." 

"The class AccountAndIdentity" 

"enhances MicroserviceSecurity") ] 

class Security_AccountAndIdentity : Security_MicroserviceSecurity { … } 
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Класът „Environment” наследява „AccountAndIdentity“: 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by not well configured environment," 

"where microservices reside." 

"The class Environment" 

"enhances AccountAndIdentity") ] 

class Security_Environment : Security_AccountAndIdentity { … } 

 

От своя страна класът „Environment” е наследен от други два класа 

„DataPersistance“ и „CommunicationInterConnection“: 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by poor mechanism for storing data" 

"against DataBase or FileSystem." 

"The class DataPersistance" 

"enhances Environment") ] 

class Security_DataPersistance : Security_Environment { ... } 

… 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by gaps while binding two or more micorservces." 

"The class CommunicationInterConnection" 

"enhances Environment") ] 

class Security_CommunicationInterConnection : Security_Environment { … } 

 

Класът „CommunicationMessages“ наследява „CommunicationInterConnection“: 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by gaps while binding two or more micorservces as well" 

"as while trasferring data among microservices." 

"The class CommunicationMessages" 

"enhances abstract CommunicationInterConnection") ] 

class Security_CommunicationMessages : Security_CommunicationInterConnection { … } 

 

Всички модели за сигурност са представени също под формата на класове. 

Използвана е и функционалността на CIM за дефиниране на сложни връзки, за да може 

всички модели за сигурност от една категория да бъдат обвързани правилно. 

Формирането на клас „CommunicationMessages“ е направен по следния начин: 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 

"by gaps while binding two or more micorservces as well" 

"as while trasferring data among microservices." 
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"The class CommunicationMessages" 

"enhances abstract CommunicationInterConnection") ] 

class Security_CommunicationMessages : Security_CommunicationInterConnection { 

 

 [Override ( "PatternAnonymitySet" ),  

Max ( 1 )] 

Security_AnonymitySet REF PatternAnonymitySet; 

 

 [Override ( "PatternCryptographicProtocol" ),  

Max ( 1 )] 

Security_CryptographicProtocol REF PatternCryptographicProtocol; 

 

 [Override ( "PatternDATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS" ),  

Max ( 1 )] 

Security_DATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS REF 

PatternDATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS; 

 

 [Override ( "PatternHiddenMetadata" ),  

Max ( 1 )] 

Security_HiddenMetadata REF PatternHiddenMetadata; 

 

 [Override ( "PatternLayeredEncryption" ),  

Max ( 1 )] 

Security_LayeredEncryption REF PatternLayeredEncryption; 

 

 [Override ( "PatternMorphedRepresentation" ),  

Max ( 1 )] 

Security_MorphedRepresentation REF PatternMorphedRepresentation; 

 

 [Override ( "PatternXMLEncryptionSyntaxandProcessing" ),  

Max ( 1 )] 

Security_XMLEncryptionSyntaxandProcessing REF 

PatternXMLEncryptionSyntaxandProcessing; 

 

} 

 

Целият код е предоставен в Приложение 1. 

 

7.3 Графично изобразяване на йерархична таксономия 

 

Данните предоставени под формата на CIM обектно моделиране могат да бъдат 

изобразени с помощта на различни инструменти. Примерът, който се разглежда е чрез 

използване на UI Wireframing [15]. 
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Wireframing е способ за представяне на идеи върху хартия, така че да могат да бъдат 

графично изобразени. Това спомага по-доброто онагледяване на йерархичната 

таксономия представена по-горе. 

 

На Фиг. 36 е показана схема на софтуерно приложение използващо микросървисна 

архитектура. Към схемата са прибавени и линкове, които предоставят достъп до списъци 

до всяка една от категориите описани в глави 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

 

Фиг. 36 Схема на софтуерно приложение използващо микросървисна 

архитектура 

 

Натискайки върху всяка една от категориите ще отвори втора страница, която 

показва всички модели за сигурност свързани към съответстващата им категория. На 

Фиг. 37 е показан пример с натискането на линк към „Account and Identity”. 
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Фиг. 37 Списък от модели за сигурност представени в графичен вид 

Всеки един от моделите за сигурност има хиперлинк към информация, която е 

записана в CIM класовете. На Фиг. 38 е даден пример с модел за сигурност „Access 

Control List (ACL)“. 

 

 

Фиг. 38 Графично представяне на модел за сигурност "Access Control List 

(ACL)" 
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7.4 Анализ на постигнатите резултати 

 

Предимствата от използването на CIM обектно ориентирано моделиране са: 

възможността за структуриране на данни описващи всеки един от моделите за сигурност, 

осъществяване на асоциации, които да групират модели за сигурност отнесени към 

конкретна област и изграждане на релации между отделните области. Тези три аспекта 

формират йерархична таксономия от модели за сигурност за подобряване на сигурността 

в софтуерни приложения базирани на микросървисна архитектура. 
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Заключение 

 

Избраната методология за описание на таксономия на модели за сигурност от 

йерархичен тип се осланя на правилата декларирани в CIM (Common Information Model). 

 

Избраният езикът за описание на всички елементи от CIM методологията е решено 

да спазва условията поставени в Управляем формат на обекта (Managed Object Format 

(MOF)). 

 

Използваните елементи, формиращи цялата йерархична таксономия на модели за 

сигурност са: Схема, Клас, Свойства, Връзки и Асоциации, Квалификатор. 

 

Графично е предоставена йерархия на областите в микросървисна архитектура. 

Описани са всички връзки между отделните области. 

 

Показани са отделни примери под формата на „Управляем формат на обекта 

(MOF)”, представящи различните елементи: Схема, Клас, Свойства, Връзки и 

Асоциации, Квалификатор. 

 

Резултатът получен от направата на йерархия на областите в микросървисна 

архитектура са графично представени с помощта на UI Wireframing. 

 

Направен е анализ на постигнатите резултати.  
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8 VIII ГЛАВА. ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА СИГУРНОСТ 
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОСЪРВИСИ 

 

Микросървисно приложение, имащо сложна бизнес логика, може да използва 

различни инструменти за управление. Изборът за това какъв инструмент да бъде 

използван се предоставя на софтуерните разработчици.  

 

В глави 2, 3, 4, 5 и 6 се прави анализ на заплахи върху пет области на софтуерно 

приложение, което е базирано на микросървисна архитектура - „Акаунт и Идентичност 

(Account and Identity)”, “Комуникация”, “Съхраняване на данни”, ,, Микросървисна 

среда” и “Микросървиси разположени върху платформи на различни доставчици“ . 

Всяка една от тези области може да бъде управлявана с помощта на отделни 

инструменти, всеки от които може да бъде конфигуриран с цел повишаване на 

сигурността. 

 

В следващите точки се разглеждат съвременни инструменти за управление на 

микросървиси, които могат да бъдат конфигурирани следвайки добрите практики на 

избраните модели за сигурност от Йерархичната таксономия от модели за сигурност 

описана в глава 7. 

 

8.1 Разработване на платформа за микросървисно 
приложение използваща съвременни технологии 

 

Платформата е интегрирано бизнес решение за автоматизиране на хетерогенни 

микросървисни системи. Тя трябва да бъде напълно контролируема, стабилна и сигурна. 

Платформата е изградена от компоненти с отворен код, като повечето от тях са 

модифицирани в различна степен според специфичните изисквания, а други са целево 

разработени за конкретната имплементация, но биха могли да бъдат интегрирани и в 

други системи. 

 

Освен представените тук решения за изграждане на платформа за микросървисно 

приложение могат да бъдат внедрени и други технологии предлагащи идентични 

възможности. 

 

В глава 2 е разгледана областта „Акаунт и Идентичност (Account and Identity)”. Тя 

може да бъде управлявана от различни инструменти, които предоставят 

функционалността „API Gateway”. Продуктът, който се използва в текущия 

концептуалния модел е Kong [16].  

 

Kong Gateway предоставя API Gateway функционалност под формата на отворен 

код, като осигурява достатъчно добра латентност и мащабируемост. Той има богат набор 

от приставки („plugins“), които да бъдат използвани в изграждането на концептуален 

модел. 
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В глава 3 е разгледана областта Комуникация. Тя е разделена на две части 

„Междусървисна комуникация“ и „Съобщения“ . Инструментът, който може да се 

използва при осъществяване на комуникация между микросървиси е RabbitMQ [17]. 

 

Предимствата при използване на RabbitMQ се изразяват в това, че той осигурява 

автономност на отделните микросървиси чрез предоставяне на канал, към който 

микросървиси да изпращат и получават съобщения. Предоставя и механизъм за 

буфериране на съобщения с цел коректност на работата по време на натоварвания и 

висока латентност на мрежата. 

 

В глава 4 е разгледана областта Съхраняване на данни. Тя основно е адресирана 

към едно от ограниченията на микросървисната архитектура – всеки микросървис може 

да оперира с информация, към която само той има достъп. При нужда от получаване на 

информация съхранявана от друг микросървис, то той трябва да се обърне към 

микросървисът разполагащ с тези данни, за да се избегне директния достъп. 

 

Инструментите, които се разглеждат в областта Съхраняване на данни са: база от 

данни MongoDB [18] и файлова система ext4 [19] предоставена от операционна система 

CentOS [20]. 

 

В глава 5 е разгледана областта Микросървисна среда. Тя е отнесена към средата, 

в която микросървиси могат да функционират. Видовете продукти предлагащи среди от 

такъв тип са: Docker container [21], CentOS [20] и IaaS [22]. Всяка една от средите 

разполага с набор от инструменти, които могат да допринесат за повишаване на 

сигурността. 

 

В глава 6 е разгледана областта „Микросървиси разположени върху платформи на 

различни доставчици“. В нея се разисква възможността бизнес логиката на 

микросървисно софтуерно приложение да бъде разделена и отделните елементи да бъдат 

разположени на два или повече доставчика на услуги. Подобен тип клъстеризация може 

да бъде управлявана с помощта на Kubernetes (K8s) [23]. 

 

Kubernetes (K8s) е система с отворен код за автоматизиране на мащабиране, 

управление и поставяне на контейнерни приложения като Docker. Той групира 

контейнери, съставящи софтуерно приложение, в логически единици с цел лесно 

управление и откриване.  

 

На Фиг. 39 е представена архитектура на платформа за управление на 

микросървисни приложения, който представя всички пет области разгледани в 

предишните глави. Показани са всички инструменти, които дават възможност за 

успешно прилагане на по-голямата част от моделите за сигурност описани в 

йерархичната таксономия от модели за сигурност. 
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Фиг. 39 Архитектура на платформа за управление на микросървисни 

приложения включваща всички разглеждани области 

 

8.2 Прилагане на модели за сигурност върху платформа 
изградена от съвременни бизнес решения  

 

В следващите точки се разглеждат примери, в които с помощта на модерни бизнес 

технологии се прилагат модели за сигурност представени в йерархична таксономия на 

модели за сигурност от глава 7. Всяка една от технологиите е разгледана в предишната 

точка 8.1. 
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8.2.1 Акаунт и Идентичност (Account and Identity) 

 

Бизнес приложението  взето под внимание тук е Kong [16]. Важно е да се отбележи, 

че за да може да се използва Kong, то трябва да бъде инсталирано на всички хостове, 

върху които се поставят микросървиси. 

 

Списъкът с всички модели за сигурност от „Акаунт и Идентичност“ е представен 

на Фиг. 9.  

 

8.2.1.1 A Pattern for WS-Trust  
 

A Pattern for WS-Trust [28] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

„OAuth 2.0 Authentication“ [70], който предоставя възможност за използване и 

управление на токъни. Конфигурирането на работна среда става чрез добавяне в 

конфигурационния файл на следната информация: 

 

plugins: 

- name: oauth2 

  service: {API_Gateway, Microservice_1, Microservice_2}.   //Depends on the place of 

using. 

  config:  

    scopes: 

    - email 

    - phone 

    - address 

    mandatory_scope: true 

    enable_authorization_code: true 

 

8.2.1.2 Access Control List (ACL)  
 

Access Control List (ACL) [29] може да бъде приложен с помощта на инсталиран 

плъгин “ACL” [71]. Той предоставя възможност за създаване на списък от потребители, 

всеки от които може да има различен атрибут. За да се активира трябва да бъде добавен 

следния низ от свойства: 

 

plugins: 

- name: acl 

  service: {service} 

  config:  

    whitelist: 

    - group1 

    - group2 

    hide_groups_header: true 
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8.2.1.3 Account Lockout 
 

Account lockout [30] може да бъде внедрен чрез използване на плъгин „HMAC 

Authentication“ [72]. С включване на допълнителната функционалност „clock_skew“ се 

предотвратяват атаки породени от инструменти за познаване на пароли: 

 

plugins: 

- name: hmac-auth 

  service: {service} 

  config:  

    clock_skew: true 

 

8.2.1.4 Actor and Role Lifecycle Pattern  
 

Actor and Role Lifecycle Pattern [31] може да бъде приложен с помощта на 

инсталиран плъгин “Wallarm” [73]. Категоризирането на различни групи от потребители 

изисква създаване на подробна схема от изисквания, която да филтрира запитванията 

идващи към отделни микросървиси. Цялата информация за потребител трябва да се 

записва в хедъра (header) на съобщение, за да може Wallarm да вземе решение за 

предоставяне на достъп. 

 

Пример за хедър: 

 

GET / HTTP/1.1 

Host: example.com 

X-Test: aaa 

X-Test: bbb 

 

Пример за това как могат да бъдат декларирани във Wallarm: 

 

[header, 'HOST'] — example.com 

[header, 'X-TEST', array, 0] — aaa 

[header, 'X-TEST', array, 1] — aaa 

[header, 'X-TEST', pollution] — aaa,bbb 

 

8.2.1.5 Administrator Objects  
 

Administrator Objects [32] дава решение на това как да се групират правилата на 

всички роли и техните привилегии. Пример за употреба е, когато има един основен 

администратор, който да може да управлява привилегиите на останалите 

администратори. Това е с цел централизация на администраторските дейности.  

 

Добрите практики от използването на този модел за сигурност могат да бъдат 

приложени като допълнение на модел за сигурност „Actor and Role Lifecycle Pattern“.  
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8.2.1.6 Authentucated Session  
 

Authenticated Session [30] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

“Session” [74]. Той може да се използва за управление на различни по вид сесии чрез 

предоставяне на голям списък от свойства за конфигуриране: 

 

services: 

  - name: example-service 

    url: http://mockbin.org/request 

 

routes: 

  - service: example-service 

    paths: ['/sessions-test'] 

 

consumers: 

  - username: anonymous_users 

    # manually set to fixed uuid in order to use it in key-auth plugin 

    id: 81823632-10c0-4098-a4f7-31062520c1e6 

  - username: fiona 

 

keyauth_credentials: 

  - consumer: fiona 

    key: open_sesame 

 

plugins: 

  - name: key-auth 

    service: example-service 

    config: 

      # using the anonymous consumer fixed uuid (can't use the username) 

      anonymous: 81823632-10c0-4098-a4f7-31062520c1e6 

      # cookie_secure is true by default, and should always be true, 

      # but is set to false for the sake of this demo in order to avoid using HTTPS. 

      cookie_secure: false 

  - name: session 

    config: 

      storage: kong 

      cookie_secure: false 

  - name: request-termination 

    service: example-service 

    consumer: anonymous_users 

    config: 

      status_code: 403 

      message: 'So long and thanks for all the fish!' 
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8.2.1.7 Authenticator 
 

Authenticator [33] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин “Basic 

Authentication” [75]. Плъгинът ще провери за валидност на идентификационни данни в 

хедъра на Proxy-Authorization или Authorization с цел верификация на потребител или 

микросървис. За да бъде активиран се използва следния низ от свойства: 

 

plugins: 

- name: basic-auth 

  service: {service} 

  config:  

    hide_credentials: true 

 

8.2.1.8 Authorization  
 

Authorization [33] допълва моделът за сигурност „Authenticator“ и може да бъде 

приложен също с помощта на инсталиран плъгин “Basic Authentication” [75]. Целта му е 

да провери дали на потребител или микросървис е разрешен достъп до друг микросървис. 

Информацията се записва в хедъра на съобщение като Proxy-Authorization или 

Authorization: 

 

$ curl http://kong:8000/{path matching a configured Route} \ 

    -H 'Authorization: Basic QWxhZGRpbjpPcGVuU2VzYW1l' 

 

8.2.1.9 Biometrics Design Alternatives  
 

Biometrics Design Alternatives [33] може да бъде приложен с помощта на друг 

софтуер Biometric Web API 2.0 [76], който е специално насочен в оторизирането на 

потребители с помощта на биометрични данни. Към момента няма възможност да бъде 

добавен като функционалност към Kong.  

 

8.2.1.10 Capability  
 

Capability [29] е подобрено решение на модел за сигурност „Access Control List“. 

Той е отнесен главно към софтуерни приложения състоящи се от изключително голям 

брой на микросървиси, както и при условие микросървисите да са разположени на 

отдалечени хостове. Плъгинът, който може да покрие изискванията на този модел за 

сигурност е „LDAP Authentication Advanced“ [77]. Конфигурационният файл изглежда 

по следния начин: 

 

plugins: 

- name: ldap-auth-advanced 

  service: {service} 

  config:  
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    ldap_host: host_name 

    ldap_port: port_number 

    start_tls: true 

    ldaps : true 

    attribute: cn 

    keepalive: 1000000 

 

8.2.1.11 Client Input Filter  
 

Client Input filter [30] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

“Request Validator” [78]. Той проверява заявките преди те да достигнат до микросървис 

като валидира съобщението, с което се изисква достъп. Самата валидация е базирана на 

предварително изготвена схема: 

 

plugins: 

- name: request-validator 

  route: {route} 

  config:  

    body_schema: [{"name":{"type": "string", "required": true}}] 

    version: kong 

 

8.2.1.12 Credential Delegation  
 

Credential Delegation [34] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

“LDAP Authentication” [79]. Ако потребител или микросървис получи права за достъп до 

друг микросървис, то това означава, че ще получи права и за негова инстанция. Пример 

за конфигуриране на LDAP е: 

 

plugins: 

- name: ldap-auth 

  route: {route} 

  config:  

    hide_credentials: true 

    ldap_host: ldap.example.com 

    ldap_port: 389 

    start_tls: false 

    base_dn: dc=example,dc=com 

    verify_ldap_host: false 

    attribute: cn 

    cache_ttl: 60 

    header_type: ldap 
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8.2.1.13 Directed Session  
 

Directed Session [30] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

“Session” [74]. Той терминира входящите запитвания, ако те не отговарят на конкретни 

изисквани като например потребител се опитва да достъпи друг раздел от уеб сайт без да 

има дадени права. Свойството, което се използва е „config.cookie_samesite: Strict”: 

 

services: 

  - name: example-service 

    url: http://mockbin.org/request 

 

routes: 

  - service: example-service 

    paths: ['/sessions-test'] 

 

consumers: 

  - username: anonymous_users 

    # manually set to fixed uuid in order to use it in key-auth plugin 

    id: 81823632-10c0-4098-a4f7-31062520c1e6 

  - username: fiona 

 

keyauth_credentials: 

  - consumer: fiona 

    key: open_sesame 

 

plugins: 

  - name: key-auth 

    service: example-service 

    config: 

      # using the anonymous consumer fixed uuid (can't use the username) 

      anonymous: 81823632-10c0-4098-a4f7-31062520c1e6 

      # cookie_secure is true by default, and should always be true, 

      # but is set to false for the sake of this demo in order to avoid using HTTPS. 

      cookie_secure: false 

  - name: session 

    config: 

      storage: kong 

      cookie_secure: false 

  - name: request-termination 

    service: example-service 

    consumer: anonymous_users 

    config: 

      status_code: 403 

      cookie_samesite: Strict 

      message: 'So long and thanks for all the fish!' 
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8.2.1.14 Grand-Based Access Control Pattern (GBAC)  
 

Grand-Based Access Control Pattern (GBAC) [35] може да бъде приложен с помощта 

на инсталиран плъгин “Key Authentication” [80]. Достъпът до криптирани данни може да 

се осъществи чрез подаване на подходящ ключ за оторизация. Самият ключ може да бъде 

добавен или като параметър при самата заявка или в хедъра на съобщение. 

Конфигурационният файл изглежда по следния начин: 

 

plugins: 

- name: key-auth 

  service: {service} 

  config:  

    key_names: apikey 

    key_in_body: true 

 

8.2.1.15 Password Design and Use  
 

Password Design and Use [33] предоставя списък с изисквания, които помагат при 

проектиране, създаване и управление на пароли за целите на оторизацията. Добрите 

практики описани в него могат да помогнат за по-прецизното поставяне на условия, 

когато има употреба на плъгини с цел оторизация. 

 

8.2.1.16 Privilege-Limited Role  
 

Privilege-Limited Role [32] може да бъде приложен с помощта на инсталиран плъгин 

“Request Termination” [81]. Ако на потребител са иззети привилегии без негово знание то 

тогава той трябва да бъде своевременно информиран. В конфигурационният файл 

(config.message) се описва съобщение, което трябва да бъде изпратено към потребител: 

 

plugins: 

- name: request-termination 

  route: {service} 

  config:  

    status_code: 403 

    message: The request was rejected due to lack of privileges for the user you use! 

 

8.2.1.17 Role-Based Access Control (RBAC)  
 

Role-Based Access Control (RBAC) [33] може да бъде приложен с помощта на 

допълнителна функционалност към основния пакет на Kong, която е позволена само в 

платената версия [82]. RBAC позволява фин контрол на достъпа до ресурси въз основа 

на модел на потребителски роли и нива на достъп. Потребителите могат да бъдат 

разпределени на една или повече роли, всяка от които притежава един или повече нива 

на достъп. 
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8.2.1.18 Session-Based Attribute-Based Authorization  
 

Session-Based Attribute-Based Authorization [36] може да бъде приложен с помощта 

на инсталиран плъгин “OpenID Connect” [83]. Той предоставя голям набор от 

функционалности като употреба на токъни при комуникация, боравене с подписани 

JSON пакети, работа със сесии и дефинирането на атрибути към тях и т.н. Всички те 

покриват изцяло предписанията описани в този модел за сигурност. Инсталирането му 

изисква заплащане на лиценз към Kong. 

 

8.2.2 Комуникация 

 

В следващите точки се разглеждат примери, в които се прилагат модели за 

сигурност представени в йерархична таксономия на модели за сигурност от глава 7 с 

помощта на модерни бизнес технологии. Инструментът, който може да се използва при 

осъществяване на комуникация между микросървиси е RabbitMQ [17]. 

 

Списъците с всички модели за сигурност от „Комуникация“ са представени на Фиг. 

16 и Фиг. 17. 

 

8.2.2.1 Authoritative Source of Data  
 

Authoritative Source of Data [43] защитава микросървисите от получаване на 

съобщения с различен формат. Пример за различен формат е когато се промени 

структурата на съобщение с формат JSON. Това налага използването на валидатор на 

схема като Rabbitmq-schema [84].  Пример за валидация на цялостната топология на 

опашки от съобщения е: 

 

var RabbitSchema = require('rabbitmq-schema') 

 

var foobarQueue = { 

  queue: 'foobar-name', // queue name, required 

  messageSchema: { // "json-schema" for validating queue messages 

    type: 'object', 

    properties: { 

      foo: { type: 'string' } 

    }, 

    required: ['foo'] 

    // ...other properties supported by json-schema draft-04... 

    // http://json-schema.org 

  } 

} 

 

var fooquxQueue = { 
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  queue: 'fooqux-name', // queue name, required 

  messageSchema: { // "json-schema" for validating queue messages 

    type: 'string' 

    // ...other properties supported by json-schema draft-04... 

    // http://json-schema.org 

  }, 

  options: {} // queue options, optional 

} 

 

var foobarExchange = { 

  exchange: 'foobar-direct-exchange', // exchange name, required 

  type: 'direct',  // required to be direct, topic, or fanout 

  bindings: [{     // atleast 1 binding is required for every exchange 

    routingPattern: 'foo.bar', // direct exchanges require bindings w/ a routingPattern 

    destination: foobarQueue,  // all bindings require a destination (queue or exchange 

schema) 

    args: {}                   // binding args, optional 

  }], 

  options: {} // exchange options, optional 

} 

 

var fooquxExchange = { 

  exchange: 'fooqux-direct-exchange', // exchange name, required 

  type: 'direct',  // required to be direct, topic, or fanout 

  bindings: [{     // atleast 1 binding is required for every exchange 

    routingPattern: 'foo.qux', // direct exchanges require bindings w/ a routingPattern 

    destination: fooquxQueue,  // all bindings require a destination (queue or exchange 

schema) 

    args: {}                   // binding args, optional 

  }], 

  options: {} // exchange options, optional 

} 

 

var foostarExchange = { 

  exchange: 'foostar-topic-exchange', // exchange name, required 

  type: 'topic',  // required to be direct, topic, or fanout 

  bindings: [{     // atleast 1 binding is required for every exchange 

    routingPattern: 'foo.*',    // topic exchanges require bindings w/ a routingPattern 

    destination: foobarExchange,// all bindings require a destination (queue or exchange 

schema) 

    args: {}                    // binding args, optional 

  }], 

  options: {} // exchange options, optional 

} 

 

var fullSchema = new RabbitSchema(foostarExchange) // full nested, connected 

topology 
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// also works with parallel, nested, disconnected topologies 

 

var altSchema = new RabbitSchema([ 

  { 

    exchange: 'some-exchange', 

    type: 'direct', 

    bindings: [{ 

      routingPattern: 'foo.bar', 

      destination: foobarQueue 

    }] 

  }, 

  { 

    exchange: 'some-exchange3', 

    type: 'topic', 

    bindings: [{ 

      routingPattern: 'foo.*', 

      destination: fooquxQueue 

    }] 

  } 

]) 

 

8.2.2.2 Content-independent Processing 
 

Content–independent Processing [44] съветва програмисти да разделят каналите на 

комуникация. Всеки канал трябва да се използва за обмен на информация само от един 

тип като (Binary, JSON или XML). Пример за създаване на Micorservice, който да 

кореспондира използвайки JSON библиотеки от RabbitMQ: 

 

import com.rabbitmq.tools.json.*  

response.setHeader("Cache-Control", "no-cache"); 

response.setContentType("application/json; charset=UTF-8"); 

JSONUtil.toJSON(myData, response.getWriter()); 

 

Пример за дефиниране на съобщение: 

 

import com.rabbitmq.tools.json.*  

 

Integer x = 5; 

int[] a = {1,1,2,3,5,8,13}; 

Map<String,Object> myData = new LinkedHashMap<>(); 

myData.put("x", x); 

myData.put("a", a); 

myData.put("bundle", ResourceBundle.getBundle("some.bundle.name", locale)); 

myData.put("status", "success"); 

String jsonStr = JSONUtil.toJSON(myData); 
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8.2.2.3 Input Guard  
 

Input Guard [45] може да бъде приложен чрез имплементирането на валидатор на 

схеми „Rabbitmq-schema“ [84], който да проверява съдържанието на съобщение само на 

входа на микросървис. Пример за такава проверка е: 

 

var RabbitSchema = require('rabbitmq-schema') 

 

var queueSchema = new RabbitSchema({ 

  queue: 'queue-name', // queue name, required 

  messageSchema: { // "json-schema" for validating queue messages 

    type: 'object' 

    // ...other properties supported by json-schema draft-04... 

    // http://json-schema.org 

  }, 

  options: {} // queue options, optional 

}) 

 

8.2.2.4 Multiple Secure Observers  
 

Multiple Secure Observers [46] предлага в себе си готово решение за асинхронна 

комуникация между микросървиси. Приложението е написано на Java и може да замести 

до голяма степен функционалностите описани в  RabbitMQ. 

 

8.2.2.5 Output Guard  
 

Output Guard [45] наподобява Input Guard, но инспектира само изходните 

съобщения. Той може да се използва в случаите, когато проверяваме дали дадено 

съобщение е достигнало желаната дестинация. Примерът по-долу използва „Rabbitmq-

schema“ [84]: 

 

Traverse exchange to correct queue example1 

// uses `fullSchema` from full topology snippet above 

var exchangeName = 'foostar-topic-exchange' 

var routingKey = 'no.way.out' 

var message = {} 

fullSchema.validateMessage(exchangeName, routingKey, message) 

// foostarExchange -> _nowhere_ 

// throws Error "message did not reach any queues" 
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8.2.2.6 Secure Channels  
 

Secure Channels [33] съветва разработчици да криптират канали, които се използват 

за трансфер на данни съдържащи чувствителна информация. Този модел за сигурност 

може да бъде приложен чрез предварително дефиниране на всички канали за трансфер 

на данни с помощта на Content–independent Processing [44] (описан по-горе) и способ за 

криптиране на информация предлаган от RabbitMQ – TLS [85]. Конфигурационният файл 

се пренаписва с допълнителна функционалност, която използва крипто ключове: 

 

[ 

  {rabbit, [ 

     {ssl_listeners, [5671]}, 

     {ssl_options, [{cacertfile, "/path/to/ca_certificate.pem"}, 

                    {certfile,   "/path/to/server_certificate.pem"}, 

                    {keyfile,    "/path/to/server_key.pem"}, 

                    {verify,     verify_peer}, 

                    {fail_if_no_peer_cert, false}]} 

   ]} 

]. 

 

8.2.2.7 Secure Communication  
 

Secure Communication [47] модел описва абстрактен способ за повишаване на 

сигурността между различни миркосървиси намиращи се в един и същи домейн. При 

него няма нужда да бъдат разграничавани отделни канали. Крипто ключовете и 

прилежаща към тях парола се дефинират в по-ранен етап: 

 

listeners.ssl.1 = 5671 

ssl_options.cacertfile = /path/to/ca_certificate.pem 

ssl_options.certfile   = /path/to/server_certificate.pem 

ssl_options.keyfile    = /path/to/server_key.pem 

ssl_options.password   = t0p$3kRe7 

 

8.2.2.8  Secure Assosiation  
 

Security Association [47] може да се комбинира със Secure Communication [47] или 

друг модел, който има за основна задача да осигури криптиране на конектор или шина 

свързваща два или повече микросървиса. Такава комбинация разтоварва претоварен 

конектор, като изключва необходимостта от изпращане на крипто-ключове. Цялата 

оторизация се осъществява в микросървиса: 

 

[ 

{rabbit, [ 

   {ssl_listeners, [5671]}, 

   {ssl_options, [{cacertfile,"/path/to/ca_certificate.pem"}, 
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                  {certfile,"/path/to/server_certificate.pem"}, 

                  {keyfile,"/path/to/server_key.pem"}, 

                  {verify, verify_peer}, 

                  {fail_if_no_peer_cert, true}]} 

 ]} 

]. 

 

8.2.2.9 XML Firewall  
 

XML Firewall [48] може да се приложи върху конектор, който се използва за 

прехвърляне на XML съобщения. Това може да бъде постигнато чрез прилагане на 

валидатор преди извикване на метод за слушане на канала. В RabbitMQ може да бъде 

добавена следната функционалност „Spring-AMQP“ [86]: 

 

@Override 

public void configureRabbitListeners(RabbitListenerEndpointRegistrar registrar) { 

   registrar.setMessageHandlerMethodFactory(validatingHandlerMethodFactory()); 

} 

  

@Bean 

DefaultMessageHandlerMethodFactory validatingHandlerMethodFactory() { 

   DefaultMessageHandlerMethodFactory factory = 

       new DefaultMessageHandlerMethodFactory(); 

   factory.setValidator(amqpValidator()); 

   return factory; 

} 

  

@Bean 

Validator amqpValidator() { 

   return new OptionalValidatorFactoryBean(); 

} 

 

8.2.2.10 Anonymity Set  
 

Anonymity Set [49] описва способ за защита на данни чрез поставяне на метаданни 

на изпращача и получателя в отделен анонимен пакет. Към момента има няколко статии 

описващи как би могло да бъде имплементирано [87] [88], но не и готово решение, което 

да работи с RabbitMQ. 

 

8.2.2.11 Cryptographic Protocol 
 

Cryptographic Protocol [50] прилага криптографски алгоритми и механизми за 

защита на съобщения преди да бъдат изпратени към опашка за съобщения или директно 
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към друг микросървис. Пример за криптиране на данни използвайки език за 

програмиране на микросървиси Java е [89]: 

 

byte[] keyBytes   = new byte[]{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; 

String algorithm  = "RawBytes"; 

SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(keyBytes, algorithm); 

 

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

 

8.2.2.12 DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS 
 

DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS [51] разкрива друг сценарий, при който 

съдържанието на даден файл е разпределено в няколко микросървиса (Microservice 1 до 

Microservice “n”). Не е немерено готово решение прилагащо този модел за сигурност.  

 

8.2.2.13 Hidden Metadata 
 

Hidden Metadata [49] представя алтернативен вариант на шифроване на цялото 

съобщение. Той гарантира анонимност на данните чрез скриване на тяхната 

метаинформация. Алгоритмите на шифроване се използват само за информация, която 

разкрива местоположението на микросървиси. Пример базиран на език за програмиране 

Java: 

 

byte[] ipAddressInBytes   = new byte[]{2,1,8,1,2,3,3,3,1,2,8}; 

String algorithm  = "RawBytes"; 

SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(ipAddressInBytes, algorithm); 

 

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

 

8.2.2.14 Layered Encryption  
 

Layered Encryption [49] може да работи съвместно с модел за сигурност 

Cryptographic Protocol [50] (описан по-горе), като за целта се използват един или повече 

“dummy” Микросървиса, които се поставят като междинна точка за трансфер на данни. 

Консуматори на данни са първият и последният микросървис. 

 

8.2.2.15 Morphed Representation  
 

Morphed Representation [49] има подобна логика като при Layered Encryption [49], 

но с тези разлики, че той не криптира информацията и се нуждае само от един 

мокросървис за посредник с цел елиминиране на директния достъп. 
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8.2.2.16 XML Encryption Syntax and Processing  
 

XML Encryption Syntax and Processing [52] дава подробна информация как могат да 

бъдат криптирани цялостно или частично данни използващи формат XML. Пример за 

това е: 

 

<?xml version="1.0"?> 

 

<PaymentInfo xmlns="http://example.org/paymentv2"> 

  <Name>John Smith</Name> 

  <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 

                 xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

    <CipherData> 

      <CipherValue>A23B45C56</CipherValue> 

    </CipherData> 

  </EncryptedData> 

</PaymentInfo> 

 

8.2.3 Съхраняване на данни 

 

В следващите точки се разглеждат примери, в които се прилагат модели за 

сигурност представени в йерархична таксономия на модели за сигурност от глава 7 с 

помощта на модерни бизнес технологии. Инструментите, които биха могли да бъдат 

използвани при съхраняване на данни са: база от данни MongoDB [18] и файлова система 

ext4 [19] предоставена от операционна система CentOS [20]. 

 

Списъкът с всички модели за сигурност от „Съхраняване на данни“ е представен 

на Фиг. 22. 

 

8.2.3.1 Clear Sensitive Information  
 

Clear Sensitive Information [55] дава решение за случаи, в които се използва език за 

програмиране С++. Той се нуждае от допълнителни методи за почистване на паметта с 

цел премахване на чувствителна информация останала в паметта. Използвайки език за 

програмиране на микросървиси Java се гарантира автоматичното извикване на Garbage 

collection [90]. 

 

8.2.3.2 Encrypted Storage  
 

Encrypted Storage [30] съветва разработчици винаги да криптират информацията, 

която се съхранява върху файлова система или бази от данни. При употреба на 

операционна система CentOS, всяка една от файловите системи (ext4), които са 

разпределени за отделните микросървиси, може да бъде криптирана посредством 

следната команда: 
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# tune2fs -O encrypt /dev/device 

 

Данни съхранени върху бази от данни MongoDB могат да бъдат криптирани при 

условие, че се използва модул за криптиране „WiredTiger Storage Engine“ достъпен за 

версия „MongoDB Enterprise >= 3,2“ [91]. 

 

8.2.3.3 File Authorization 
 

File Authorization [33] описва как трябва да се предоставя достъп на файлове, които 

се използват от различни процеси като например микросървисни процеси. Дефинирането 

на ACL (Access Control List) функционалността на операционни системи CentOS 

предоставя тази възможност [92]. Пример за команда, която активира функционалността 

за конкретен файл е: 

 

# setfacl -m user:russell:rwx /work/demoacltest.txt 

 

8.2.3.4 Limited View  
 

Limited View [56] предоставя правила, които дават забрана на всички потребители 

да коригират файлове, като достъп за четене се предоставя само и единствено на 

определена група от потребители. Моделът за сигурност е в разрез с условията за 

моделиране на микросървиси, но ако няма налице друга алтернатива, то той може да бъде 

приложен с помощта на ACL (Access Control List). 

 

8.2.3.5 Multilevel Security  
 

Multilevel Security [33] описва как да се категоризира важна информация, 

съхранявана от микросървис, с цел предотвратяване на изтичането й. Той съветва как да 

бъдат класифицирани потребителите по йерархично ниво, как да бъдат класифицирани 

данните по степен на важност и как да се разделят различни организационни единици в 

отделни категории. CentOS предоставя тази възможност [93] чрез активиране на 

SELinux. 

 

8.2.3.6 Secure Directory  
 

Secure Directory [43] е приложим само в случаите, когато микросървис съхранява 

данни на файлова система, вместо да използва база данни. CentOS има тази възможност 

да криптират папка на файлова система изплисквайки ext4 функционалност fscrypt [94]: 

 

# fscrypt encrypt <dir> 
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8.2.4 Микросървисна среда 

 

В следващите точки се разглеждат примери, в които се прилагат модели за 

сигурност представени в йерархична таксономия на модели за сигурност от глава 7 с 

помощта на модерни бизнес технологии. За текущите цели са използвани инструменти 

като: контейнер Docker [21] и операционна система CentOS [20]. 

 

Списъкът с всички модели за сигурност от „Микросървисна среда“ са представени 

на Фиг. 26. 

 

8.2.4.1 Administrator Hierarchy  
 

Administrator Hierarchy [60] съветва как администраторските права трябва да бъдат 

разпределени на повече от един администратор, за да се избегнат злоупотреби. В Docker 

лесно могат да бъдат дефинирани групи [95], към които да бъдат добавени потребители 

с администраторски права. Важна задача може да бъде изпълнена само при наличие на 

всички администратори. Групите могат да се декларират в конфигурационния файл като: 

 

com.docker.ucp.access.label=DockerImage  

com.docker.ucp.access.label=DockerContainer 

com.docker.ucp.access.label=DockerRepository 

 

8.2.4.2 Building the Server from the Ground Up  
 

Building the Server from the Ground Up [30] съветва как трябва да бъдат 

конфигурирани хостовете, върху които ще се пускат микросървисни процеси. Моделът 

за сигурност е представен в абстрактна форма и може да бъде използван в процеса на 

проектиране на микросървисна инфраструктура. 

 

8.2.4.3 Checkpointed Systems  
 

Checkpointed Systems [47] дава препоръки за използване на функционалността 

Checkpoint, когато микросървис е под външно злонамерено влияние. Функционалността 

за Docker [96] е все още в работен процес и не се препоръчва за продуктивни цели. 

CentOS може да предложи тази функционалност [97] чрез изпълнение на следните 

команди: 

 

# criu dump -D /path/to/image-dir -t PID 

 

# criu restore -D /path/to/image-dir 
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8.2.4.4 Controlled Execution Environment  
 

Controlled Execution Environment [33] предлага повече яснота за начина, по който 

се дават определени права на всеки ОС процес. В CentOS има възможност за задаване на 

конкретни лимити към всеки новосъздаден процес [98] като например процес на 

микросървис. Правилното задаване на стойности ще предотврати злонамерени деяния.  

 

8.2.4.5 Documenting the Server Configuration  
 

Documenting the Server Configuration [30] дава яснота на това как сложно софтуерно 

приложение, направено от много микросървиси, трябва да бъде подробно 

документирано. Инструментът, който може да бъде използван за документиране на 

цялостната инфраструктура е OneNote [99]. С негова помощ може да се изграждат 

сложни структури, които да описват в големи детайли всяка една от препоръките 

представени в този модел за сигурност. 

 

8.2.4.6 Patching Proactively  
 

Patching Proactively [30] описва как всички софтуерни приложения често могат да 

съдържат пропуски, което впоследствие може да доведе до потенциална уязвимост. 

Автоматичното ъпдейтване на CentOS с последни “Security patches” може да бъде 

активирано и конфигурирано [100] посредством следните команди: 

 

# yum -y install yum-cron 

# systemctl start yum-cron 

# systemctl enable yum-cron 

# cd /etc/yum/ 

# vim yum-cron.conf 

 

8.2.4.7 Pathname Canonicalization  
 

Pathname Canonicalization [55] има за цел да информира разработчици за 

недостатъците при използване на преки пътища (symlinks) във файлова система. 

Избягването им ще предотврати бъдещи проблеми със сигурността. Решението може да 

бъде приложено като към всяко изпълнение на команда  „ln” се принтира информация за 

потенциалните вреди от използването и. Инструментът, който може да се използва е 

“whiteptail” [101] към CentOS. 

 

# whiptail --title "Warning" --infobox "ln command may cause security violatuin if it 

points to a sensitive information inside FS” 
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8.2.4.8 Protection Rings  
 

Protection Rings [61] дава почти същите предимства като Controlled Execution 

Environment [33], но е отнесен за по-сложни среди, състоящи се от поне три хоста, върху 

които вървят микросървиси. Върху CentOS операционна система може да бъде 

инсталиран инструмент наречен PAM [102]. Една от функциите му е да се грижи за 

уеднаквяването на лимитни стойности за новосъздадени процеси в клъстер състоящ се 

от поне три хоста. 

 

8.2.4.9 Testing on a Staging Server  
 

Testing on a Staging Server [30] съветва софтуерните приложения да бъдат 

разработвани и тествани във вътрешна стейджинг среда (Staging system) преди 

транспортирането им до производствена система (Production system). Всички работещи 

промени направени по хост или Docker инстанции могат да бъдат транспортирани до 

продуктивната среда с помощта на инструмент „rsync” [103]. 

 

8.2.4.10 Secure IaaS/open IaaS/OpenStack  
 

Secure IaaS/open IaaS/OpenStack [22] е набор от три модела, които описват как 

трябва да се повиши цялостно сигурността на Infrastructure-as-a-Service (IaaS) [25]. Всеки 

от моделите е свързан с конкретен продукт съдържащ необходимите инструменти за 

целите на сигурността. 

 

8.2.5 Микросървиси разпределени върху платформи на различни 
доставчици 

 

В следващите точки се разглеждат примери, в които се прилагат модели за 

сигурност представени в йерархична таксономия на модели за сигурност от глава 7 с 

помощта на модерни бизнес технологии. За текущите цели е изследван инструментът 

Kubernetes [104]. Той се използва главно за управление на клъстери състоящ се от Docker 

инстанции. 

 

Списъкът с всички модели за сигурност от „ Микросървиси разпределени върху 

платформи на различни доставчици “ е представен на Фиг. 32. 

 

8.2.5.1 3rd Party Communication  
 

3rd Party Communication [43] е отнесен главно към това дали между избраните 

доставчици има наличие на споразумения. Едно от нещата, с които трябва да се съобразят 

разработчици е дали доставчиците могат да работят с инструмент за клъстеризация 

Kubernetes. 
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8.2.5.2 AGENCY GUARD  
 

AGENCY GUARD [66] дава по-голяма яснота относно прилагането на защитен 

механизъм под формата на сървис, който да стои като посредник между микросървиси 

помещаващи отделните доставчици. Конфигурирането на такъв сървис [105] в 

Kubernetes става с помощта на следната конфигурация: 

 

apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: hello-world 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      run: load-balancer-example 

  replicas: 2 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        run: load-balancer-example 

    spec: 

      containers: 

        - name: hello-world 

          image: gcr.io/google-samples/node-hello:1.0 

          ports: 

            - containerPort: 8080 

              protocol: TCP 

 

8.2.5.3 Layered Encryption  
 

AGENT AUTHENTICATOR [66] предлага решение за това как да се защити среда 

на микросървисно приложение разположено в няколко доставчика чрез създаване на 

сървис, който да има инструменти за предоставяне на достъп. Това може да бъде 

постигнато чрез добавяне на низ от данни към конфигурационния файл [106] на 

Kubernetes по следния начин: 

 

apiVersion: v1 

kind: Config 

preferences: {} 

 

clusters: 

- cluster: 

  name: development 

- cluster: 

  name: scratch 
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users: 

- name: developer 

- name: experimenter 

 

contexts: 

- context: 

  name: dev-frontend 

- context: 

  name: dev-storage 

- context: 

  name: exp-scratch 

 

8.2.5.4 Application Firewall  
 

Application Firewall [48] [67] насърчава разработчици да използват софтуерна 

защитна стена, базирана на конкретни правила, която да бъде имплементирана във всеки 

от използваните доставчици. Настройките на защитна стена [107] в Kubernetes клъстер 

изглежда по този начин: 

 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

  name: myapp 

spec: 

  ports: 

  - port: 8765 

    targetPort: 9376 

  selector: 

    app: example 

  type: LoadBalancer 

  loadBalancerSourceRanges: 

  - 130.211.204.1/32 

  - 130.211.204.2/32 

 

8.2.5.5 Cloud Access Security Broker  
 

Cloud Access Security Broker [68] предоставя цялостно решение, което може да бъде 

внедрено в облачни системи. Той дава информация за продукти, които са внедрили това 

решение. Kubernetes не влиза в списъкът на тези продукти. 

 

8.2.5.6 Integration Reverse Proxy  
 

Integration Reverse Proxy [33] съветва разработчици на софтуерни приложения да 

съхраняват на едно място цялата метаинформация за всеки един от микросървисите. Това 
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гарантира безпроблемната работа при отваряне на нова инстанция от даден микросървис. 

Решението в Kubernetes е чрез създаване на външен инструмент за баланс на товарите 

[108]. За да бъде създаден и стартиран се използва следната конфигурация: 

 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

  name: example-service 

spec: 

  selector: 

    app: example 

  ports: 

    - port: 8765 

      targetPort: 9376 

  type: LoadBalancer 

 

8.2.5.7 Known Partners  
 

Known Partners [33] съветва разработчици да търсят такива доставчици, които са в 

добри отношения един с друг. Това се изисква поради фактът, че те имат вече направена 

спогодба за бърз и сигурен достъп помежду си. Моделът за сигурност няма отношение 

към конфигуриране на средата. 

 

8.2.5.8 Log for Audit  
 

Log for Audit [30] дава препоръки към разработчици на софтуерни приложения да 

регистрират всички събития случващи се във всеки един от доставчиците, които имат 

връзка с тяхното приложение. Kubernetis разполага с подобен инструмент, който може 

да бъде настроен да одитира в различна дълбочина [109]. Конфигурацията изглежда по 

следния начин: 

 

piVersion: audit.k8s.io/v1 # This is required. 

kind: Policy 

# Don't generate audit events for all requests in RequestReceived stage. 

omitStages: 

  - "RequestReceived" 

rules: 

  # Log pod changes at RequestResponse level 

  - level: RequestResponse 

    resources: 

    - group: "" 

      # Resource "pods" doesn't match requests to any subresource of pods, 

      # which is consistent with the RBAC policy. 

      resources: ["pods"] 

  # Log "pods/log", "pods/status" at Metadata level 
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  - level: Metadata 

    resources: 

    - group: "" 

      resources: ["pods/log", "pods/status"] 

 

8.2.5.9 Secure Assertion 
 

Secure Assertion [30] предлага решение за повишаване на сигурността, като всеки 

един клъстер нод трябва да бъде проверяван за изправност. Това може да бъде 

постигнато чрез активиране на сървис за мониторинг „DaemonSet“ [110]: 

 

apiVersion: apps/v1 

kind: DaemonSet 

metadata: 

  name: node-problem-detector-v0.1 

  namespace: kube-system 

  labels: 

    k8s-app: node-problem-detector 

    version: v0.1 

    kubernetes.io/cluster-service: "true" 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      k8s-app: node-problem-detector   

      version: v0.1 

      kubernetes.io/cluster-service: "true" 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        k8s-app: node-problem-detector 

        version: v0.1 

        kubernetes.io/cluster-service: "true" 

    spec: 

      hostNetwork: true 

      containers: 

      - name: node-problem-detector 

        image: k8s.gcr.io/node-problem-detector:v0.1 

        securityContext: 

          privileged: true 

        resources: 

          limits: 

            cpu: "200m" 

            memory: "100Mi" 

          requests: 

            cpu: "20m" 

            memory: "20Mi" 
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        volumeMounts: 

        - name: log 

          mountPath: /log 

          readOnly: true 

      volumes: 

      - name: log 

        hostPath: 

          path: /var/log/ 

 

8.2.5.10 Secure Logger  
 

Secure Logger [43] има за цел да попречи на злонамерен потребител да събира 

потенциално полезна информация за система, върху която работят микросървиси. 

Цялата информация, която се събира под формата на логове се съхранява по един по-

защитен начин. Инструментът който може да бъде използван е „Elasticsearch and Kibana“ 

[111].  
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8.3 Заключение 

 

Направено е проучване на съвременните технологии за имплементация, на база на 

което е предложена архитектура на платформа за управление на микросървисни 

приложения. Тя цели да покрие всички области дефинирани в глави 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

Представени са примерни тестови сценарии и решения за почти всеки от избраните 

модели за сигурност. 

 

Представени са решения относно избраните модели за сигурност в област „Акаунт 

и Идентичност“ с помощта на продуктът Kong и неговата основна функционалност API 

Gateway. 

 

Представени са решения относно избраните модели за сигурност в област 

„Комуникация“ с помощта на RabbitMQ. Той осигурява автономност на отделните 

микросървиси чрез предоставяне на канал, към който микросървиси да изпращат и 

получават съобщения. 

 

Предоставени са решения относно избраните модели за сигурност в област 

„Съхраняване на данни“ с помощта на база от данни MongoDB и файлова система ext4 

предоставена от операционна система CentOS. 

 

Предоставени са решения относно избраните модели за сигурност в област 

„Микросървисна среда“ с помощта на набор от продукти: Docker container, CentOS и 

IaaS. 

 

Предоставени са решения относно избраните модели за сигурност в област 

„Микросървиси разположени върху платформи на различни доставчици“ с помощта на 

продукт предоставящ способи за клъстеризиране на микросървисно приложение - 

Kubernetes (K8s). 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящата разработка e предложено решение за повишаване на сигурността в 

информационни системи базирани на микросървисна архитектура. 

 

Разработената йерархична таксономия на модели за сигурност осигуряваща лесен 

и удобен начин за намиране на подходящият модел за сигурност или съвкупност от 

модели за сигурност 

 

Таксономията, представена с помощта на обектно ориентиран език за моделиране, 

позволява лесно присъединяване на нови модели за сигурност. 

 

Разработеният език позволява графично представяне на различните релации както 

и на моделите за сигурност с помощта на съвременни графични интерфейси. 

 

Разгледани са съвременни технологии, които могат да бъдат използвани в 

изграждането и управлението на цялостно софтуерно микросървисно приложение. 

 

Предложена е архитектура на платформа за управление на микросървисни 

приложения, както и решения за имплементиране на почти всички модели за сигурност 

описани в йерархична таксономия от модели за сигурност чрез използване модерни 

бизнес инструменти. 
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10 ПРИНОСИ 
 

• Извършено е изследване и анализ на архитектурите базирани на микросървиси 

с цел повишаване на сигурността. 

• Предложен е концептуален модел, прилагащ микросървисна архитектура, с 

помощта на който са дефинирани уязвими области. 

• Извършен е анализ на заплахите върху дефинираните уязвими области, като за 

всяка са предложени съответни модели за сигурност и обосновката на 

решенията. 

• Разработен е йерархичен модел и е представена йерархична таксономия от 

модели за сигурност с помощта на обектно ориентирано моделиране. 

• Разработен е графичен интерфейс, който онагледява връзките между 

уязвимите области в микросървисните архитектура и избраните модели за 

сигурност. 

• Представена е архитектура на платформа имплементираща предложените 

модели, чрез използване на съвременни технологии за управление на 

микросървиси. 
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11 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 
 

 

Декларирам, че дисертационният труд е изцяло авторски продукт и в неговото 

разработване не са ползвани чужди публикации и разработки в нарушение на 

авторските им права. 
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12 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 : CIM базирано обектно орентирано моделиране на модели за 

сигурност причислени към всяка една от категориите на софтуерно приложение 

следващи добрите практики на микросървисна архитектура:  

 
[Abstract, Version ("2.7.0"), Description ( 

"In the context of CIM the Schema name is Security." 

"MicroserviceSecurity is an abstract class that" 

"provides a common superclass" 

"for all parts of Microserve Architecture") ] 

class Security_MicroserviceSecurity { 

  

 [Override ("Pattern"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Pattern holds the exact name" 

  "of each pattern." ] 

 string Pattern; 

 

 [Override ("Context"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Context describes the nature of a situation, " 

  "which includes domain assumption and" 

    "expectation of a system environment. " ] 

 string Context; 

 

 [Override ("Solution"), MaxLen (64), Description ( 

  "The Solution guides us in solving a problem by providing " 

  "some information for correcting the issue." ] 

 string Solution; 

 

 [Description (  

     "An array of enumerated characters indicating the " 

     "accronyms of STRIDE that a certain pattern stands for."),  

     ValueMap { "S", "T", "R", "I", "D", "E" },  

     Values { "Spoofing", "Tampering", "Repudiation",  

      "Information Disclosure", "Denail of Service", 

      "Elevation of Privilege" }] 

    char16 STRIDEAccronym[]; 

 

    [Override ("Reference"), MaxLen (64), Description ( 

  "The string value of Reference gives the name of" 

  "following information:" 

  " - Name of the arcicle or book." 

  " - Name of the author(s)." 

  " - Name of the proceeding" 

  " - Year of the publishing" ] 

 string Reference; 

} 

 

[Description ( 

"Security patterns that mitigate vulnerabilities caused" 
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"by not well configured Account and Identity mechanism." 

"The class AccountAndIdentity" 

"enhances MicroserviceSecurity") ] 

class Security_AccountAndIdentity : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 [Override ( "PatternAPatternforWSTrust" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_APatternforWSTrust REF PatternAPatternforWSTrust; 

 

 [Override ( "PatternAccessControlList" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AccessControlList REF PatternAccessControlList; 

 

    [Override ( "PatternAccountLockout" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AccountLockout REF PatternAccountLockout; 

 

    [Override ( "PatternActorandRoleLifecyclePattern" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_ActorandRoleLifecyclePattern REF PatternActorandRoleLifecyclePattern; 

 

    [Override ( "PatternAdministratorObjects" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AdministratorObjects REF PatternAdministratorObjects; 

 

    [Override ( "PatternAuthenticatedSession" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AuthenticatedSession REF PatternAuthenticatedSession; 

 

    [Override ( "PatternAuthenticator" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_Authenticator REF PatternAuthenticator; 

 

    [Override ( "PatternBiometricsDesignAlternatives" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_BiometricsDesignAlternatives REF PatternBiometricsDesignAlternatives; 

 

    [Override ( "PatternCapability" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_Capability REF PatternCapability; 

 

    [Override ( "PatternlientInputFilters" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_lientInputFilters REF PatternlientInputFilters; 

 

    [Override ( "PatternCredentialDelegation" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_CredentialDelegation REF PatternCredentialDelegation; 

 

    [Override ( "PatternDirectedSession" ),  

    Max ( 1 )] 
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   Security_DirectedSession REF PatternDirectedSession; 

 

    [Override ( "PatternGrantBasedAccessControlPattern" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_GrantBasedAccessControlPattern REF PatternGrantBasedAccessControlPattern; 

 

    [Override ( "PatternPasswordDesignandUse" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_PasswordDesignandUse REF PatternPasswordDesignandUse; 

 

    [Override ( "PatternPrivilegeLimitedRole" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_PrivilegeLimitedRole REF PatternPrivilegeLimitedRole; 

 

    [Override ( "PatternRoleBasedAccessControl" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_RoleBasedAccessControl REF PatternRoleBasedAccessControl; 

 

    [Override ( "PatternSessionBasedAttributeBasedAuthorization" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SessionBasedAttributeBasedAuthorization REF 

PatternSessionBasedAttributeBasedAuthorization; 

} 

 

class Security_CommunicationInterConnection : Security_Environment { 

  

 [Override ( "PatternAuthoritativeSourceofData" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AuthoritativeSourceofData REF PatternAuthoritativeSourceofData; 

 

 [Override ( "PatternContentIndependentProcessing" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_ContentIndependentProcessing REF PatternContentIndependentProcessing; 

 

 [Override ( "PatternInputGuard" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_InputGuard REF PatternInputGuard; 

 

 [Override ( "PatternMultipleSecureObservers" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_MultipleSecureObservers REF PatternMultipleSecureObservers; 

 

 [Override ( "PatternOutputGuard" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_OutputGuard REF PatternOutputGuard; 

 

 [Override ( "PatternSecureChannels" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SecureChannels REF PatternSecureChannels; 

 

 [Override ( "PatternSecureCommunication" ),  
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    Max ( 1 )] 

   Security_SecureCommunication REF PatternSecureCommunication; 

 

 [Override ( "PatternSecurityAssociation" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SecurityAssociation REF PatternSecurityAssociation; 

 

 [Override ( "PatternXMLFirewall" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_XMLFirewall REF PatternXMLFirewall; 

} 

 

class Security_CommunicationMessages : Security_CommunicationInterConnection { 

 

 [Override ( "PatternAnonymitySet" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AnonymitySet REF PatternAnonymitySet; 

 

 [Override ( "PatternCryptographicProtocol" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_CryptographicProtocol REF PatternCryptographicProtocol; 

 

 [Override ( "PatternDATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_DATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS REF PatternDATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS; 

 

 [Override ( "PatternHiddenMetadata" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_HiddenMetadata REF PatternHiddenMetadata; 

 

 [Override ( "PatternLayeredEncryption" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_LayeredEncryption REF PatternLayeredEncryption; 

 

 [Override ( "PatternMorphedRepresentation" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_MorphedRepresentation REF PatternMorphedRepresentation; 

 

 [Override ( "PatternXMLEncryptionSyntaxandProcessing" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_XMLEncryptionSyntaxandProcessing REF PatternXMLEncryptionSyntaxandProcessing; 

} 

 

class Security_DataPersistance : Security_Environment { 

 

 [Override ( "PatternClearSensitiveInformation" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_ClearSensitiveInformation REF PatternClearSensitiveInformation; 

 

 [Override ( "PatternEncryptedStorage" ),  

    Max ( 1 )] 
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   Security_EncryptedStorage REF PatternEncryptedStorage; 

 

 [Override ( "PatternFileAuthorization" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_FileAuthorization REF PatternFileAuthorization; 

 

    [Override ( "PatternLimitedView" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_LimitedView REF PatternLimitedView; 

 

    [Override ( "PatternMultilevelSecurity" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_MultilevelSecurity REF PatternMultilevelSecurity; 

 

    [Override ( "PatternSecureDirectory" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SecureDirectory REF PatternSecureDirectory; 

} 

 

class Security_Environment : Security_AccountAndIdentity { 

  

 [Override ( "PatternAdministratorHierarchy" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AdministratorHierarchy REF PatternAdministratorHierarchy; 

 

 [Override ( "PatternBuildingtheServerfromtheGroundUp" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_BuildingtheServerfromtheGroundUp REF PatternBuildingtheServerfromtheGroundUp; 

 

 [Override ( "PatternCheckpointedSystems" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_CheckpointedSystems REF PatternCheckpointedSystems; 

 

 [Override ( "PatternControlledExecutionEnvironment" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_ControlledExecutionEnvironment REF PatternControlledExecutionEnvironment; 

 

 [Override ( "PatternDocumentingtheServerConfiguration" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_DocumentingtheServerConfiguration REF PatternDocumentingtheServerConfiguration; 

 

 [Override ( "PatternPatchingProactively" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_PatchingProactively REF PatternPatchingProactively; 

 

 [Override ( "PatternPathnameCanonicalization" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_PathnameCanonicalization REF PatternPathnameCanonicalization; 

 

 [Override ( "PatternProtectionRings" ),  

    Max ( 1 )] 
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   Security_ProtectionRings REF PatternProtectionRings; 

 

 [Override ( "PatternTestingonaStagingServer" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_TestingonaStagingServer REF PatternTestingonaStagingServer; 

 

 [Override ( "PatternSecureIaaSopenIaaSOpenStack" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SecureIaaSopenIaaSOpenStack REF PatternSecureIaaSopenIaaSOpenStack; 

} 

  

class Security_ThirdPartySuppliers : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 [Override ( "Pattern3rdPartyCommunication" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_3rdPartyCommunication REF Pattern3rdPartyCommunication; 

 

 [Override ( "PatternAGENCYGUARD" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AGENCYGUARD REF PatternAGENCYGUARD; 

 

 [Override ( "PatternAGENTAUTHENTICATOR" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_AGENTAUTHENTICATOR REF PatternAGENTAUTHENTICATOR; 

 

 [Override ( "PatternApplicationFirewall" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_ApplicationFirewall REF PatternApplicationFirewall; 

 

 [Override ( "PatternCloudAccessSecurityBroker" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_CloudAccessSecurityBroker REF PatternCloudAccessSecurityBroker; 

 

 [Override ( "PatternIntegrationReverseProxy" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_IntegrationReverseProxy REF PatternIntegrationReverseProxy; 

 

 [Override ( "PatternKnownPartners" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_KnownPartners REF PatternKnownPartners; 

 

 [Override ( "PatternLogforAudit" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_LogforAudit REF PatternLogforAudit; 

 

 [Override ( "PatternSecureAssertion" ),  

    Max ( 1 )] 

   Security_SecureAssertion REF PatternSecureAssertion; 

 

 [Override ( "PatternSecureLogger" ),  

    Max ( 1 )] 
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   Security_SecureSecureLogger REF PatternSecureLogger; 

} 

 

class Security_APatternforWSTrust : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "A Pattern for WS-Trust"; 

 

 Context = "Distributed applications need to establish secure and trusted relationships between 

them to perform some work in a web-service environment which may be unreliable and/or insecure (e.g. 

the Internet)."; 

 Solution = "We define explicitly an artifact (security token) that implies trust. This artifact 

implies what kinds of assertions are required to make trustworthy interactions between the involved web 

services."; 

 

    STRIDEAccronym[] = { S, R, E }; 

 

    Reference = "O. Ajaj & E. B. Fernandez, „A pattern for the WS-Trust standard for web services,“ in 

Proceedings of the Asian Conference on Pattern Languages of Programs, 2010."; 

} 

 

class Security_AccessControlList : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Access Control List (ACL)"; 

 

 Context = "This applies to distributed systems where access to resources must be controlled. 

Those systems comprise a Policy Decision Point and Policy Enforcement Points, which enforce the 

access policy. "; 

 

 Solution = "Implement the Access Matrix by associating each object with an Access Control 

List (ACL) that specifies which actions are allowed to be performed on the object and by which 

authenticated users."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S, D }; 

 

    Reference = "N. Delessy, E. B. Fernandez, M. M. Larrondo-Petrie и J. Wu, „Patterns for Access 

Control in Distributed Systems,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, New York, NY, 

USA, 2007."; 

} 

 

class Security_AccountLockout : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Account Lockout"; 

 

 Context = "Passwords are the only approach to remote user authentication that has gained 

widespread user acceptance. "; 

 

 Solution = "The Account Lockout pattern protects accounts from password-guessing attacks."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S }; 
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    Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree & J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003"; 

} 

 

class Security_ActorandRoleLifecyclePattern : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Actor and Role Lifecycle Pattern"; 

 

 Context = "The processes necessary to govern the access rights to information systems are 

hardly ever explicitly established, although they are quite standard."; 

 

 Solution = "Starting from the actor life cycle we can determine the essential business processes 

related to the management of the access rights."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { R, I }; 

 

    Reference = "B. Elsinga & A. Hofman, „Control the actor-based access rights,“ in European 

Conference on Pattern Languages of Programs, 2002."; 

} 

 

class Security_AdministratorObjects : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Administrator Objects"; 

 

 Context = "In RBAC environment, user-role assignment and role-privileges assignment are the 

major administrative tasks."; 

 

 Solution = "Create a distinct set of roles (administrator roles) with different privileges to 

manage users and roles."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S, E }; 

 

    Reference = "S. Р. Kodituwakku, P. Bertok & L. Zhao, „APLRAC: A PATTERN LANGUAGE FOR 

DESIGNING AND IMPLEMENTING ROLE-BASED ACCESS CONTROL,“ in European Conference 

on Pattern Languages of Programs, 2001."; 

} 

 

class Security_AuthenticatedSession : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Authenticated Session"; 

  

 Context = "An authenticated session allows a Web user to access multiple access-restricted 

pages on a Web site without having to re-authenticate on every page request."; 

 

 Solution = "An authenticated session keeps track of a user’s authenticated identity through the 

duration of a Web session."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S }; 

 

    Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree & J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 
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} 

 

class Security_Authenticator : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Authenticator"; 

  

 Context = "Operating systems authenticate users when they first log in, and maybe again when 

they access specific resources. "; 

 

 Solution = "Use a SINGLE ACCESS POINT to receive the interactions of a subject with the 

system, and apply a protocol to verify the identity of the subject. The protocol used may imply that the 

user inputs some known values, or may be more elaborate."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S }; 

 

    Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. Sommerlad, 

Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006."; 

} 

 

class Security_Authorization : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Authorization"; 

 

 Context = "Any environment in which we have resources whose access needs to be controlled."; 

 

 Solution = "Indicate, for each active entity that can access resources, which resources it can 

access and how."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { E }; 

 

    Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. Sommerlad, 

Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006."; 

} 

 

class Security_BiometricsDesignAlternatives : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Biometrics Design Alternatives"; 

 

 Context = "The person applying this pattern understands the requirements for I&A, along with 

their relative importance, for example from the results of applying I&A REQUIREMENTS."; 

 

 Solution = "Systematically review the characteristics of available biometric mechanisms or 

tech- niques, and select a mechanism. Several wellknown biometrics mechanisms exist."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S }; 

 

    Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. Sommerlad, 

Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006."; 

} 

 

class Security_Capability : Security_MicroserviceSecurity { 
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 Pattern = "Capability"; 

  

 Context = "We refer to distributed systems where access to resources must be controlled for 

this case. "; 

 

 Solution = "Implement the Access Matrix by issuing a set of capabilities to each subject. A 

capability specifies that the subject possessing the capability has a right on a specific object."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S , D }; 

 

    Reference = "N. Delessy, E. B. Fernandez, M. M. Larrondo-Petrie & J. Wu, „Patterns for Access 

Control in Distributed Systems,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, New York, NY, 

USA, 2007. "; 

} 

 

class Security_ClientInputFilters : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Client Input Filters"; 

  

 Context = "Client input filters protect the application from data tampering performed on 

untrusted clients."; 

 

 Solution = "All data provided by the client should be treated as suspect and filtered at the 

server."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S , E }; 

 

    Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree & J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_CredentialDelegation : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Credential Delegation"; 

  

 Context = "A grid in which parties need to act on behalf of other parties. You are using Mutual 

Authentication to establish secure communication between the parties."; 

 

 Solution = "Issue a special type of certificate signed by the original party (grantor) that con- 

firms that the holder of this certificate (grantee) is allowed to act on its behalf."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { I }; 

 

    Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree & J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003. "; 

} 

 

class Security_DirectedSession : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Directed Session"; 
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 Context = "The Directed Session pattern ensures that users will not be able to skip around 

within a series of Web pages."; 

 

 Solution = "The Directed Session pattern exposes a single URL to the end user. All pages on 

the server are accessed using that URL. Session data stored on the server is used to determine which 

page is served."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { T }; 

 

    Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree & J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_GrantBasedAccessControlPattern : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Grant Based Access Control Pattern"; 

 

 Context = "Many security solutions rely on a central entity which provides cryptographic 

material to users based on their credentials."; 

 

 Solution = "After receiving the credentials, the authorization level of the requester is computed. 

Based on that level, the user is granted the suitable cryptographic material to be able to decrypt the 

ciphered data."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { I }; 

 

    Reference = "A. Cuevas, P. E. Khoury, L. Gomez & A. Laube, „Security Patterns for Capturing 

Encryption-Based Access Control to Sensor Data,“ in International Conference on Emerging Security 

Information, Systems and Technologies, 2008."; 

} 

 

class Security_PasswordDesignandUse : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Password Design and Use"; 

  

 Context = "A password mechanism has been selected for user authentication on a specified seg- 

ment of an information system. The person applying this pattern understands the requirements for I&A, 

along with their relative importance—for example, from the results of applying I&A 

REQUIREMENTS."; 

 

 Solution = "Ensure that passwords are properly designed and defined, properly used and 

properly protected. More specifically, consider several factors that address each area—for example, 

consider the length of the password during design and definition. Determine how the factors can be 

used to best satisfy the I&A requirements for the specific domain being considered, such as a specific 

network or information system."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { E }; 

 

    Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. Sommerlad, 

Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 



126 

 

} 

 

class Security_PrivilegeLimitedRole : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Privilege-Limited Role"; 

 

 Context = "After the administrator has assigned a subject to users, user create a Session with 

one of the roles in his subject to execute operations. This pattern achieves role-privileges assignment 

by restricting method execution."; 

 

 Solution = "Only let the user to access what they are permitted. Define a role class for each 

role introduced by the Role Based Access pattern. The class interface should reflect the privileges of the 

role."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { I }; 

 

    Reference = "S. Р. Kodituwakku, P. Bertok & L. Zhao, „APLRAC: A PATTERN LANGUAGE FOR 

DESIGNING AND IMPLEMENTING ROLE-BASED ACCESS CONTROL,“ in European Conference 

on Pattern Languages of Programs, 2001."; 

} 

 

class Security_RoleBasedAccessControl : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Role Based Access Control (RBAC)"; 

  

 Context = "Any environment in which we need to control access to computing resources and 

where there is a large number of users, information types, or a large variety of resources."; 

 

 Solution = "Most organizations have a variety of job functions that require different skills and 

responsibilities."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S }; 

 

    Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. Sommerlad, 

Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 

} 

 

class Security_SessionBasedAttributeBasedAuthorization : Security_MicroserviceSecurity { 

 

 Pattern = "Session-Based Attribute-Based Authorization"; 

  

 Context = "Dynamic systems supporting a large set of objects and subjects in which the 

structure of the subjects changes rapidly, such as web-based information systems, e-government and e-

business portals."; 

 

 Solution = "Access rights are based on the comparison of values of selected attributes of 

subjects and properties of objects (so called subject and object descriptors)."; 

 

 STRIDEAccronym[] = { S, E }; 
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    Reference = "E. B. Fernandez & G. Pernul, „Patterns for Session-Based Access Control,“ in 

Conference on Pattern Languages of Programs, 2006. "; 

} 

 

class Security_ClearSensitiveInformation : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Clear Sensitive Information"; 

 

 Context = "It is possible that sensitive information stored in a reusable resource may be 

accessed by an unauthorized user or adversary if the sensitive information is not cleared before freeing 

the reusable resource. The use of this pattern ensures that sensitive information is cleared from reusable 

resources before the resource may be reused."; 

 

 Solution = "The implementation of the Clear Sensitive Information secure design pattern 

proceeds as follows."; 

 

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "J. Yoder and J. Barcalow, „Architectural Patterns for Enabling Application 

Security,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 1997."; 

  

} 

 

class Security_EncryptedStorage : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Encrypted Storage"; 

  

 Context = " The Encrypted Storage pattern provides a second line of defense against the 

theft of data on system servers. Although server data is typically protected by a firewall and other server 

defenses, there are numerous publicized examples of hackers stealing databases containing sensitive 

user information."; 

 

 Solution = "The Encrypted Storage pattern encrypts the most critical user data before it is ever 

committed to disk."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

  

} 

 

class Security_FileAuthorization : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "File Authorization"; 

  

 Context = " The users of operating systems need to use files to store permanent 

information."; 

 

 Solution = "We apply the Authorization pattern first to describe access to files by subjects. 

Typically, file systems use Access Control Lists that are sets of authorizations."; 
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 STRIDEAccronym = { S, T, I }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann and P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 

} 

 

class Security_LimitedView : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Limited View"; 

  

 Context = "When a congresswoman visits a base in her district, she is given an escorted tour. 

Before arrival a tour would be set up. Some areas of the base, such as the target range would be designed 

as unsafe and others might be designated top secrete or need-to-know."; 

 

 Solution = " Only let the users see what they have access to. Only give them selections and 

menus to options that their current access-privileges permit. When the application starts up, the user 

will have some Role or the application will default to some view."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "J. Yoder and J. Barcalow, „Architectural Patterns for Enabling Application 

Security,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 1997. "; 

} 

 

class Security_MultilevelSecurity : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Multilevel Security"; 

  

 Context = "In some environments data and documents have sensitivity levels, e.g., secret, 

confidential. Users have clearances and can access documents based on their clearances."; 

 

 Solution = "In this model users and data are assigned classifications or clearances. 

Classifications include levels (top secret, secret,…), and compartments (engDept, marketingDept,…)."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann and P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006."; 

} 

 

 

class Security_SecureDirectory : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Secure Directory"; 

  

 Context = "The intent of the Secure Directory pattern is to ensure that an attacker cannot 

manipulate the files used by a program during the execution of the program."; 

 

 Solution = "Unless a program is run with root privileges, it does not have the ability to create 

secure directories."; 



129 

 

  

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "S. Romanosky, „Security Design Patterns Part 1,“ in Morgan Stanley Online, 

2001."; 

} 

 

class Security_AuthoritativeSourceofData : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Authoritative Source of Data"; 

 

 Context = "Patient heath records are nowadays becoming accessible over public networks. 

Granted, every packet may be strongly encrypted, with guaranteed privacy, authentication and integrity. 

"; 

 

 Solution = "Never make assumptions about the validity of unverified data or its origin."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, D }; 

 

 Reference = "S. Romanosky, „Security Design Patterns Part 1,“ in Morgan Stanley Online, 

2001." 

} 

 

class Security_ContentIndependentProcessing : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Content-Independent Processing"; 

 

 Context = "In qmail, programs and files are not addresses. qmail-local can run programs or 

write to files as directed by the .qmail configuration file in the local directory of the user. The local user 

is always less privileged than a root user. This follows the Content- Independent Processing pattern."; 

 

 Solution = "Do not treat programs and files as addresses and therefore do not use the message 

content for anything other than message storage. Minimize the impact by using less-privileged user to 

execute."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "M. Hafiz, R. E. Johnson & R. Afandi, „The Security Architecture of qmail,“ in 

Conference on Pattern Languages of Programs, 2004."; 

 

} 

 

class Security_InputGuard : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Input Guard"; 

 

 Context = "The Input Guard pattern applies to a system which has the following 

characteristics."; 
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 Solution = "To stop erroneous input from propagating the error inside a component a guard is 

placed at every access point of the component to check the validity of the input. Every input to the 

guarded component is checked by the guard against the component specification."; 

  

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "T. Saridakis, „Design Patterns for Fault Containment,“ in European Conference 

on Pattern Languages of Programs, 2003. "; 

 

} 

 

class Security_MultipleSecureObservers : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Multiple Secure Observers"; 

 

 Context = "In distributed systems, communication between objects is a key factor for a good 

system design. It is required that the starting point and end point needs to be connected in a secure and 

automatic fashion."; 

 

 Solution = "The overall workflow for the solution is explained here. Assume a typical use case, 

where the user would like to communicate to an end point for some requirement. In the beginning, the 

credentials of the user are verified by an „Authentication Service‟."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "V. Gondi, „Multiple secure observers using j2ee,“ in Conference on Pattern 

Languages of Programs, 2010."; 

 

} 

 

class Security_OutputGuard : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Output Guard"; 

 

 Context = "The Output Guard pattern applies to a system that has the following 

characteristics."; 

 

 Solution = "To stop an error from being propagated outside the component where it occurred, 

a guard is placed at every exit point of the component (be it message emission or invocation return 

point)."; 

  

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "T. Saridakis, „Design Patterns for Fault Containment,“ in European Conference 

on Pattern Languages of Programs, 2003. "; 

 

} 

 

class Security_SecureChannels : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Secure Channels"; 



131 

 

 

 Context = "The system delivers functionality and information to clients across the public 

Internet through one or more Web servers. Larger systems may use multiple Web servers and multiple 

application servers to deliver this functionality, all protected by a DEMILITARIZED ZONE. The 

application must exchange data with the client. A percentage of this data will be sensitive in nature."; 

 

 Solution = "Create secure channels for sensitive data that obscure the data in transit. Exchange 

information between client and server to allow them to set up encrypted communication between 

themselves. Reduce the associated overhead on the system by using ordinary communication channels 

for non-sensitive data."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann & P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 

} 

 

class Security_SecureCommunication : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Secure Communication"; 

 

 Context = "A communications channel between two Protected Systems or between a subject and 

a Protected System may be subject to various security threats."; 

 

 Solution = "Secure Communication Proxies may need to apply one or more of the following 

types of protection to messages in order to counter threats anticipated in the Communications 

Channel."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "B. Blakley, C. Heath & members of The Open Group Security Forum, „Security 

Design Patterns,“ in The Open Group, 2004."; 

} 

 

class Security_SecurityAssociation : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Security Association"; 

 

 Context = "Instantiating the Secure Communication pattern to protect messages in a 

communications channel is expensive and often slow, because it requires cryptographic operations to 

authenticate partners and exchange keys, and it often requires negotiating which protection services 

need to be applied to the channel."; 

 

 Solution = "Security Association can be used to protect both session-oriented and store-and-

forward message traffic, but the negotiation and key distribution mechanisms differ for the two types of 

messaging environments."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, T }; 

 

 Reference = "B. Blakley, C. Heath & members of The Open Group Security Forum, „Security 

Design Patterns,“ in The Open Group, 2004."; 
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} 

 

class Security_XMLFirewall : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "XML Firewall"; 

 

 Context = "Enterprise applications executing in distributed systems accessed through a local 

network, from the Internet, or from external networks. These applications communicate through XML 

messages and could be applications using web services. The messages can contain a remote procedure 

call or a document."; 

 

 Solution = "Use a firewall that intercepts XML messages and can understand their contents. A 

client can access a service of an application only if a specific policy authorizes it to do so and if the 

content of the message is considered to be safe for the application."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, T }; 

 

 Reference = "N. Delessy-Gassant, E. B. Fernandez, S. Rajput & M. M. Larrondo-Petrie, 

„Patterns for Application Firewalls,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2004."; 

} 

 

class Security_AnonymitySet : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Anonymity Set"; 

 

 Context = "You are designing a system to protect the privacy of the users. This system will 

maintain sender and/or recipient anonymity in a messaging scenario. Although this is an important 

application area, the context is not limited to messaging only. The context also entails other scenarios 

like anonymity in a location tracking system, anonymous voting in an electronic voting system, or 

anonymity preserving data sharing in a data publishing system."; 

 

 Solution = "Mix the private information with other information so that the private information 

is not distinguishable from other information. Create a set of equally probable information and hide the 

user information by making it a part of the set. This set is called the anonymity set. If the size of the 

anonymity set is large, it will ensure stronger privacy."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "M. Hafiz, „A collection of privacy design patterns,“ in Conference on Pattern 

Languages of Programs, 2006."; 

} 

 

class Security_CryptographicProtocol : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Cryptographic Protocol"; 

 

 Context = "You are transmitting data over a channel that may be intercepted. You apply 

cryptographic algorithms and 

 mechanism in order to protect message-streams."; 
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 Solution = " A cryptographic protocol is an orderly sequence of steps of one or more parties 

to accomplish the protection against threats."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "M. Schumacher & U. Roedig, „Security engineering with patterns,“ in 

Conference on Pattern Languages of Programs, 2001"; 

} 

 

class Security_DATAINTEGRITYINP2PSYSTEMS : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "DATA INTEGRITY IN P2P-SYSTEMS"; 

 

 Context = "This pattern can be applied by service providers with limited resources, who want 

to distribute large quantities of data to multiple users. The distribution process must be resilient against 

tampering attacks. All participating network nodes can communicate directly."; 

 

 Solution = "It has been shown that strong cryptographic hashes ensure data integrity, and at 

the same time identify chunks in a P2P-network]. "; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "B. Schleinzer & N. Yoshioka, „A security pattern for data integrity in P2P 

systems,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2010."; 

} 

 

class Security_HiddenMetadata : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Hidden Metadata"; 

 

 Context = "You are designing a system to protect the privacy of the users. This system will 

maintain sender anonymity in a messaging scenario. Although this is an important application area, the 

context is not limited to messaging only. "; 

 

 Solution = "Obfuscate the metadata associated with the data. For the web browsing domain, 

create a middleman between the request sender and the recipient that strips off identity-revealing meta-

data from the packet headers.."; 

  

 STRIDEAccronym = { I, D }; 

 

 Reference = "M. Hafiz, „A collection of privacy design patterns,“ in Conference on Pattern 

Languages of Programs, 2006."; 

} 

 

class Security_LayeredEncryption : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Layered Encryption"; 

 

 Context = "You are designing a mix based system to protect the privacy of the users. You want 

to have sender anonymity and sender and receiver unlinkability for the communicating parties. The 

system can be a mix based filter in the Internet that is used for email messaging or web browsing."; 
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 Solution = "The sending client is responsible for establishing the path between the sender and 

the recipient. The neighbor- ing nodes in the circuit share symmetric keys between themselves. The 

packet is then encrypted in multiple layers (like the onion skin)."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "M. Hafiz, „A collection of privacy design patterns,“ in Conference on Pattern 

Languages of Programs, 2006."; 

} 

 

class Security_MorphedRepresentation : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Morphed Representation"; 

 

 Context = "You are designing a mix based system to protect the privacy of the users. You want 

to have sender anonymity and sender and receiver unlinkability for the communicating parties. The mix 

based system can be a mix based filter in the Internet messaging domain that is used for email messaging 

or web browsing."; 

 

 Solution = "Change the representation of the incoming data packet such that the outgoing 

packets look different from incoming packets."; 

  

 STRIDEAccronym = { I }; 

 

 Reference = "M. Hafiz, „A collection of privacy design patterns,“ in Conference on Pattern 

Languages of Programs, 2006."; 

} 

 

class Security_XMLEncryptionSyntaxandProcessing : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "XML Encryption Syntax and Processing"; 

 

 Context = ""; 

 

 Solution = "This document specifies a process for encrypting data and representing the result 

in XML. The data may be arbitrary data (including an XML document), an XML element, or XML 

element content.“ 

 

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "„XML Encryption Syntax and Processing,“ W3C, 2002. [Online]. Available: 

http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/."; 

} 

 

Environment 

 

class Security_AdministratorHierarchy : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Administrator Hierarchy"; 
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 Context = " An operating system with a variety of users, connected to the Internet. There 

are commands and  data that are used for system administration and access to their use needs to be 

protected. This control is usually applied through special interfaces. There are at least two roles 

required to properly manage privileges, Administrator and User."; 

 

 Solution = "Separate the different administrative rights into several hierarchical roles. The 

rights for these roles allow the administrators to perform their administrative functions and no more. 

Critical functions may require more than one administrative role to participate. Use the principle of 

separation of duty, where a user cannot perform critical functions unless in conjunction with others."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, R, E }; 

 

 Reference = "E. B. Fernandez, T. Sorgente and M. M. Larrondo-Petrie, „Even more patterns 

for secure operating systems,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2006."; 

} 

 

class Security_BuildingtheServerfromtheGroundUp : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Building the Server from the Ground Up"; 

 

 Context = "Many Web compromises and defacements occur because of unnecessary and 

potentially vulnerable services present on the Web server. Default installations of operating systems 

and applications are the source of many of these services."; 

 

 Solution = "Instead of relying on default installation programs, the system administrator should 

attempt to build the server by copying individual files and packages. This will ensure that only the 

absolutely necessary components are installed on the server."; 

   

 STRIDEAccronym = { T, D }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_CheckpointedSystems : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Checkpointed Systems"; 

 

 Context = "Structure a system so that its state can be recovered and restored to a known valid 

state in case a component fails. A component failure can result in loss or corruption of state information 

maintained by the failed component. Systems which rely on retained state for correct operation must be 

able to recover from loss or corruption of state information."; 

 

 Solution = "A wide variety of implementation approaches are possible. Examples include: 

 • A wide variety of configurations that provide the ability to ‘‘restart’’ the system from a known 

valid state, either on the same platform or on different platforms."; 

   

 STRIDEAccronym = { D }; 

 

 Reference = "B. Blakley, C. Heath and members of The Open Group Security Forum, „Security 

Design Patterns,“ in The Open Group, 2004."; 
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} 

 

class Security_ControlledExecutionEnvironment : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Controlled Execution Environment"; 

 

 Context = "A process executes on behalf of a user or role (a subject). A process must have 

access rights to use these resources during execution. The set of access rights given to a process define 

its execution domain. Processes must be able to share resources in a controlled way. The rights of the 

process are derived from the rights of its invoker."; 

 

 Solution = "Use the AUTHORIZATION pattern to define the rights of a subject. From these 

rights, we can set up the rights of processes running on behalf of the subject. Process requests are 

validated by CONTROLLED OBJECT MONITOR or REFERENCE MONITOR respectively."; 

   

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann and P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006."; 

} 

 

class Security_DocumentingtheServerConfiguration : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Documenting the Server Configuration"; 

 

 Context = "Web servers and application servers are extremely complex, and complexity is a 

major impediment to security. In order to help manage the complexity of Web server and application 

configurations, developers and administrators must document the initial configuration and all 

modifications to Web servers and applications."; 

 

 Solution = "Developers and administrators should create and maintain a Server Configuration 

Document with the following characteristics."; 

   

 STRIDEAccronym = { T, I, D }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_PatchingProactively : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Patching Proactively"; 

 

 Context = " During the lifetime of a software system, bugs and vulnerabilities are 

discovered in third-party software, and patches are provided to address those issues. Rather than 

waiting for the system to be compromised before applying patches (“patching reactively”), 

administrators of software systems should monitor for patches often and apply them proactively."; 

 

 Solution = "Administrators of software systems must minimize the window of time between 

announcement of a vulnerability and application of its patch by patching proactively. That is, 
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administrators must monitor for vulnerability and patch announcements often and on a regular basis, 

patching their systems before they are compromised by the latest vulnerabilities."; 

   

 STRIDEAccronym = { T, I, D }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_PathnameCanonicalization : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Pathname Canonicalization"; 

 

 Context = "The intent of the Pathname Canonicalization pattern is to ensure that all files read 

or written by a program are referred to by a valid path that does not contain any symbolic links or 

shortcuts, that is, a canonical path."; 

 

 Solution = "The core of the implementation of this pattern is an OS-specific function for 

performing pathname canonicalization. The canonicalization function is a routine that would ensure 

that every directory in a pathname is a genuine directory rather than a link or shortcut."; 

   

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "J. Yoder and J. Barcalow, „Architectural Patterns for Enabling Application 

Security,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 1997."; 

} 

 

class Security_ProtectionRings : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Protection Rings"; 

 

 Context = " Executing processes in a computing system. Processes need to call other 

processes to ask for services or to collaborate in the computation of an algorithm and usually share 

data and otherresources."; 

 

 Solution = "Define a set of hierarchical protection domains, called protection rings (typically 

4 to 32) with different levels of trust. Processes are assigned to rings based on their level of trust. Ring 

crossing is performed through gates that enforce protected entry points."; 

   

 STRIDEAccronym = { T }; 

 

 Reference = "E. B. Fernandez and D. l. Martinez, „Patterns for the secure and reliable 

execution of processes,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2008."; 

} 

 

class Security_TestingonaStagingServer : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Testing on a Staging Server"; 
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 Context = "Web site development requires extensive testing to enable availability, protect 

confidentiality, and ensure integrity. While unit testing can be done on development machines, system 

and integration testing should take place on machines as similar to the production servers as possible."; 

 

 Solution = "The use of a staging server enables developers and administrators to test Web site 

changes in a production-like environment without compromising the security of the actual production 

Web site servers."; 

   

 STRIDEAccronym = { D }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_SecureIaaSopenIaaSOpenStack : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "Secure IaaS / open IaaS / OpenStack"; 

 

 Context = "A cloud system is an attempt to improve the utilization of resources and provide 

convenient and cost-effective access to computational resources in the Internet. These resources are 

provided to the users as a form of a virtualized service called Infrastructure-as-a-Service (IaaS). "; 

 

 Solution = "IaaS must incorporate mechanisms that provide all the security attributes needed 

to support application execution: confidentiality, integrity, availability, and non-repudiation. It must 

also have a way to protect the information needed to apply these controls and the security mechanisms 

themselves."; 

   

 STRIDEAccronym = { S, T, R, I, D, E }; 

 

 Reference = "E. B. Fernandez, H. Washizaki and N. Yoshioka, „Patterns for Secure Cloud IaaS 

(Infrastructure as a Service),“ in Asian Pattern Languages of Programs (PLoP) Conference, 2016."; 

} 

 

ThirdPartySuppliers 

 

class Security_3rdPartyCommunication : Security_MicroserviceSecurity { 

  

 Pattern = "3rd Party Communication"; 

 

 Context = " Enterprises often partner with third parties to support their business model. 

These may include application and managed service providers, business partners, vendors, and even 

satellite offices. As part of this relationship, access must be granted to allow potentially sensitive data 

to travel between the organizations."; 

 

 Solution = "Begin by identifying appropriate channels of communication and information 

exchange. This includes all protocols and any hardware devices that will be used. E. g. an ipsec 

vpn, https, ssh, or ftp. Next, define the authorized access points."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 
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 Reference = "M. Hafiz, R. E. Johnson and R. Afandi, „The Security Architecture of qmail,“ in 

Conference on Pattern Languages of Programs, 2004."; 

} 

 

class Security_AGENCYGUARD : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "AGENCY GUARD"; 

 

 Context = " A number of agencies exist in a network. Agents from different agencies must 

communicate or exchange information. This involves the movement of some agents from one agency to 

another or requests from agents belonging to an agency for resources belonging to another agency."; 

 

 Solution = " There must be a single point of access to the agency. When an agent (Requester 

Agent) wishes to access resources of an Agency or even move to this agency, its request are forwarded 

through the AGENCY GUARD that is responsible to grant or deny the access requests according to the 

security policy of the agency. "; 

  

 STRIDEAccronym = { T, I }; 

 

 Reference = "H. Mouratidis, P. Giorgini and M. Schumacher, „Security Patterns for Agent 

Systems,“ in European Conference on Pattern Languages of Programs, 2003."; 

} 

 

class Security_AGENTAUTHENTICATOR : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "AGENT AUTHENTICATOR"; 

 

 Context = "Agents send requests to gain access to an agency or to the resources of an agency; 

different than the one they belong. To allow access they must be authenticated, i.e. they must provide 

information about the identity of their owners."; 

 

 Solution = "Agents have to be authenticated by the agency. By authenticating the agent; the 

AGENCY GUARD makes sure it comes from an owner that is trustworthy for the agency."; 

  

 STRIDEAccronym = { S }; 

 

 Reference = "H. Mouratidis, P. Giorgini and M. Schumacher, „Security Patterns for Agent 

Systems,“ in European Conference on Pattern Languages of Programs, 2003."; 

} 

 

class Security_ApplicationFirewall : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Application Firewall"; 

 

 Context = "Enterprise applications executing in distributed systems accessed from a local 

network, the Internet, or other external networks. These distributed systems typically include packet 

filter and/or proxy-based firewalls."; 

 

 Solution = "Interpose a firewall that can analyze incoming requests for application services 

and check them for authorization. A client can access a service of an application only if a specific policy 
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authorizes it to do so. Policies for each application are centralized within the Application Firewall, and 

they are accessed through a PolicyAuthorizationPoint."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, D }; 

 

 Reference = "N. Delessy-Gassant, E. B. Fernandez, S. Rajput and M. M. Larrondo-Petrie, 

„Patterns for Application Firewalls,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2004.; E. B. 

Fernandez, M. M. Larrondo-Petrie, N. Seliya, N. Delessy and A. Herzberg, „A Pattern Language for 

Firewalls,“ in Conference on Pattern Languages of Programs, 2003. "; 

} 

 

class Security_CloudAccessSecurityBroker : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Cloud Access Security Broker"; 

 

 Context = "Cloud Access Security Brokers (CASBs) are security enforcement points between 

consumers and service providers that apply security controls to the consumer’s users to access cloud 

services, usually SaaS services. They may also control access to internal company resources. Security 

controls may include authentication (credentials and passwords), authorization policy enforcement, 

intrusion prevention, antimalware filters, security logging/auditing, and encryption."; 

 

 Solution = "Use an intermediary system, called a CASB, which pro- vides security controls 

(authentication and authorization), can monitor the use of services by users, and can perform malware 

detection when users access cloud applications."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, E }; 

 

 Reference = "E. B. Fernandez, N. Yoshioka and H. Washizaki, „Patterns for Security and 

Privacy in Cloud Ecosystems,“ in Evolving Security and Privacy Requirements Engineering, 2015."; 

} 

 

class Security_IntegrationReverseProxy : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Integration Reverse Proxy"; 

 

 Context = "A Web site constructed from applications from different sources might require 

several different servers because of the heterogeneous operating requirement of the different 

applications."; 

 

 Solution = "Use a reverse proxy for integrating all your web servers as backend servers with a 

common host address (that of the reverse proxy). Map URL paths below the common host address to 

individual backend server functions, so that any modification of the association of a function to a specific 

backend host, can easily be changed at the  reverse proxy. Optionally provide your Integration 

Reverse Proxy with a SSL certificate for your web site domain."; 

  

 STRIDEAccronym = { D }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann and P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 

} 
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class Security_KnownPartners : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Known Partners"; 

 

 Context = " An APPLICATION SERVER ARCHITECTURE has been adopted to deliver an 

Internet technology application. The business logic and dynamic Web content generation of the 

application resides on application servers, while all static content is provided by Web servers that also 

act as reverse proxies (see PROTECTION REVERSE PROXY, INTEGRATION REVERSE PROXY, and 

FRONT DOOR) for the dynamic Web content. The application provides commercially-sensitive or high 

value services to a restricted set of users."; 

 

 Solution = "Ensure that access to system functionality and data is restricted to known partners 

who must authenticate themselves in a secure manner. This ‘secure manner’ should involve some form 

of two-way exchange such that the user is identified to the system and the system is shown to be what 

the user thinks it is. In effect, the user and the system are both identifying each other as KNOWN 

PARTNERS with whom they want to interact."; 

  

 STRIDEAccronym = { S, I, E }; 

 

 Reference = "M. Schumacher, E. Fernandez-Buglioni, D. Hybertson, F. Buschmann and P. 

Sommerlad, Security Patterns Integrating Security and Systems Engineering, 2006. "; 

} 

 

class Security_LogforAudit : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Log for Audit"; 

 

 Context = " Applications and components offer a variety of capabilities to log events that 

are of interest to administrators and other users. If used properly, these logs can help ensure user 

accountability and provide warning of possible security violations. The Log for Audit pattern ties 

logging to auditing, to ensure that logging is configured with audit in mind and that auditing is 

understood to be integral to effective logging."; 

 

 Solution = " Every major component is responsible for logging events that it considers 

noteworthy. Some of these will be tagged as security-relevant events, others will not."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, R }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_SecureAssertion : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Secure Assertion"; 

 

 Context = "The Secure Assertion pattern sprinkles application-specific sanity checks 

throughout the system. These take the form of assertions – a popular technique for checking programmer 

assumptions about the environment and proper program behavior. A secure assert maps conventional 

assertions to a system-wide intrusion detection system (IDS). This allows the IDS to detect andcorrelate 

application-level problems that often reveal attempts to misuse the system."; 
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 Solution = " The Secure Assertion pattern transparently re-links all the application-level 

sanity checks (assert statements) with a mechanism that integrates into the system-wide intrusion 

detection or event reporting system. Any failed assertions encountered by the application are 

automatically reported to the system-wide monitoring console as a possible security-relevant event."; 

  

 STRIDEAccronym = { T, R }; 

 

 Reference = "D. M. Kienzle, M. C. Elder, D. Tyree and J. Edwards-Hewitt, „Security Patterns 

Repository Version 1.0,“ 2003."; 

} 

 

class Security_SecureLogger : Security_MicroserviceSecurity { 

   

 Pattern = "Secure Logger"; 

 

 Context = "The intent of the Secure Logger pattern is to prevent an attacker from gathering 

potentially useful information about the system from system logs and to prevent an attacker from hiding 

their actions by editing system logs."; 

 

 Solution = "The implementation of the Secure Logger pattern is fairly straightforward. 1. Select 

a secure logging subsystem to use. Several potential secure logging subsystems are mentioned in the 

Known Uses section. 2. In the system logging the messages, always use the chosen secure logging 

subsystem to log data. Note that this implies that a delivered version of the system should never output 

messages to standard out or standard error."; 

  

 STRIDEAccronym = { R }; 

 

 Reference = "S. Romanosky, „Security Design Patterns Part 1,“ in Morgan Stanley Online, 

2001. "; 

} 
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