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Целева група 
Този документ е насочен към професионални мрежови администратори. Информацията в този 

документ е от по-скоро техническо естество и е много подробна. Въз основа на тази информация 

ИТ професионалистите ще получат подробна картина относно стандартите за защита в TeamViewer 

и ще могат да разрешат всеки проблем преди внедряването на нашия софтуер. Моля, не се 

колебайте да разпространявате този документ на клиентите си за облекчаване на всякакви 

евентуални проблеми със сигурността. 

 
Ако не считате, че сте част от тази целева група, софтуерните факти в раздела 

Компания/софтуер ще Ви помогнат да получите ясна представа относно това колко сериозно се 

отнасяме към сигурността. 

 
 

Компанията/софтуерът 
 

За нас 
TeamViewer GmbH е основана през 2005 г. и се намира в Южна Германия (близо до Щутгарт) с 

дъщерни дружества в Австралия и САЩ. Ние разработваме и продаваме единствено системи за 

сигурност за уеббазирано сътрудничество. В рамките на кратък период от време нашият лиценз 

Freemium доведе до бърз растеж с повече от 200 милиона потребители на софтуера TeamViewer на 

повече от 1,4 милиарда устройства, в повече от 200 държави по целия свят. Софтуерът е достъпен 

на повече от 30 езика. 
 

Нашето разбиране на сигурността 
TeamViewer се използва от повече от 30 милиона потребители във всеки един момент и всеки ден. 

Тези потребители предоставят мигновена поддръжка през интернет чрез достъп до компютри без 

надзор (т.е. дистанционна поддръжка за сървъри) и за хостинг на онлайн срещи. В зависимост от 

конфигурацията TeamViewer може да се използва за дистанционно управление на друг компютър, 

все едно сте седнали пред него. Ако потребителят, който е влязъл в отдалечен компютър, е 

администратор на Windows, Mac или Linux система, това лице ще получи също и администраторски 

права за този компютър. 
 

Ясно е, че подобна мощна функционалност през потенциално опасния интернет трябва да бъде 

защитена срещу атаки с голям контрол. Всъщност темата за сигурността доминира всичките ни 

цели за развитие и е нещото, което е от основно значение за нас, във всичко, което правим. Ние 

искаме да гарантираме, че достъпът до Вашия компютър е безопасен, и да защитим собствените си 

интереси: милиони потребители по целия свят се доверяват единствено на сигурно решение и само 

едно сигурно решение гарантира дългосрочния ни успех в нашата бизнес дейност. 
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Оценка от външен експерт 
Нашият софтуер TeamViewer е награден с петзвезден печат за качество 

(максимална стойност) от Федералната асоциация на ИТ експерти и 

рецензенти (Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG 

e.V.). Независимите рецензенти на BISG e.V. инспектират продукти на 

квалифицирани производители относно тяхното качество, сигурност и 

характеристики на услугата.

Референции 
В момента TeamViewer се използва от повече от 200 милиона потребители. Международни топ 

корпорации от всички видове индустрии (включително силно чувствителни сектори като банкиране, 

финанси, здравеопазване и правителство) успешно използват TeamViewer. 

Приканваме Ви да разгледате нашите референции, които можете да намерите навсякъде в 

интернет, за да получите първо впечатление от приемането на нашето решение. Ще откриете, че 

вероятно повечето други компании са имали подобни изисквания за сигурност и наличност преди – 

след интензивна проверка – да вземат в крайна сметка решение да използват TeamViewer. Въпреки 

това, за да формирате свое собствено впечатление, моля, направете справка с някои технически 

данни в останалата част от този документ. 
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Сесии на TeamViewer 
 

Създаване на сесия и типове връзки 
При установяване на сесия TeamViewer определя оптималния тип връзка. След ръкостискането 

чрез нашите главни сървъри се установява директна връзка чрез UDP или TCP в 70% от всички 

случаи (дори зад стандартни шлюзове, NAT и защитни стени). Останалата част от връзките се 

маршрутизират през нашата изключително надеждна мрежа на рутера чрез TCP или https тунелно 

свързване. Не е необходимо да отваряте каквито и да било портове, за да работите с TeamViewer 

 
Както е описано по-нататък в параграф Криптиране и удостоверяване, дори и ние като оператори 

на маршрутните сървъри не можем да четем трафика от криптирани данни. 

 
Криптиране и удостоверяване 
Трафикът на TeamViewer е защитен с помощта на RSA обмен на публични/лични ключове и AES 

(256 бита) криптиране на сесия. Тази технология се използва в сравнителна форма за http/SSL и се 

смята за напълно сигурна спрямо съвременните стандарти. Тъй като частният ключ никога не 

напуска компютъра на клиента, тази процедура гарантира, че взаимосвързаните компютри – 

включително маршрутните сървъри на TeamViewer – не могат да дешифрират потока от данни. 
 

Всеки клиент на TeamViewer вече е внедрил публичния ключ от главния клъстер и по този начин 

може да криптира съобщения в главния клъстер и да проверява съобщения, подписани от него. PKI 

(Инфраструктура от публични ключове) ефективно предотвратява атаки чрез посредник. Въпреки 

криптирането паролата никога не се изпраща директно, а само чрез процедура с отговор на въпрос 

и се запазва само на локалния компютър. 
 

По време на удостоверяването паролата никога не се прехвърля директно, защото се използва 

протоколът Secure Remote Password (SRP). На локалния компютър се съхранява само програма 

за удостоверяване на паролата.
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Публичен ключ на A,
криптиран с Публичния ключ на B

подписан с Частния ключ на Master
RSA 2048 Bit

Прехвърляне на симетричните ключове, 
криптирани с Публичния ключ на B

подписани с частния ключ на A
RSA 2048 Bit

Удостоверяване и
създаване на

симетрични ключове
AES 256 Bit

Изискване на Публичен ключ на A 
криптиран с Публичния ключ на Master

RSA 2048 Bit

Комуникация със симетрично криптиране
AES 256 Bit

TeamViewer A TeamViewer BTeamViewer Master

Компютър A иска да 
установи връзка с 

Компютър B

Създава се комплект 
частни-/публични-

ключове

Създава се комплект 
частни-/публични-

ключове

Създава се комплект 
частни-/публични-ключове.

Всички TeamViewer клиенти знаят 
Публичния ключ на Master

Публичен ключ на B, 
криптиран с Публичния ключ на A, 
подписан с Частния ключ на Master

RSA 2048 Bit

Удостоверяване на 
изпращача и 

декриптиране на 
симетричния ключ 

Прехвърляне на Публичен ключ B 
криптиран с Публичния ключ на Master

RSA 2048 Bit

Криптиране и удостоверяване на TeamViewer 
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Потвърждаване на ИД на TeamViewer 
ИД-тата на TeamViewer се базират на различни хардуерни и софтуерни характеристики и се 

генерират автоматично от TeamViewer. Сървърите на TeamViewer проверяват валидността на тези 

ИД-та преди всяка връзка. 

 
 

Защита срещу brute-force атака 
Потенциалните клиенти, които се интересуват от сигурността на TeamViewer, обикновено питат за 

криптирането. Разбираемо е, че най-големият страх е за това дали трета страна може да 

наблюдава връзката или дали до данните за достъп до TeamViewer има неоторизиран достъп. В 

действителност се оказва, че най-елементарните атаки често са най-опасните. 
 

В контекста на компютърната сигурност brute-force атаката е метод на принципа проба-грешка за 

отгатване на парола, която защитава ресурс. С нарастващата компютърна мощност на 

стандартните компютри времето, което е необходимо за отгатване на дълги пароли, е значително 

намалено. 

 
Като защита срещу brute-force атаките TeamViewer значително увеличава забавянето между 

опитите за връзка. Така отнема около 17 часа за 24 опита. Латенцията се нулира само след 

успешно въвеждане на правилната парола. 
 

TeamViewer не само разполага с механизъм за защита на своите клиенти от атаки от един 

специфичен компютър, но също така от много компютри, известно като ботнет атаки, които се 

опитват да получат достъп до едно конкретно ИД на TeamViewer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица: Изминало време след n опити за връзка по време на brute-force атака чрез метода на грубата 
сила 
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Подписване на код 
Като допълнителна функция за сигурност нашият софтуер е подписан 

чрез подписване на код VeriSign. По този начин издателят на софтуера 

е винаги лесно разпознаваем. Ако софтуерът е бил променен след 

това, цифровият подпис автоматично става невалиден. 

 
 

Центрове за данни и основи 
 

С цел предоставяне на възможно най-добрата сигурност и наличност на услугите на TeamViewer 

всички сървъри на TeamViewer се намират в центрове за данни, които са съвместими с ISO 27001 и 

използват множество надеждни връзки на оператора и надеждни захранвания. Освен това се 

използва само хардуер от най-съвременни марки. В допълнение всички сървъри, които съхраняват 

чувствителни данни, се намират в рамките на Германия или Австрия. 

 
Това че е сертифициран по ISO 27001 означава, че управлението на личния достъп, 

наблюдението с видеокамери, детекторите за движение, наблюдението 24x7 и персоналът за 

сигурност на място гарантират, че достъпът до данните се разрешава само на упълномощени 

лица и гарантира възможно най-добрата сигурност за хардуер и данни. Разполагаме също и с 

подробна проверка за идентификация в една точка за достъп до центровете за данни . 

 
 

Акаунт в TeamViewer 
Акаунтите в TeamViewer се хостват на специални сървъри на TeamViewer. За информация относно 

управление на достъпа, моля, направете справка с Център за данни и основи по-горе. За 

удостоверяване и криптиране на данни се използва протоколът Secure Remote Password (SRP) и 

разширеният протокол password-authenticated key agreement (PAKE). Внедрен агент или посредник 

не може да получи достатъчно информация, за да може да отгатне паролата чрез brute-force. Това 

означава, че можете да получите силна защита, дори с помощта на слаби пароли. Чувствителни 

данни в рамките на акаунт в TeamViewer, например информация за влизане в облачно хранилище 

се съхраняват в AES/RSA 2048 бита криптиране. 

 
 

Конзола за управление 
Конзолата за управление на TeamViewer е уеббазирана платформа за управление на потребители, 

отчети за свързване и управление на компютри и контакти. Тя се хоства в сертифицирани по ISO-

27001 центрове за данни в съответствие с HIPAA. Всички прехвърляния на данни се извършват 

чрез защитен канал с помощта на TSL (Transport Security Layer) криптиране, стандартът за 

защитени интернет мрежови връзки. Чувствителните данни се съхраняват допълнително, 

криптирани в AES/RSA 2048 бита. За удостоверяване и криптиране на парола се използва 

протоколът Secure Remote Password (SRP). SRP е установен, надежден, защитен и базиран на 

парола метод за удостоверяване и обмен на ключове с помощта на 2048-битови модули. 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Основани на политики настройки 
От конзолата за управление на TeamViewer потребителите могат да определят, разпределят и 

прилагат политики за настройки за софтуерни инсталации на TeamViewer на устройства, които 

принадлежат специално на тях. Политиките за настройки са цифрово подписани от акаунта, който 

ги генерира. Това гарантира, че единственият акаунт, който има разрешение да назначава политики 

към устройство, е акаунтът, към който принадлежи устройството. 
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Защита на приложения в TeamViewer 
 

Черен и бял списък 
Особено ако TeamViewer се използва за поддръжка на компютри без надзор (т.е. TeamViewer е 

инсталиран като услуга на Windows), допълнителната опция за сигурност за ограничаване на 

достъпа до тези компютри на определен брой клиенти може да представлява интерес. 

 
С функцията за бял списък можете да изрично да посочите кои ИД-та и/или акаунти в TeamViewer 

имат право на достъп до компютъра. С функцията за черен списък можете да блокирате 

определени ИД-та и акаунти в TeamViewer. Достъпен е централен бял списък като част от 

„основаните на политики настройки“, описани по-горе в „Конзола за управление“. 

 
Криптиране на чат и видео 
Хронологиите на чата са свързани с Вашия акаунт в TeamViewer и поради това са криптирани и се 

съхраняват с помощта на същата защита чрез AES/RSA 2048-битово криптиране, както е описано в 

заглавието „Акаунт в TeamViewer“. Всички тези чат съобщения и видео трафик са криптирани от 

край до край с помощта на AES (256 бита) криптиране на сесия. 

 
Без режим на невидимост 
Няма функция, която Ви позволява да оставите TeamViewer да работи напълно на заден план. Дори 

ако приложението работи като услуга на Windows на заден план, TeamViewer винаги се вижда чрез 

икона в системната област. 

 
След установяването на връзка над системната област винаги се вижда малък контролен панел. 

Поради това TeamViewer умишлено не е подходящ за прикрито наблюдаване на компютри или 

служители. 
 

Защита с парола 
За мигновена клиентска поддръжка TeamViewer (TeamViewer QuickSupport) генерира парола за 

сесия (еднократна парола). Ако Вашият клиент Ви каже своята парола, Вие можете да се свържете 

с неговия компютър, като въведете ИД-то и паролата му. След рестартиране на TeamViewer от 

страна на клиента ще бъде генерирана нова парола за сесия, за да можете да се свържете с 

компютъра на клиента само ако бъдете поканени за това. 
 

При внедряване на TeamViewer за дистанционна поддръжка без надзор (напр. за сървъри) Вие 

задавате индивидуална фиксирана парола, която защитава достъпа до компютъра. 
 

Управление на входящия и изходящия достъп 
Можете индивидуално да конфигурирате режимите на връзка на TeamViewer. Например можете да 

конфигурирате Вашия компютър за дистанционна поддръжка или среща по начин, по който не са 

възможни входящи връзки. 
 

Ограничаването на работата до функциите, които в действителност са необходими, означава 

ограничаване на евентуални слаби точки за потенциални атаки. 
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Удостоверяване чрез два фактора 
TeamViewer е в помощ на компаниите при техните изисквания за съответствие с HIPAA и PCI. 

Удостоверяването чрез два фактора добавя допълнителен слой на защита за защита на акаунтите 

в TeamViewer от неоторизиран достъп. 

В допълнение към потребителското име и паролата потребителят трябва да въведе код с цел 

удостоверяване. Този код се генерира чрез алгоритъм, базиран на време с еднократна парола 

(TOTP). Поради това кодът е валиден само за кратък период от време. 

 
С помощта на удостоверяването чрез два фактора и ограничаването на достъпа с помощта на 

функцията за бял списък TeamViewer помага при изпълнението на всички критерии за HIPAA и 

PCI сертификация. 

 
 

Тестване на сигурността 
Както инфраструктурата на TeamViewer, така и софтуерът TeamViewer се подлагат редовно на 

тестове за проникване. Тестовете се извършват от независими компании, специализирани в 

тестване на сигурността. 

 
 
 
 
 
 

Допълнителни въпроси? 
За допълнителни въпроси или информация не се колебайте да се свържете с нас на 

телефон (САЩ) +49 (0) 7161 60692 50 или изпратете имейл на адрес 

support@teamviewer.com. 

 
 

Контакт 
TeamViewer GmbH 

Jahnstr. 30 

D-73037 Göppingen 

Германия 

service@teamviewer.com 

mailto:support@teamviewer.com
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