
Запобігання витоку даних для ваших систем 
із централізованим зберіганням данихAcra

Основні переваги: 

• Для ваших клієнтів: захищене
зберігання та обробка даних.
• Для ваших розробників: простий в
експлуатації та зручний для інтеграції
інструментарій для захисту.
• Для вашого продукту: 20
додаткових рядків коду, що зроблять
його у 200 разів більш захищеним.

Основні характеристики:

• Вибіркове шифрування, з
можливістю пошуку, з простим API
або прозорим інтегруванням через
проксі.

• Дешифрування як проксі-сервіс баз
даних.

• SQL-брандмауер, який фільтрує
запити та виявляє атаки.

• Виявлення вторгнення чи витоку
даних за допомогою так званих
«honey tokens».

Сумісність:

Бази даних SQL: MySQL, PostgreSQL, 

Google Cloud SQL, Amazon RDS. 

Сховища даних: файлові системи, 

Бази даних KV, Amazon S3, Google 

Cloud DataStore. 

Мови/фреймворки: Ruby, Python, 

PHP, Go, Java, NodeJS, Objective-C/

Swift. 

Серверні ОС CentOS, Debian, Ubuntu.

Прикладні ОС: Linux

(x86/ARM, Android, iOS).

• Захист особистої інформації (PII) відповідно до вимог GDPR
(статті 25, 32, 33 та 34).

•

•

Безпечна агрегація даних та централізований контроль
доступу для розподілених та насичених мікросервісами
додатків, багатоприкладних систем, промислових датчиків
та інших високо гетерогенних та високопродуктивних
систем.
Загальний захист чутливих даних для веб- і мобільних
додатків, включно з фінансовим, медичним та e-commerce
секторами.

• Гнучкий інструментарій захисту даних для
розподілених додатків.

Форм-фактор та ліцензування 
• Acra Open-source: ліцензована версія з відкритим ядром

Apache 2.
• Acra Pro: покращена продуктивність, легке

масштабування, інструменти управління, виділена
підтримка.

• Acra Enterprise: покращене обслуговування, висока
доступність, журнал аудиту, вбудовані функції шифрування,
пошук по зашифрованих даних, підтримка SIEM.

• Набори опцій Acra Enterprise: спеціальні розширення для
особливих випадків використання: SCADA, TimeSeries/
Моніторинг, глибока мобільна інтеграція.

• Acra-as-a-Service: Acra як сервіс із захищеним SQL backend
на ваш вибір, попередньо налаштований та інтегрований.

Огляд 
Шифрування конфіденційних та персональних даних 
визначається регламентами (GDPR, HIPAA, PCI DSS) та 
найкращими практиками галузі. Однак, інтеграція 
криптографії в сучасний додаток часто є важким завданням, 
яке має обмежений вплив на підвищення безпеки та безліч 
архітектурних компромісів. Мета Acra — змінити цю 
ситуацію.

Захист життєвого циклу даних є основою безпеки в будь-
якому програмному рішенні. Acra створена для зменшення 
ризику витоку даних і надання зручних інструментів безпеки, 
що використовуються на всіх етапах життєвого циклу даних 
в межах програмного додатка. Acra легко інтегрувати, цей 
продукт не потребує значних змін в існуючому коді й 
забезпечує надійне шифрування та запобігання витоку 
інформації у ваших програмах.

Типові випадки використання 

https://gdpr-info.eu/art-34-gdpr/
https://www.cossacklabs.com/acra/


Архітектура та функціональність 
Шифрування та ключова модель 

Інтеграційна бібліотека Acra шифрує 
дані таким чином, що дешифрувати 
їх можуть лише серверні компоненти 
Acra. Всередині рішення Acra 
містяться всі необхідні інструменти 
управління ключами для підтримки 
процесу: розподіл ключів, ротація, 
компартменталізація. 

Реалістична модель безпеки

Використання Acra допускає, що 
компоненти сховищ даних та 
програмних додатків можуть бути 
скомпрометовані зловмисниками, 
але самі дані залишаться 
захищеними. Acra мінімізує масштаб 
витоку даних, виявляє 
несанкціоновану поведінку та 
запобігає втраті даних, інформуючи 
операторів про інцидент, що 
відбувається. 

Зменшення фронту атаки 

Модель шифрування Acra 
побудована на тому, що ніяких 
облікових даних, які зберігаються в 
компонентах додатків, не має бути 
достатньо для дешифрування даних, 
що зберігаються у backend-частині.

Оскільки Acra стає єдиним шлюзом 
для конфіденційних нешифрованих 
даних, система може виконувати 
різні перевірки для виявлення 
аномальної/несанкціонованої 
поведінки та запису подій доступу до 
конфіденційних даних.

Acra легко інтегрується в сучасне програмне забезпечення 
будь-якої складності, захищаючи кожен крок життєвого 
циклу конфіденційних даних у вашому додатку:

• Режим AcraWriter: інтегрує SDK в клієнтський програмний
додаток для безпечної генерації захищених записів у додатку.

• Режим transparent proxi: налаштуйте AcraServer для
шифрування записів лише у вказаних стовпчиках.

Основні компоненти Acra:

AcraWriter (AW): вбудована бібліотека інтеграції, яка шифрує дані. 
AcraConnector (AC): безпечний конектор, що захищає передачу 
даних та забезпечує інтерфейс API для AcraServer.
AcraServer: основний проксі баз даних, який забезпечує 
дешифрування, прозоре шифрування, функції SQL-брандмауеру та 
виявлення вторгнень.  
AcraTranslator: супутня послуга для дешифрування даних з не-
SQL-сховищ даних.
Acra захищає лише ті дані, які потребують захисту, які 
вказані у вашому програмному коді або в конфігурації 
AcraServer. Запустіть шифрування засобами Acra для 
вказаних записів, далі запросіть їх назад через Acra — і 
отримайте ваші дані захищеними. Acra дешифрує все на 
виділеному сервері/ VM/контейнері, роблячи ключі 
зашифрованих активів недоступними для зловмисника
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https://www.cossacklabs.com/acra/#acralivedemo
https://github.com/cossacklabs/acra/
https://www.cossacklabs.com/acra/



