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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення високого рівня живучості інформаційної 

системи в сучасних умовах стає все більш складним завданням з точки зору постійного, 

динамічного зростання технологічної складності і розвитку інформаційного 

середовища. 

Будуючи та експлуатуючи інформаційну систему потрібно брати до уваги 

забезпечення їх живучості, тобто, можливі загрози стійкості та захищеності, а особливо 

ті, що безпосередньо виникають за участі зовнішніх впливів, діяльність яких 

спрямована на досягнення злочинних цілей, шкодить забезпеченню конфіденційності, 

цілісності, доступності інформаційних ресурсів. Процес оцінювання захищеності від 

зовнішніх впливів інформаційних систем є актуальним і потребує дослідження, у 

зв’язку з постійною модернізацією існуючих та появою нових інформаційних 

технологій та необхідністю їх функціональної безпеки від зовнішніх і внутрішніх 

загроз. 

Отже, вирішення зазначених задач в даній дисертаційній роботі з метою 

підвищення ефективності функціонування систем контролю інформаційної безпеки 

розроблених на базі моделей та методів для оцінки підвищення живучості 

інформаційних систем, є актуальною задачею дослідження у зв’язку з постійною 

модернізацією існуючих та появою нових інформаційних технологій та необхідністю їх 

функціональної живучості та безпеки від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

В даний час дослідження в галузі інформаційних систем проводяться досить 

інтенсивно в нашій країні та за кордоном. Так проблеми захисту сучасних 

інформаційних мереж були розглянуті в роботах С. Тейлора, В.І. Мельнікова, П.А. 

Глибовського, Б. Екмана, Е. Кнаппа, Дж. Бродда і М.В. Шиленкова. Питання стійкості 

та захищеності інформаційних систем по відношенню до зовнішніх загроз в роботах 

О.Г. Оксіюка, І.Ю. Субача, С.В. Толюпи Х. Гупти, Р. Подарали, В. Аріффіна, Ю.В. 

Журавського. Питання оцінки ефективності методів управління бездротовими 

сенсорними мережами була розглянута у роботі Жука О.В. Проблема надійності 

інфраструктури мережі та апаратно-програмного комплексу в роботах: В. Шельгова, 

А.П. Панюков, Ю.М. Мельников, С. Янга та С. Ліна. Питання розробки і модернізації 

систем захисту досліджувались в роботах: В.А. Костенко, А. Кошєлєва, Е.К. Жоріна, Ф. 

Херменіра, Кс. Лорки та Дж Мюллера. Питання живучості інформаційних систем було 

розглянуто у роботі А.Г. Додонов та Д.В. Ландє. 

Вище наведене визначає важливість наукової задачі розробки методів та 

моделей підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх 

впливів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи та обраний напрямок досліджень безпосередньо пов’язаний з 

проектами, що реалізовані у сфері ІТ технологій. Серед зазначених проектів слід 

відзначити проект у сфері фундаментальних наук та природничих наук Physics@home, 

Rosetta@home, Folding@Home, Climateprediction.net, проекти в області медицини World 

Community Grid, FightMalaria@Home, проекти, присвячені проблемам криптографії 

distributed.net, DistrRTgen, та педагогічний проект MindModeling@Home. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Physics%40home&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Мета і завдання дослідження. 

Метою дисертації є підвищення живучості інформаційних систем на базі 

розроблених методів і моделей оцінювання зовнішніх впливів. 

Для досягнення мети в дисертації вирішено такі наукові завдання: 
1. Аналіз та оцінка існуючих методів і моделей підвищення живучості 

інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів. 

2. Дослідження існуючих методів підвищення живучості оцінювання 

інформаційних системи з метою забезпечення їх стійкості в умовах дестабілізуючих 

факторів; 

3. Розробка математичної моделі функціональної безпеки та живучості 

інформаційних систем, що ґрунтується на застосуванні класифікації за ознаками, яка 

полягає у формуванні коефіцієнтів цілісності, доступності та конфіденційності 

інформаційних потоків у сукупності з коефіцієнтом спостережності інформації; 

4. Удосконалення методу аутентифікації за ключем доступу, який включає 

сучасні механізми аутентифікації, що дозволяє узагальнити комплексну проблему 

захисту інформаційної системи і побудувати цілісну систему аутентифікації. 

5. Удосконалення моделі підвищення живучості інформаційних систем від 

зовнішніх впливів, яка на відміну від існуючих, включає у себе алгоритм, 

автоматичного тестування та оцінки, з подальшим вдосконаленням механізмів захисту 

інформаційних систем. 

Об’єкт дослідження – Процес оцінювання живучості інформаційних систем від 

зовнішніх впливів. 

Предмет дослідження – Моделі та методи оцінювання зовнішніх впливів 

підвищення функціональної безпеки та живучості інформаційних систем. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використовуються наступні методи дослідження: математичні методи системного 

аналізу – для опису і моделювання взаємодії компонентів інформаційної системи; теорії 

ймовірності і математичної статистики – для опису взаємодії процесів в прикладних 

системах та оцінки ефективності запропонованих наукових положень; еволюційні 

алгоритми і теорії масового обслуговування – для дослідження впливу пропонованих 

методів на існуючу систему. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 

роботі: 

Удосконалено модель функціональної безпеки та живучості інформаційних 

систем на основі оцінювання зовнішніх впливів, яка на відміну від інших ґрунтується 

на застосуванні класифікації за ознаками критеріїв окремих видів базою яких є 

формування цілісності, доступності та конфіденційності, що дозволяє розширити 

простір ознак для опису невідомих атак, і як наслідок, отримати як кількісне так і 

якісне оцінювання захищеності від зовнішніх впливів інформаційних систем. 

Удосконалено метод аутентифікації за ключем доступу, який на відміну від 

відомих включає сучасні механізми аутентифікації, що показуює високу ефективність 

при організації аутентифікації і розподіленні повноважень користувачів. 

Удосконалено модель підвищення живучості інформаційних систем від зовнішніх 

впливів, яка на відміну від існуючих включає у себе алгоритм автоматичного 

тестування, що дозволяє забезпечити захист інформаційних систем та створити 
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комплексну технологію оцінки захищеності інформаційних систем в умовах зовнішніх 

впливів. 

Практичне значення одержаних результатів. 

1. Удосконалена і доведена до практичної реалізації модель функціональної 

безпеки та живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів, 

що ґрунтується на застосуванні класифікації за ознаками критерію окремих видів, 

базою якої є формування цілісності, доступності та конфіденційності, що актуалізувало 

підвищення ефективності функціонування інформаційної системи через збільшення 

захищеності, що пов’язано з завданням якісної та обґрунтованої оцінки. 

2. Удосконалено і доведено до практичної реалізації метод аутентифікації за 

ключем доступу, застосування розробленого математичного апарату класифікації 

дозволяє розширити простір ознак для опису нових класів кібератак і отримати як 

кількісні так і якісні оцінки рівня захищеності для ефективної організації систем 

захисту сучасних інформаційних систем. Даний підхід дозволяє узагальнити 

комплексну проблему захисту інформаційної системи і побудувати цілісну систему 

аутентифікації. 

3. Одержані практичні результати в процесі оцінювання живучості 

інформаційних систем від зовнішніх впливів, підтверджують збільшення 

функціональної стійкості інформаційної системи на 15-20% в порівнянні з 

незахищеною інформаційною системою за показником функціональної стійкості при 

різних значеннях інтенсивності дестабілізуючих факторів. 

Практична цінність роботи та адекватність розроблених методів підтверджені 

актами впровадження основних результатів дослідження у навчальному процесі 

кафедри кібербезпеки та захисту інформації ННВК «Інформаційно-комунікаційні 

системи» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор 

дисертації брав участь у виконанні цих робіт. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Всі представлені наукові результати, приклади та експериментальні 

розрахунки, викладені у дисертації, одержані здобувачем одноосібно. У наукових 

роботах, що опубліковані у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті 

результати, які становлять індивідуальний внесок автора. У статтях із співавторами 

автору належить: в [1] – Аналіз існуючих методів захисту та виявлення недоліків в 

оцінюванні захищеності різноманітних елементів ІС; в [2] – Розроблено відносно 

заданих умов функціонування живучості ІС модель та комплекс методів оцінки 

захищеності даних систем від зовнішніх впливів так, що базуються на основних 

захисних механізмах, методах та напрямках захисту ІС; в [3] – розробка методів оцінки 

живучості ІС; в [4] – Удосконалено механізми оцінювання захисту живучості 

інформаційної системи. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на таких конференціях і 

семінарах: 

Науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, 

менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», (14 – 16 жовтня, 2014, м. 
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Київ); 5-та Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»:  

«В.М. Глушков - піонер кібернетики», (24 листопада, 2014, м. Київ); Науково- 

практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації», Одеська 

національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, (4 серпня, 2015, м. Київ); The 1th IEEE 

International Conference on Data Stream Mining & Processing, Lviv, (24 серпня, 2016, м. 

Львів); ІI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та 

взаємодії» IT & I, (8 – 10 листопада 2016, м. Київ); VI Міжнародна конференція 

«Інженер ХХІ століття». Університет м. Бельско-Бяла, Польша, 2016; IV Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації", Одеська 

національна академія зв’язку, (02-06 вересня 2018, м. Одеса); XX Ювілейна 

Міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно- 

телекомунікаційних системах», м. Буча, 2018 р.; ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. «Інформаційні технології в 

моделюванні ITM-2017», м. Миколаїв. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи автором опубліковано 25 

наукових праць, три з яких входять до наукометричної бази Scopus; 5 наукових статей у 

зарубіжних фахових виданнях; 5 наукових статей у фахових вітчизняних 

спеціалізованих виданнях; 15 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських 

конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

складає 178 сторінки друкованого тексту, у тому числі містить 54 рисунки та 6 таблиць. 

Список використаних джерел на 14 сторінках містить 123 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання дослідження, викладено основні наукові і практичні результати, 

наведено відомості про їх впровадження, апробацію та публікації. 

Перший розділ присвячено аналізу тенденцій розвитку інформаційних систем, 

розробці методів управління та адміністрування сучасних інформаційних систем, а 

також забезпеченню їх стійкості та захищеності від впливу зовнішніх факторів. 

Проведений аналіз вказано на рівень впливу процесів захисту інформації на стійкість та 

функціональну продуктивність даних систем (табл.1). Було вказано на технічну 

простоту методів розширення інформаційних систем та, відповідно, їх 

масштабованість. 

Таблиця 1 
Складові системи забезпечення надійної роботи та захисту ІС 

Аналіз Вид загрози Методика захисту 

Розподілення 

навантаження на сервери 

апаратно-програмного 

комплексу ІС 

• Низька ефективність; 

• Перезавантаження 

серверів у стандартному та 

аварійному режимах 

роботи ІС. 

1. Аналіз специфіки роботи 

ІС; 

2. Побудова графіку завдань; 
3. Організація роботи ІС з 

балансуванням 

навантаження. 
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Налагодження захисту та 

конфіденційності при 

роботі з внутрішніми 

даними ІС 

• Неправомірний доступ 

до конфіденційних даних; 

• Корегування та 

видалення данних за умов 

відсутності підзвітності. 

1. Налагодження системи 

моніторингу ІС; 

2. Розробка захищених 

комунікаційних платформ; 

3. Підготовка та перевірка 

персоналу. 

Впровадження захисту ІС 

від зовнішніх загроз на 

функціональні складові 

інфраструктури 

• Впровадження у ІС 

комп’ютерних вірусів; 

• Застосування DOS/DDOS 

кібератаки; 

• Викрадення даних через 

прихований канал. 

1. Аналіз життєвих циклів 

віртуальних машин ІС; 

2. Побудова мат.-моделі 

вірогідності виявлення 

кібератаки; 

3. Розробка алгоритму 

забезпечення зовнішніх 

впливів. 

 

Зазначено, що основні сервіси, які забезпечують стійкість та захищеність ІС, 

реалізуються через методи управління та адміністрування, умови забезпечення 

ефективної яких визначаються через способи мінімізації зовнішніх впливів, а також 

усунення наслідків їх негативного впливу та забезпечення сталої і прогнозованої 

роботи системи через реалізацію потенціалу основних системних ресурсів. 

Водночас, охарактеризовано інституційне підґрунтя побудови стійкої та 

захищеної інформаційної системи. А також виявлено необхідність стандартизації 

діяльності інформаційних систем на виконання міжнародних стандартів забезпечення 

безпеки в межах вітчизняного нормативно-правового поля. Загальні нормативно- 

правові основи, що є інституційним підґрунтям для функціонування системи 

регулювання досить предметно викладені в законах, нормативно-технічних 

документах, технічних регламентах і технологічних угодах, що діють відносно 

створення та використання інформаційних ресурсів в інформаційному середовищі 

країни. 

Проведений аналіз інформаційних технологій оцінювання ймовірності 

виникнення загроз стійкості та захищеності інформаційної системи та моделей її 

побудови дозволив представити проблематику розвитку інформаційних систем, 

технологій та сервісів з точки зору забезпечення стійкості та захищеності. 

В другому розділі досліджуються механізми забезпечення захищеності 

інформаційної системи, зокрема, моделюються процеси ідентифікації та розподілу 

повноважень користувачів, оповіщення про інциденти в процесі забезпечення 

захищеності ІС, дається характеристика використання криптографічних методів та 

способів виявлення кібернетичних атак, обґрунтовуються складові математичної моделі 

оцінки захищеності інформаційної системи. 

Було запропоновано впровадження комплексного підходу та формування 

інноваційного механізму захисту інформаційної системи на базі відомих підходів, що 

включають формування коефіцієнтів цілісності, доступності та конфіденційності 

інформаційних потоків. Моделювання процесів ідентифікації та розподілу повноважень 

користувачів, оповіщення про інциденти в процесі забезпечення захищеності 

інформаційної системи полягає у побудові певних образів, що відповідають діям, які 

виникають у досліджуваній системі і отриманню за допомогою моделі необхідних 
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характеристик інформаційної системи. Розподіл ролей за кожною одиницею 

структурованої системи призводить до факторного уявлення механізмів взаємодії та 

формуванню комплексного рішення щодо забезпечення захищеності інформаційної 

системи. 

З метою підвищення ефективності виявлення зовнішніх впливів в процесі 

забезпечення захищеності інформаційної системи та отримання як кількісних, так і 

якісних характеристик кібератак, було запропоновано поєднання двох підходів, один з 

яких базується на формуванні методу класифікації кібер-атак засобами штучного 

інтелекту, а інший – на застосуванні отриманих методів для побудови алгоритму 

забезпечення захищеності ІС. Даний комплексний метод також має dключати 

використання процесу прийняття рішень за допомогою дерева рішень в умовах ризику. 

Математична модель оцінки захищеності ІС при цьому базувалася на 

застосуванні класифікації за ознаками через формування коефіцієнтів цілісності, 

доступності та конфіденційності інформаційних потоків у сукупності з коефіцієнтом 

спостережності інформації, який є ключовою властивістю системи на усіх етапах 

обробки та передавання. Рівень захисту інформації визначається захищеністю кожного 

окремого ресурсу сукупності, що призначається для захисту системи. 

На рівні математичного апарату модель аутентифікації за паролем, у рамках якої 

користувач надає серверу ІС логін  та пароль  для проходження аутентифікації в 

системі, була описана як: 

 

  (1) 

де функція Х моделює поведінку користувача, W – браузера, C – сервера, Ш − 

процес шифрування, а функція A визначає ознаку аутентифікації. Зазначена модель 

була визначена як базова, на її основі були побудовані модель з шифруванням та 

модель з використанням хеш-функції: 

 

. (2) 

де n складає унікальне значення, а H − хеш-функція. 

При цьому ідентифікацію ознак було визначено через рівняння: 
 

, (3) 

де UNM − універсальний анонімний багаторазовий ідентифікатор (користувач); 

UPO − універсальний персональний одноразовий ідентифікатор (генератор 

одноразових паролів); UPM − універсальний персональний ідентифікатор, що міститься 

в реєстрі (електронний паспорт); CNO − корпоративний анонімний одноразовий 

ідентифікатор (електронний квиток), CNM − корпоративний анонімний багаторазовий 

ідентифікатор (банківська карта), CPM − корпоративний персональний багаторазовий 

(пропуск – смарт-карта) анонімний багаторазовий ідентифікатор, IPM − особистий 

персональний багаторазовий ідентифікатор (біометрія на карті або сервері). 
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Таким чином, через побудову математичної моделі було проведено узагальнення 

базових підходів у області аутентифікації користувача ІС. Отже запропоновану модель 

можна визначити як базову і на її основі розробити класифікації робочих моделей 

захисту ІС від внутрішніх загроз (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Класифікація моделей аутентифікації ІС 

Назва моделі Математичне представлення Функціональні компоненти 

 
Аутентифікація 

за сертифікатом 

 

 

•  − сервер аутентифікації; 

•      — сертифікат 

користувача; 

• − секретний ключ. 

Двофакторна 

аутентифікація 

 
 

 

 
•     − запит одноразового 

паролю; 

•  – токени. 
Аутентифікація 
за одноразовими 

паролями 

 
Аутентифікація 

за ключем доступу 

 

 

       – довільний рядок 

символів, що генерується веб- 

сервером; 

 – ключ доступу. 

 
Аутентифікація 

за токенам 

 

 

•  – параметри токена; 

•  – перший вузол доступу; 

•  – кінцевий вузол доступу. 

 

Застосування розробленого математичного апарату класифікації дозволяє 

розширити простір ознак для опису нових класів кібератак і отримати як кількісні так і 

якісні оцінки рівня захищеності для ефективної організації систем захисту сучасних 

інформаційних систем. Даний підхід дозволяє узагальнити комплексну проблему 

захисту інформаційної системи і побудувати цілісну систему аутентифікації. 

Математичний аспект моделі сповіщення про інциденти в процесі забезпечення 

захищеності ІС при цьому було запропоновано представити у вигляді орієнтованого 

графу, ребра якого являють собою множини ознак. 

У третьому розділі проведено аналіз оцінювання інформаційних систем від 

зовнішнього впливу, і запропоновано алгоритм побудови класифікації типових 

інформаційних втрат. При цьому було вказано, ключові аспекти балансування 

навантаження інфраструктури ІС, розглянуто особливості роботи даних систем, що 

виникають внаслідок впровадження багатопроцесорних серверів та багатоядерних 

процесорів. Було побудовано модель розподілу навантаження мережі інформаційної 

системи на основі відповідної математичної моделі і показано ефективність 

функціонування даної системи при роботі інфраструктури ІС у аварійному режимі на 

(рис. 1). При балансуванні навантаження визначається пропорція розподілу запитів між 
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серверами, а також відбувається динамічне корегування даної пропорції при зміні умов 

роботи системи. Для цього вводиться поняття відносного рейтингу i-го серверу , що 

розраховується на основі даних про кількість запитів, що надходить на і-ий сервер 

і загальну кількість запитів системи з k серверів : 

                                            (4) 

 

Рівень відносного рейтингу серверу системи з k серверів дозволяє визначити 

оптимальну долю запитів для окремої робочої платформи, таким чином, щоб 

завантаження для всіх серверів була приблизно однаковою. Проведемо моделювання 

роботи алгоритму балансування навантаження для ІС, що складається з трьох серверів, 

перший з яких здатен обробляти 1000 запитів (x1), другий – 2000 запитів (х2), третій – 

3000 запитів (х3). 

 

  

(а) (б) 

Рис. 1. Схема балансування навантаження при звичайному (а) 

та аварійному (б) режимі роботи ІС 

 

Також було розглянуто та вдосконалено методику побудови графу завдань 

інформаційної системи, що базується на графіку запитів, паралелізації планування 

завдань і багаторівневій схеми розподілу ресурсів на (рис. 2). 

Процес оптимізації ІС при цьому складається з етапу побудови графіка завдань, 

що характеризується найменшим розміром, з урахування обмеження на величину 

повної  енергії      та   етапу  визначення  мінімуму  функції  повної  енергії   , з 

урахуванням обмежень на розмір графіка завдань. На першому етапі за основу береться 

множина розміру завдань та множина вимог , а для другого 

множина значень потужностей складає . 
Таким чином було вирішено задачу оптимізації процесу кластеризації апаратних 

ресурсів шляхом побудови системи віртуальних машин та подальших етапів 

визначення екстремумів функції розміру графіка завдань та функції повного значення 

енергії. 
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Рис. 2. Оптимізація роботи ІС через створення графіку завдань 

 

Проведено аналіз типових моделей життєвого циклу ІС (каскадна, еволюційна, 

ітераційна та спіральна моделі, що базується на формальних перетвореннях). Вказано 

переваги ітераційної та спіральної моделі, що полягають у аналізі вимог на кожному 

етапі розробки програмного забезпечення, можливості своєчасно визначити внутрішні 

проблеми інфраструктури та зовнішні загрози. Зазначено, що дані моделі надають 

значні переваги при розробці системи захисту ІС від зовнішніх впливів. При цьому 

було визначено ключові елементи сучасної стратегії розвитку програмної інженерії 

захисту ІС на (рис. 3), зокрема: ітераційна розробка, керування вимогами, керування 

конфігурацією, візуальне моделювання, керування змінами, керування якістю та 

об’єктно-орієнтований підхід. 

Розроблено алгоритм комплексного пошуку прихованих каналів у інфраструктурі 

ІС, що здійснює перевірку всіх наявних каналів зв’язку, забезпечує можливість 

додавання алгоритмів детектування кібератак та характеризується низьким 

споживанням апаратних ресурсів системи. 

Розглянуто принципи побудови стратегії захисту інфраструктури ІС, проведено 

аналіз сучасних апаратно-програмних засобах моніторингу. Розроблено математичну 

модель визначення сигнатур кібератак на мережеві ресурси ІС, побудовано алгоритм її 

тестування та оцінки. У рамках запропонованого математичного апарату вірогідність 

атаки  розглядається  як  функція  ,  що  залежить  від  факторів  , частинні похідні 

вірогідності по часу можуть бути визначені як: 

 

                       (5) 

На основі даного рівняння було запропоновано побудувати характеристичні 

рівняння, що можуть бути обчислені аналітичним способом або за допомогою методів 

наближених обчислень. 

У базовій моделі впливу кібератаки на інфраструктуру ІС являє собою множину 

всіх потенційно можливих варіантів програмного коду РІС, — програмний код, що 

підлягає перевірці на належність до зловмисного коду, а — код кібератаки. 
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Рис. 3. Класифікація потенційних кіберзагроз ІС згідно стадій ЖЦ ВМ 

 

Умова того, що програмний код є зловмисним у математичній формі може бути 

представлена через аналіз факторів фіксованого часу атаки  у проміжку від  до , а 

також параметрів функціональних елементів системи, що визначаються через 

коефіцієнт   ,  та  параметру,  що  характеризує  внутрішні  фактори  , які можуть 

потенційно впливати на виконання зловмисного коду. 
Це дозволяє перейти до наступного рівняння, у якому співвіднесення функцій 

аргументів та      (або   на   прикладному   рівні   через   функцію      аргументів 

) визначається відповідність коду вірусному: 

 

                                   (6) 

На основі запропонованого математичного апарату була запропонована базова 

модель комплексного захисту інформаційних систем, що включає аналіз причин появи 

кібератаки, пошук вразливостей інфраструктури інформаційних систем та аналіз 

методів керування інфраструктурою на (рис. 4). 

Таким чином, проведений аналіз надає можливість на основі математичної 

моделі побудувати алгоритм кіберзахисту ІС, що включає етапи етап розробки системи 

захисту, оновлення системи захисту, оцінки ефективності системи захисту, 

впровадження програмного коду, впровадження зловмисного коду, аналізу 

програмного коду, впровадження зловмисного коду, перевірки прийнятності результату 

аналізу програмного коду на відповідність коду кібератаки. 
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Рис. 4. Алгоритм забезпечення комплексного кібер-захисту ІС 

 

В результаті дослідження була створена комплексна технологія оцінки 

захищеності ІС в умовах зовнішнього впливу. 

У четвертому розділі розглядаються аспекти практичного впровадження 

технології оцінювання інформаційних систем від зовнішнього впливу. З метою 

визначення оцінки впливу системи розподілення навантаження на продуктивність 

роботи ІС, де було запропоновано процедуру структурування графу завдань на рівні 

списків, груп і підгруп на основі якої розроблено багаторівневу схему оптимізації 

розподілу апаратних ресурсів на (рис. 5). 

Розроблена схема визначається через обмеження довжини графу завдань та 

параметру енергоспоживання в межах списків, груп та підгруп завдань, що дозволяє 

побудувати чотири рівні аналізу: 

1. Оптимізація розподілу апаратних ресурсів ІС в межах однієї підгрупи завдань; 
2. Оптимізація розподілу апаратних ресурсів ІС на рівні взаємодії між підгрупами 

завдань; 

3. Оптимізація розподілу апаратних ресурсів ІС на рівні взаємодії між групами 

завдань; 

4. Оптимізація розподілу апаратних ресурсів ІС на рівні взаємодії між списками 

завдань. 

Для аналізу даної схеми були отримані значення нормалізованого графа завдань 

та нормалізованого розподілу енергії при моделюванні типових методів роботи з 

графами завдань (обчислення за ієрархічною структурою, алгоритми розбиття графу, 

методи на базі алгебраїчної теорії графів, структурування типу «Diamond Dags»). 
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Рис.5. Багаторівнева схема оптимізації розподілу апаратних ресурсів ІС 

 

Отримані результати математичного моделювання були надалі співставленні зі 

статистичними даними, визначеними для рівномірного, біноміального та 

геометричного розподілу. Результати вказують на достатньо вискоку точність 

прогнозування на рівні математичного моделювання. 

Також було запропоновано алгоритм детектування прихованих каналів у ІС, що 

представлено як комплекс віртуальних машин на (рис. 6). Система детектування 

складається з контролеру гіпервізору, що перехоплює всі операції та аналізатору, що 

знаходиться у нульовому домені і використовується для аналізу перехоплених операцій 

та виявлення прихованого каналу. 

При цьому математична модель включає к себе такі функціональні вузли як 

передавач мережевого ресурсу та отримувач. Передавачем кодує конфіденційну 

інформацію через параметри мережевих ресурсів комплексу, а отримувач декодує 

зазначену інформацію, аналізуючи відповідні зміни. Для опису цих процесів було 

запропоновано відповідні функції (табл. 3). 

Початковий стан ПрК складає . Якщо перехідна функція  передає значення  

(інтервал становить  )  стан змінюється на      (  ). Якщо інтервал лежить поза 

межами набору  стан змінюється на  ( ). Це демонструє помилку виконання 

алгоритму, що має бути виправлена, незалежно від типу переходу на рівень . 
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Рис. 6. Схема детектування прихованих каналів у комплексі ВМ 

 

Функція перемикання стану відкритого мережевого ресурсу шляхом виконання 

перехідної функції може бути представлена як набір перехідних функцій, виражений 

через матрицю переходу стану. 

 

Таблиця 3 

Схеми організації списку планування за ключовими параметрами 

Функція Визначення Опис 
 

 

 

 Функція стану мережевого ресурсу 

 

 

 

 

Функція переходу між станами мережевого 

ресурсу 
 

 

 

 
Функція перемикання стану мережевого ресурсу 

 

Нарешті, було показано, що кластеризація надає широкі можливості для 

забезпечення захисту інфраструктури ІС через побудову прозорої схеми 

функціонування комплексу та організацію алгоритмів захисту, що базуються на 

методах кластеризації. 

Методи кластеризації є ефективним інструментом, що може бути використані у 

математичній моделі моніторингу кібератак. За допомогою кластеризації надається 

можливість впорядкування зразків програмного коду і виявлення нових типів 

зловмисного коду на (рис. 7), що не належать до навчальної вибірки захисних 

алгоритмів. Математичний апарат моделі живучості інформаційної системи. 

В результаті дисертаційних досліджень, була досягнута мета, яка забезпечила: 

здійснення аналізу існуючих методів захисту; розробку комплексу методів і моделей; 

практичне впровадження розробленої технології оцінки живучості інформаційних 

систем з описом результату та розрахунком характеристик, що показують вплив різних 

методів на загальну ефективність захисту інформаційних систем. 
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Рис. 7. Застосування кластеризації при виявленні сигнатур зовнішніх впливів. 

 

Було вирішено глобальні проблеми забезпечення розвитку сучасних 

інформаційних систем, що знаходяться під впливом зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Підтвердилось моделювання процесів ідентифікації та розподілу повноважень 

користувачів, процедур оповіщення про інциденти в процесі забезпечення захищеності 

інформаційних систем. 

Дана модель на практиці реалізувалась за допомогою розроблених в роботі 

методів та моделей інформаційної системи підвищення живучості інформаційних 

систем, на основі яких сформулювалась технологія оцінки живучості сучасних 

інформаційних систем в умовах впливу зовнішнього середовища. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Визначено механізми забезпечення захисту ІС, запропоновано комплексний 

підхід, що базуються на формуванні коефіцієнтів цілісності, доступності та 

конфіденційності інформаційних потоків. Проведено моделювання процесів 

ідентифікації та розподілу повноважень користувачів за окремою одиницею 

структурованої системи на рівні факторного уявлення механізмів взаємодії. 

2. Проведено аналіз загальних підходів захисту ІС, що базуються на формуванні 

методу нейромережевої класифікації кібератак та використання дерева прийняття 

рішень. Розроблена математичної модель оцінювання ІС, що ґрунтується на 

застосуванні класифікації за ознаками, базою якої є формування коефіцієнтів 

цілісності, доступності та конфіденційності інформаційних потоків у сукупності з 

коефіцієнтом спостережності інформації. 
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3. Побудовано модель розподілу навантаження мережі інформаційної системи на 

основі відповідної математичної моделі. Показано ефективність функціонування даної 

системи при роботі інфраструктури інформаційної системи у аварійному режимі. 

4. Вдосконалено методику побудови графу завдань інформаційної системи, що 

базується на графіку запитів, а також паралелізації планування завдань та 

багаторівневій схеми розподілу апаратно-програмних ресурсів. 

5. Вирішено задачу оптимізації процесу кластеризації апаратних ресурсів шляхом 

побудови системи віртуальних машин та подальших етапів визначення екстремумів 

функції розміру графіка завдань та повного значення енергії. 

6. Визначено ключові елементи сучасної стратегії розвитку програмної інженерії, 

зокрема: ітераційна розробка, керування вимогами, керування конфігурацією, 

візуальне моделювання, керування змінами, керування якістю та об’єктно-

орієнтований підхід. 

7. Розроблено алгоритм комплексного пошуку прихованих каналів у 

інфраструктурі інформаційної системи, що здійснює перевірку всіх наявних каналів 

зв’язку, забезпечує можливість додавання алгоритмів детектування від зовнішніх 

впливів та характеризується низьким споживанням апаратних ресурсів системи. 

8. Розглянуто принципи побудови стратегії захисту інфраструктури 

інформаційних систем, проведено аналіз сучасних апаратно-програмних засобів 

моніторингу. 

9. Розроблено математичну модель визначення сигнатур кібератак на мережеві 

ресурси інформаційних систем, побудовано алгоритм її тестування та оцінка. 

Створена комплексна технологія оцінки захищеності інформаційних систем в умовах 

впливу кіберзагроз. 
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на основі оцінювання зовнішніх впливів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню та удосконаленню ефективності та 
живучості функціонування систем контролю інформаційної безпеки розроблених на 
базі технології моделей та методів для оцінювання зовнішніх впливів інформаційних 
систем. 
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Розроблена технологія оцінювання захисту сучасної інформаційної системи від 

зовнішнього впливу, яка на відміну від існуючих побудована з урахуванням різних 

напрямів впливу і поєднання комплексних механізмів захисту, основу яких складає 

метод впровадження системи розподілу навантаження. 

Вдосконалені механізми оцінювання захисту інформаційної системи, які, на 

відміну від існуючих, орієнтуються на мінімізацію інформаційних втрат, забезпечення 

ефективного моніторингу мережі, розподілу навантаження і побудові моделі. Ця 

методика дозволяє підвищити ефективність функціонування інформаційної системи 

від зовнішніх впливів. 

Процес наукового пошуку шляхів виконання завдань даної роботи спрямований 

на вирішення глобальної проблеми забезпечення розвитку сучасних інформаційних 

систем, на які впливають зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори. З точки зору 

можливостей отримання науково цінних результатів у процесі дослідження 

передбачається виявити та охарактеризувати механізми забезпечення живучості 

інформаційних систем з урахуванням проблем забезпечення живучості сучасних ІС, 

загроз активізація злочинних цілей та актуалізація внутрішньої та зовнішньої 

вразливості ІС. 

Він передбачає моделювання процесів ідентифікації та розподілу повноважень 

користувачів, процедури повідомлення про інциденти в процесі забезпечення 

живучості інформаційних систем, використання криптографічних методів та методів 

виявлення зовнішніх впливів, які будуть представлені як складові математичної 

модель оцінки живучості інформаційних систем. Ця модель буде впроваджена на 

практиці за допомогою методів та складових інформаційної технології оцінки 

живучості інформаційних систем від зовнішнього впливу, розроблених у роботі, на 

основі якої складена інформаційна технологія оцінки живучості інформаційних 

систем в умовах впливу середовища. 

Ключові слова: властивість живучості, оцінювання живучості, системи захисту 

інформаційної системи, метод та моделі оцінювання живучості від зовнішніх впливів. 
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Шестак Я.В. Методы и модели повышения живучести информационных 
систем на основе оценивания внешних влияний. - Квалификационный научный 

труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе 

циальности 05.13.06 "Информационные технологии". - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена повышению и усовершенствованию 

эффективности и живучести функционирования систем контроля информационной 

безопасности разработанных на базе технологии моделей и методов для оценивания 

внешних влияний информационных систем. 

Разработанная технология оценивания защиты современной и нформационной 

системы от внешнего влияния, которая в отличие от существующих построена с 

учетом разных направлений влияния и сочетания комплексных механизмов защиты, 

основу которых составляет метод внедрения системы распределения на грузки. 

Усовершенствованные механизмы оценивания защиты информационной 
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системы, которые, в отличие от существующих, ориентируются на минимизацию 

информационных потерь, обеспечения эффективного мониторинга сети, 

распределения нагрузки и построению модели. Эта методика позволяет повысить 

эффективность функционирования информационной системы от внешних влияний. 

Процесс научного поиска путей выполнения задач данной работы направлен на 

решение глобальной проблемы обеспечения развития современных информационных 

систем, на которые влияют внешние и внутренние дестабилизирующие факторы. С 

точки зрения возможностей получения научно ценных результатов в процессе 

исследования предполагается выявить и охарактеризовать механизмы обеспечения 

живучести информационных систем с учетом проблем обеспечения живучести 

современных ИС, угроз активизация преступных целей и актуализация внутренней и 

внешней уязвимости ИС. 

Он предусматривает моделирование процессов идентификации и распределения 

полномочий пользователей, процедуры сообщения об инцидентах в процессе 

обеспечения живучести информационных систем, использования криптографических 

методов и методов выявления внешних воздействий, которые будут представлены как 

составляющие математической модели оценки живучести информационных систем. 

Эта модель будет внедрена на практике с помощью методов и составляющих 

информационной технологии оценки живучести информационных систем от 

внешнего воздействия, разработанных в работе, на основе которой составлена 

информационная технология оценки живучести информационных систем в условиях 

воздействия среды 

Ключевые слова: свойство живучести, оценивания живучести, системы защиты 

информационной системы, метод и модели оценивания живучести от внешних 

влияний. 

 

ABSTRACT 

Shestak Y.V. Methods and models of increasing the survivability of information 

systems based on the evaluation of external influences. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of technical sciences on the specialty 

05.13.06 "Information technologies". – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 

2019. 
The dissertation is devoted to increase and improvement of efficiency and durability of 

functioning of information security control systems developed on the basis of technology of 

models and methods for estimation of external influences of information systems. 

The complex analysis of tendencies of development of information system, as well as 

methods of management, administration and ensuring of stable work of constituent elements 

is carried out. The analysis showed the level of influence of information security processes 

on the stability and functional performance of these systems. The advantage of the 

information system over the centralized complexes was noted in terms of ensuring the 

security of the network infrastructure, the transmitted data and the procedures used in the 

software environment of the complex. 

The technology of estimating the protection of the modern information system from 

external influence is developed, which, unlike the existing ones, is constructed taking into 

account different directions of influence and a combination of complex protection 
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mechanisms, the basis of which is the method of implementation of the distribution system 

of loading. Improved mechanisms for assessing the protection of the information system, 

which, in contrast to the existing ones, are oriented towards minimizing information losses, 

ensuring effective network monitoring, load distribution and model construction. This 

technique allows to increase the effectiveness of the information system from external 

influences. 

The technical simplicity of information systems expansion techniques and their 

scalability were pointed out. By duplicating the functions of multiple workstations, the 

information system can provide constant access to its resources and services, despite the 

temporary malfunctioning of individual components, meeting the requirements of 

availability, confidentiality of data, processes, technologies and functions. 

Achieving this goal is ensured by analyzing existing security methods; development of 

a set of methods in the information technology of assessing the survivability of IP; practical 

implementation of the developed methods of information technology of IP security 

assessment with a description of the result and calculation of characteristics that show the 

impact of different methods on the overall efficiency of protection of modern IP. 

The process of scientific search for ways to accomplish the tasks of this work is aimed 

at solving the global problem of ensuring the development of modern information systems, 

which are influenced by external and internal destabilizing factors. From the point of view 

of possibilities of obtaining scientifically valuable result in the process of research, it is 

envisaged to identify and characterize the mechanisms of ensuring the survivability of 

information systems, taking into account the problems of ensuring the survivability of 

modern IS, threats of activation of criminal goals and actualization of internal and external 

vulnerabilities of IP. 

It envisages modeling of processes of identification and distribution of user powers, 

procedures of notification of incidents in the process of ensuring the survivability of 

information systems, use of cryptographic methods and methods of detection of external 

influences, which will be presented as components of a mathematical model for assessing 

the survivability of information systems. This model will be implemented in practice with 

the help of methods and constituents of information technology of estimation of 

survivability of information systems from external influence developed in work, on the basis 

of which complex information technology of estimation of survivability of information 

systems in conditions of influence of environment is formed. 

The analysis of available technologies of estimation of probability of occurrence of 

threats of survivability of information system, as well as mathematical model of their 

construction allowed to present problems of development of information systems, 

technologies and services in terms of ensuring the stability of hardware and software 

resources. This actualized the task of improving the efficiency of the information system 

infrastructure by increasing their security, which is directly related to the task of qualitative 

and reasonable assessment of this security. 

Key words: the property of survivability, evaluation of survivability, systems of 

information system protection, method and model of evaluation of survivability from 

external influences. 


