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АНОТАЦІЯ 

Шестак Я.В. Методи та моделі підвищення живучості інформаційних 

систем 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, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2019. 

Враховуючи наукове і практичне значення роботи, кафедра 

телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету 

рекомендує дисертаційну роботу Шестак Я. В. «Методи та моделі підвищення 

живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів» до 

захисту в Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, для здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за науковою спеціальністю 05.13.06 – 

«Інформаційні технології». 

Дисертаційна робота присвячена побудові захисту інформаційної системи 

як комплексу незалежних елементів, об'єднаних в єдине ціле у відповідності до 

логіки функціонування та потреб користувача. Проведено комплексний аналіз 

тенденцій розвитку інформаційної системи, а також методів управління, 

адміністрування та забезпечення стабільної роботи складових елементів. 

Проведений аналіз вказав на рівень впливу процесів захисту інформації на 

стійкість та функціональну продуктивність даних систем. Була відзначена 

перевага інформаційної системи перед централізованими комплексами з точки 

зору забезпечення безпеки інфраструктури мережі, даних, що передаються, та 

процедур, що застосовуються у програмному середовищі комплексу. Було 

вказано на технічну простоту методів розширення інформаційних систем та, 

відповідно, їх масштабованість. Через дублювання функцій декількох робочих 

станцій, інформаційна система може забезпечити постійний доступ до своїх 

ресурсів і послуг, незважаючи на тимчасову нефункціональність окремих 
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компонентів, відповідаючи вимогам доступності, конфіденційності даних, 

процесів, технологій та функцій. 

Типові завдання інформаційної системи обумовлені тими перевагами та 

функціональними можливостями, якими характеризуються дані комплекси. 

Інформаційні системи забезпечують ефективний доступ до інформаційних і 

програмних ресурсів, а також надають можливості ефективної взаємодії 

користувачів з ресурсами та водночас окремих ресурсів між собою. У 

виконанні даної мети найважливіше значення забезпечення стійкості та 

захищеності системи від зовнішнього та внутрішнього негативного впливу, що 

є важливим для забезпечення виконання вимог доступності, конфіденційності 

системи. 

Основні сервіси, що забезпечують живучість інформаційних систем, 

реалізуються через методи управління та адміністрування, орієнтовані на 

забезпечення їх стійкості та захищеності. Сформульовано умови забезпечення 

ефективної реалізації методів управління та адміністрування інформаційної 

системи, розглянуто конкретні загрози живучості  функціонування 

розподілених систем та способи уникнення інформаційних втрат, мінімізації їх 

впливу, усунення наслідків негативного впливу та забезпечення подальшої 

сталої та більш захищеної діяльності системи через реалізацію потенціалу 

основних системних ресурсів. 

Охарактеризовано інституційне підґрунтя побудови живучості 

інформаційної системи. Виявлено необхідність орієнтації вітчизняної практики 

організації та стандартизації діяльності даних систем на виконання 

міжнародних стандартів забезпечення безпеки даних в межах вітчизняного 

нормативно-правового поля. 

Проведений аналіз наявних інформаційних технологій оцінювання 

ймовірності виникнення загроз живучості інформаційної системи, а також 

математичної моделі їх побудови дозволив представити проблематику розвитку 

інформаційних систем, технологій та сервісів з точки зору забезпечення 

стійкості апаратно-програмних ресурсів. Це актуалізувало завдання підвищення 
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ефективності функціонування інфраструктури інформаційної системи через 

збільшення їх захищеності, що безпосередньо пов’язано з завданням якісної та 

обґрунтованої оцінки даної захищеності.  

Було досліджено механізми забезпечення захищеності інформаційної 

системи, зокрема, побудовано моделі процесів ідентифікації та розподілу 

повноважень користувачів, оповіщення про інциденти під час моніторингу 

системи, використання криптографічних методів та способів виявлення 

зовнішніх впливів, обґрунтовано складові математичної моделі оцінки 

захищеності інформаційної системи. Було запропоновано впровадження 

комплексного підходу та формування механізму захисту інформаційної 

системи на базі відомих підходів, що включають у себе формування 

коефіцієнтів цілісності, доступності та конфіденційності інформаційних 

потоків. 

Класифікація основних механізмів забезпечення захищеності 

інформаційної системи, що використовуються на практиці побудови сучасних 

систем даних була покладена в основу аналізу масштабності підходів по 

забезпеченню захищеності комплексу. Було запропоновано комплексний підхід 

по формуванню механізмів захисту інформаційної системи на базі відомих 

методів через 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 

процесам, які виникають у досліджуваній системі і отриманню за допомогою 

моделі необхідних характеристик комплексу. Розподіл ролей за кожною 

одиницею структурованої системи призводить до факторного уявлення 

механізмів взаємодії та формуванню комплексного рішення щодо забезпечення 

захищеності інформаційних ресурсів. 

З метою підвищення ефективності виявлення зовнішніх впливів в процесі 

забезпечення захищеності інформаційної системи та отримання як кількісних, 
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так і якісних характеристик кібератак була запропонована методика інтеграції 

двох сучасних підходів, перший з яких базується на формуванні методу 

класифікації зовнішніх впливів на базі парадигми штучного інтелекту, а другий 

— на застосуванні отриманих методів для побудови алгоритмів забезпечення 

захищеності системи. При цьому підґрунттям успішного виконання 

поставленого завдання є використання дерева прийняття рішень. 

Розробка та обґрунтування складових математичної моделі оцінки 

захищеності інформаційної системи базується на застосуванні класифікації за 

ознаками, базою якої є формування коефіцієнтів цілісності, доступності та 

конфіденційності інформаційних потоків у сукупності з коефіцієнтом 

спостережності інформації, який відповідає властивості на усіх етапах обробки 

та передавання даних знаходитись під контролем системи захисту. Рівень 

захисту інформації, таким чином, визначається через рівень захисту кожного 

окремого ресурсу сукупності. Застосування описаної класифікації дозволить 

розширити простір ознак для опису невідомих класів кібернетичних атак, і як 

наслідок, отримати як кількісні, так і якісні оцінки рівня захищеності для 

ефективної організації систем захисту інформаційної системи. 

Було вказано, ключові аспекти балансування навантаження 

інфраструктури інформаційної системи, розглянуто особливості роботи даних 

систем, що виникають внаслідок впровадження багатопроцесорних серверів та 

багатоядерних процесорів. 

Був проведений аналіз показав можливість на основі математичної моделі 

розробити методологію побудови алгоритмів зовнішніх впливів інформаційної 

системи, що включає у себе етап розробки системи захисту, етап оновлення 

системи захисту, етап оцінки ефективності системи захисту, етап впровадження 

програмного коду, етап впровадження зловмисного коду, аналізу програмного 

коду, етап перевірки прийнятності результату аналізу програмного коду на 

відповідність коду кібератаки. 

Розглянуто та вдосконалено методику побудови графу завдань 

інформаційної системи, що базується на графіку запитів, а також паралелізації 
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планування завдань та багаторівневій схеми розподілу апаратно-програмних 

ресурсів. 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. 

Проведено аналіз типових моделей життєвого циклу. Розглянуті каскадна, 

еволюційна, ітераційна та спіральна моделі, а також модель, 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 інформаційної системи від зовнішніх 

впливів. Визначено ключові елементи сучасної стратегії розвитку програмної 

інженерії: 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 інформаційної системи, що здійснює перевірку всіх наявних 

каналів зв’язку, забезпечує можливість додавання алгоритмів детектування 

зовнішніх впливів та характеризується низьким споживанням апаратних 

ресурсів системи. Розглянуто принципи побудови стратегії захисту 

інфраструктури інформаційної системи, проведено аналіз сучасних апаратно-

програмних засобах моніторингу. Побудовано математичну модель визначення 

сигнатур кібератак на мережеві ресурси інформаційної системи, побудовано 

алгоритм її тестування та оцінки. На її основі створена комплексна технологія 

інформаційних систем оцінювання від зовнішніх впливів. 

Розглянуто аспекти практичного впровадження технології інформаційних 

систем оцінювання від зовнішніх впливів. З метою визначення інформаційних 

систем оцінювання від зовнішніх впливів навантаження на продуктивність 

роботи, запропоновано процедуру структурування графу завдань на рівні 
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списків, груп і підгруп. Крім того було запропоновано алгоритм детектування 

прихованих каналів у інформаційних систем, що представлено як комплекс 

віртуальних машин і методика застосування кластеризації для забезпечення 

захисту інфраструктури інформаційних систем через побудову прозорої схеми 

функціонування комплексу та організацію алгоритмів захисту. 

Розроблено багаторівневу схему балансування енергоспоживання та 

обчислювальних ресурсів інфраструктури інформаційних систем, що базується 

на оптимізації графу завдань. Визначено методи оцінки оптимізації графу 

завдань, що базуються на показниках довжини нормалізованого графу 

нормалізованому розподілу енергії. Результати математичного моделювання 

співставленні зі статистичними даними для таких методів роботи з графами 

завдань як обчислення за ієрархічною структурою, алгоритми розбиття графу, 

методи на базі алгебраїчної теорії графів, структурування типу «Diamond 

Dags». Аналіз проводився для таких видів розподілу як рівномірний розподіл, 

біноміальний розподіл, геометричний розподіл. Результати співставлення 

вказують на достатньо вискоку точність прогнозування на рівні математичного 

моделювання. У більшості випадків значення максимального відхилення, 

представленого у вигляді відносної похибки, між результатами моделювання та 

статистичними даними залишаються в межах 10%, що показує адекватність 

моделювання. Тим не менш, для чотирьох пар функцій довжини 

нормалізованого графу і нормалізованого розподілу енергії демонструють 

максимальне відхилення більше 10%, що вказує на необхідність 

доопрацювання моделі та подальших статистичних досліджень. 

Вдосконалено алгоритми пошуку прихованих каналів у інфраструктурі 

інформаційних систем, що здійснюють перевірку всіх наявних каналів зв’язку. 

Запропоновано використовувати при організації захисту ресурсів 

інформаційних систем методів кластерізації, що дозволяють побудувати 

прозору схему функціонування комплексу та побудувати алгоритми 

моніторингу. 
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information systems based on the assessment of external influences. Thesis for a 

Candidate of Science Degree in Specialty 05.13.06 “Information Technologies”. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of information technology of 

programmable configuration of the information and control system of mobile 

communication, which makes it possible to increase the efficiency of data 

transmission in the information and communication systems of mobile 

communication. 

Given the scientific importance and applied value of the research, the 

Department of Telecommunication Systems of the National Aviation University 

recommends the dissertation of Ya. V. Shestak entitled “Methods and Models of 

Increasing the Viability of Information Systems Based on External Impact 

Assessment” for defence in the Specialized Scientific D 26.001.51 Board at Taras 

Shevchenko National University of Kyiv for obtaining a scientific degree of 

Candidate of Technical Sciences in a scientific specialty of 05.13.06 – “Information 

Technologies”. 

The dissertation reveals the construction of information system protection as a 

complex of independent elements, united in one whole to meet the logic of 

functioning and needs of the user. There has been carried out the comprehensive 

analysis of trends in development of information system, along with the methods of 

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

The analysis to have been performed showed the level of influence of 

information security processes on the stability and functional performance of those 
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systems. This research has elaborated on the advantage of the information system 

over the centralized complexes in terms of ensuring the security of the network 

infrastructure, the transmitted data and the procedures used in the software 

environment of the complex. There were pointed out the technical simplicity of 

information systems expansion techniques and their scalability. 

By duplicating the functions of multiple workstations, the information system 

can provide constant access to its resources and services meeting the requirements of 

availability, confidentiality of data, processes, technologies and functions despite the 

temporary malfunctioning of individual components. Typical tasks of the information 

system are due to the advantages and functionality that characterize these complexes. 

Information systems provide efficient access to information and software 

resources, as well as enable users both to interact effectively with resources and 

separate resources interact among themselves. To seek achieving this goal, it has 

been of utmost importance to ensure the stability and security of the system from 

external and internal negative impact, which is important for ensuring the 

requirements of accessibility and system confidentiality. The main services that 

ensure the survivability of information systems are implemented through 

management and administration methods, focused on ensuring their stability and 

security. 

There have been specified the conditions for ensuring effective implementation 

of methods of management and administration of the information system, there have 

been considered the specific threats to the viability of the functioning of distributed 

systems and ways of avoiding information losses, minimizing their impact, 

eliminating the consequences of negative impact and ensuring the continued 

sustainable and more protected activity of the system through the realization of 

system potentials. 

There has been characterized the institutional basis for building the 

survivability of the information system. There have been revealed the necessity of 

orientation of national practice of organization and standardization of activity of 
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those systems to comply with the international standards of data security within the 

national regulatory field. 

The analysis to have been conducted of available information technologies of 

estimation of probability of occurrence of threats to the survivability of information 

system, as well as the mathematical model of their construction allowed to present 

the problems of development of information systems, technologies and services in 

terms of ensuring the stability of hardware and software resources. 

This led the task of improving the efficiency of the information system 

infrastructure by increasing their security to a more thorough approach this to be dealt 

with, which is directly related to the task of qualitative and valid assessment of this 

security. 

There were investigated the mechanisms of information system security, in 

particular, there were designed the models of processes of identification and 

distribution of user powers, notification of incidents during system monitoring, the 

use of cryptographic methods and methods of detection of external influences, there 

were substantiated components of the mathematical model of information security 

system evaluation. 

There was suggested a comprehensive approach to introduce and to create a 

mechanism for protecting the information system based on known approaches, which 

include the formation of coefficients of integrity, accessibility and confidentiality of 

information flows. The classification of the main mechanisms of security of the 

information system used in the practice of building modern data systems laid the 

basis for the analysis of the scale of approaches to ensure the security of the complex. 

There was suggested a comprehensive approach to the formation of 

mechanisms of information system protection based on known methods through 

formation of coefficients of integrity, accessibility and confidentiality of information 

flows. Modelling of processes of identification and distribution of authority of users, 

notification of incidents in the process of ensuring the security of the information 

system consists in the construction of certain images that correspond to the processes 

occurring in the investigated system and obtaining with the model the necessary 
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characteristics of the complex. The distribution of roles by each unit of the structured 

system leads to a factorial representation of the mechanisms of interaction and the 

formation of a comprehensive solution to ensure the information resources are 

secured. In order to increase the efficiency of detection of external influences in the 

process of ensuring the security of the information system and obtain both 

quantitative and qualitative characteristics of cyber-attacks, there was suggested a 

method of integration of two modern approaches, first of which is based on the 

formation of a method of classification of external influences on the basis of the 

artificial intelligence paradigm, and second is focused on the application of the 

obtained methods for the construction of algorithms for security of the system. At the 

same time, the basis for successful accomplishment of this task is to use the decision 

tree. Development and feasibility provement of the components of the mathematical 

model of information system security assessment is based on the application of 

classification aimed at formation of coefficients of integrity, availability and 

confidentiality of information flows in combination with the coefficient of 

information observability, which corresponds to the properties under all control data. 

protection. The level of protection of information is thus determined by the level of 

protection of each individual resource of the population. The application of the above 

mentioned classification will allow to expand the scope of features to describe 

unknown classes of cyber-attacks, and as a result, to obtain both quantitative and 

qualitative assessments of the level of security for the effective organization of 

systems for information system security. 

There were specified the key aspects of balancing the load of the information 

system infrastructure and there were considered the specifics of the data of systems 

resulting from the introduction of multiprocessor servers and multi-core processors. 

The conducted analysis showed the possibility to develop a methodology for 

constructing algorithms for external influences of the information system based on 

the mathematical model, which includes the stage of development of the security 

system, the stage of the security system upgrade, the stage of the security system 

efficiency assessment, the stage of the program code implementation, the malware 
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code implementation stage, the program code analysis, the step of checking the 

acceptability of the result of the analysis of the software code for compliance with the 

cyberattack code. 

There have been considered and improved the method of constructing a task 

graph of an information system based on the request schedule, as well as the 

parallelization of task scheduling and a multilevel scheme of distribution of hardware 

and software resources. The study resolved the problem of optimizing the process of 

clustering hardware resources by building a system of virtual machines and 

subsequent stages of determining the extrema of the function of the size of the task 

graph and the function of the total energy value. The research analyzed the typical 

life cycle models and it considered cascade, evolutionary, iterative, and helical 

models, as well as a model based on formal transformations. The investigation 

specifies the advantages of an iterative and spiral model which are aimed to analyze 

the requirements at each stage of software development, the ability to identify 

internal infrastructure problems and external threats in a timely manner. It has been 

noted that those models provide significant advantages in the development of a 

system for protecting the information system from external influences. There have 

been identified the key elements of a modern software engineering development 

strategy which are as follows: iterative development, requirements management, 

configuration management, visual modelling, change management, quality 

management and an object-oriented approach. There has been developed an 

algorithm for complex search for hidden channels in the information system 

infrastructure which verifies all available communication channels, provides the 

ability to add algorithms for detection of external influences and is characterized by 

light burden of system resources. There have been considered the principles of 

construction of the strategy of protection of information system infrastructure and 

there has been carried out the analysis of modern hardware and software monitoring 

tools. There have been constructed both a mathematical model for determining the 

signature of cyberattacks on network resources of an information system and an 

algorithm for testing and evaluating. Having based on the above, there has been 
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designed the complex technology of information systems of assessment from external 

influences. There have been considered the aspects of practical implementation of 

technology of information assessment systems to protect from external influences. 

There has been suggested a procedure for structuring a task graph at the level of lists, 

groups and subgroups in order to determine information systems for assessing the 

external effects of burdens on productivity. Additionally, there was suggested an 

algorithm for detecting hidden channels in information systems, which is presented as 

a complex of virtual machines and a method of applying clustering to ensure the 

protection of information systems infrastructure through the construction of a 

transparent scheme of functioning of the complex and the organization of security 

algorithms. 

There has been developed a multilevel scheme of balancing energy 

consumption and computing resources of information systems infrastructure based on 

optimization of the task graph. There have been determined methods for estimating 

the optimization of a task graph based on the normalized graph length for normalized 

energy distribution. 

The results of mathematical modelling were compared with statistics for such 

methods of working with graphs of tasks as hierarchical structure calculations, graph 

partitioning algorithms, methods based on algebraic graph theory of “Diamond Dags” 

structuring type. The analysis was carried out for such types of distribution as 

uniform distribution, binomial distribution, geometric distribution. 

Comparison results proved a sufficiently high prediction accuracy at the level 

of mathematical modelling. In most cases, the values of the maximum deviation 

presented as a relative error between the results of modelling and the statistics remain 

within 10%, which shows the adequacy of the modelling. However, for four pairs of 

functions of normalized graph length and normalized energy distribution, the 

maximum deviation is greater than 10%, which indicates the need for the further 

development of the model and further statistical studies. 

There have been improved the algorithms for finding hidden channels in the 

information system infrastructure that validate all available communication channels. 
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There has been suggested using clustering methods for the protection of information 

systems resources, which allow building a transparent scheme of complex operation 

and monitoring algorithms. 

Keywords: information systems, survivability, external influence estimation, 

security algorithms, cyber attack signature, software and hardware resources, 

clustering, normalized graph, normalized energy distribution. 
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ВСТУП 

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 інформаційної системи 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 закордоном. Так проблеми захисту 

сучасних інформаційних мереж були розглянуті у 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 у роботах О. Г. Оксіюка, І. Ю. Субача, С. В. 

Толюпи Х. Гупти, Р. Подарали, В. Аріффіна, Ю. В. Журавського. Питання 

оцінки ефективності методів управління безпроводовими сенсорних мережами 
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була розглянута у роботі О. В. Жука. Проблема надійності інфраструктури 

мережі та апаратно-програмного комплексу у роботах: В. Шельгова, А. П. 

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

модернізації систем захисту досліджувались у роботах: В. А. Костенко, А. 

Кошєлєва, Е. К. Жоріна, Ф. Херменіра, К. Лорки та Дж. Мюллера. Питання 

живучості інформаційних систем було розглянуто у роботі А. Г. Додонов та Д. 

В. Ландє. 

Сказане вище говорить про 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 на сфері ІТ технологій, Серед 

зазначених проектів слід відзначити проект и 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. 

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 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Physics@home&action=edit&redlink=1
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конфіденційності інформаційних потоків у сукупності з коефіцієнтом 

спостережності інформації; 

4. Удосконалення методу аутентифікації за ключем доступу, який 

включає у себе 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:  

1. Удосконалено модель функціональної безпеки та живучості 

інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів, яка на відміну 

від інших ґрунтується на застосуванні класифікації за ознаками критерію 

окремих видів базою якої є формування цілісності, доступності та 

конфіденційності, що дозволяє розширити простір ознак для опису невідомих 
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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 у себе 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 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 

кібер-атак 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 
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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 та обговорювались на 9-ти 

науково-технічних  конференціях:  

Науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, 

менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», (14-16 жовтня, 

2014, м. Київ); 5-та Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Глушковські читання»: «В. М. Глушков - піонер кібернетики», (24 листопада, 
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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, (2-6 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 

22 наукові праці, три з яких, що входять до наукометричної бази Scopus; 5 

наукових статей у зарубіжних фахових виданнях; 5 наукових статей у фахових 

вітчизняних спеціалізованих виданнях; 13 публікацій матеріалів 

международних і всеукраінських конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 169 сторінки друкованого тексту, у тому числі 

містить 54 рисунки та 6 таблиць. Список використаних джерел на 16 сторінках 

містить 131 найменування. 
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ГЛОСАРІЙ 

Інформаційні технології, ІТ (використовується також загальніший / 

вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (information 

and communication technologies, ICT) – сукупність методів, виробничих процесів 

і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, 

зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її 

користувачів. 

За ДСТУ 2392-94: Інформаційна – комунікаційна система, що забезпечує 

збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації. 

Інформаційні системи, ІС – сукупність організаційних і технічних 

засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення 

інформаційних потреб користувачів. За ДСТУ 2392-94: Інформаційна система – 

комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та 

пересилання інформації. 

Безпека ІС – захищеність системи від випадкового або навмисного 

втручання в нормальний процес її функціонування, від спроб розкрадання 

(несанкціонованого отримання) інформації, модифікації або фізичного 

руйнування її' компонентів, тобто здатність протидіяти різним підбурює 

впливів на ІС. 

Живучість системи розуміється її властивість залишатися працездатною 

в умовах негативних зовнішніх впливів, властивість систем до збереження своїх 

основних функцій (хоча б із допустимою втратою якості їхнього виконання) 

при впливі факторів зовнішнього середовища катастрофічного характеру – 

неблагополучні умови експлуатації. 

Живучість системи захисту інформації – властивість системи захисту 

інформації, яка полягає у здатності зберігати та виконувати встановлений об’єм 

власних цільових функцій. 
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Аутентифікація – перевірка, чи є хтось тим, за кого себе видає. Зазвичай 

вона має на увазі введення логіна і пароля, але також можуть бути використані 

й інші засоби, такі як використання смарт-карти, відбитків пальців та ін. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ ЖИВУЧОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Досить широке розуміння інформаційної системи має на увазі, що її 

невід'ємними компонентами є дані, технічне і програмне забезпечення, а також 

персонал і організаційні заходи. 

Інформаційна система являє собою набір відносно незалежних технічних 

засобів, об'єднаних логічно в єдине ціле. Дана система уявляється 

користувачами єдиною об'єднаною системою, у цьому сенсі важливо виділити 

два моменти, що характеризують ІС (інформаційну систему) як об’єкт 

наукового дослідження: 

стосовно складових ІС – всі її складові відносно автономні (обладнання, 

інженерні системи тощо); 

стосовно програмного забезпечення ІС – користувачам надається у 

користування єдина система з певними функціями, важливими для 

користувача. 

Зазначені обставини обумовлюють складність та актуальність для 

наукового обґрунтування та розвитку проблем забезпечення живучості ІС як 

системи з незалежними та відособленими (фізично, функціонально тощо) 

елементами, забезпечити захист яких централізовано досить складно, яка має 

виконувати певні функції стало, в повному обсязі, протидіючи загрозам зовні та 

зсередини системи. 

Проблематика забезпечення живучості ІС тісно пов'язана з трьома 

питаннями [1; 2]: конфіденційністю, цілісністю і доступністю. Залежно від 

контексту і конкретного застосування, деякі з цих питань можуть бути більш 

важливими. Наприклад, в урядовому агентстві в мережі можуть бути надіслані 

електронні документи, які слід захищати від зовнішнього доступу, у цьому 

випадку конфіденційність інформації є ключовим питанням. З іншого боку 

організації, що займаються торгівлею в Інтернеті, несуть значні фінансові 

втрати в разі недоступності послуг для користувачів.  
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Необхідність розгляду та науково-практичної розробки проблематики 

побудови живучості ІС, що здатні забезпечувати конфіденційність, цілісність і 

доступність інформації для користувачів, обумовлена також тим, що такі 

системи мають певну специфіку, яка може визначати ті або інші функціональні 

особливості, можливості використання конкретних механізмів забезпечення 

живучості ІС. Тому, у даному розділі дисертаційної роботи здійснено: аналіз 

тенденцій розвитку, структури та інфраструктури, мети та завдання побудови 

ІС, визначення місця параметрів живучості ІС в формуванні системи цілей 

розвитку ІС; аналіз методів управління та адміністрування складних ІС, що 

забезпечують їх живучість від впливу зовнішніх факторів; характеристику 

правового підґрунтя, інституційних умов та стандартів побудови та 

експлуатації живучості ІС.  

В результаті передбачається визначити мету та задачі даного наукового 

дослідження, окреслити предмет та об’єкт дослідження. 

 

1.1. Аналіз тенденцій розвитку, характеристика структури та 

інфраструктури сучасних ІС 

Становлення та розвиток ІС в ХХ та на початку поточного століття 

відбувались на противагу функціонуванню централізованих інформаційних 

систем в умовах посилення впливу факторів, що сприяли відмові від 

централізації [3]. Вказані фактори визначались певними тенденціями розвитку 

суспільства та інформаційних технологій, серед яких слід виділити наступні: 

1. Стрімке зростання в останні десятиліття ХХ ст.- на початку ХХІ ст. 

продуктивності мікропроцесорів, потужності керуючих чипів (в чотири рази 

кожні три роки), за одночасного зменшення питомої вартості одиниці 

інформації або операції в обчислювальному середовищі, створювали базу для 

того, щоб усе більше персональних комп'ютерів могли працювати з усе більш 

складним ПО. 
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2. Впровадження Ethernet-технології (1970-ті роки) стало першою 

технологією, що дозволила побудувати розподілену систему, яка працює під 

управлінням програмного забезпечення, забезпечуючи можливість доступу до 

різних апаратних і програмних ресурсів. Це стало економічною передумовою 

того, щоб пов'язувати персональні комп'ютери та склало конкуренцію 

централізованим системам, суттєво виграючи на даному етапі у вартості.  

3. В управлінні виробництвом спостерігається відмова від суворо 

ієрархічної побудови систем організації робіт та процесів, що веде до 

децентралізації й створює необхідність формування пласких структур 

управління, в тому числі – на базі комп’ютерних систем. 

Еволюція ІС відбувалась під впливом розвитку інформаційних технологій 

та мереж та зниження вартості обробки інформації та технічних засобів [4]. 

Зокрема, комп'ютерні системи розроблялись ще з 1945 року, але на 

початковому етапі їх ціни були дуже високі. Ситуацію змінило впровадження 8, 

16-, 32- і 64-бітних мікропроцесорів, характеризуються високою 

обчислювальною потужністю, що призвело до збільшення співвідношення 

ефективність/вартість на 12 порядків. 

Розвитку сприяло винайдення та поширення локальних мереж (LAN – 

Local-Area Networks) і WAN (Wide Area – Wide-Area Networks), швидкість 

передачі даних в яких варіюється від декількох десятків кбіт/с до сотень Гбіт/с. 

В кінці 70-х - на початку 80 -х складалися з віддаленого терміналу або 

міні-комп'ютеру, які здійснювали деякі обчислювальні операції, час від часу 

взаємодіючи в пакетному режимі (так званий, «режим Batch») з центральним 

комп'ютером. Було можливим поєднання клеми з центральним комп'ютером за 

допомогою наступних топологій [4] (табл. 1.1): 

У другій половині 80-х років розумілись окремі, географічно розподілені 

додатки, що взаємодіють один з одним. У той час, поняття розподіленої 

системи розуміється як «… єдиний додаток, що складається з відносно 

автономних і незалежних програм, які взаємодіють одна з одною» [5; 6]. 
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Таблиця 1.1 

Топології поєднання компʼютерів у пакетному режимі 

Топологія Характеристика топології 

«зірка» кілька терміналів, з'єднаних за допомогою модемів з 

центральним комп'ютером 

«кільця» з’єднання міні-комп'ютерів і центрального комп'ютера утворює 

кільце 

ієрархічна центральний комп'ютер підключений до міні-ЕОМ, до яких 

підключені термінали 

 

Домінують такі конфігурації з'єднань: 

– персональні комп'ютери (ПК), підключені до центрального 

комп'ютера; 

– ієрархічна (комп'ютери, підключені до посередницьких 

комп'ютерів, які були підключені до центрального комп'ютера, комп'ютери, які 

знаходяться ближче до центрального комп'ютера мають більше обчислювальної 

потужності); 

– різні комп'ютери, підключені до обчислювальної мережі (з'єднання 

«однорідного типу»); 

– ієрархічний тип конфігурації; 

– гібридний тип конфігурації (поєднання різних типів у одній 

мережі), у відповідності до цього розрізняють наступні архітектури: SIMD 

(Single Instruction Multiple) та MIMD (Multiple Instruction Multiple). 

Не дивлячись на стале поширення, розвиток та ускладнення ІС на даному 

етапі сутність даного феномену все ще потребує наукового уточнення та 

узгодження. Так, у [6] зазначено, що ІС являє собою технічно складну систему, 

що функціонує в умовах дії випадкових факторів, при активній взаємодії із 

зовнішнім середовищем, при наявності негативних впливів різної природи та 
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при високій вартості наслідків можливих порушень чи помилок у роботі 

системи. Це визначення звертає увагу на цілісність розподіленої системи, 

переваги для кінцевого користувача порівняно з користуванням 

централізованою системою. В цьому контексті мають бути визначені вимоги 

щодо безпеки функціонування ІС, дотримання яких гарантуватиме, що при 

виникненні передбачених проблемних ситуацій від небажаних впливів різної 

природи, включаючи відмови складових ІС, система буде здатна виконувати 

свою цільову функцію в повному обсязі [7]. 

Серед прикладів проектів ІС, реалізуованих в Україні, слід відзначити 

проект в сфері фундаментальних наук Physics@home (фізика твердих тіл, 

матеріалів, оптика та хімія), проекти в сфері біології та медицині Rosetta@home 

(вирахування структури білка із найнижчою енергією); Folding@Home 

(вирахування третинної структури білків); World Community Grid (дослідження, 

пов'язані із генетикою людини, а також із різноманітними важкими 

захворюваннями); FightMalaria@Home (пошук ліків проти малярії); проекти, 

присвячені проблемам криптографії, такі як distributed.net (проекти зі 

злому RC5-72 повним перебором, пошук оптимальних лінійок Голомба-OGR-

27); DistrRTgen (генерація гігантських «веселкових» таблиць, що дозволяють 

зламати довгі паролі); проект дослідження механізмів з покращення процесів 

навчання та людського мислення MindModeling@Home; проект з моделювання 

впливу відходів вуглекислого газу на клімат Землі Climateprediction.net. 

Вказані проекти, як і інші проекти, реалізовані на базі ІС, реалізуються на 

основі поєднання апаратно-програмних можливостей різних комп'ютерів, 

підключених у мережу за допомогою різноманітних типів та конфігурацій 

мережі, технічних, програмних та інших засобів, поєднаних структурно й 

функціонально для забезпечення одного чи декількох видів інформаційних 

процесів та надання інформаційних послуг [8]. Сучасним ІС притаманні 

ієрархічність, функціональна розподіленість, високий ступінь 

розпаралелювання ресурсів (обслуговування, логіки, програмного та 
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апаратного забезпечення), і практично повна відсутність централізованого 

управління [9; 10]. 

На базі вказаних компонентів ІС утворюються сучасні інформаційно-

телекомунікаційні середовища колективного користування, різноманітні 

прикладні інформаційні системи, які працюють в глобальному середовищі, 

пошукові системи, засоби та інформаційні технології доступу до віддалених 

інформаційно-обчислювальних ресурсів, системи публікації-підписки, тощо 

[11; 12]. 

Сучасна інформаційна система має певні особливості (рис. 1.1), які 

визначають її функціональні можливості та ефективність функціонування [12; 

13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Особливості сучасної ІС 

 

Особливості сучасної ІС 

Спільне використання ресурсів – розрахована на багато 

користувачів система дозволяє використовувати ресурс різним 

користувачам, що мають на це право, надане системою (наприклад, 

принтери, файли, послуги і т.д.) 

Відкритість – сприяння та можливість розширення системи з точки 

зору апаратного та програмного забезпечення 

Масштабованість – особливість системи, що дозволяє 

реалізовувати поведінку аналогічної продуктивності при 

збільшенні масштабу системи 

Прозорість – властивість системи, що викликає зі сприйняття 

користувачем системи та її функцій в цілому, а не окремих її 

компонентів 

Відмовостійкість – властивість системи, що дозволяє їй навіть у 

випадку, якщо відбувається помилка та (або) пошкодження 

(наприклад, шляхом підтримки надлишкового обладнання), 

зберігати свою працездатність та виконувати всі свої функції 

Паралелізм – здатність обробляти декілька завдань одночасно 
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В даний час в сучасних системах відіграє важливу роль її проміжний 

рівень, який опосередковує зв'язок між компонентами ІС. Прикладами 

проміжного шару є програмно-технічні рішення [13]: 

– RPC (з англ. Remote procedure call –процедури віддаленого 

виклику); 

– DCE (з англ. Distributed Computing Environment – Розподілене 

обчислювальне середовище); 

– CORBA (з англ. Common Object Request Broker Architecture – 

Загальна архітектура брокерського запиту об'єкту); 

– DCOM (з англ. Distributed Component Object Model – Розподілена 

модель компонентного об'єку); 

– RMI (з англ. Remote Method Invocation – Виклик віддаленого 

методу) та ін. 

Створення узгодженої і гнучкої системи потребує від користувачів знання 

багатьох деталей організації. Це означає, що відмінності між комп'ютерами (в 

тому числі комп'ютерною архітектурою, локальною операційною системою), 

різні способи взаємодії комп'ютерів (технології комунікації, мережеві 

протоколи) і організації інформаційної системи як складові її інфраструктури є 

(або повинні бути) прозорі для кінцевого користувача. Узгодження таких 

результатів здатне використовувати системні ресурси одноманітно, 

використовуючи один і той же інтерфейс, незалежно від часу і місця здійснення 

взаємодії. 

Особливістю інформаційних систем є простота їх розширення, що в свою 

чергу, повинно привести до забезпечення масштабованості системи. Ця 

простота є результатом функціонування незалежних комп'ютерів. Через 

дублювання деяких функцій декількох комп'ютерів, розподілена система може 

створити враження постійної доступності своїх ресурсів і послуг, незважаючи 

на тимчасові невдачі окремих компонентів. Крім того, додавання нових 

комп'ютерів та/або користувачі залишаються непоміченими існуючими 

користувачами. Враження стабільності в системі може бути досягнуто з 
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використанням багаторівневої архітектури по відношенню до програмного 

забезпечення. Така система заснована на локальних операційних системах і 

надбудовах проміжного шару, що забезпечують єдиний інтерфейс доступу до 

служб для розподілених додатків. 

 

1.2. Мета та завдання побудови ІС, місце параметрів живучості в 

формуванні системи цілей розвитку ІС 

Основною метою створення та функціонування інформаційній системі є 

організація ефективного доступу користувачів до інформаційних і програмних 

ресурсів, а також ефективна взаємодія як користувачів з ресурсами, так і різних 

видів ресурсів між собою. Отже, сучасні системи створюються для того, щоб 

допомогти користувачам отримати доступ до віддалених ресурсів. Поняття 

ресурсу тут слід розуміти в широкому сенсі: від пристроїв (принтери, сканери) і 

закінчуючи файлами, веб-сторінками тощо. Загальний доступ до ресурсів 

виправданий в першу чергу економічно. Використання загальних ресурсів 

також дає можливість швидкого обміну інформацією між користувачами. 

Водночас, легкий доступ до ресурсів не повинен бути відставкою для 

погіршення живучості ІС, зниження безпеки операцій, що виконуються в 

системі. Це стосується питань як конфіденційності, так і цілісності переданих 

даних, безвідмовності роботи системи.  

Як системи, ІС являють собою комплекс взаємопов’язаних технічних та 

технологічних елементів, що функціонують в умовах дії випадкових факторів, 

при активній взаємодії із зовнішнім середовищем, за наявності негативних 

впливів різної природи та при високій вартості наслідків можливих порушень 

чи помилок у роботі системи.  

Характеризуючи основні поняття, що стосуються проблематики безпеки 

ІС, слід дати визначення поняттю «неспроможності системи» (англ. fails) – 

стану, коли система не виконує своїх функцій; не діє відповідно визначеного 

протоколу [14; 15]. 
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Помилка системи (англ. error) – частина стану системи, в результаті якої 

може дійти до аварії (напр. помилка даних трансляцій). 

Вразливість (англ. fault) – причина помилки. 

Контроль вразливостей здійснюється за допомогою запобігання, 

видалення та очікування.  

Аварія системи (англ. failure) –  видима нездатність до виконання функції 

системи, що є наслідком помилки, обумовленою наявністю вразливостей.  

Толерування аварії (англ. fault tolerance) – можливість надання послуг 

попри наявність вразливостей. 

В формуванні цілей розвитку ІС суттєве місце повинні займати параметри 

живучості ІС, що дасть можливість за допомогою певних методів, 

інформаційних технологій та інструментів забезпечувати стабільне 

функціонування та розвиток (з використанням властивості масштабування) ІС 

під впливом наступних загроз [15; 16] (табл. 1.2): 

 

Таблиця 1.2 

Основні типи загроз живучості ІС 

Тип загрози Сутність 
Мотиви та способи реалізації 

кіберзлочинцями 

Пасивні атаки 

Передбачають аналіз руху, 

контроль незабезпеченої 

комунікації, розшифровку 

сітьового руху, 

зашифрованого слабкими 

алгоритмами криптографії 

і перехоплювання 

інформації 

Пасивне отримання 

інформації в мережі може 

служити кіберзлочинцям в 

якості джерела інформації, 

надаючи певні дані і 

можливості втручання в 

роботу системи без потреби 

отримання згоди 

користувачів 

Активні атаки Передбачають спроби Ці атаки можуть полягати у 
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обходження або злому 

систем захисту, з 

використанням, наприклад, 

спеціальних програмних 

засобів, або викрадення 

або модифікації інформації 

використанні трансльованої 

інформації, атаках на 

авторизованого користувача 

під час спроби дистанційної 

реєстрації у системі. Активні 

атаки можуть послужити 

виявленню або 

розповсюдженню даних, 

блокуванні надання послуг 

Зближення 

Полягає в отриманні 

фізичного доступу до 

мережі, отримання доступу 

або блокування доступу до 

інформації 

Зближення може бути 

здійснене через таємні або 

явні дії, може також бути 

результатом поєднання цих 

двох методів дії 

Атаки 

зсередини: 
 Слід пам'ятати, що понад 

80% атак на системи 

здійснюється із 

внутрішнього середовища 

інформаційно-

телекомунікаційних мереж. З 

огляду на це, користувачі в 

мережі не повинні мати 

більше можливостей ніж їм 

це потрібно та всі їх дії 

мають фіксуватись для 

можливості встановлення 

джерела небезпеки 

Злостиві атаки 

Полягають в доцільному 

підслуховуванні, крадіжці 

або пошкодженні 

інформації і використанні 

їх для корисних цілей. 

Можуть також полягати у 

блокуванні доступу до 

інформації авторизованим 

користувачам 

Незлостивіатаки 

Як правило нав'язують з 

легковажністю, браком 

компетенції 

Дистрибуція Полягає в модифікації Атаки цього типу полягають 



40 

 

устаткування і 

програмного забезпечення 

на етапі виготовлення або 

дистрибуції 

у включенні до продукту, що 

використовується у ІС коду, 

так званих "задніх дверей'' 

(англ. back door), завдяки 

чому кіберзлочинець матиме 

в майбутньому доступ до 

систем, що користуються 

цими продуктами 

 

Зростання складності структури й функціонування ІС обумовлює появу 

таких властивостей як природна надмірність, адаптивність, надійність, стійкість 

до відмов, стійкість до зовнішніх впливів, живучість [17]. 

Функціональна живучість ІС характеризує її здатність реалізовувати в 

повному обсязі власні функції та виконувати завдання, за що організатори ІС 

отримують дохід від надання послуг[18; 19]. 

Стійкість системи характеризує її здатність працювати в безперервному 

режимі. На відміну від доступності, опис стійкості відноситься до періоду часу. 

Це якість, що дозволяє ІС безвідмовно витримувати зміни параметрів 

зовнішнього середовища, відмінні від розрахункових та виконувати при цьому 

свої основні функції. Таким чином, ІС можна вважати стійкою, якщо вона в 

змозі впоратися з варіаціями (іноді непередбачуваними) в операційному 

середовищі з мінімальними: збитком, змінами в конфігурації або втратою 

функціональності.  

З цього випливає важливість розгляду параметру стійкості ІС в контексті 

його функціональної стійкості (здатності забезпечувати виконання функцій 

системи під впливом параметрів зовнішнього середовища та їх змін). Серед 

складових функціональної стійкості ІС слід виділити: 

– забезпечення доступності, що характеризує стан, за якого 

зберігається можливість доступу користувачів до послуг ІС в повній мірі без 

додаткових (необумовлених угодою про доступ) обмежень у часі та просторі; 
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– забезпечення цілісності інформації, що характеризує стан, за якого 

зберігається можливість доступу користувачів до послуг ІС в повній мірі та без 

додаткових (необумовлених угодою про доступ) обмежень у обсягах), 

внаслідок впливу на ІС. 

Захищеність ІС являє собою комплексну характеристику, що 

характеризується комплексною взаємодією засобів і технологічних прийомів, а 

також процедурних, логічних і фізичних заходів, яка спрямована на [20; 21]: 

– протидію загрозам інформаційному ресурсу і компонентам 

інформаційного середовища; 

– забезпечення захисту компонентів інформаційного середовища; 

– мінімізацію ризику для компонентів і ресурсів інформаційного 

середовища. 

Таким чином, параметри стійкості та захищеності ІС, хоча й мають певну 

функціональну спільність, вирізняються передусім орієнтацією на конкретні 

задачі, зокрема, для забезпечення стійкості важливо забезпечувати 

безперебійність функціонування системи, то для захищеності – протидію 

зовнішнім втручанням та загрозам, що, зрештою, обумовлює можливості 

стійкої (без перебоїв, викликаних зовнішнім втручанням) роботи системи. 

Сучасні системи функціонують за допомогою окремих комп'ютерів, 

підключених до мережі. З точки зору програміста, це важливо, тому, що 

функціонування окремих машин в розподіленою системі впливає на спосіб 

програмування таких систем. Важливим параметром, що визначає характер ІС є 

архітектура з'єднань між вузлами, які можуть бути реалізовані через центральну 

шину або комутовані технології [22]. 

Дані системи мають певну мету функціонування, велику кількість 

взаємодіючих підсистем, складну ієрархічну систему управління. Вони 

характеризуються також складністю поведінки та функцій, що ними 

виконуються, постійним зростанням кількості користувачів та підключеного 

обладнання, постійною модифікацією складових, що призводить до 
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неможливості побудови адекватної математичної моделі для вичерпного опису 

функціонування системи. 

Частіше за все при проектуванні інформаційної системи на перше місце 

ставлять поділ її функцій між декількома комп'ютерами. При такому підході 

розподіленою є будь-яка обчислювальна система, де обробка даних розділена 

між двома й більше комп'ютерами. 

Організація роботи з інформаційним ресурсом у ІС передбачає вирішення 

комплексу задач забезпечення зручного та швидкого доступу до інформації для 

тих, хто має на це право, і повноцінного захисту інформації від тих, хто не має 

відповідного права доступу. Це призводить до необхідності вирішувати 

додаткові проблеми забезпечення живучості ІС, пов’язані із: 

– авторизацією віддалених користувачів і програм; 

– захистом каналів зв’язку; 

– захистом віддалених вузлів системи; 

– захистом всієї системи як цілого, керування нею.  

Саме вимоги щодо живучості ІС при побудові ІС обумовлюють сьогодні 

найбільші проблем технічного та технологічного плану, причиною чого є те, що 

створення систем забезпечення інформаційної безпеки відстає від розвитку 

технологій передачі й обробки інформації, воно є скоріше наслідком, реакцією 

на потенційні загрози, а не системним процесом запобігання нестабільності та 

незахищеності систем, здійснюваним постійно, ще на етапі проектування та 

планування побудови систем. 

Сучасні системи потенційно можуть мати більш високу стійкість до 

невдачі, порівняно з централізованими. Часткова недостатність (часткова 

відмова) в розподіленій системі може привести до пошкодження однієї 

компонентної системи, яка може бути замінена на іншу і не потребує зупинки 

функціонування всієї ІС для відновлення її працездатності. У централізованих 

системах відмова, як правило, викликає часткову іммобілізацію всієї системи. 

Велика відмовостійкість розподілених систем характеризує лише її 

потенціал, але не обов’язково факт її живучості, і вимагає використання різних 
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додаткових методів захисту, здійснення коригувальних дій у разі відмови або 

несанкціонованого втручання в її діяльність. 

Важлива особливість багатьох додатків є їх неподільність. Це 

відноситься, наприклад, до Checkout, де окремі кроки повинні бути виконані в 

повному обсязі. Реалізація цілісності сучасної системи вимагає використання 

розподіленого твердження, що еквівалентно досягненню консенсусу.  

Забезпечення живучості ІС потребує використання певної кількості 

специфічних засобів захисту інформації. Ці засоби поєднують апаратні та 

програмні компоненти в цілісну, складну систему захисту. Водночас, існує 

певна ймовірність порушення живучості ІС, яку можна описати за допомогою 

такої моделі: 

, 

 

де –  – ймовірність порушення живучості ІС внаслідок реалізації 

загроз і-го типу; 

–  – кількість відбитих атак (загроз) живучості ІС і-го типу; 

–  – загальна кількість атак (загроз) живучості ІС і-го типу. 

Ймовірність злому (системного порушення захищеності, що веде до 

неможливості виконання нею своїх функцій) ІС в цілому можна змоделювати 

наступним чином: 

 

, 

 

де  –– ймовірність злому (системного порушення захищеності, що 

веде до неможливості виконання нею своїх функцій) ІС в цілому; 

  – ймовірність порушення захищеності ІС внаслідок реалізації 

загроз і-го типу (i=1…n). 
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У даній моделі, проте, не береться до уваги активність організаторів ІС у 

процесі захисту від загроз живучості ІС. На підставі вищевикладеного, 

ймовірність порушення доступності ресурсів може бути описана як: 

 

, 

 

де  –– ймовірність порушення доступності (системного 

порушення живучості ІС, що веде до неможливості доступності користувачів 

до послуг ІС) в цілому. 

Порушення цілісності інформації може бути представлена у вигляді 

моделі: 

 

 

де – ймовірність порушення цілісності інформації; 

– ймовірність порушення контролю та необхідності відновлення 

інформації; 

 – ймовірність порушення конфіденційності інформації; 

 – ймовірність негативного впливу на інформацію з боку 

використання вразливостей телекомунікаційної мережі; 

 – ймовірність негативного впливу на інформацію з боку 

використання вразливостей телекомунікаційної мережі; 

 ймовірність негативного впливу на інформацію з боку 

використання вразливостей поза телекомунікаційної мережі. 

Виходячи з попередніх залежностей, комплексну величину ймовірності 

порушення живучості ІС можна показати за допомогою наступного рівняння: 

 

, 
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де  –– ймовірність системного порушення живучості ІС, що веде 

до неможливості доступності користувачів до послуг ІС; 

 –– ймовірність злому (системного порушення захищеності, що веде 

до неможливості виконання нею своїх функцій) РІТС в цілому; 

 –– ймовірність порушення доступності (системного порушення 

живучості, що веде до неможливості доступності користувачів до послуг ІС) в 

цілому. 

– ймовірність порушення цілісності інформації, внаслідок впливу на 

ІС. 

Вразливості захисту ІС, і, таким чином, причини, що їх виникнення 

обумовлюють можуть бути дуже різними. Залежно від їх характеру, необхідно 

реалізовувати відповідні заходи. В цьому контексті важливою є класифікація 

різних типів вразливостей безпеки систем [23]: 

– Тимчасові вразливості – з'являються і зникають, є тимчасовими. Ці 

типи вразливостей можуть статися через тимчасові погодні умови, або в 

результаті появи перехідних перешкод від зовнішніх пристроїв або тварини. 

– Преривчасті вразливості – також з'являються і зникають, але їх стан 

характеризується рецидивами. Прикладом такого типу вразливостей може бути, 

наприклад, поганий контакт провідників у мережі. Вразливості цього типу 

відносно важко виявити, тому що вони не можуть з'явитися, коли система 

моніторингу не налаштована для того, щоб виявити їх. 

– Постійнодіючі вразливості – не зникають, поки вони не будуть 

усунуті. Це є результатом, наприклад, несправності або помилки в 

програмному забезпеченні. 

Описати максимальний ефект від нейтралізації загроз живучості ІС і-го 

типу (i=1…n)за допомогою використовуваних в системі засобів (d) можна за 

допомогою наступного рівняння: 
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З урахуванням обмежень по витратах (C) на забезпечення живучості ІС 

рівняння матиме наступний вигляд: 

 

 

 

Завданнями забезпечення живучості ІС є: 

– усунення даних вразливостей ще до моменту негативного впливу 

подій, пов’язаних з наявністю вразливостей у системі, на функціонування 

системи;  

– попередження негативного впливу подій, пов’язаних з наявністю 

вразливостей у системі; 

– фіксація впливу на ІС подій, пов’язаних з наявністю вразливостей у 

системі; 

– усунення наслідків негативного впливу подій, пов’язаних з 

наявністю вразливостей у системі; 

– стабілізація роботи системи після відмов системи, обумовлених 

подіями, пов’язаними з наявністю вразливостей у цій системі. 

Реалізація вказаних завдань здійснюється в процесі управління та 

адміністрування сучасних ІС як один з ключових елементів комплексного 

виконання функцій та забезпечення реалізації головної мети функціонування 

сучасної ІС – організації ефективного доступу користувачів до інформаційних і 

програмних ресурсів, а також ефективної взаємодії як користувачів з 

ресурсами, так і різних видів ресурсів між собою. У виконанні даної мети 

параметри безпеки мережі, живучості ІС від зовнішнього та внутрішнього 

впливу мають найважливіше значення, адже таким чином забезпечують 
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виконання ключових вимог доступності, конфіденційності та інтегральності 

даних, процесів та процедур в межах системи. 

 

1.3. Аналіз методів управління та адміністрування сучасних ІС, що 

забезпечують їх живучості від впливу зовнішніх факторів 

Управління та адміністрування сучасних ІС, що забезпечують їх 

живучості ІС від впливу зовнішніх факторів, пов’язане з функціонуванням 

сервісів і методів забезпечення живучості ІС; надходженням управлінської  

інформації, необхідної для реалізації цих сервісів і методів, таких як збір та 

зберігання інформації [24]. 

Основні сервіси, що забезпечують живучості ІС, реалізуються через певні 

методи управління та адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх 

живучості. Серед них слід виділити методи [25]: 

 шифрування, яке може забезпечити конфіденційність інформації 

або потоків даних (виділяється два класи алгоритмів шифрування: симетричне 

(з таємним ключем) і асиметричне (з публічним ключем); 

 цифровий підпис, для якого визначається дві процедури: 

підписання а також верифікацію, у першій застосовується інформація, яка є 

унікальною і конфіденціальною (приватною) власністю підписуючого, у другій 

– публічно доступну інформацію; 

 методи контролю доступу, які застосовуються з метою визначення і 

дотримання прав доступу до ресурсів; 

 методи інтегральності даних, які використовуються для 

забезпечення інтегральності даних; найчастіше використовуються 

криптографічні методи з контрольними сумами (функції скорочення); 

 засвідчуючий обмін, застосовуваний для засвідчення сторін, що 

спирається на три змінні параметрах: техніці виклику, показниках часу, 

чергових числах; 
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 керування підбором маршруту транспортування даних, яке 

уможливлює підбір маршруту в такий спосіб, щоб трансльовані дані могли 

прямувати лише через фізично безпечні канали або мережі. 

Приймаючи за основу порядок, визначений в нормі ISO 7498-2, захист 

інформації, що базується на наступних основних, універсальних сервісах: 

 контроль доступу (access control) – захист від несанкціонованого 

доступу до ресурсів; 

 інтегральність даних (data integrity) – гарантування зв'язності 

даних; захист їх від модифікації, викривлення; 

 ідентифікація (authentication) – контроль тотожності сторін або 

даних, що транслюються між ними, наприклад, під час комунікаційної сесії; 

 незаперечність (non-repudation) – метод можливого розв'язання 

суперечки між відправником і одержувачем що стосується однаково як факту 

надання і одержання інформації, так і її змісту; 

 конфіденційність даних (confidentiality) – охорону даних перед 

несанкціонованим отриманням через неуповноважені сторони. 

Для сучаних інформаційних систем, крім згаданих основних п'яти 

сервісів використовується згідно стандарту ISO 10181-1 сервіси, пов'язані з 

обробкою даних: аудит безпеки та оповіщення про небезпеку (security audit and 

alarms), які являють собою набір методів, що дозволяють здійснювати 

перевірку функціонування системи, оцінку коректності її роботи з точки зору 

безпеки, її живучості. 

Управління та адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх 

живучості є діяльністю, здійснюється поза основних обчислювальних операцій, 

реалізованих в інформаційній системі. 

З огляду на характер об'єктів, що управляються, доцільно вирізнити три 

простори управління та адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх 

живучості: 
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 управління сервісами, тобто управління контролем доступу, 

конфіденційністю, інтегральністю, засвідченням, незаперечністю, аудитом і 

інформуванням про небезпеку; 

 управління ключами; 

 управління політикою безпеки. 

Управління ключами необхідне для правильної реалізації більшості 

послуг охорони інформації. Управління політикою безпеки необхідне для 

ефективної роботи підрозділів та служб безпеки, окремих управляючих послуг 

охорони інформації. 

Надання сенсу сервісам та методам, застосовуваним в сучасній 

інформаційній системі для забезпечення її живучості ІС, вимагає точного 

формулювання процедур управління в межах політики безпеки, яка є зведенням 

принципів, що визначають щонайменше один комплект компетенції для одного 

або багатьох елементів ІС. Політика безпеки визначає для певної сфери поняття 

безпеки, уточнюючи спосіб реалізації кожного сервісу захисту інформації. Дана 

сфера управляється через підрозділ безпеки, відповідальний за реалізацію 

політики безпеки, яка у рамках своєї діяльності може свою владу делегувати 

іншим суб'єктам, наприклад тим, які надають окремі сервіси охорони 

інформації (внутрішнім чи зовнішнім). 

Методологія управління та адміністрування ІС, орієнтованих на 

забезпечення їх живучості, спирається на багатошарову схему забезпечення 

функціонування окремих елементів ІС. Стратегія такого управління охоплює 

наступні сфери: 

 прикордонна охорона «анклаву»; 

 охорона мережі та інфраструктури; 

 охорона комп'ютерного середовища; 

 функціонування допоміжної інфраструктури. 

Термін «анклав» в контексті забезпечення живучості ІС, означає 

сукупність елементів ІС, спарених однією або більшим числом локальних 
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мереж під спільним контролем із застосуванням цілісної політики безпеки [26]. 

Контроль охоплює також безпеку, пов'язану з персоналом а також фізичну 

безпеку систем [27]. Анклави мають функціональне значення, наприклад, 

автоматизація канцелярських завдань чи обслуговування електронної пошти. 

Подробиці імплементації анклавів залежні від організації або цілей і 

середовища. Сутність їх діяльності може бути сформульована на підставі 

фізично наближеного стану або функцій, що реалізовуються, незалежно від 

місцезнаходження. Прикладами анклавів можуть бути локальні мережі (LAN), 

каркасні мережі і центри обробки даних в межах ІС. 

Стратегія управління та адміністрування ІС, орієнтованих на 

забезпечення їх живучості опирається на три ключові елементи: люди, 

технології і дії. Так, з метою ефективних імплементацій методів управління та 

адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх живучості, адміністратор 

ІС мусить мати безпосередній, ефективний вплив на цей процес з точки зору 

ключової ролі людського ресурсу. Такий вплив можна поділити на наступні 

елементи: розвиток політики і процедур забезпечення живучості ІС; визначення 

функцій персоналу і відповідальності; підготовка персоналу; забезпечення 

відповідальності персоналу; визначення ресурсів, необхідних для забезпечення 

живучості ІС; організація контролю фізичної безпеки ІС; організація контролю 

безпеки персоналу; 

Водночас, адміністрація ІС мусить забезпечити реалізацію сервісів 

захисту інформації за допомогою необхідних для цього, ефективних та 

сучасних інформаційних технологій. Цього можна досягти беручи до уваги 

наступні питання під час підбору інформаційних технологій: політика безпеки; 

стандарти забезпечення захисту інформації на рівні системи; основні принципи 

забезпечення інформації; критерії якості для відповідних продуктів, пов'язаних 

із забезпеченням захисту інформації; отримання доступу до продуктів, 

пропонованих через треті фірми; вимоги конфігурації; процеси, що визначають 

технологічний ризик для інтегрованих систем. 



51 

 

Дії зосереджуються на операціях і необхідних елементах стосовно 

реалізації стратегії управління та адміністрування ІС, орієнтованих на 

забезпечення їх живучості. Ці операції і елементи охоплюють: прозору і 

пристосовану до реалій політику безпеки; виконання політики безпеки 

інформації; сертифікацію і акредитацію; управління відповідними структурами, 

пов'язаними з безпекою інформації; сервіси управління ключами; оцінювання 

готовності; забезпечення функціонування інфраструктури; оцінювання безпеки 

систем; контроль і реагування на загрози; вияв атак, генерація застережень і 

реагування на них; відтворення системи після пошкодження. 

Механізмами, що використовуються для управління та адміністрування 

ІС, орієнтованих на забезпечення їх живучості, можна згрупувати наступним 

чином [28; 29]: 

 всебічний захист – механізми, що інсталюються у багатьох різних 

місцях, щоб забезпечити живучості систем перед загрозами ззовні і зсередини; 

 багатошаровий захист – механізми безпеки і фіксації втручання 

імплементуються таким чином, що кіберзлочинець мусить подолати кілька 

різних бар'єрів перед отриманням доступу до критичної інформації; 

 забезпеченняякості систем безпеки – оцінювання стійкості і якості 

систем безпеки з врахуванням вартості цих систем та кожного елементу 

механізмів забезпечення інформації. Якість вимірюється рівнем забезпечення 

безпеки та можливостями окремих її елементів; 

 використання управління ключами – застосування інфраструктури 

управління ключами а також інфраструктури публічних ключів; 

 застосування систем визначення факту втручання – такі системи 

служать для аналізу інформації, оцінки результатів і в міру необхідності 

здійснення відповідних дій як реакцію на результати зовнішнього втручання в 

роботу системи. 

Ефективність імплементації методів управління та адміністрування ІС, 

орієнтованих на забезпечення їх живучості ІС забезпечується шляхом 

виконання наступних умов (рис. 1.2). 
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Проектуючи політику безпеки, слід пам'ятати, що понад 80% атак на 

системи здійснюються з внутрішнього середовища мереж. В цьому сенсі не слід 

повністю довіряти власним працівникам, користувачі мережі не повинні мати 

більше можливостей та  прав користування мережею, ніж їм це потрібне. 

Обмеження, що накладаються на користувачів, повинні створювати  чіткі 

правила доступу до різних ресурсів і уможливлювати швидке знаходження 

нелояльного або некомпетентного працівника. Користувач повинен також 

нести відповідальність за незбереження в таємниці паролів, документації, 

інформації про системи, застосовані у ІС, топології комп'ютерної мережі, 

методів захисту і подробиці політики безпеки. 

Контрольні механізми в системі управління та адміністрування ІС, 

орієнтованих на забезпечення їх живучості поділяються на попереджувальні і 

такі, що виявляють загрози та факт впливу [30]: 

– до попереджувальних механізмів відносяться контроль доступу до 

ІС, а також контроль вірусів програмного забезпечення, створення копій, 

забезпечення пожежної безпеки інфраструктури, функціонування аварійних 

джерел живлення, а також контроль вологості і температури. 

– до механізмів, що виявляють загрози та факт зараховується 

забезпечення фізичної безпеки з використанням камер, фіксаторів руху і 

забезпечення безпеки середовища з використанням детекторів диму, датчиків і 

систем оповіщення. 
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Рис. 1.2. Умови забезпечення ефективної реалізації методів управління та 

адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх живучості. 

При виявленні фактів зовнішнього втручання в діяльність ІС 

використовуються наступний алгоритм реагування (табл. 1.3): 

 

 

Умови забезпечення ефективної реалізації 
методів управління ІС, орієнтованих на забезпечення їх 

живучості 

Рішення, що стосуються забезпечення живучості ІС, мають бути 

зассновані на результатах аналізу ризику і основних цілях 

функціонування ІС 

Комплексне використання всіх трьох ресурсні елементів стратегії 

забезпаечення живучості: людей, дії і технологій. Найкращі 

технологічні ресурси не даватимуть результатів без відповідно 

навчених працівників, а також процедур, що визначають порядок їх 

використання 

Аналіз можливості застосування доступних готових продуктів, 

обмежуючи власне виготовлення елементів захисту системи до тих, які 

не доступні в інший спосіб 

Увага не тільки до дій з ворожими намірами, але також дій, пов'язаних 

з некомпетентністю або браком відповідальності внутрішніх 

користувачів ІС 

Періодична оцінка стану інфраструктури забезпечення безпеки ІС 

Застосування кількох різних способів обмежування загроз, завдяки 

чому втрата дієвості одного із способів не загрожуватиме негайним 

позбавленням стійкості системи в цілому 

Забезпечення фізичного доступу до систем тільки перевіреним 

працівникам, наприклад, через аналіз минулого працівників, контроль 

доступу, чітку систему повноважень, чи використання ідентифікаторів 

працівників 

Для інцидентів, зафіксованих через системи фіксації зовнішнього 

втручання, потрібно застосовувати усталені процедури, щоб спростити 

відповідним службам аналіз і виконання відповідних дій 
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Таблиця 1.3 

Агоритм реагування 

№ Етап 

алгоритму 

Зміст етапу 

1 

Автоматичне 

блокування 

системи в разі 

викриття факту 

втручання 

В разі викриття загрози система сама блокує в 

меншому або більшому ступені своє функціонування, 

унеможливлюючи ініціаторові втручання заподіяння 

шкоди ІС. Очевидно це обмежує (або блокує) 

можливості роботи легальних користувачів. Водночас 

система забезпечує фіксацію свого стану в моменті 

викриття загрози, що пізніше полегшує ліквідацію 

можливої шкоди, або знаходження джерела вилому в 

системі безпеки 

2 

Аналіз 

ситуації, 

затримання 

роботи 

Важливою справою є правильна реакція на викриття 

факту втручання, або невдалої атаки на систему. В разі 

викриття наприклад дії "дивних" процесів в системі, 

багатократних спроб реєстрації на певний рахунок, чи 

модифікації файлів або каталогів, потрібно негайно 

активізувати заплановані попередньо ресурси безпеки, 

до яких належать: 

докладний аналіз ситуації, що виникла; 

затримання роботи цілого або частини системи з 

метою запобігання шкоди, інформування користувачів 

із загрозою, що виникла 

3 
Фіксація стану 

системи 

Важливим є фіксація стану атакованої системи з метою 

пізнішого більш докладного аналізу 

4 

Відтворення 

збереженого 

стану системи 

З метою виключення негативних ефектів від втручання 

потрібно відтворити попередній стан системи. 

Потрібно пам'ятати, що: 
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з архівів попередній стан системи може також включати 

модифікації, введені зовні, оскільки загроза наступила 

в процесі його запису; 

будуть втрачені модифікації системи, які виконані 

після складання останньої архівної копії 

5 

Свідоме 

створення і 

експонування 

"слабких 

місць" 

Полягає у свідомому виборі і експонуванні фрагментів 

системи, які на думку кіберзлочинця повинні вважатися 

"слабкими місцями". Це відвертає увагу кіберзлочинця 

від інших важливих елементів системи. Потрібно 

подбати про те, щоб рівень охорони в цих "слабких 

пунктах" був достатньо високий для унеможливлення 

вдалого переведення атаки 

 

Контроль доступу до мережі ІС і пов'язаних з нею ресурсів є ключовим 

питанням мережевої безпеки. В разі розподіленого середовища, коли на 

жорстких дисках комп'ютерів знаходиться критична для існування деяких 

організацій інтелектуальна власність, контроль доступу стає ще важливішою 

проблемою. Він має на меті зменшення загрози, що виникає зі слабкості 

окремих елементів системи, що пов'язано із загрозами в результаті можливості 

отримання доступу до систем різними користувачами. 

При обговоренні питань контролю доступу використовуються поняття 

об'єкту і суб'єкту. Суб'єктом є активна одиниця (наприклад особа або процес), 

натомість об'єктом є пасивна (таку як каталог, файл) одиниця. Загроза 

визначається як випадок або дія, яка потенційно може спричиняти шкоду 

мережевій системі. У цьому випадку загроза пов'язується з можливістю 

подолання або обману механізмів контролю доступу, що дозволяє суб’єктові 

отримати неавторизований доступ до мережі.  

Механізми контролю доступу стосуються запобігання атак, фіксації 

фактів їх здійснення або спроб здійснення, а також повернення мережі до 

працездатного, стійкого та захищеного стану у разі, коли атака була дієвою. З 
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огляду на це, виділяються три типи контрольних механізмів: попереджувальні, 

таке, що виявляють та коригуючі.  

Для імплементації цих механізмів застосовуються адміністративні, 

технічні (логічні) а також фізичні ресурси. 

Адміністративні ресурси охоплюють формальні дії, такі як визначення 

політики, процедур, підготовку, формуючу свідомість безпеки, а також 

контроль минулого працівників. Технічні (логічні) ресурси охоплюють 

використання криптографічних механізмів, процесних листків і трансляційних 

протоколів. Фізичні ресурси охоплюють працевлаштування охоронців чи 

забезпечення будівель, в яких розміщуються технічні засоби мереж. Поєднання 

цих ресурсів дозволяє реалізовувати різні комбінації контрольних механізмів 

[30]. 

 

1.4. Правове підґрунтя, інституційні умови та стандарти побудови та 

експлуатації живучості ІС 

На даний момент в Україні не існує Закону, що регламентує побудову та 

експлуатацію живучості ІС.  

Водночас, 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. 

Передусім ці основи закладено в: Законі України «Про телекомунікації» 

від 18 листопада 2003 року, що встановлює правову основу діяльності у 

сфері телекомунікацій; Законах України: 

– «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII; 

– «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

від 05.07.1994 № 80/94-ВР;  
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– «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII; «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  

Нормативна база регулювання процесів захисту інформації в країні також 

представлена Постановами Кабінету міністрів України:  

– «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах» від 29.03.2006 №373;  

– «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять службову інформацію» від 27 листопада 1998 р. №1893;  

А також нормативними документами в сфері регулювання процедур 

технічного захисту інформації (НД ТЗІ) та державними стандартами України 

(ДСТУ):  

– НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної 

системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;  

– ДСТУ 3396.1-96: Захист інформації. Технічний захист інформації. 

Порядок проведення робіт;  

– НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в 

автоматизованій системі;  

– НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в 

комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;  

– НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу;  

– НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформації від 

несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах 

класу 2;  

– НД ТЗІ 2.5-010-03 Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від 

несанкціонованого доступу;  
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– НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного 

завдання на створення комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі;  

– НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. 

Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів 

технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;  

– НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в 

комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

В Україні також було прийнято декілька важливих рішень стосовно 

посилення заходів інформаційної безпеки останніми роками: Указ Президента 

України № 96-2016 від 15.03.2016 року про затвердження Рішення ради 

Національної безпеки України від 27 січня 2016 року  «Про Стратегію 

кібербезпеки України»; Утворення Національного координаційного центру 

кібербезпеки як робочого органу Ради національної безпеки і оборони України; 

Указ Президента України № 47-2017 від 25.02.2017 року про схвалення 

«Доктрини інформаційної безпеки України».  

В сучасних умовах все більшу важливість набуває перенесення 

міжнародного досвіду у вітчизняну практику.  

В даний час при створенні та забезпеченні сталого та захищеного 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем доцільно 

використовувати наступні  стандарти зі світової бази: ISO/IEC 7498-2 | ITU-T 

X.800, ”OSI – Basic Reference Model, Part 2: Security Architecture”, 1991; ISO/IEC 

10181-1 | ITU-T X.810, “OSI – Security Frameworks for Open Systems - Overview”, 

1995; ISO/IEC 10181-3 | ITU-T X.812, “Security Frameworks for Open Systems – 

Part 3: Access Control”, 1994; RACE CFS H210, "TMN Security Architecture", 

Issue E, December 1994; RACE CFS H211, "Security of Service Management", 

Issue E, December 1994; RACE CFS H407, "Management of Security", Issue E, 

December 1994. 
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1.5. Постановка наукового завдання 

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. 

Протидія зовнішнім загрозам безпеки в ІС стає фактором забезпечення їх 

високої надійності і безпеки. Для протидії цим видам загроз необхідно 

приділяти постійну увагу розвитку і вдосконаленню програмно-технічних 

засобів і інформаційних технологій інформаційної безпеки. 

Будуючи та експлуатуючи інформаційної системи 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. 

З огляду на це, процес забезпечення та експлуатації живучості ІС в 

сучасних умовах є важливим не лише для практики, але й для наукового 

середовища, відкриваючи можливості для наукової розробки та розвитку 

питань визначення, проектування, імплементації оцінювання систем захисту 

інформації, що характеризуються значним рівнем ефективності, використовує 

процеси інженерії безпеки систем, управління системами та мережами, завдяки 

яким можлива ефективна імплементація стратегії забезпечення комплексної 

безпеки ІС. 

Для розробки методів та складових інформаційної технології оцінювання 

живучості інформаційних систем від зовнішнього впливу, що базуються на 
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основних захисних механізмах, методах та напрямках захисту сучасних ІС, та 

обумовлюється: 

– зростанням складності кібернетичних атак на ІС; 

– посиленням впливу безпеки ІС на ефективність їх функціонування; 

– потребою подальшого розвитку інформаційних технологій 

оцінювання живучості інформаційних систем від зовнішнього впливу, 

необхідно розкрити питання можливості оцінки та покращення систему 

захисту ІС від зовнішнього впливу. Це потребує розгляду механізмів, методів 

та напрямків забезпечення захищеності інформаційних систем, виявлення та 

обґрунтування складових математичної моделі оцінювання живучості ІС, та 

формування автором дисертаційної роботи на цій основі інформаційної 

технології оцінювання живучості інформаційних систем від зовнішнього 

впливу, яка базуватиметься на комплексному використанні найбільш доцільних 

до використання інструментів забезпечення оцінювання живучості сучасних 

інформаційних систем від зовнішнього впливу. 

Вирішення зазначених проблем в даній дисертаційній роботі, темою якої 

є «Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі 

оцінювання зовнішніх впливів», реалізується через досягнення представленої 

мети, якою є розробка інформаційної технології оцінювання ефективності 

підвищення живучості сучасних інформаційних систем від зовнішніх впливів.  

Досягнення даної мети забезпечується через здійснення аналізу існуючих 

методів захисту; розробку комплексу методів у складі інформаційної технології 

оцінювання живучості ІС; практичне впровадження розроблених методів 

інформаційної технології оцінювання захищеності ІС з описом результату та 

розрахунком характеристик, що показують вплив різних методів на загальну 

ефективність захисту сучасних ІС. 

Процес наукового пошуку шляхів виконання завдань даної роботи 

спрямований на вирішення глобальної проблеми забезпечення розвитку 

сучасної інформаційної системи, що знаходяться під впливом зовнішніх та 

внутрішніх дестабілізуючих факторів. З точки зору можливостей отримання 
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науково цінного результату в процесі дослідження, передбачається здійснити 

виявлення та дати характеристику механізми забезпечення живучості 

інформаційних систем, з урахуванням проблем забезпечення живучості 

сучасних ІС, загроз активізації злочинних цілей та актуалізації внутрішніх та 

зовнішніх уразливостей ІС. 

Передбачається моделювання процесів ідентифікації та розподілу 

повноважень користувачів, процедур оповіщення про інциденти в процесі 

забезпечення живучості інформаційних систем, використання криптографічних 

методів та способів виявлення зовнішніх впливів, що буде представлено як 

складові математичної моделі оцінювання живучості інформаційних систем. 

Дана модель на практиці реалізовуватиметься за допомогою розроблених в 

роботі методів та складових інформаційної технології оцінювання живучості 

інформаційних систем від зовнішнього впливу, на основі яких формується 

комплексна інформаційна технологія оцінювання живучості інформаційних 

систем в умовах впливу зовнішнього середовища.  

 

Висновки до першого розділу 

У даному розділі дисертаційної роботи У першому розділі наводиться 

аналіз тенденцій розвитку, визначається мета та завдання побудови сучасних 

ІС, аналізуються методи управління та адміністрування сучасних ІС, що 

забезпечують їх живучість від впливу зовнішніх факторів, характеризується 

інституційне підґрунтя побудови та експлуатації живучості ІС, наводиться 

змістовна постановка завдань дослідження. В результаті дослідження 

сформульовано наступні висновки та узагальнення: 

1. Аналіз тенденцій розвитку ІС показав визначальний вплив процесів 

захисту інформації на стійкість та функціональну продуктивність даних систем. 

Водночас, відзначається певна перевага ІС перед централізованими системами 

у можливостях забезпечення безпеки мереж, даних та процедур, з огляду на 

можливості залучення для організації систем захисту резервних потужностей 

рознесених та відносно ізольованих одне від одного. Іншою важливою 
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особливістю сучасних систем є простота їх розширення, що в свою чергу, 

повинно привести до забезпечення масштабованості системи, яка також є 

результатом функціонування незалежних комп'ютерів. Через дублювання 

деяких функцій декількох комп'ютерів, сучасна система може створити 

враження постійної доступності своїх ресурсів і послуг, незважаючи на 

тимчасові невдачі окремих компонентів, забезпечуючи доступність, 

конфіденційність та інтегральність даних, процесів, технологій та функцій. 

2. Мета та завдання побудови сучасних інформаційних систем 

обумовлені тими перевагами та функціональними можливостями, які вони 

можуть надавати користувачам щодо організації для них ефективного доступу 

до інформаційних і програмних ресурсів, а також ефективної взаємодії 

користувачів з ресурсами та різних видів ресурсів між собою. У виконанні 

даної мети найважливіше значення забезпечення живучості інформаційної 

системи від зовнішнього та внутрішнього негативного впливу, що життєво 

важливо для забезпечення виконання ключових вимог доступності, 

конфіденційності та інтегральності. 

3. Основні сервіси, що забезпечують живучості інформаційної 

системи, реалізуються через певні методи управління та адміністрування ІС, 

орієнтованих на забезпечення їх живучості, розглянуті в роботі. 

Сформульовано умови забезпечення ефективної реалізації методів управління 

та адміністрування ІС, орієнтованих на забезпечення їх живучості, а також 

розглянуто конкретні загрози живучості функціонування розподілених систем 

та способи їх уникнення, мінімізації їх впливу, усунення наслідків негативного 

впливу та забезпечення подальшої сталої та більш захищеної діяльності 

системи через реалізацію потенціалу основних системних ресурсів (люди, 

технології, дії). 

4. Охарактеризовано інституційне підґрунтя побудови живучості ІС. 

Виявлено необхідність орієнтації вітчизняної практики організації та 

стандартизації діяльності ІС на виконання міжнародних стандартів 
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забезпечення безпеки даних, процесів, інфраструктури ІС в межах вітчизняного 

нормативно-правового поля. 

5. Проведений аналіз існуючих інформаційних технологій оцінювання 

ймовірності виникнення загроз живучості та моделей побудови живучості, 

дозволив представити проблематику розвитку інформаційних систем, 

технологій та сервісів з точки зору забезпечення живучості сучасної 

інформаційної системи як важливого фактору розвитку інформаційного 

середовища. Це актуалізувало завдання підвищення ефективності 

функціонування ІС через збільшення їх захищеності, що безпосередньо 

пов’язано з завданням якісної та обґрунтованої оцінки даної живучості ІС. Дане 

завдання реалізуватиметься через вирішення сформульованої в роботі мети та 

переліку конкретних дослідницьких задач. 
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РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ, МЕТОДІВ ТА НАПРЯМКІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

В рамках сформованої ситуації на ринку ІТ-технологій, щодо зростання 

інформаційних технологій, їх розвитку, параметризації, інноваційності, 

неухильно зростає потреба у забезпеченні необхідного рівня безпеки та аналізі 

живучості, з метою запобігання несанкціонованого доступу до інформації, її 

блокування, а також порушення функціонування інформаційних систем [1]. 

Оцінювання живучості інформаційних систем, в даний час, будується на 

базі підходу, в основі якого лежить присвоєння системі визначеного, 

універсального класу живучості інформаційних систем, виходячи зі ступеня 

відповідності реалізованих у системі механізмів захисту. Такий підхід 

викладений у всіх існуючих на сьогоднішній день українських і зарубіжних 

нормативних документах [2;3;4]. Проте, захищеність інформаційних ресурсів – 

одна з найважливіших характеристик будь-якої інформаційної системи. І, як 

будь-яка характеристика, вона повинна мати одиниці виміру, відповідні 

аргументовані методи та моделі оцінки захищеності, що є актуальним питанням 

в умовах сьогодення. 

Тому, у даному розділі дисертаційної роботи здійснено: аналіз основних 

механізмів забезпечення живучості інформаційних систем, що 

використовуються в практиці побудови сучасних систем даних; моделювання 

процесів ідентифікації та розподілу повноважень користувачів, оповіщення про 

інциденти в процесі забезпечення живучості інформаційних систем; наведено 

характеристику використання криптографічних методів та способів виявлення 

зовнішніх впливів в процесі забезпечення живучості інформаційних систем; 

здійснено розробку та обґрунтування складових математичної моделі 

оцінювання живучості інформаційних систем. 

В результаті передбачається розробити математичну модель оцінювання 

живучості інформаційних систем на основі аналізу основних механізмів 
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забезпечення живучості ІС, що використовуються в практиці побудови 

сучасних систем даних та криптографічних методів та способів виявлення 

зовнішніх впливів в процесі забезпечення захищеності ІС. 

 

2.1 Характеристика основних механізмів забезпечення живучості ІС, що 

використовуються в практиці побудови сучасних інформаційних систем 

даних. 

В силу особливостей ІС, існує багато різних видів загроз інформаційній 

безпеці [5;6], основні з яких описані у першому розділі даного дисертаційного 

дослідження. 

Основні цілі забезпечення оцінювання живучості ІС – це забезпечення 

конфіденційності, цілісності, доступності, достовірності та відмовостійкості 

інформації.  

Живучість інформаційних ресурсів (ІР) визначається як параметрами 

засобів захисту, складових підсистем інформаційної безпеки (ПІБ) 

інформаційної системи, так і параметрами загроз безпеки [7]. Всі параметри 

мають імовірнісний характер, тобто про живучість ІР можна говорити як про 

ймовірність збереження стану їх конфіденційності, цілісності та доступності 

[8]. У цій ситуації доцільно застосовувати поняття «ризик порушення 

інформаційної безпеки», яке відбиває сутність процесів реалізації загроз. 

На сьогоднішній день, в сучасних інформаційних системах виділяють 

п'ять основних способів впливу на інформацію.  

Основним є порушення конфіденційності інформації або 

несанкціонованого доступу до неї: 

 нелегальне придбання платних інформаційних послуг, або ж 

незаконне використання обчислювальних потужностей; 

 тривалість передачі інформації, тут важливим аспектом виступає 

актуальний час передачі інформації, який у багатьох випадках відіграє важливу 

роль у збереженні передачі та актуальності результату; 
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 зміна маршрутів передачі повідомлення, з метою їх копіювання або 

підміні вмісту; 

 спотворення початкової інформації або порушення цілісності 

інформації. Цей аспект виникає при повній або частковій втраті інформації 

(втрата викликається вірусами, некомпетентною передачею, злиттям двох видів 

інформації (пошкодженої та достовірної) і т. д.). 

Загалом сучасні ІС володіють потужною системою захисту інформації, до 

її видів варто віднести: 

 програмно-апаратний захист, що передбачає використання 

програмного забезпечення, комплексів програм, а також апаратних пристроїв, 

вбудованих у склад технічних засобів ІС; 

 технічний захист, який ґрунтується на використанні технічних 

пристроїв, вузлів, блоків, елементів, систем, як у вигляді окремих засобів, так і 

вбудованих в процесі єдиного технологічного циклу створення засобів обробки 

інформації у ІС; 

 організаційний захист, який ґрунтується на реалізації 

організаційних і організаційно-технічних заходів, що здійснюються для захисту 

інформації [9;10]. 

В якості окремого виду засобів захисту інформації виділяються крипто 

графічні засоби, що реалізуються у вигляді технічних, програмних і програмно 

апаратних засобів. 

Пріоритетним напрямком підвищення ефективності роботи ІС, мінімізації 

інформаційних втрат, забезпечення надійності систем зберігання інформації і 

зниження сукупних витрат є впровадження послуги колокації. Послуга 

колокації, полягає в тому, що провайдер розміщує обладнання клієнта на своїй 

території, підключає його до електрики, забезпечує обслуговування і 

підключення до каналів зв'язку з високою пропускною спроможністю [11]. 

Головні стадії забезпечення безпеки ІС окреслені на (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1.  Головні стадії забезпечення безпеки ІС 

розробка автора на основі [12] 

 

На глобальному рівні, реалізується схема  

 

          (2.1) 

 

де  – головна, максимально захищена сучасна інформаційна система;  

 – допоміжні ІС, які за своєю структурою та основними функціями 

аналогічні центральній, але вирішують завдання на обмеженому колі 

користувачів.  

Сутність даного напрямку полягає у тому, що окремі ІС інтегруються в 

ІТ-інфраструктуру головної ІС і управляються в дистанційному режимі. В 

цьому випадку виключена неправильна організація системи, вихід з ладу або 

витік важливої інформації. Поряд з цим, готові ІС дають можливість заощадити 

на утриманні великого штату фахівців і взяти в оренду місце під обладнання у 

сторонніх компаній, не виділяючи власних приміщень під розміщення 

датацентрів.  
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Щодо структуризації ІС, тут варто спиратися на мінімалізм, тобто 

використання мінімальної кількості серверів, машин, іншого обладнання. Все 

обладнання, яке не використовується має бути відключено, а складні системи 

розділені на більш прості [13]. Створення окремих фізичних мереж, як 

наслідок, не поширення загрози, у разі проникнення. Для кожної фізичної 

мережі встановити окремий фізичний брандмауер.  

Суттєвим заходом зниження інформаційних втрат є реалізація алгоритмів 

стійкості до катастроф. Тобто одночасне використання трьох вузлів: 

 

        (2.2) 

 

де  – головний вузол; 

 – основний вузол; 

 – резервний вузол; 

 – захищений вузол. 

При цьому обов’язковою умовою є: 

 

         (2.3) 

 

 

 

Інформаційна безпека ІС базується на сукупності спеціальних технологій 

побудови, до яких обов’язково входять програмні та програмно-апаратні засоби 

захисту інформації. За для реалізації дієвої системи захисту застосовуються 

технології аутентифікації, кластеризації, розмежування доступу, віртуалізації 

таке інше. Стосовно програмних засобів захисту, обов’язковими є: 

 операційна система;  

 гіпервізор; 

 гостьова операційна система; 
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 засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

Таким чином, на основі вищевикладеного, основними механізмами 

забезпечення живучості ІС, що використовуються в практиці побудови 

сучасних систем даних можна назвати наступні: 

1. Простота структури комутації. З метою підвищення рівня захисту ІС, 

необхідно максимально знизити кількість структурних одиниць, які 

використовуються. Тобто в разі необхідності відключити функціонал, який не 

використовується, або ж обладнання, яке не призначене для виконання певного 

завдання і знаходиться в режимі простою.  

2. Підвищення рівня аутентифікації. Встановити 2-х, 3-х факторну 

аутентифікацію. Даний підхід базується на посиленні захисту шляхом введення 

не тільки паролів, які, тобто знання, якими володіє користувач, а й власної речі 

(наприклад, флеш-пам'яті, електронної або магнітної карти). Також в рамках 3-

х факторної аутентифікації є можливість впровадження біометричної 

аутентицікації (з допомогою відбитків пальців, сітківки ока тощо) [14]. 

3. Захист мережі на рівні гіпервізора. Даний механізм передбачає захист 

мережі від атак без установки агентського програмного забезпечення на 

віртуальні машини [15]. Однак, головною особливістю описаного напрямку 

захисту є те, що розробник повинен мати доступ на рівні віртуального 

комутатора, всередині якого проходять всі пакети, які потім доставляються на 

кожну одиницю, яка захищається. 

Такий підхід дозволяє заощадити до 30% ресурсів сервера, а антивірусне 

сканування виконується у 70 разів швидше [16]. У числі інших переваг без 

агентського підходу слід відзначити: 

 усунення залежності від дій персоналу і клієнтів, оскільки систему 

захисту можна відключити на рівні віртуальної машини; 

 зниження загальної трудомісткості забезпечення безпеки, оскільки 

тепер не потрібно забезпечувати захист кожної окремої віртуальної машини, 

або одиниці, яка захищається; 
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 поділ механізму налаштування. Політику можна налаштувати на 

хості або в центрі управління, а потім масштабувати її в рамках ІТС, цей 

принцип є актуальним так, як віртуальне середовище надзвичайно динамічне – 

нові віртуальні машини постійно створюються, зберігаються і ліквідуються. 

4. Мікросегментація. Тобто розбиття мережі на максимально можливу 

кількість захищених зон. Спираючись на останні розробки в області 

віртуалізованих рішень, варто відзначити, що, на сьогодні, практично кожна 

віртуальна машина може бути забезпечена власним мережним екраном, що 

дозволяє створити мережу з нульовим рівнем довіри всередині ІС [17]. Однак, 

як вже зазначалося в попередньому пункті, набагато більш ефективним 

рішенням виявляється реалізація засобів безпеки на рівні гіпервізора – мова йде 

про вбудований, в цей гіпервізор, віртуальний комутатор. Зазначений механізм, 

в повній мірі, дає можливість забезпечити оперативне розгортання і динамічну 

міграцію віртуальних машин і додатків. Головною умовою, є базова IP-

зв'язність між серверами [18]. Для передачі трафіку через фізичну мережу 

використовується інкапсуляція VxLAN. 

Фундаментальну основу становить принцип поділу, тобто поверх 

віртуального комутатора на програмному рівні реалізуються базові мережеві 

функції: комутація, маршрутизація, брандмауер і балансування навантаження 

[19]. Кожен фізичний сервер з гіпервізором стає не просто обчислювальною 

платформою, на якій можна виділити ресурси віртуальним машинам, але ще й 

масштабним комутатором і маршрутизатором.  

До основних переваг варто віднести: 

 автоматизація операції по налаштуванню мережі (працює 

одиничний механізм); 

 аварійне відновлення; 

 максимальний рівень захисту. 

5. Ешелонованиий захист. Виконання даного механізму, в першу чергу, 

передбачає розмежування захисту у ІТС. Досягається це за рахунок 

встановлення окремих спеціалізованих компонентів [20]. Компонент, який 
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працює на рівні ІС, приймає трафік, блокуючи всі типи атак, і при його 

підвищенні, порівнянним з пропускною здатністю, спрацьовує відсічення і 

звернення за допомогою, до компоненту, установленого безпосередньо у 

оператора. Головною умовою є синхронна взаємодія описаних двох 

компонентів, між собою. 

6. Циклічне оновлення. Постійно проводити оновлення пошивки 

слідуючи новинкам безпеки [21]. Регулярно проводити сканування мереж, 

виявляти вторгнення і проникнення в журнали, сканувати електронну пошту і 

застосовувати антивірусне програмне забезпечення. 

 

2.2 Моделювання процесів ідентифікації та розподілу повноважень 

користувачів, оповіщення про інциденти в процесі забезпечення живучості 

ІС 

 

Моделювання процесів полягає у побудові певних образів, що 

відповідають діям, які виникають у досліджуваній системі і отриманню за 

допомогою моделі необхідних характеристик ІС.  

Модель ідентифікації та аутентифікації користувачів в процесі 

забезпечення живучості ІС. 

Фундаментальні основи ідентифікації та аутентифікації користувачів у 

рамках ІС викладено у [22]. Новітні розробки у даному напрямку пропонують 

А.А. Малков [23] та В.А. Вишняков [24].  

Моделі аутентифікації представлено п’ятьма основними видами, що 

застосовуються у межах ІС. Аутентифікація за паролем – ця модель ґрунтується 

на тому, що користувач повинен надати серверу свої логін ( ) та пароль ( ) 

для проходження аутентифікації в системі.  

На математичному підґрунті зазначена модель описується як:  

 

     (2.4) 
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де Х – користувач; 

 W – браузер;  

C – сервер;  

A − ознака аутентифікації; 

n − унікальне значення; 

H − хеш-функція;  

Ш − процес шифрування.  

 

Зазначена модель є базовою і на основі неї будується модель з 

шифруванням: 

 

  , (2.5) 

 

та модель з використанням хеш-функції:  

 

  

         (2.6) 

 

Аутентифікація за сертифікатом: 

 

 

       (2.7) 

 

де:  

 − сервер аутентифікації; 

 − сертифікат користувача, що включає до атрибутів підписаний 

,  

− секретний ключ.  
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Двофакторна аутентифікація та аутентифікація за одноразовими 

паролями відбувається за умови, коли користувачу необхідно надати дані двох 

типів для входу в систему:  

 

      (2.8) 

 

де 

 − запит одноразового паролю; 

 – токени. 

 

Аутентифікація за ключем доступу – ця модель використовується для 

аутентифікації користувачів при зверненні до веб-сервісів, що зберігаються на 

хмарному сервері, засобом аутентифікації є ключ доступу. Модель має вигляд:  

 

 (2.9) 

 

 – довільний рядок символів, що генерується веб-сервером; 

 – ключ доступу. 

 

Модернізована модель вищенаведеній полягає у застосуванні відкритого 

−  та секретного −  ключів.  використовується для ідентифікації 

клієнта,  дозволяє згенерувати підпис. Ця модель виглядає таким чином:  

 

 

       (2.10) 
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Після встановлення з'єднання сервер  посилає клієнту унікальне 

значення , а клієнт повертає хеш цього значення, обчислений з використанням 

. Це дозволяє уникнути передачі всього ключа в оригінальному вигляді і 

підвищує надійність з'єднання.  

Аутентифікація за токенам – застосовується при побудові розподілених 

систем, де один вузол делегує функцію аутентифікації користувачів іншому 

вузлу: 

 

 

      (2.11) 

 

 – параметри токена; 

 – перший вузол доступу; 

 – другий (кінцевий) вузол доступу. 

 

Моделі ідентифікації можуть базуватися на трирівневому 

семифакторному підході класифікації ідентифікаторів визначено на сторінках 

[25]. Загальна структура яких наведена на (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Класифікація ідентифікаторів 

* власна розробка автора на основі [26] 

 

В електронному просторі ідентифікацію ознак є можливість окреслити як: 

 ,  (2.12) 

 

де  

 − універсальний анонімний багаторазовий ідентифікатор 

(користувач); 

 − універсальний персональний одноразовий ідентифікатор 

(генератор одноразових паролів); 

 − універсальний персональний ідентифікатор, що міститься в 

реєстрі (електронний паспорт); 

 − корпоративний анонімний одноразовий ідентифікатор 

(електронний квиток),  

 − корпоративний анонімний багаторазовий ідентифікатор 

(банківська карта),  
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 − корпоративний персональний багаторазовий (пропуск – смарт-

карта) анонімний багаторазовий ідентифікатор,  

 − особистий персональний багаторазовий ідентифікатор (біометрія 

на карті або сервері).  

Таким чином, зважаючи на масштабність наведених моделей постає 

питання вибору найбільш дієвої. 

Модель розподілу повноважень користувачів в процесі забезпечення 

живучості ІС 

Модель розподілу повноважень користувачів в процесі забезпечення 

захищеності ІС (рис. 2.3) формується на базі трьох складових які є 

обов’язковими у комплексному підході до захисту ІС: 

 модель бази даних авторизацій; 

 модель ієрархії ролей; 

 модель активацій. 

Загальна множина повноважень користувачів в процесі забезпечення 

живучості ІС може бути визначена як добуток множин процесів, доступів та 

об’єктів: 

    (2.13) 

 

де 

 – множина процесів; 

 – множина пасивних об’єктів; 

 – множина доступів. 
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Рис. 2.3.  Модель розподілу повноважень користувачів в процесі 

забезпечення живучості ІС 

*власна розробка автора на базі [27] 

 

Модель ієрархії ролей базується на ідентифікації порядку відносин між 

користувачами: 

 

 

    (2.14) 

 

 

Модель бази даних авторизацій сприяє коректному розподілу 

повноважень відповідно до виконуваних обов’язків.  
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      (2.15) 

 

Модель активації здійснює реалізацію функції обмеження повноважень 

користувачів згідно покладених на них обов’язків: 

 

 

          (2.16) 

 

 

де 

 

 

Модель оповіщення про інциденти в процесі забезпечення живучості ІС. 

Модель оповіщення про інциденти в процесі забезпечення захищеності 

ІТС повною мірою є підпорядкованою моделі PDCA (Плануй, Plan – Виконуй, 

Do – Перевіряй, Check – Дій, Act) (рис. 2.4) [28], що отримала свою назву від 

циклу Шухарта-Демінга [29]. Стандарт ISO 27001 описує модель PDCA як 

основу функціонування всіх процесів системи управління інформаційною 

безпекою. 
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Рис. 2.4.  Модель PDCA [30] 

 

В основі розробки моделі оповіщення про інциденти в процесі 

забезпечення живучості ІС лежить сценарний (рольовий) принцип, суть якого 

полягає у залученні, найбільшої кількості користувачів (об’єктів), яких 

торкнувся інцидент. 

Математичний аспект моделі оповіщення про інциденти в процесі 

забезпечення живучості ІС представимо у вигляді орієнтованого графу  з 

певною кількістю ребер, які являють собою множини, що взаємодіють один з 

одним.  

Кількість пристроїв ІТС позначимо, як , відповідно, що 

кожен пристрій володіє певним набором параметрів  

 

     (2.17) 

 

де 

 – період роботи; 
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 – параметри пристрою. 

 

Відношення кожного пристрою  до відповідної 

вершини графу , які задаються як , позначимо функцією 

відображення: 

 

          (2.18) 

 

Відношення між пристроями та їх параметрами визначаються у рамках 

графу  наявністю зв’язків явних та неявних. Перші характеризують 

безпосередній контакт між пристроями та відносяться до множини ребер 

першого типу: 

 

        (2.19) 

 

Контакт між пристроями відбувається за допомогою сигналів, 

повідомлень, тощо, які здійснюють оповіщення про інцидент та визначаються 

як: 

 

         (2.20) 

 

при цьому кожний елемент потоку  передає інформацію про параметри 

 пристроїв , у вигляді потоку подій, що відбулися: 

 

       (2.21) 

 

Відображення  ставить у відповідність потік повідомлень потоку подій: 
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          (2.22) 

 

Другі – неявні зв’язки [31], характеризують наявність множини неявних 

зв’язків між пристроями розмірність яких невідома: 

 

        (2.23) 

 

Важливо зазначити, що пристрої  між собою повідомленнями не 

обмінюються, але генерують потоки повідомлень . Таким чином, кожна 

пара  відображає наявність або відсутність неявного зв’язку між 

пристроями . 

Дана модель ґрунтується на формуванні зв’язності графу , як головної 

складової в процесі забезпечення живучості ІС, при зміні структури графу є 

можливість стверджувати про настання небезпеки. 

 

2.3 Характеристика використання криптографічних методів та способів 

виявлення кібернетичних атак в процесі забезпечення живучості ІС 

 

Головними пріоритетними вимогами, що застосовуються до ІС, нашого 

часу, виступають цілісність збереженої інформації, її доступність і 

конфіденційність [32]. Мета забезпечення кіберзахищеного інформаційного 

простору зводиться до мінімізації інформаційних втрат, за рахунок зменшення 

ризиків і зниження рівня можливих зовнішніх і внутрішніх впливів. 

По структурному складу ІС, до головних об'єктів, які потребують 

якісного захисту, слід віднести: інформацію, яка зберігається і обробляється в 

системі; програмне забезпечення; елементи системи, обладнання [33]. 

Предметом криптографії є один з класів методів, призначених для захисту 

процесів інформаційної взаємодії від відхилень стосовно нормального перебігу, 
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викликаних цілеспрямованими впливами з боку суб'єктів, що є зловмисниками. 

Від інших методів захисту інформації криптографічні методи відрізняються 

тим, що засновані на перетворенні інформації по секретних алгоритмах 

(алгоритм, будь-яка деталь якого тримається в секреті, і включає в себе відкриті 

алгоритми, частина параметрів яких тримається в таємниці). 

Криптографічна технологія включає в себе масу алгоритмів шифрування, 

які і складають її основу. Сакраментальний метод шифрування, який 

застосовується при організації захисту даних, що пересилаються в рамках 

інформаційних систем, у своїй основі спирається на факт знання та 

використання відправником і адресатом повідомлення одного і того ж 

секретного ключа. Даний метод називається симетричною криптографією [34]. 

Ідея методу полягає в тому, що відправник використовує секретний ключ для 

того, щоб зашифрувати повідомлення і адресат застосовує цей же ключ для 

розшифровки. У разі компрометації ключа стає можливим несанкціонований 

доступ до даних, тому для надійного функціонування системи необхідна його 

періодична заміна.  

Механізм побудови алгоритмів шифрування в рамках криптографічної 

технології складається з послідовності приблизно однакових перетворень, які 

повторюється кілька ітерацій [35]. Чим більше виконується ітерацій, тим вище 

криптостійкість, хоча це не є основним аргументом надійності, і все, в 

основному, залежить від перетворень, які повторюються в ітераціях. У той же 

час, характер перетворень, які виконуються в симетричному алгоритмі 

шифрування, теж прямим способом, впливають на швидкість роботи і 

криптостійкість. Звичайно, немає можливості стверджувати, що алгоритм, який 

має меншу швидкість, буде більш криптостійким проте дана тенденція є 

очевидною. 

Симетричні алгоритми шифрування поділяються на оригінальні і 

класичні. Найбільш вживаним алгоритмом шифрування виступає шифр 

Фейстеля [36]. Суть даного шифру полягає в особливості поділу тексту, який 

підлягає шифруванню, на дві рівні частини. В процесі ітерації 
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використовується функція, яка містить в собі одну з половин тексту, дана 

функція називається першим аргументом, до другого аргументу відноситься 

один з підключів, який отримано з ключа шифрування. У той же час, генерація 

підключів з ключа шифрування, як правило, може бути виконана один раз 

перед процесом шифрування. Більшість сучасних блокових шифрів (DES, RC2, 

RC5, RC6, Blowfish, FEAL, CAST-128, TEA, XTEA, XXTEA та ін) 

використовують мережу Фейстеля в якості основи. Альтернативою мережі 

Фейстеля є мережа (AES та ін..). Результат функції додається по модулю 2 до 

другої половини, після чого ці половини міняються місцями. За таким 

шаблоном виконуються всі ітерації, крім останньої, в якій зміна місцями лівої і 

правої половин не відбувається (з метою спрощення процесу дешифрування). 

Шифр Фейстеля переважає над іншими алгоритмами шифрування за 

рахунок структурно ідентичних процесів шифрування і дешифрування. Єдиною 

різницею між ними є те, що при дешифруванні підключи застосовуються в 

послідовності, зворотній до тієї, яка використовується в процесі шифрування. 

Алгоритми шифрування можуть бути потоковими або блоковими з 

довжиною блоку 64 біта [37]. Достатня довжина блоку є необхідною умовою 

для забезпечення високої криптостійкості алгоритму; вважається, що довжина 

блоку 64 біта, є достатньою. 

Потокові алгоритми дозволяють шифрувати інформацію по кожному 

біту, в той час як блокові працюють з деяким набором біт даних і шифрують 

цей набір як єдине ціле [38]. 

Одним з головних недоліків потокових шифрів виступає необхідність 

передачі інформації для початкової ініціалізації перед заголовком 

повідомлення. Дана інформація приймається до початку розшифрування будь-

якого отриманого повідомлення. Це пов'язано з тим, що синхронне посилання, 

саме так називається дана інформація може також бути і секретним ключем або 

ж частиною секретного ключа. Однак, така передача синхронного посилання по 

каналу передачі даних може створити загрозу криптографічної стійкості 

системи, і тому завжди необхідно застосовувати додатковий ключ, за 
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допомогою якого сихропосилання буде закриватися. Також виходом для даної 

ситуації може бути використання в алгоритмі шифрування ключезалежної 

модифікації. 

Основними перевагами потокових шифрів виступають: простота 

реалізації, відсутність розмноження помилок, а так само швидкість 

шифрування. 

В той час, для блочного шифрування, головною виступає властивість 

заснована на структурі передачі, так для нього кожен біт блоку тексту 

шифрування є функцією майже всіх біт даного блоку відкритого тексту, і ніякі 

два блоки відкритого тексту не можуть бути представлені одним і тим же 

блоком тексту шифрування. 

Перевага блочного шифрування, порівняно з потоковим, полягає в тому, 

що у відмінно побудованій системі незначні поправки відкритого тексту або 

ключа викликають великі і непередбачувані зміни в тексті шифру. 

До недоліків відносять, в першу чергу, розмноження помилок всередині 

блоку, а так само виникнення, так званого криптоаналізу «зі словником» [39]. 

На сьогоднішній день, виникає можливість створення змішаних систем 

шифрування. В його структуру входить як блочне так і потокове шифрування з 

використанням кращих властивостей кожного з цих шифрів. У таких системах 

потокове шифрування комбінується з перестановками біт в блоках.  

Такі системи є більш надійними і повідомлення зашифроване такою 

системою важче розкрити. Сутність методу полягає в тому, що відкритий текст 

спочатку шифрується як при звичайному потоковому шифрування, а потім 

отриманий текст шифровки розбивається на блоки фіксованого розміру і в 

кожному блоці додатково проводиться перестановка під управлінням ключа. На 

підставі таких процесів виходить шифр, який не розмножує помилки, але 

володіє додатковою властивістю, що відноситься до блокового шифрування. 

На зашифровані повідомлення можливі атаки, тобто спроби злому або ж 

дешифрування даних. Розглянемо зсувну атаку [40], в якій кількість раундів не 
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має значення. Така атака аналізує таблицю ключів, знаходячи її слабкості, щоб 

зламати шифр. Найпоширеніша таблиця ключів – циклічне повторення ключів.  

Найбільш докладно алгоритм такої атаки наводить у своїй праці 

С. Панасенко [41], за його словами на початковому етапі вибирається певний 

блок тексту довжиною в n-у кількість біт і послідовністю ключів:  

будь-яких довжин. Далі процес шифрування ділиться на однакові функції , які 

можуть складатися з одного раунду шифрування, це обчислюється з 

послідовності ключів. Далі необхідно отримати  пар. Ці пари складають 

структуру «відкритий текст – зашифрований текст». Виходячи з того, які 

характеристики містить зашифрований текст, менша кількість пар буде 

достатньою, проте буде необхідно не менш ніж  пар. Отримані пари  

вживаються в подальшому, щоб знайти slide пару . Властивість пари: 

. Далі, необхідно відзначити, що як тільки знайдена пара, 

шифр зламаний через уразливості до атаки з відомим відкритим текстом. На 

рис. 2.5 наведено алгоритм зсувної атаки. 

 

 

 

Рис.2.5.  Алгоритм зсувної атаки [42] 

 

Так само в рамках блокових шифрів застосовується лавинний ефект [43]. 

Він виявляється як підвладність всіх вихідних бітів від кожного вхідного біта. 

На кожному проході зміна одного вхідного біта веде до змін декількох 

вихідних, у зв'язку з цим досягається лавинний ефект у алгоритмі з декількома 

проходами. 
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Однак слід зауважити, що якщо криптографічний алгоритм не має 

лавинного ефекту, то можна зробити висновок про вхідну інформацію, на 

основі вихідної інформації [44]. Виходячи з цього, досягнення лавинного 

ефекту є важливою метою при розробці криптографічного алгоритму. 

На основі вищевикладеного, варто зазначити, що величезна кількість 

засобів захисту інформації бере за основу криптографічні шифри і процедури 

шифрування/розшифрування. Незважаючи на досить різноманітну кількість 

криптографічних алгоритмів, описані в даному підрозділі дисертаційного 

дослідження, є найбільш важливими для практичної розробки систем 

оцінювання живучості ІС, на думку автора. Основна функція наведених 

алгоритмів це захист інформації. Даний процес проходить різними способами, 

так як загроза для інформації має величезний спектр дії.  

Роботою [45] визначено дванадцять методів виявлення кібернетичних 

атак в процесі забезпечення живучості ІС: 

 аналіз систем станів та переходів. Вхідними даними виступають 

шаблони нормальної поведінки системи та шаблони атак, вихідні дані 

базуються на ймовірнісній оцінки реалізації атаки. Обчислювальна складність – 

P; 

 графи сценаріїв атак. Вхідними даними виступає модель системи, 

що захищається, властивість коректності, вихідні дані базуються на 

ймовірнісній оцінки реалізації атаки. Обчислювальна складність – NP; 

 нейронні мережі. Вхідними даними виступають траєкторії у 

деякому числовому просторі ознак, вихідні дані базуються на ймовірнісній 

оцінки реалізації атаки. Обчислювальна складність – P; 

 імунні мережі. Вхідними даними виступають шаблони нормальної 

поведінки системи, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінки реалізації 

атаки. Обчислювальна складність – P; 

 support vector machines (SVM). Вхідними даними виступають 

вектори при знаків нормальної поведінки системи та шаблони атак, вихідні дані 
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базуються на ймовірнісній оцінки реалізації атаки. Обчислювальна складність – 

NP; 

 експертні системи. Вхідними даними виступають факти про події у 

системі і у правилах виводу, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінки 

реалізації атаки. Обчислювальна складність – NP; 

 метод заснований на специфікаціях. Вхідними даними виступають 

специфікації атак, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінки реалізації 

атаки. Обчислювальна складність – NP; 

 сигнатурний метод. Вхідними даними виступають події у системі, 

сигнатури атак, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінки реалізації атаки, 

кількісних показниках. Обчислювальна складність – NP; 

 статистичний аналіз. Вхідними даними виступають статистичні дані 

про систему на деякому проміжку часу, вихідні дані базуються на ймовірнісній 

оцінки реалізації атаки, кількісних показниках. Обчислювальна складність – P; 

 multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). Вхідними даними 

виступає простір ознак, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінювання 

реалізації атаки, кількісних показниках. Обчислювальна складність – P; 

 кластерний метод. Вхідними даними виступають вектори 

властивостей системи, вихідні дані базуються на ймовірнісній оцінювання 

реалізації атаки, кількісних показниках. Обчислювальна складність – P; 

 поведінкова біометрія. Вхідними даними виступає профіль 

нормальної поведінки системи, вихідні дані базуються на ймовірнісній 

оцінювання реалізації атаки. Обчислювальна складність – P. 

Проведений аналіз систем методів виявлення зовнішніх впливів в процесі 

забезпечення Характеристика використання криптографічних методів та 

способів виявлення кібернетичних атак в процесі забезпечення живучості ІС 

показав, що основним недоліком більшості методів є відносно низька 

ефективність виявлення невідомих класів кібератак [46]. При цьому більшість з 

них використовують на базовому рівні ту або іншу реалізацію технології 
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сигнатурного методу виявлення кібератак, що саме по собі передбачає 

організацію процесу захисту з запізненням.  

В роботі [47] автор виділяє два класи методів виявлення кібернетичних 

атак в процесі забезпечення Характеристика використання криптографічних 

методів та способів виявлення кібернетичних атак в процесі забезпечення 

живучості ІС: методи виявлення аномалій і методи виявлення зловживань. В 

обох випадках вхідними даними для роботи системи виступають сформовані на 

основі множини вхідних параметрів шаблони поведінки – патерни подій. 

Завдання виявлення кібератаки при такій постановці зводиться до 

розпізнавання шаблону поведінки системи та фіксації факту її початку. Але як у 

першому, так і в другому випадках безліч вхідних параметрів підлягає 

оцінюванню на предмет його інформативності. 

Як відомо, основними методами оцінювання інформативності параметрів 

даних є ймовірнісні, статистичні та евристичні методи. Також для цих цілей 

можуть бути застосовані методи на основі імунних і нейронних мереж, і 

інформаційні методи. Останні з наведеного переліку методів, як показано в 

[48], при всіх рівних початкових умовах є найбільш ефективними. 

 

2.4 Розробка та обґрунтування складових математичної моделі 

оцінювання живучості ІС 

 

На сьогоднішній день, актуальним питанням стає формування ефективної 

системи кібербезпеки, яка дає змогу захистити інформацію будь-яких сучасних 

інформаційних систем від сучасної кібератаки. Важливість такого заходу у 

забезпеченні інноваційного розвитку ІС, є неоціненною, адже всі аспекти 

діяльності, ІС спрямовані на зберігання, накопичення та обробку величезної 

кількості різноманітної інформації. Надійне зберігання цієї інформації дає 

змогу здійснювати подальшу діяльність без додаткових фінансових та 

інтелектуальних втрат. Методи захисту залежать від: певного місця, розміру 
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об'єкта, інформації, яку він зберігає, і конкретних потреб своїх клієнтів. Але, 

зрештою, всі об'єкти даних повинні бути захищені від зовнішніх впливів з 

допомогою різних засобів і підходів.  

Математична модель захисту (рис. 2.6) будується навколо стадій атаки 

зловмисника. Стадії атаки зловмисника, в свою чергу, мають п'ять основних 

напрямків (етапів). Перший етап, характеризується процесом збору інформації 

про жертву, тобто проходить детальний аналіз ситуації, що склалася, 

досліджуються IP-адреси, послуги хостингу, засоби захисту і т. д. Другий етап, 

це проникнення, його механізми і технології, принципи роботи і т. д. Третій – 

атака сталася, зловмисник зламав мережу і шукає документи (файли, папки і т. 

д.) йому необхідні. Для цього етапу характерний послідовний вплив на всі 

сегменти мережі. Зловмисник проникає у всі сегменти по черзі, пробиваючи 

(руйнуючи) їх. Четвертий етап – зловмисник проник в мережу і вже зламав всі 

(частину) її сегментів, встановив шкідливе програмне забезпечення (ПЗ). 

Завершальний етап – надсилання даних на віддалені комп'ютери, контрольовані 

хакером. Виконується даний етап, з метою подальшого використання отриманої 

інформації в своїх цілях (знищення, продаж, копіювання, видозміна та ін.). 

 

Рис. 2.6.  Математична модель захисту ІС від зовнішніх впливів 

розробка автора на основі [49] 

 



92 

 

Система інформаційної безпеки (ІБ) сучасних інформаційних систем 

може бути представлена у вигляді ієрархії ланок п'яти рівнів. 

Перший рівень ієрархічної моделі захисту це окремі засоби захисту, що 

забезпечують парирування конкретних способів реалізації загроз ІБ у 

виділеному структурному компоненті функціональної ланки локального 

середовища (кінцеві системи, засоби передачі, локальні комунікаційні канали). 

Другий рівень системи захисту забезпечує протидію конкретному 

способу реалізації загрози ІБ усіма засобами захисту підсистеми інформаційної 

безпеки інформаційного середовища. 

Третій рівень системи захисту забезпечує живучість сучасних 

інформаційних систем у компоненті функціональної ланки локального 

середовища від всіх способів реалізації однієї загрози. 

Четвертий рівень системи захисту забезпечує живучість сучасних 

інформаційних систем у компоненті функціональної ланки локального 

середовища від усіх загроз інформаційної безпеки. 

П'ятий рівень системи захисту сучасних інформаційних систем 

забезпечує захищеність серед всіх компонентів інформаційного середовища від 

усіх існуючих загроз безпеки в цілому. 

Модель будується на принципі рівно значимості та рівно вагомості 

компонентів сучасних інформаційних систем від всіх способів реалізації 

можливих загроз порушення ІБ [50]. Це означає, що оцінка ризику порушення 

ІБ дорівнює величині максимального ризику порушення ІБ серед компонентів 

сучасних інформаційних систем цього сегмента, тобто оцінка проводиться по 

найбільш уразливому компоненту. 

З математичної точки зору модель ІС являє собою граф у вигляді: 

 

       (2.24) 

 

де  – сучасних інформаційних систем; 
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 – безліч обчислювальних вузлів ІС; 

 – безліч сховищ даних; 

 – безліч комутаційних елементів мережі обміну та фізичних каналів 

передачі даних. 

Модель ресурсного запиту описується виразом типу: 

 

        (2.25) 

 

де РЗ – ресурсний запит; 

  – безліч віртуальних машин, що використовуються додатками; 

 – безліч елементів; 

 – безліч віртуальних каналів передачі даних між віртуальними 

машинами і елементами запиту. 

Призначення ресурсного запиту формується у вигляді: 

 

  (2.26) 

 

При цьому, для актуальної роботи, необхідним є виконання наступних 

умов: 

 кожен обчислювальний вузол зобов'язаний мати продуктивність і 

загальну сумарну пам'ять, яка відповідає сумарній складовій всіх віртуальних 

машин, що відносяться до нього; 

 кожен віртуальний канал може бути відображений на фізичний 

канал за умови, що загальна безліч віртуальних каналів відображених на 

фізичний канал, менша номінальної пропускної здатності каналу передачі 

даних; 

 кожен віртуальний канал може проходити через комутаційний 

елемент, за умови, що безліч віртуальних каналів, що проходять через 
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комутаційний елемент, менше ніж загальна пропускна здатність цього елемента 

(байт/с); 

 кожен елемент загального інформаційного простору може бути 

розміщений у сховищі даних, за умови, що кожен елемент, а також його тип 

збігаються з типом сховища даних у загальну безліч всіх збережених елементів 

та не перевищує обсягу пам'яті. 

З метою мінімізації інформаційних втрат, за рахунок зменшення ризиків і 

зниження рівня можливих зовнішніх і внутрішніх впливів, пропонується 

використовувати механізми оптимізації розміщення віртуальних машин на 

фізичних серверах, тобто застосувати принцип мінімального заповнення 

серверів: 

 

          (2.27) 

 

 

Практична реалізація даного підходу дозволяє мінімізувати рівень як 

зовнішніх так і внутрішніх впливів, а також знизити витрати на утримання 

загального парку серверів, у разі ідентичних технічних характеристик. 

Формування аналізу вихідних даних базується на структурі окремої ІС, на 

основі аналізу здійснюється розрахунок показників живучості окремих 

ресурсів: 

 

     (2.28) 

     (2.29) 

     (2.30) 
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де , ,  – коефіцієнти живучості ресурсів від загроз 

конфіденційності, цілісності та доступності, відповідно; 

, ,  – інтенсивності порушень конфіденційності, цілісності та 

доступності ресурсів, відповідно; 

, ,  – інтенсивності відновлення живучості для 

конфіденційності, цілісності та доступності ресурсів, відповідно. 

Де , ,  розраховуються як 

 

 (2.31) 

 

де кількість нових загроз, що з’явилися за час ; 

,  кількість винайдених завад загрозам за час . 

 

Узагальнений вид: 

 

    (2.32) 

 

Відповідно до викладеного у попередніх пунктах модель оцінювання 

живучості сучасних інформаційних систем будується на основі графу 

захищеності за типами загроз безпеки інформації [51]. 

Показники живучості сучасних інформаційних систем знаходимо 

застосовуючи теорему множення для незалежних подій [52].  

Послідовне з’єднання: 

    (2.33) 

 

де  – кількість ресурсів, що захищаються; 

 - коефіцієнти живучості сучасних інформаційних систем; 
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 - коефіцієнти захищеності i -го ресурсу. 

 

Паралельне з’єднання: 

  (2.34) 

 

За умови виникнення обмежень у рамках ресурсів, щодо відновлення 

захищеності: 

   (2.35) 

 

За умови відновлення захищеності виключно на одному ресурсі: 

 

   (2.36) 

 

Послідовно-паралельне з’єднання: 

 

    (2.37) 

 

 – коефіцієнти захищеності i -го ресурсу в j-ій резервованій групі 

із застосуванням k -го засобу захисту. 

 – кількість резервних ресурсів 

 – кількість альтернативних засобів захисту 

 

Оцінка рівня живучості проводиться за допомогою визначення 

сукупності ймовірних загроз за допомогою конкретного засобу захисту, 

враховуючи окремі функції всіх програмних та програмно-апаратних засобів 
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захисту, а також рівня небезпеки загрози для сучасної інформаційної системи 

[53]. 

На основі проведеного аналізу методів та способів забезпечення 

живучості сучасних інформаційних систем та з урахуванням моделей 

забезпечення живучості ІС наведених у першому розділі даного дисертаційного 

дослідження, математична модель оцінювання живучості ІС набуває вигляду: 

 

    (2.38) 

 

де  – конфіденційність; 

 – цілісність інформації; 

 – доступність інформації; 

 – спостережність інформації; 

 – ваговий коефіцієнт загрози; 

 – коефіцієнт успішного виконання захисту. 

 

Рівень захисту інформації визначається захищеністю кожного окремого 

ресурсу із сукупності, що призначається для захисту системи. 

На сьогоднішній день, ринок інформаційних технологій, представляє 

безліч програмних рішень спрямованих на оцінювання рівня живучості 

сучасних інформаційних систем. Фундаментальною основою ефективного 

визначення рівня живучості виступає системний і систематичний підходи [54], 

спрямовані на вирішення комплексу завдань заснованих на модульному 

розбитті системи. 

Інформаційні технології оцінювання спрямовані на виявлення найбільш 

уразливих місць сучасних інформаційних систем, безпека, яких може бути 

порушена в першу чергу. Або ж недоліки яких, порушник може 

використовувати для нанесення шкоди безпеці системи в цілому. 
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Початковим етапом аналізу є структуризація системи, яка проводиться за 

кількома напрямами (виділення інформаційних об'єктів, просторова і 

функціональна структуризація). Остання говорить про реструктуризацію 

складної системи на функціональні підсистеми. 

Просторова структуризація заснована на виявленні частин складної 

системи, які знаходяться на відстані і значно відрізняються за вимогами до 

рівня живучості. 

Після структуризації системи проводиться оцінка уразливості, цілісності, 

спостережуваності, конфіденційності, захищеності кожного об'єкта окремо з 

детальним обґрунтуванням кожного критерію.  

Наступним етапом, виступає етап побудови моделі подій ризиків. Тут, 

основним фактором, є виявлення рівня небезпеки кожної окремої загрози, яка 

визначена на початковому етапі. Результатом даного аналізу є детальний опис 

подій ризику, їх наслідків, рівня загроз, можливості реалізації (виникнення). 

Так само важливим критерієм є ступінь впливу на систему і ймовірні втрати 

інформації. 

Після порівнюються статистичні дані в кількісному вираженні з наявними 

отриманими раніше (якщо такі є), це проводиться з метою визначення оцінки 

рівня ймовірності події ризику, і для того, щоб відзначити динаміку частоти 

виникнення події ризику по виявленому напрямку. 

На підставі цього, використовуючи математичний алгоритм обчислення 

розраховується рівень захищеності сучасних інформаційних систем, наводиться 

очікуваний збиток від кожної виявленої події ризиків, як математичне 

сподівання величини збитків. 

Описаний механізм дозволяє оцінити живучість сучасних інформаційних 

систем і на підставі цього користувач може визначити актуальні заходи щодо 

захисту останніх, що на сьогодні є пріоритетним напрямком у сфері ІТ-

технологій. 
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Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі досліджуються механізми забезпечення живучості ІС, 

моделюються процеси ідентифікації та розподілу повноважень користувачів, 

оповіщення про інциденти в процесі забезпечення живучості ІС, дається 

характеристика використання криптографічних методів та способів виявлення 

кібернетичних атак, обґрунтовуються складові математичної моделі оцінки 

живучості ІС. 

1. Характеристика основних механізмів забезпечення живучості ІС, що 

використовуються на практиці побудови сучасних систем даних довела 

масштабність підходів до забезпечення живучості ІС, проте неспроможність 

виявлених механізмів до сто відсоткового захисту, у рамках даного 

дисертаційного дослідження пропонується комплексний підхід та формування 

інноваційного механізму захисту на базі відомих підходів. У рамках яких 

обов’язковою умовою є формування коефіцієнтів цілісності, доступності та 

конфіденційності інформаційних потоків. 

2. Моделювання процесів ідентифікації та розподілу повноважень 

користувачів, оповіщення про інциденти в процесі забезпечення живучості ІС 

полягає у побудові певних образів, що відповідають діям, які виникають у 

досліджуваній системі і отриманню за допомогою моделі необхідних 

характеристик ІС. Розподіл ролей за кожною одиницею структурованої системи 

призводить до факторного уявлення механізмів взаємодії та формуванню 

комплексного рішення щодо забезпечення живучості ІС. 

3. З метою підвищення ефективності виявлення кібернетичних атак в 

процесі забезпечення живучості ІС та отримання як кількісних, так і якісних 

характеристик кібератак, в даному дисертаційному дослідженні пропонується 

комплексування двох сучасних підходів. Перший засновано на формуванні 

методу класифікації кібернетичних атак на базі парадигми штучного інтелекту. 

Другий – застосуванню отриманих методів для побудови алгоритму щодо 
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забезпечення живучості ІС. Підґрунтям успішного виконання поставленого 

завдання є використання дерева прийняття рішень.  

4. Розробка та обґрунтування складових математичної моделі оцінювання 

живучості ІС ґрунтується на застосуванні класифікації за ознаками, базою якої 

є формування коефіцієнтів цілісності, доступності та конфіденційності 

інформаційних потоків у сукупності з коефіцієнтом спостережності інформації, 

який є властивістю весь час (на усіх етапах обробки та передавання) 

знаходитись під контролем системи захисту. Рівень захисту інформації 

визначається живучість кожного окремого ресурсу із сукупності, що 

призначається для захисту системи. Застосування описаної класифікації 

дозволить розширити простір ознак для опису невідомих класів кібернетичних 

атак, і як наслідок, отримати як кількісні так і якісні оцінювання рівня 

живучості для ефективної організації систем захисту сучасних інформаційних 

систем. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД 

ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ 

 

Побудова сучасної інформаційної системи (СІС) є комплексною задачею 

[1-5], в основі якої лежить методологія проектування і регламентація процесу 

керування системою, що відповідають за виконання поставлених задач (згідно з 

інфраструктурою організації), а також завершення робіт у рамках плану та 

бюджету (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Складові процесу розробки інформаційної системи. 

При побудові методологічної бази необхідно керуватися 

характеристиками СІС, як об’єкту впровадження у наявну інфраструктуру та  

організаційними і технічними характеристиками даного проекту. 

Характеристики об’єкту впровадження включають у себе структурну і 
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функціональну складність системи, особливості розподілу апаратних ресурсів, 

формат взаємодії джерел та споживачів інформації, а також динаміку поведінки 

та розвитку системи, що пов’язана з зовнішніми факторами, які неможливо 

передбачити повною мірою. Технічні характеристики визначають ступінь 

уніфікованості проектних рішень, складність виникає внаслідок взаємодії 

об’єктів та підсистем об’єктів у межах СІС, необхідності розробки нових 

алгоритмів та впровадження апаратних ресурсів і обмеження, що з’являються 

внаслідок необхідності використання наявних елементів інфраструктури і 

програмного забезпечення (ПЗ), і, крім того, має значення неоднорідність 

середовища, у якому функціонує СІС: стандарти операційних систем (ОС), баз 

даних (БД), апаратних платформ, тощо. При визначенні організаційних 

характеристик ключовим етапом з огляду забезпечення надійного 

функціонування та захисту ІС від зовнішніх загроз є вибір життєвого циклу 

СІС, що буде детально розглянуто у підрозділі 3.3. 

Серед відомих механізмів забезпечення надійної роботи та захисту ІС від 

зовнішніх загроз можна виділити наступні групи [2;4;6-10]: 

 ідентифікація і аутентифікація; 

 розподіл доступу до апаратних ресурсів; 

 реєстрування та передача інформації про функціонування системи; 

 контроль цілісності та автентичності даних; 

 резервне копіювання даних; 

 шифрування даних, що передаються та зберігаються; 

 видалення залишкових даних на накопичувачах; 

 маскування через створення фіктивних функціональних вузлів 

системи; 

 виявлення та нейтралізація кібер-атак (КА); 

 виявлення та нейтралізація комп’ютерних вірусів; 

 виявлення вразливостей системи. 
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Наведений перелік типових механізмів захисту ІС вказує на те, що базові 

методи розробляються на етапі проектуванні системи, а далі під час її 

використання визначаються уразливості, характерні загрози та невідповідність 

початковому прогнозуванню.  При проектування системи захисту проводить 

аналіз взаємодії користувачів СІС (адміністрації, співробітників фронт-офісу та 

персоналу організації) з  програмно-апаратним комплексом системи, що 

базується на системі ідентифікації користувачів і аутентифікація їх робочих 

станцій з подальшим розподілом доступу до ресурсів інфраструктури і передачі 

даних про режим функціонування СІС [6-10]. На цьому етапі також важливо 

визначити функціональні вузли, що формують сучасне  інформаційне сховище 

організації, та подбати про контроль цілісності і аутентичності даних, що 

зберігаються, забезпечити їх резервне копіювання і шифрування, налаштувати 

механізми видалення залишкових даних і створення фіктивних функціональних 

вузлів (рис. 3.2). Виявлення кібер-загроз при цьому відбувається у реальному 

часі, при їх нейтралізації визначаються уразливості системи, що ліквідується 

при подальшому масштабуванні СІС.    

 

Рис. 3.2. Основні механізми забезпечення захисту інформаційної системи. 
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Ідентифікація полягає у наданні суб'єктам і об'єктам системи унікальних 

ідентифікаторів і їх подальшому розпізнавання у відповідності до даних 

ідентифікаторів. У ролі ідентифікаторів, зазвичай, застосовують короткі 

символьні блоки. Аутентіфікація, у свою чергу, є перевіркою достовірності 

ідентифікації суб'єкта або об'єкта інформаційної системи. Ідентифікація та 

аутентифікація користувачів відбувається при кожному вході в систему, а 

також при поновленні роботи після періоду неактивності. При цьому 

аутентифікація здійснюється одним з наступних методів [8-10]: 

 перевірка секретних даних (пароль, ключове слово, PIN-код та ін.); 

 перевірка об’єкту ідентифікації, що не підлягає підробці (смарт-картка, 

електронний ключ, тощо); 

 перевірка біометричних даних (відбитки пальців, рисунок райдужної 

оболонки, тощо); 

 перевірка рекомендацій попередньо ідентифікованого посередника.  

 

 

Рис. 3.3. Діаграма відповідальності персоналу ТІС у інформаційних 

втратах. 

 

Аутентифікація через пароль є найбільш простим і найменш досконалим 

засобом. Персонал часто використовує прості паролі, крім того, існують 

численні можливості перехоплення паролів. У сучасних ІС використовують 
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методі хешування і шифрування переданих паролів, або використовують 

систему регулярного оновлення паролю. Більш ефективним засобом є 

поєднання паролю з використанням матеріального об’єкту ідентифікації (метод 

двофакторної аутентифікації). Біометрична аутентифікація є найбільш 

ефективною, але при цьому характеризується високим кошторисом та 

складністю. Таким чином, оптимальною стратегією є формування програми 

навчання персоналу, у рамках котрої приділяється увага юридичним аспектам 

персональної відповідальності кожного співробітника, від розробників ПЗ і 

системних адміністраторів до співробітників фронт-офісу та іншого персоналу 

(рис. 3.4). 

При проектуванні розподілу апаратно-програмних ресурсів складають 

базову схему, що включає у себе наступні елементи [4, 10]: 

 об’єкт доступу;  

 суб’єкт доступу;  

 диспетчер доступу. 

 

 

Рис. 3.4. Діаграма роботи диспетчеру доступу. 
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Об’єктом доступу називають пасивний елемент системи, що утримує 

частину ресурсу апаратно-програмного комплексу (накопичувач, 

обчислювальну потужність, бібліотеки ПЗ, дані, тощо). З іншого боку, 

суб’єктом доступу є активний компонент системи: адміністратор, користувач, 

або автоматизований алгоритм, що виконується. У основі побудови стратегії 

захисту ІТС лежать саме методи управління доступом суб'єктів доступу до 

об'єктів доступу, що формують третій функціональний елемент — диспетчер 

доступу  (рис. 3.4), що  виступає посередником-контролером при всіх 

зверненнях суб'єктів до об'єктів. Диспетчер доступу перевіряє права доступу 

суб'єкта до об'єкта на підставі інформації, що міститься в базі даних системи 

захисту; надає авторизацію або блокує доступ суб'єкта до об'єкта та реєструє 

параметри доступу або його заборони в системному журналі. 

 

3.1. Розробка підходу щодо впровадження системи розподілення 

навантаження у сучасних ІС 

 

Моделі СІС набули останнім часом широкого розповсюдження у першу 

чергу завдяки наявності механізму паралельної обробки запитів при виконанні 

завдань та можливості необмеженого нарощування обчислювальних вузлів, але 

їх розробка є нетривіальною задачею [11-15]. Проблеми пов’язані з побудовою 

СІС поділяються на системні (налаштування системи під конкретний набір 

завдань та ефективне керування нею у режимі мультизадачності) та 

архітектурні (визначення продуктивності обчислювальних вузлів, затримка при 

передачі даних, тощо). Для їх вирішення застосовуються методи балансування 

навантаження (БН). 

Для побудови методології БН розподіленої ІС поділимо модель ІС на два 

рівні ієрархії [15]: 

1. Генератор запитів (ГЗ); 

2. Центр управління (ЦУ). 



110 

 

Перший рівень працює як термінал, тобто створює запити і відправляє їх 

на обробку, формуючі таким чином окремі потоки. Другий рівень обробляє 

отримані від ГЗ запити. ЦУ містить у своїй структурі, обчислювач, буфер 

запитів, що накопичує необроблені запити та диспетчери, що складаються з 

додаткових центрі управління (ДЦУ). ДЦУ запускаються диспетчером з метою 

обробки запитів, що знаходяться у черзі в буфері. При мінімальному трафіку 

надходження запитів всі обчислення здійснюються на рівні ЦУ згідно з 

порядком черги їх подання ГЗ. Але зі збільшенням кількості запитів 

обчислювальна потужність ЦУ не дозволяє обробити всі запити, внаслідок чого 

відбувається накопичення запитів в буфері (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Базова схема з диспетчером балансування навантаження СІС. 
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При досягненні заданої кількості запитів у буфері, ЦУ запускає окремі 

потоки диспетчерів, що балансують навантаження в системи. Диспетчер 

обчислює кількість ДЦУ, що необхідна для зменшення кількості запитів у 

буфері, причому кожен ДЦУ запускається в окремому потоці.  

При балансуванні навантаження на апаратні ресурси СІС (сервери 

організації) визначається розподіл навантаження між кластерами внутрішньої 

мережі та розподіл навантаження у рамках окремого кластеру. При цьому 

рівень навантаження визначається через коефіцієнт завантаження центральних 

процесорів (ЦП) серверів: 

 

,   (3.1) 

де  — кількість циклів однієї сесії,  — сумарна запитів,  — середнє 

значення тактової частоти,  — коефіцієнт багатоядерності,  — 

коефіцієнт завантаження ОС,  — коефіцієнт завантаження пов'язаний з 

додатковими процесами на сервері,  що не пов’язані з запитами (рис. 2.6). 

 

Рис. 3.6. Алгоритм визначення рівня завантаження ТС. 
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При балансуванні навантаження визначаються  пропорція розподілу 

запитів між 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 

прокількість запитів, що надходить на і-ий сервер  і загальну кількість 

запитівсистеми з kсерверів  [11, 13-15]: 

 .     (3.2) 

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 

РІС, що складається з трьох серверів, перший з яких здатен обробляти 1000 

запитів (x1), другий – 2000 запитів (х2), третій – 3000 запитів (х3). Якщо на 

сервер поступає 6000 запитів, що відповідає обчислювальній потужності 

системи, без балансування навантаження вони будуть завантажені рівномірно 

(рис. 3.7), по 2000 запитів на кожен сервер.   Як можна побачити, за даної 

схемою, перший сервер виявляється перезавантаженими, другий – 

завантаженим оптимально, а третій  – недостатньо завантаженим. 

 

Рис. 3.7. Схема організації роботи РІС без балансування навантаження. 
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При використанні схеми з балансування навантаження на перший сервер 

поступає 1000 запитів , на другий – 2000 запитів, а на третій – 3000 запитів, у 

відповідності до значення відносного рейтингу кожного з трьох серверів 

(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Схема організації роботи СІС з балансуванням навантаження. 

 

 

Рис. 3.9. Схема балансування навантаження при аварійній роботі СІС. 
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На (рис. 3.9) показано автоматичний механізм балансування даної СІС у 

разі аварійної роботи мережі, при якій найбільш потужній сервер виходить з 

ладу. Обчислювальна потужність при цьому падає вдвічі, але ресурси 

розподіляються рівномірно між серверами, що залишилися. Таким чином, 

розроблений алгоритм дозволяє динамічно визначати пропорції розподілення 

запитів для збереження рівномірного завантаження наявних апаратних 

ресурсів. 

 

3.2. Формування способу розділення потужностей ІС за напрямками та 

специфікою роботи 

 

У попередньому підрозділі було розглянуто  важливу тенденцію 

побудови сучасних ІС: використання серверів з багатоядерними процесорами. 

Багатоядерність процесорів надає широкі можливості по оптимізації роботи 

обчислювальної системи та координуванню навантаження, як обчислювальних 

ресурсів, так і електрона вантаження [11-15].  Слід зауважити, що 

обчислювальна потужність багатоядерного процесору з числом ядер  

наближається до значення потужності   одноядерних процесорів, або 

потужності одного одноядерного процесору з  разів більшою частотою. Але 

при цьому рівень електроенергії яка необхідна для його роботи  складає 

менше значення ніж рівень електроенергії, що використовується одноядерним 

процесором з більшою тактовою частотою: 

 

,     (3.3) 

 

де параметр залежить від особливостей побудови багатоядерного 

процесору і лежить у таких межах: 
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    (3.4) 

 

При належній організації роботи СІС на основі багатоядерних серверів 

з’являється можливість суттєво підвищити продуктивність обробки запитів 

системою, що базується на розпаралелюванні роботи. При паралельній 

архітектурі СІС взаємодія між ядрами може здійснюється через передачу даних 

і через спільну пам'ять, а ступінь паралелізму, таким чином, збільшується зі 

збільшенням числа ядер. Це відкриває широкі можливості для створення 

мультизадачних алгоритмів, а отже обробки значної запитів користувачів на 

одиницю часу. У разі виконання СІС значної кількості паралельних запитів 

головним завданням стає виділення ядер для кожного завдання, створення, так 

званого, графіку завдань, що забезпечує балансування навантаження на 

апаратні ресурси і оптимальний рівень споживання електроенергії [16-20]. 

Графік завдань є сучасним засобом побудови алгоритмів роботи СІС. 

Згідно даної моделі запити, що знаходять на різних рівнях системи вважаються 

незалежними, і тому для їх вирішення можуть бути використані типові 

алгоритми. Це певною мірою обмежує інструментарій розробки СІС, але  при 

цьому допомагає проблему обмеження черговості при плануванні завдань і 

спрощує аналіз системи [17,18]. Іншим засобом є кластеризація апаратних 

ресурсів СІС. У рамках даної архітектури кожне завдання надає запит до 

кількох ядер, тому виникає необхідність розділення ядер процесора на 

кластери. Крім того схема враховує механізм організації розподілу ресурсів, 

тобто визначення оптимальних пропорцій при наданні для окремого завдання 

апаратних ресурсів з метою забезпечення надійної роботи при обробці запитів, 

що було розглянуто у попередньому підрозділі. 

Проектування СІС починається з розподілу для ЦП серверів 

електроенергії, рівень якої визначається через величину: 

 

 ,    (3.5) 
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де  – коефіцієнт використання ЦП,  – тактова частота,  – ємність 

навантаження,  – напруга живлення. 

Слід зауважити, що дані параметри не є незалежними, так, наприклад 

напруга живлення є функцією від частоти: 

 

,     (3.6) 

 

де  є константою, що визначається окремо для кожного типу 

багатоядерного процесору. 

Наступним кроком при розробці СІС є визначення швидкодії роботи ЦП, 

що також залежить від тактової частоти  та параметру, що характеризує 

процесор : 

 

.      (3.7) 

 

Отже, показник споживання електроенергії ЦП серверів СІС може бути 

визначено як: 

 

,    (3.8) 

 

що можна спростити до вигляду: 

 

,      (3.9) 

 

де 

 .     (3.10) 
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При обробці  паралельних запитів, завдання з обмеженням черговості є 

підмножиною множини графу завдань. За схемою, що буде розглянута у даній 

роботі виконання завдання  слідує за виконанням завдання . Всі завдання  

при цьому виконуються паралельно і характеризуються наступним набором 

параметрів [16-20]: 

 кількість ядер ЦП серверів, що використовуються при виконанні завдання 

;  

 максимальний рівень вимог до обчислювальних потужностей ядер , що 

визначається через кількість команд, що мають бути виконані при 

обробці запиту;   

 робота завдання . 

Швидкодія обробки запиту і потужність, що надається для його 

виконання можуть бути пов’язані через параметр : 

 

,     (3.11) 

 

а час обробки запиту через параметр : 

 

 .    (3.12) 

 

У випадку коли система складається з однакових ЦП, що при 

балансуванні навантаження працюють з однією швидкістю  протягом одного 

,електроенергія, яка витрачається на запит  множини визначається 

наступним чином: 

 

.   (3.13) 
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Таким чином, процес оптимізації СІС при цьому складається з двох 

базових етапів [17, 18]: 

1. етап побудови графіка завдань, що характеризується найменшим 

розміром, з урахування  обмеження на величину повної енергії ; 

2. визначення мінімуму функції повної енергії , з урахуванням обмежень 

на розмір графіка завдань. 

При цьому, на першому етапі за основу береться множина розміру 

завдань та множина вимог , а для другого множина 

значень потужностей , як показано на рис. 3.10 

 

 

Рис. 3.10. Оптимізація роботи СІС через створення графіку завдань. 

 

Оптимальне значення розміру графіка завдань  може бути визначено 

через значення повної роботи : 

 

,    (3.14) 
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А оптимальне значення функції повної енергії у такому разі, відповідно 

визначається як: 

 

,    (3.15) 

 

Де повний об’єм роботи для паралельних запитів, обчислюється як: 

 

   (3.16) 

 

3.3. Розробка методів виявлення від зовнішнього впливу, оцінювання їх 

впливу та шляхів  підвищення живучості ІС від зовнішнього впливу 

 

Стратегія захисту ІС від зовнішніх загроз визначається на етапі розробки 

системи. З огляду на цей аспект важливо при проектуванні ІС важливо 

визначити модель життєвого циклу (ЖЦ) програмних засобів інформаційної 

системи. Модель ЖЦ містить глобальний алгоритм, що визначає послідовність 

виконання системою процесів та їх взаємозв’язок протягом повного періоду 

функціонування СІС. ЖЦ складається зі стадій, тобто етапів при виконанні 

яких отримується запланований результат. Типовими моделями ЖЦ для ІС є 

наступні [21-25]: 

 каскадна модель; 

 еволюційна модель; 

 модель, що базується на формальних перетвореннях; 

 ітераційна модель; 

 спіральна модель. 

Каскадна модель складається зі стадії формування вимог, стадії 

проектвання, на якій визначається архітектура програмного забезпечення (ПЗ), 

стадії реалізації програмного коду,  стадії його тестування, стадій 

впровадження і супроводу, що виконуються паралельно, та, нарешті стадії 



120 

 

виводу ПЗ з експлуатації (рис. 3.11а). Каскадна модель є найбільш простою з 

представлених, її головною перевагою є зручність планування робіт та 

забезпечення узгодженості окремих елементів архітектури. Але у сучасних ІС 

дана модель ЖЦ не використовується у зв’язку з тим, на часто виникає 

необхідність модифікації апаратно-програмного комплексу. Крім того, 

каскадна модель неефективна при виникненні нових зовнішніх загроз, зокрема 

нових видів кібератак та комп’ютерних вірусів.  

Еволюційна модель ЖЦ (рис. 3.11 б) подібна до каскадної, але 

характеризується рядом переваг. Згідно даної моделі при виконанні кожної зі 

стадій, починаючі зі стадії проектування і закінчуючи стадією впровадження-

супроводу відбувається повернення до попередньої стадії, що надає можливість 

проведення додаткового аналізу вимог та верифікації моделі. Тем не менш, у 

таку модель важко вносити значні зміни на пізніх етапах і вона підходить лише 

для невеликих РІС.  
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(а) (б) 

Рис. 3.11. Каскадна (а) та еволюційна (б) модель життєвого циклу 

інформаційної системи. 

 

Модель ЖЦ, що базується на формальних перетвореннях показана на рис. 

3.12.  У даній моделі для опису вимог використовуються так звані нотації. ПЗ 

побудоване на основі даної моделі характеризується високим рівнем 

відповідності специфікаціям, що збільшує рівень безпеки СІС. Але при цьому 

модель, що базується на формальних перетвореннях, при використанні її для 

великої системи є затратною і її розробка потребує використання штату 

висококваліфікованих спеціалістів, що спеціалізуються на роботі з даною 

моделлю ЖЦ [21-25].  
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Рис. 3.12. Модель життєвого циклу інформаційної системи, що базується 

на формальних перетвореннях. 

 

У рамках ітераційної моделі ЖЦ процес розробки ПЗ включає у себе 

послідовні стадій, що виконуються циклічно, подібно до набору каскадних 

моделей. При цьому окремі види діяльності по розробці ПЗ у ітераційній моделі 

не включені до відповідних етапів, а повторюються у відповідності до нових 

вимог (рис. 3.13).    

Спіральні моделі часто відносять до класу ітераційних моделей ЖЦ. У 

рамках даної парадигми на кожній ітерації відбувається подібний набір дій: 

визначення вимог, визначення задач та обмежень, планування, пошук варіантів 

та їх оцінка, тощо (рис. 3.14). При цьому нова ітерація починається згідно з 

результатами виконання попередньої.  
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Рис. 3.13. Ітераційна модель життєвого циклу інформаційної системи 

 

Перевагою ітераційної та спіральної моделі є аналіз вимог на кожному 

етапі розробки ПЗ, можливість своєчасно визначити внутрішні проблеми 

інфраструктури та зовнішні загрози. Це надає значні переваги при розробці 

системи захисту ІТС від кібератак. Недоліком є значна кількість операцій, при 

документуванні кожної з них строк виконання проекту та його кошторис 

значно збільшуються. Тому при розробці сучасних ІТС активно застосовуються 

методи швидкої розробки ПЗ (agilesoftwaredevelopment), що базується 

збільшенні ефективності комунікативних засобів між розробниками системи та 

відповідний рівень кваліфікації персоналу. Ключовими елементами даної 

стратегії розвитку програмної інженерії є  

 ітераційна розробка; 

 керування вимогами; 

 керування конфігурацією; 

 візуальне моделювання; 

 керування змін; 
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 керування якістю 

 об’єктно-орієнтований підхід. 

 

 

Рис. 3.14. Спіральна модель життєвого циклу інформаційної системи. 

Сучасні ІТ надають широкий доступ до апаратно-програмного комплексу 

через глобальну мережу, що збільшує мобільність роботи, зменшує кошторис 

побудови системи, забезпечує можливість по автоматизації роботи та 
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ефективність реорганізації проекту. Але негативною стороною даного 

мегатренду є необхідність розробки комплексної стратегії захисту серверного 

комплексу ІС від зовнішніх впливів.  

Для аналізу захищеності сучасної інформаційної системи необхідно 

ввести поняття віртуальної машини (ВМ), тобто програмно-апаратної системи, 

що здійснює роботу по системному забезпеченню робочої платформи з 

заданими параметрами. ВМ будується шляхом віртуалізації апаратних ресурсів 

і  має забезпечити такий рівень ефективності роботи, що є еквівалентним роботі 

відповідної фізичної обчислювальної машини як середовища виконання 

алгоритмів. Таким чином модель функціональних вузлів ІС у сучасному 

уявленні складається з комплексу ВМ, для котрих на рівні ЖЗ кожної 

визначається політика безпечного функціонування, і, таким чином, процеси, що 

виходять за даної політики розглядаються як протиправні і потенційно 

небезпечні. 

ВМ як програмний комплекс характеризується ЖЗ, таким чином, чітке 

визначення моделі ЖЗ у даному випадку, надає додаткові можливості по 

визначенню зовнішньої загрози. При базовій організації побудови ВМ її ЖЗ 

будується за каскадною моделлю, що включає стадію формування вимог до 

ВМ, стадію проектвання ВМ, стадію реалізації програмного коду, стадію 

тестування ВМ, стадію впровадження і супроводу та стадію виводу ВМ  з 

експлуатації [26-30]. У відповідності до даної парадигми ЖЗ кібератаки на ВМ 

можна поділити на чотири типи (рис. 3.15): 

1. зовнішні впливи, що здійснюються на початку роботи ВМ (STA: 

Start Attacks); 

2. зовнішні впливи, що здійснюються під час роботи апаратних 

ресурсів ВМ (RTA: Run-Time Attacks); 

3. зовнішні впливи, що здійснюються на програмне забезпечення і 

додатки ВМ (AA: Application Attacks); 

4. зовнішні впливи, що здійснюються під час закінчення роботи ВМ 

(SPA: Stop Attacks); 
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Рис. 3.15. Класифікація потенційних зовнішніх впливів ІС у відповідності 

до стадій життєвого циклу ВМ. 

 

Кібератаки, що використовують апаратні ресурси та ОС робочих станцій 

комплексу ВМ створюють прихований канал ЦП та кеш-пам'яті реальних 
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(фізичних) серверів, Як можна побачити, дана загроза не може бути усунена за 

допомогою налаштування політик контролю доступу.  

Кібератака, що загрожує системі ВМ поза меж виконання робочого 

процесу здійснюються безпосередньо після створення ВМ (до початку її 

роботи) шляхом впровадження у образ ВМ або у проміжку між закінченням 

роботи та знищенням ВМ через копіювання даних перед їх видалення. При 

цьому код, що передається під час кібератаки при даному підході виконується у 

середовищі ВМ. 

Кібератака, що здійснюється на програмне забезпечення і додатки ВМ 

перехоплює запити системита змінює код відгуку. Даний тип кібератак є 

найбільш типовим і тому у рамках даної роботи йому буде приділена найбільша 

увага 

Важливим етапом побудови стратегії захисту ІС від кібератака є аналіз 

потенційних методів організації прихованих каналів, на основі знання моделі 

ЖЗ ВМ інфраструктури системи. Попередній огляд структури РІС показує, що 

прихований канал кібератаки може бути організовано по одному з чотирьох 

сценаріїв:  

1. Передача даних між рівнями інфраструктури ІС 

2. Передача даних між різними доменами та різними апаратними 

платформами через спільне інформаційне сховище мережі;  

3. Передача даних між різними доменами та різними апаратними 

платформами через канали синхронізації; 

4. Створення прихованого каналу у межах ОС ВМ між різними 

доменами у рамках однієї апаратної платформи.  

Створення прихованого каналу у межах ОС ВМ можливо здійснити через 

канал завантаження ЦП, канал кеш-пам'яті або через інформаційне сховище ІС 

загального доступу. У разі кібератаки через канал завантаження ЦП дані 

кодуються і передаються шляхом зміни параметру завантаження ЦП у 

відповідності до протоколу зв'язку. Прихований кеш-канал та канал 

інформаційного сховища мережі, аналогічним чином кодують дані, що мають 
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бути передані у рамках кібератаки через зміну величини затримки доступу до 

пам'яті. 

При цьому механізм відслідковування прихованих каналів має 

забезпечувати повний аналіз наявних каналів зв’язку, можливість додавання 

нових алгоритмів детектування кібератак, низьке завантаження апаратно-

програмного комплексу та  забезпечення конфіденційності роботи комплексу. 

 

3.4. Комплексна технологія оцінювання живучості ІС в умовах впливу 

зовнішнього середовища. 

 

Для побудови комплексної технології оцінювання живучості ІС 

необхідно сформулювати вимоги до системи класифікації кіберзагроз, серед 

яких можна зазначити наступні пункти [22, 23, 30]:   

 повнота системи класифікації; 

 детермінованість класифікаційної схеми; 

 визначеність термінології; 

 узгодженість класифікації з загальноприйнятою термінологією; 

 об’єктивність таксономії. 

Вимога на повноту системи класифікації означає, що у її межах мають у 

рамках системи визначаються всі можливі типи кібератак з подальшим їх 

розбиттям на множини і підмножини. Детермінованість класифікаційної схеми 

відповідає визначеність процедури класифікації, дана вимога безпосередньо 

пов’язана з вимогою на визначеність термінології. Узгодженість класифікації з 

загальноприйнятою термінологією означає, що класифікація повинна бути 

доступна для розуміння спеціалістів, що працюють  у сфері інформаційної 

безпеки, кожна категорія має бути визначена однозначно і терміни мають бути 

узгоджені з загальноприйнятою термінологією. Об'єктивність таксономії 

відповідає необхідності розглядати ознаки кібератаки, що можуть бути 

отримані її властивостей, що можуть бути проаналізовані. Система класифікації 
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у відповідності до множини у якій знаходиться кібератака має надавати 

об’єктивну інформацію про ризики, що з нею пов’язані та ефективні методи 

протидії. При цьому при класифікації одного об'єкту, що потенційно 

представля загрозу для ІС, у рамках класифікації процедура аналізу має давати 

на виході один результат. 

Побудова комплексної технології оцінки кіберзагроз вимагає також 

розробки комплексної системи класифікації. Зазвичай, базова схема включає у 

себе наступні рівні:  

 типи атак; 

 цільовий об'єкт атаки;  

 вразливості інфраструктури РІС, що використовуються в процесі 

кібератаки; 

 результат атаки. 

Якщо кібератака характеризується кількома цільовими об'єктами або 

кількома вразливостями інфраструктури СІС, що використовуються, то 

відповідний рівень має утримувати кілька записів. 

Узагальнена модель кіберзахисту ІС має будуватися на математичній 

моделі вірогідності виявлення кібератаки, що надає можливість оцінити її 

вірогідність. Нехай момент виявлення кібератаки визначається через змінну 

. У такому разі вагова функція вірогідності кібератаки може бути 

визначена як:  

                                 ,    (3.17) 

 

при цьому має виконуватись тотожність: 

 

.    (3.18) 

де  — кількість зовнішніх втручань з одного мережевого джерела, що 

потенційно являють собою поведінку кібератаки, , а  — повна кількість 

кібератак на ресурс. 
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У такому разі можна визначити інтегральну функцію розподілу, що 

надасть можливість отримати математичний вираз для системи типових 

параметрів вибірки (мода, середнє арифметичне, медіана та ін.). У зв’язку з 

тим, що моделі поведінки кібератаки не може бути записана як лінійна функція, 

її записують за допомогою диференційних рівнянь з частинними похідними 

першого та другого порядку. Якщо  вірогідність атаки розглядається як функція 

, що залежить від факторів , частинні похідні вірогідності по часу можуть 

бути визначені як: 

 

, (3.19) 

На основі рівняння (3.19) можна побудувати характеристичні рівняння, 

що можуть бути обчислені аналітичним способом або за допомогою методів 

наближених обчислень. Нехай у базовій моделі впливу кібератаки на 

інфраструктуру ІТС  являє собою множину всіх потенційно можливих 

варіантів програмного коду СІС,   — програмний код, що підлягає перевірці 

на належність до зловмисного коду, а  — код кібератаки. Тоді умова того, що 

програмний код є зловмисним у математичній формі може бути записано 

наступним чином: 

 

,     (3.20) 

 

дефункції  та  є математичною формою представлення 

поведінки програмного коду кібератаки та програмного коду, що підлягає 

перевірці, відповідно. 

Наступним етапом побудови математичної моделі впливу кібератаки на 

ресурси ІТС є аналіз фіксований часу атаки , параметрів системи , та 
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параметру, що характеризує внутрішні фактори , які можуть потенційно 

впливати на виконання зловмисного коду: 

 

).   (3.21) 

 

Розвиток такої моделі є внесення до аналізу повного проміжку часу у 

рамках якого виконується програмний код, що можливо при застосуванні 

інтегральних функцій. Розглянемо проміжок часу від до : 

 

. (3.22) 

 

Це дозволяє перейти від рівняння 3.20 до наступної форми: 

 

.   (3.23) 

 

Таким чином, проведений аналіз надає можливість на основі 

математичної моделі розробити методологію побудови алгоритмів кіберзахисту 

ІТС[23, 30]. Базова модель роботи даних алгоритмів включатиме у себе 

наступні етапи (рис. 3.16): 

 етап розробки системи захисту; 

 етап оновлення системи захисту; 

 етап оцінки ефективності системи захисту; 

 етап впровадження програмного коду; 

 етап впровадження зловмисного коду; 

 етап аналізу програмного коду; 

 етап впровадження зловмисного коду; 

 етап перевірки прийнятності результату аналізу програмного коду на 

відповідність коду кібератаки. 
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Для оцінки надійності роботи більш  узагальненої моделі додаються 

додаткові стадії роботи системи захисту СІС:  аналіз причин появи кібератаки, 

пошук вразливостей інфраструктури ІС, аналіз методів керування 

інфраструктурою ІС, тощо.  

 

Рис. 3.16. Базова модель роботи алгоритму забезпечення комплексного 

кіберзахисту сучасної інформаційної системи. 

 

Аналіз вразливостей системи, що включає у себе аналіз потенційних 

внутрішніх інформаційних втрат, слабких місць у протоколах мережі та 

відсутності балансування роботи апаратних ресурсів є першим і найбільш 

важливим етапом роботи. Розроблені система класифікації і модель 
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комплексного захисту надають широкі можливості по вдосконаленню 

алгоритмів виявлення кібератак у інфраструктурі ТІС. 

 

 

Висновки до третього розділу 

1. Проведено аналіз складових технології оцінювання захищенності 

сучасних інформаційних систем від зовнішнього впливу, Запропоновано 

алгоритм побудови класифікації типових інформаційних втрат у 

інформаційних системах. 

2. Вказано, ключові аспекти балансування навантаження 

інфраструктури інформаційних систем. Розглянуто особливості роботи даних 

систем, що виникають внаслідок впровадження багатопроцесорних серверів та 

багатоядерних процесорів. 

3. Побудовано модель розподілу навантаження мережі сучасної 

інформаційної системи  на основі відповідної математичної моделі. Показано 

ефективність функціонування даної системи при роботі інфраструктури 

інформаційної системи у аварійному режимі. 

4. Розглянуто та вдосконалено методику побудови графу завдань 

інформаційної системи, що базується на графіку запитівь, 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 функції повного 

значення енергії. 

6. Проведено аналіз типових моделей життєвого циклу інформаційних 

систем. Розглянуті каскадна, еволюційна, ітераційна та спіральна моделі, а 

також модель, що базується на формальних перетвореннях.  Вказано переваги 

ітераційної та спіральної моделі, що полягають у аналізі вимог на кожному 
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етапі розробки програмного забезпечення, можливості своєчасно визначити 

внутрішні проблеми інфраструктури та зовнішні загрози. Зазначено, що дані 

моделі надають значні переваги при розробці системи захисту інформаційної 

системи від зовнішніх впливів. 

7. 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 

8. Розроблено алгоритм комплексного пошуку прихованих каналів у 

інфраструктурі інформаційних систем, що здійснює перевірку всіх наявних 

каналів зв’язку, забезпечує можливість додавання алгоритмів детектування 

зовнішніх впливів та характеризується низьким споживанням апаратних 

ресурсів системи. 

9. Розглянуто принципи побудови стратегії захисту інфраструктури 

інформаційної системи, проведено аналіз сучасних апаратно-програмних 

засобах моніторингу. 

10. Розроблено математичну модель визначення сигнатур зовнішніх 

впливів на мережеві ресурси інформаційних систем, побудовано алгоритм її 

тестування та оцінювання. 

11. Створена комплексна технологія оцінювання живучостіі сучасних 

інформаційних систем в умовах впливу зовнішніх впливів. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД 

ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ 

При побудові сучасної інформаційної системи (СІС) слід враховувати 

вимоги по масштабуванню систему, а також збільшення кількості ядер  та 

тактової частоти  центральних процесорів (ЦП) інфраструктури  (рис. 4.1). Це 

надає можливість для збільшення обчислювальних потужностей, організації 

багатопотокової архітектури, віртуалізації апаратних ресурсів та впровадження 

заходів по економії енергоспоживання. 

 

 

Рис. 4.1. Вплив масштабування інфраструктури на можливості СІС. 

 

Підвищення продуктивності, що надається інфраструктурі СІС системою 

серверів на основі багатоядерних процесорів полягає у першу чергу в у 

реалізації паралелізму процесів обробки. При цьому надається можливість 

запускати алгоритми багатопроцесорної обробки та втілювати принципи 

паралельної архітектури: суперскалярності, багатонитевості та архітектури 

векторних процесорів. У рамках математичного моделювання можна 

розглянути процес паралельних обчислень як набор  паралельних завдань з 
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обмеженням черговості, як підмножину множини графу завдань , 

де  — набір завдань, а  — набір завдань з обмеженням черговості 

(ребра графу). При цьому  передує , тобто , завдання  характеризуються 

такими параметрами як кількість ядер , що використовуються при виконанні 

завдання розміру  та набір максимальних вимог , що 

визначається через кількість команд, що мають бути виконані. Відповідно, 

робота завдання  може бути визначена як добуток . 

 

4.1. Оцінювання впливу системи розподілення навантаження на 

продуктивність ІС 

 

Узагальнення математичної моделі розподілення навантаження на апаратні 

ресурси СІС включає у себе побудову системи  багатоядерних процесорів з  

ідентичними ядрами у кожному. При цьому можна побудувати графік роботи  

алгоритмів, що виконуються паралельно, яким відповідає набір  графів завдань 

 та багатоядерні процесори  з кількістю ядер у кожному 

, відповідно [30-35]. Оптимізація полягає у тому, щоб для  

паралельних завдань розміру , що характеризуються вимогами 

 отримати мінімальний розмір графіка завдань  (див. рівняння 

3.14) через обрахування множини робот завдань . При цьому слід 

врахувати обмеження на повне значення енергії системи та мінімум функції 

енергії  (див. рівняння 3.14). Також для множини  необхідно 

визначити мінімум функції енергії , з урахуванням обмеження на розмір 

графіка завдань ; оптимальні параметри роботи СІС отримуються при 

співставленні цих значень, що можуть бути обраховані через наступну систему 

рівнянь: 
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,       (4.1) 

 

Як було вказано ребра графу завдань мають будуватися таким чином, що 

для вузлів  та  — , де  попередник . Додатковою умовою є те, що якщо 

існує вузол , для якого можна знайти ребра  та , то ребро  

виключається з графу, тобто граф завдань є направленим ациклічним графом, 

який може бути розкладено на  рівнів .  

 

 

Рис. 4.2. Структурування графіку завдань на рівні списків, груп і підгруп. 

 

Завдання знаходиться на рівні , якщокількість вузлів від даногозавдання 

до початкового завдання по найдовшому шляху складає величину . При 



141 

 

цьому всі завдання, які знаходяться на одному рівні виконуються незалежно 

один від одного. Список незалежних паралельних завдань (рис. 4.2) на рівні  

поділяється на  груп . Таким чином, для величини 

, можна отримати групу , що характеризується розміром  

(по кількості ядер), який лежить у межах: 

 

 

Така система ефективно працює з великим набором завдань мінімального 

розміру, що є типовим для сучасних СІС. На її основі можна побудувати 

алгоритми, що поділяють  ядер на  кластерів, кожен з яких містить   

ядер. Кожен окремий кластер обслуговує одне завдання групи , де не 

паралельні завдання кількістю  виконуються одночасно. 

Планування паралельних завдань групи  на  кластерах, кожне 

завданняякогохарактеризується множиною розміру завдань  та 

набором максимальних вимог може бути представлено яе побудова 

списку послідовних завдань на  процесорах, де кожне завдання 

характеризується максимальними вимогами до процесору (без врахування 

енергоповитрат, див. рівняння 3.3.-3.4). Якщо багатоядерний  процесор з 

ядрами  розбито на кластерів, у рамках виконання завдань з групи  

дана група поділяється на підгрупизавдань , причомукожна 

з зазначених підгруп виконується на одному кластері.  

Зазначений у третьому підрозділі етап розрахунку оптимальних значень 

енергії та розміру графіка завдань виконується після етапу кластеризації ядер 

процесорів. Таким чином, процес графу завдань здійснюється шляхом 

визначення часу виконання завдань  за допомогою параметрів з набору 

максимальних вимог . Алгоритм планування списку у такому разі 

складатиметься з наступних етапів[30-35]: 
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1. Окрема задача  має бути розподілена по відношенню до кластеру 

;  

2. Перше позапланове завдання списку  видаляється зі списку і 

включається для виконання до кластеру ;  

3. Перехід до пункту (1) з повторенням процесу до завершення повного 

набору процесів списку. 

Таблиця 4.1 

Схеми організації списку планування за ключовими параметрами 

Параметр Назва Принцип 

розмір завдання 
SRF: SmallestRequirementFirst  

LRF: LargestRequirementFirst  

максимальні вимоги 
SSF: SmallestSizeFirst  

LSF: LargestSizeFirst  

робота по виконанню 

завдання 

SWF: SmallestWorkFirst  

LWF: LargestWorkFirst  

 

У таблиці вказано повний набір алгоритмів, що базуються на значеннях 

розміру завдання , набору максимальних вимог  та 

роботи завдання , щоможуть бути використані при упорядкуванні складових 

графу завдань. 

 

4.2. Розділення потужностей розгалуженої ІС за напрямками, специфікою 

роботи, та оцінювання підвищення ефективності виконання завдань ІС 

внаслідок здійснення такого розподілення 

 

Поділення складових графу завдань ІС на списки, групи та підгрупи 

дозволяє розробити оптимальну схему розподілу енергії та обчислювальної 

потужності апаратних ресурсів інфраструктури. Паралельні задачі 

розкладаються на  рівнів, завдання на кожному рівні  поділяються  груп 



143 

 

, а завдання у кожній групі поділяються на підгруп 

. Таким чином, оптимальна схема розподілу потужності 

може бути визначена через обмеження довжини графу або енергоспоживання у 

межах як груп так і підгруп, що дозволяє побудувати чотири рівні [30-35] 

аналізу (рис. 4.3): 

1. Оптимізація розподілу апаратних ресурсів ІС у 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; 

 

Рис. 4.3. Багаторівнева схема оптимізації розподілу апаратних ресурсів ІС.  
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Реалізація схеми оптимізації для першого рівня є найпростішим у 

реалізації етапом. Виконання завдань у межах підгрупи здійснюється 

послідовно, довжина списку завдань підгрупи мінімізується при відповідних 

значеннях  і  [30-35]: 

 

                                
 

 

Відповідно на другому рівні розглядається взаємодія між підгрупами 

завдань. При цьому  ядер розділяється на кластерів, причому кожен кластер 

утримує потужності. Кожен кластер розглядається як окремий елемент 

призначений для обробки окремої задачі, відповідно повний набір задач 

поділяється на  підгруп, отже кожне завдання підгрупи  виконується 

кластером .  Оптимальні значення ,  і можуть бути визначені аналогічно 

до рівняння (4.3) як: 

 

                             

 

На третьому рівні оптимізація завдань здійснюється для всіх  груп 

окремого списку, причому у відповідності до правил розбиття кожна  група 

утримує  підгруп, причому . Значення  у відповідності до (4.4) можна 

записати як [30-35]: 
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Зменшення  відбувається через оптимальній розподіл : 

 

                                      

Відповідно, при оптимізації розподілу апаратних ресурсів ІС на рівні 

взаємодії між списками завдань (четвертий рівень) ми переходимо 

до списків завдань.  Значення  аналогічно до виразу (4.5) 

розраховується як : 

                                             

 

На четвертому рівні зменшення  аналогічно до виразу (4.6) відбувається через 

оптимальній розподіл : 

                                       

 

У такому разі довжина нормалізованого графа завдань (NSL: 

NormalizedScheduleLength) може бути визначена відповідно до [34] як: 
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Відповідно нормалізований розподіл енергії (NEC: 

NormalizedEnergyConsumption) обраховується згідно [33] як: 

                          

Для верифікації даних підходів було проведено моделювання зазначеної 

схеми для типових методів роботи з графами завдань [34]: 

 обчислення за ієрархічною структурою; 

 алгоритми розбиття графу (PartitioningAlgorithms); 

 методи на базі алгебраїчної теорії графів (LinearAlgebraTaskGraphs) ; 

 структурування типу «Diamond Dags». 

Отримані результати математичного моделювання були надалі 

співставленні зі статистичними даними [34], що були визначені для наступних 

видів розподілу:  

 рівномірний розподіл; 

 біноміальний розподіл; 

 геометричний розподіл. 

Результати співставлення представлені на рис. 4.4 — 4.27. Вони вказують 

на достатньо вискоку точність прогнозування на рівні математичного 

моделювання.  
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Рис. 4.4. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за рівномірним розподілом.  

 

Рис. 4.5. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за біноміальним розподілом. 
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Рис. 4.6. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за геометричним розподілом. 

 

Рис. 4.7. Рис. 4.4. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за рівномірним розподілом.  
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Рис. 4.8. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за біноміальним розподілом. 

 

Рис. 4.9. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

ієрархічної структури за геометричним розподілом. 
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Рис. 4.10. Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за рівномірним розподілом. 

 

Рис. 4.11.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за біноміальним розподілом. 
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Рис. 4.12.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за геометричним розподілом. 

 

Рис. 4.13.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за рівномірним розподілом. 
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Рис. 4.14.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за біноміальним розподілом. 

 

Рис. 4.15.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

алгоритмів розбиття за геометричним розподілом. 
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Рис. 4.16.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за рівномірним розподілом. 

 

Рис. 4.17.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за біноміальним розподілом. 
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Рис. 4.18.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за геометричним розподілом. 

 

Рис. 4.19.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за рівномірним розподілом. 
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Рис. 4.20.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за біноміальним розподілом. 

 

 

Рис. 4.21.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності дометодів 

на базі алгебраїчної теорії графів за геометричним розподілом. 
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Рис. 4.22.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за рівномірним розподілом. 

 

Рис. 4.23.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за біноміальним розподілом. 
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Рис. 4.24.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за геометричним розподілом. 

 

 

Рис. 4.25.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за рівномірним розподілом. 
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Рис. 4.26.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за біноміальним розподілом. 

 

Рис. 4.27.Залежність  від  при обчисленні графу у відповідності до 

структурування типу «Diamond Dags» за геометричним розподілом. 



159 

 

 

Наведені графіки залежностей вказують подібність залежностей для різних 

методів роботи з графами при роботі з одним типом розподілу при різних 

абсолютних значеннях  та , що доводить ефективність розробленого 

підходу для широкої групи методів. 

 

4.3.Виявлення зовнішніх впливів та оцінювання їх впливу на живучість 

сучасних ІС 

 

Як було показано у попередньому розділі при аналізі захищеності 

сучасної ІС її інфраструктура розглядається як комплекс віртуальних машини 

(ВМ), що являють собою програмні платформи з заданими параметрами, які 

базуються на апаратних ресурсах загальної системи. Таким чином, модель 

захищеності функціональних вузлів ІС визначається на рівні життєвого циклу 

(ЖЦ) кожної з ВМ у відповідності до політики безпечного функціонування, 

відповідно, процеси, що виходять за межі даної політики розглядаються як 

потенційно небезпечні. На основі даного підходу формулюється поняття 

прихованих каналів (ПрК), через які здійснюється кібератака, що можуть бути 

також поділені на групу у рамках якої процеси виконуються на одній ОС, де 

конфіденційні дані передаються по прихованому каналу від більш захищеного 

до менш захищеного рівня, групи у рамках якої процеси знаходяться на різних 

деменах і різних апаратних платформах, а передача конфіденційних даних 

здійснюється через апаратні ресурси системи не призначені для передачі даних 

та у рамках якої приховані канали будуються у рамках ОС ВМ, а отже процеси 

виконуються на різних доменах але у рамках однієї платформи. Як було 

показано у третьому розділі відслідковування ПрК, що можна віднести до 

останньої група є найбільш актуально задачею захисту ІС.  

Алгоритм відслідковування ПрК  має відповідати наступним типовим 

вимогам [36-40]: 
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 повне детектування ПрК, через аналіз всіх каналів зв’язку та 

апаратних ресурсів, що можуть бути використані як канали зв’язку; 

 можливість оптимізації системи моніторингу через додавання 

нових алгоритмів детектування кібератак; 

 мінімізація використання апаратних ресурсів інфраструктури ІС у 

межах якої досягається прийнятний рівень впливу на продуктивність роботи 

ВМ; 

 забезпечення конфіденційності роботи комплексу ВМ. 

Схема запропонованого алгоритму детектування прихованих каналів у 

комплексі ВМ представлена на рис. 4.28. Система детектування  складається з 

контролеру гіпервізору, що перехоплює всі операції, які запускаються з ОС ВМ 

та аналізатору, що знаходиться у нульовому домені і використовується для 

аналізу перехоплених операцій та виявлення ПрК. Контролер стежить за 

гіпервикликами від ВМ, тобто системними викликами, інтерфейс яких дозволяє 

встановити зв'язок між доменом та гіпервізором. Гіпервізор, у свою чергу, 

перехоплює вказівки, що змінюють стан ВМ і впливають на процеси у 

інфраструктурі РІТС. У рамках використання ПрК комунікація відбувається 

неявним чином, тому алгоритм детектування має аналізувати всі наявні зміни у 

стані апаратних ресурсів комплексу, і передавати дані на детектор нуль-домену, 

що керує іншими доменами.  
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Рис. 4.28. Схема детектування прихованих каналів у комплексі ВМ. 

 

Математична модель ПрК включає у 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 [37;39].  

Таблиця 4.2 

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 

 

Для опису цих процесів необхідно ввести відповідні функції (табл. 4.2). 
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Нехай ПрК базується на відкритому мережевому ресурсі, а секретна 

інформація кодується через інтервали запису , причому їхвеличина 

визначається як:  

 .    (4.11) 

 

де , що є повним набором можливих інтервалів запису.  

Таблиця. 4.3. 

Матриця переходу стануПрК. 

 0 1 … n e 

   …   

   …   

   …   

…   …   

   …   

      

 

Початковий стан ПрК складає . Якщо перехідна функція  передає 

значення (інтервал становить ) станзмінюється на ( ). Якщо інтервал 

лежить поза межаминабору стан змінюється на ( ). Це демонструє 

помилку виконання алгоритму, що має бути виправлена, незалежно від типу 

переходу на рівень . Виправлення помилок відбувається за допомогою 

алгоритмів, один з яких визначає наскільки близьким є інтервал до одного зі 

значень , а інший корегує помилки на основі значенняпопередньо визначеної 

ймовірності, що може використовувати детектор на основі ланцюгів Маркова 

та мереж Байєса. Функція перемикання стану відкритого мережевого ресурсу 
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шляхом виконання перехідної функції може бути представлена як набір 

перехідних функцій, виражений через матрицю переходу стану (табл. 4.3). 

Останній рядок матриці переходу відповідає за обробку стану похибки  і 

заповнений функціями , що визначають набір алгоритмів обробки похибки.   

 

4.4. Оцінювання загального рівня живучості інформаційних систем на 

основі запропонованої технології 

 

Розробка методів захисту ІС вказує на необхідність розробки 

математичних методів визначення подібності (програмного коду, стану ПрК, 

протоколів політики безпеки, тощо). В загальному випадку це змушує 

розвивати методи кластеризації, як аналізу внутрішніх даних 

апаратно-програмних платформ ІС, в якого котрого подібні інформаційні 

елементи об’єднуються у кластери. Подібність між елементами при цьому 

визначається за допомогою функції відстані. 

Кластеризація надає широкі можливості для забезпечення захисту 

інфраструктури ІС через побудову прозорої схеми функціонування комплексу 

та організацію алгоритмів захисту, що базуються на методах кластеризації. 

Організація прозорої схеми функціонування ІС та вивільнення апаратних 

ресурсів є непрямими засобами захисту. Прозора схема функціонування з 

чіткою політикою безпеки, як було зазначено, дозволяє виявити ПрК, а 

збільшення ефективності роботи інфраструктури комплексу ВМ звільняє 

частину апаратних ресурсів, що використовуються для виявлення та 

знешкодження кібератак. 

Першим етапом кластеризації даних є визначення відстані між елементами 

аналізу. У основі різних типів метрики лежить спільний підхід по отриманню 

параметрів двох інформаційних елементів і , 

відстань між якими визначається як функція за одним з алгоритмів [41-45]. 

При кластеризації ресурсів РІТС у рамках даного дослідження пропонується 
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використовувати метрику Мінсковського (рівняння 4.12), манхеттенську 

метрику (рівняння 4.13) або метрику Махаланобіса (рівняння 4.14): 

,    (4.12) 

 

 ,     (4.13) 

 

 .    (4.14) 

 

При розробці алгоритмів захисту, що базуються на методі кластеризації 

застосовують ієрархічну кластеризацію, часткову кластеризацію, щільнісну 

кластеризацію та ґратчасту кластеризація. 

Ієрархічна кластеризація є типовим підходом узагальнення великих 

масивів даних, при якому організується деревоподібна структура, у якій 

кожний кластер представлений у вигляді вузла. Представлені дані 

кластерізуються у відповідності до параметру подібності, це також стосується 

груп кластерів, тому вибір метрики відіграє тут важливу роль. Методи 

ієрархічної кластеризації дозволяють провести процеси ідентифікації та 

класифікації засобів наявних кібератак і передбачити зміну алгоритмів 

кібератаки. При цьому структура комплексу захисту є достатньо гнучкою, що 

надає можливість масштабування системи. Зазначений тип кластеризації є 

найбільш ефективним при роботі з DoS- та DDoS-атаками.  

При застосуванні методів часткової кластеризації розподіл даних 

відбувається за схемою розділів і по  об’єктів у кожному розділі за 

допомогою заданої цільової функції. Цільова функція при цьому визначається у 

відповідності до обраної метрики : 

 

,    (4.15) 
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де  — середнє значення кластеру. При цьому залишається можливість 

перемістити об'єкт з одного кластеру в інший кластер, щоб поліпшити якість 

кластеризації. Найбільш ефективною є гібридна система, яка поєднує часткову 

кластеризацію та наївний баєсівський класифікатор. Даний метод виділяє 

важливі атрибути програмного коду, що потенційно свідчать про наявність 

небезпечного коду та вилучає атрибути, що не є актуальними для подальшого 

аналізу.  

 

Рис. 4.29. Застосування кластеризації при виявленні сигнатур кібератаки. 

 

У відповідності до алгоритмів щільнісної кластеризації кластери мають 

створюватися на базі областей з високою концентрацією інформаційних 

об’єктів відповідно до порогового значення, що має бути попередньо задано. 
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Даний підхід є стійким до помилки другого роду: частина масиву даних, що 

залишилася поза областей з високою концентрацією інформаційних об’єктів, не 

аналізується. Методи ґратчастої кластеризації базуються на створенні кінцевого 

числа комірок шляхом квантування масиву даних. Такий підхід залежить від 

кількості комірок, а не від кількості об'єктів, тому час обробки може бути 

меншим ніж для інших методів аналогічної складності. Базова схема такого 

методу кластерізації полягає у розбитті масиву даних на кінцеве число комірок, 

що не перекриваються, розрахунку щільності кожної з комірок, сортуванні 

комірок за їх щільністю, визначенні центрів кластерів та відслідковуванні 

сусідніх комірок. 

Методи кластеризації є ефективним інструментом, що може бути 

використано у математичній моделі моніторингу кібератак (рівняння 3.20-3.23), 

запропонованій у третьому розділі. За допомогою кластеризації надається 

можливість впорядкування зразків програмного коду і виявлення нових типів 

зловмисного коду, що не належать до навчальної вибірки захисних алгоритмів 

рис. 4.29. 

 

Висновки до четвертого розділу 

1. Розроблено багаторівневу схему балансування енергоспоживання та 

обчислювальних ресурсів інфраструктури сучасної інформаційної системи, що 

базується на оптимізації графу завдань. 

2. Визначено методи оцінки оптимізації графу завдань, що базуються на 

показниках довжини нормалізованого графу нормалізованому розподілу 

енергії. Результати математичного моделювання співставленні зі 

статистичними даними. 

3. Вдосконалено алгоритми пошуку прихованих каналів у інфраструктурі 

сучасних інформаційних систем, що здійснюють перевірку всіх наявних каналів 

зв’язку. 
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4. Запропоновано використовувати при організації захисту ресурсів 

сучасної інформаційної системи методів кластерізації, що дозволяють 

побудувати прозору схему функціонування комплексу та побудувати 

алгоритми моніторингу. 
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ЗАГАЛЬНІ 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. 

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 
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7. Розроблено алгоритм комплексного пошуку прихованих каналів у 

інфраструктурі інформаційної системи, що здійснює перевірку всіх наявних 

каналів зв’язку, забезпечує можливість додавання алгоритмів детектування 

кібератак та характеризується низьким споживанням апаратних ресурсів 

системи. 

8. Розглянуто принципи побудови стратегії захисту інфраструктури 

інформаційних систем, проведено аналіз сучасних апаратно-програмних 

засобах моніторингу. 

9. Розроблено математичну модель визначення сигнатур кібератак на 

мережеві ресурси інформаційних систем, побудовано алгоритм її тестування та 

оцінки. Створена комплексна технологія оцінки захищеності інформаційних 

систем в умовах впливу кіберзагроз. 
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ДОДАТКИ 

Додаток В 

Результати математичного моделювання 

Співставлення результатів математичного моделювання зі статистичними 

даними 

Методи роботи з 

графами завдань 

Види розподілу 

Нормальний Біноміальний Геометричний 

NSL NEC NSL NEC NSL NEC 

Обчислення за 

ієрархічною структурою 
 4,1% 7,1%   16,8%  4% 3,7%   0,6% 

Алгоритми розбиття 

графів 
3,4%  8,6% 9%  2,3% 6,1%  4% 

Алгебраїчна теорія 

графів 
4,1% 9,5% 3% 1,8% 6,8% 12,7% 

Структурування типу 

«Diamond Dags». 
5% 19% 3,8% 8,6% 6,8% 15,6% 
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