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Текст лекції

Вступ
Метою навчальної дисципліни "Організація технічного захисту інформації" є
доведення основних положень щодо створення та забезпечення функціонування
комплексної системи захисту інформації як в підрозділах ОВС України, так і у
федеральних установах США.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Організація технічного захисту
інформації" є:
 закладення знань та умінь із організації захисту інформації на об’єктах
інформаційної діяльності як в підрозділах ОВС України, так і в інших
установах;
 формування
навичок
аналізу
зарубіжних
систем
забезпечення
інформаційної безпеки з метою впровадження найкращих практик захисту
інформації.
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (36 занять, 72 годин);
- практичних занять (18 занять, 36 годин);
- самостійної роботи (144 години);
- індивідуальної роботи.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітичнографічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні виконувати
відповідні розумові, обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань
лекційних занять, опрацювання завдань практичних занять.
Індивідуальна робота передбачає виконання курсової роботи або науководослідних завдань.
1. Умови безпеки інформації
Захист інформації є складовою частиною забезпечення національної безпеки
України.
Організація
захисту
інформації
забезпечується
правовими,
організаційними і інженерно-технічними заходами. Організаційні і інженернотехнічні заходи складають суть технічного захисту інформації. Правові заходи
захисту інформації є базисом, на який спираються організаційні і інженернотехнічні заходи щодо захисту інформації.

Що ж є об'єктом захисту? На сьогодні існує декілька сотень варіантів
визначення суті терміну "інформація". Одне з визначень наступне, інформація це зафіксоване на носії уявлення про предмети, процеси, події, природні явища та
інше.
Під фіксацією (від лат. fixus – міцний, закріплений) розуміється закріплення
чого-небудь в певному положенні або вигляді. Наприклад, письмово відомостей,
думок. Інформація для свого існування завжди вимагає наявність носія.
При цьому, як носій інформації може виступати поле або речовина. В деяких
випадках як носій інформації може розглядатися людина. В процесі
інформаційних відносин носії можуть бути носіями-джерелами (джерелами) або
носіями-одержувачами (одержувачами) залежно від напряму переміщення
інформації. У законі України "Про інформацію" під джерелами інформації
розуміються передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи
або інші носії інформації, які є матеріальними об'єктами, які зберігають
інформацію. У загальному випадку одержувачі сприймають інформацію через
сенсор (датчик, вимірювальний перетворювач). Процес сприйняття вельми
складний, і складається з процесів прийому і перетворення інформації, що
забезпечує віддзеркалення об'єктивної реальності і орієнтування в
навколишньому світі. Сприйняття може включати:
- виявлення об'єкту в полі сприйняття;
- розрізнення окремих ознак в об'єкті;
- виділення в ньому інформативного змісту, адекватної меті дії;
- формування образу сприйняття.
У визначенні терміну "інформація" під уявленням розуміється образ або суть
предмету, процесу, події, природного явища (і ін.), сприйняті датчиками приладів
або безпосередньо органами чуття, а також створені продуктивною (що
відтворює) і творчою уявою представників тваринного світу або елементами
штучного інтелекту різних пристроїв, де уява це психічна діяльність, що полягає в
створенні уявлень і уявних ситуацій, що ніколи в цілому не сприймалися
людиною насправді. Розрізняють відтворюючу і творчу уяву.
Інформація зберігає свою сутність, якщо вона переміщається, тобто міняє свої
просторові координати. Таке переміщення можна позначити двома основними
операціями - читання (ознайомлення) та запис (зміна) (рис. 1.1).

а)

б)
Рис. 1.1

Якщо з ряду причин немає переміщення інформації, тобто немає можливості
для одержувача усунути невизначеність відносно деякої частини довколишньої
дійсності, то можна говорити, швидше за все, або про неможливість одержувачем
адекватно (правильно) розпізнати сам факт наявності інформації в процесі
пізнання (неможливість інтерпретації), або про відсутність фізичної можливості
перенесення інформації у просторі.

У процесі своїй діяльності людина може наділити інформацію деякими
властивостями, яких спочатку немає. Ці властивості користувач або власник
інформації штучно створює з метою досягнення деяких бажаних умов
використання інформації (носіїв інформації). Такими властивостями є:
 конфіденційність – властивість інформації бути захищеною від
несанкціонованого ознайомлення (рис. 1.2);
 цілісність - властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого
спотворення, руйнування або знищення (рис. 1.3);

Рис. 1.2

Рис. 1.3

 доступність
властивість
інформації
бути
несанкціонованого блокування доступу до неї (рис. 1.4.).

захищеною

від

Рис. 1.4

Якщо звернути увагу на визначення створюваних властивостей інформації, то
можна підкреслити, що поки не визначено власником інформації або
уповноваженою їм особою
а) перелік осіб, які можуть ознайомлюватися з інформацією (для властивості
конфіденційність) або змінювати інформацію (для властивості цілісність),
б) час і порядок доступу до інформації (для властивості доступність),
в) порядок (спосіб) обмеження доступу до інформації інших осіб,
то зазначені властивості інформації ВІДСУТНІ.
Події, які потенційно можуть порушити одну з названих властивостей
інформації відповідно, називають загрозами порушення конфіденційності,
цілісності і доступності інформації.
Власне захист інформації - це визначення актуальних (бажаних) властивостей
інформації (конфіденційності, цілісності і доступності) та протидія загрозам
порушення визначених властивостей інформації.
Технічний захист інформації – це діяльність, спрямована на забезпечення
організаційними і інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності і
доступності інформації, яка визначена власником або уповноваженою ним
особою як об'єкт захисту.
Спираючись на вище приведене визначення інформації і суть технічного
захисту інформації, можна сформулювати парадигму1захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАХИЩЕНОЮ, ЯКЩО ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ
ІНФОРМАЦІЇ
ДОТРИМУЄТЬСЯ
РЕЖИМНА
АДЕКВАТНІСТЬ
КОМУНІКАБЕЛЬНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ.
1

Парадигма - це початкова концептуальна схема, модель постановки проблем і їх рішення, методів дослідження, пануючих впродовж певного
історичного періоду в науковому співтоваристві (Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров 4-е изд. – М.: Сов.
энциклопедия, 1989, - 1632 с.)

Порушення інформаційної безпеки можливо лише при переміщенні інформації.
Наприклад, при несанкціонованому ознайомленні (читанні) документа з
паперового носія відбувається переміщення (копіювання) інформації в мозок
людини, яка є носієм-одержувачем інформації. У формулюванні парадигми
переміщення інформації це зміна просторових координат носіїв з інформацією або
знищення інформації із збереженням (руйнуванням) носія.
В процесі переміщення інформації може відбуватися зміна її носія. Наприклад,
носіями інформації при її переміщенні можуть бути:
- матеріальні середовища (повітря, вода, метал і ін.);
- сенсори або датчики;
- перетворювачі і інші об'єкти живої і неживої природи, що несуть функцію
проміжних носіїв інформації.
Поняття "режимна адекватність" складається з термінів "режим" і
"адекватність". Режим це сукупність норм для досягнення якої-небудь мети.
Наприклад, для захисту інформації. Тут обов'язково враховується режим доступу
до інформації, як передбачений правовими нормами порядок отримання,
використання, розповсюдження і зберігання інформації. Адекватність (від лат.
adaequatus – прирівняний, рівний) це відповідне, вірне, точне.
Комунікабельність (від пізнолатинського – communicabilis – той, що
з’єднується) означає сумісність (здібність до спільної роботи) різнотипних систем
передачі інформації (наприклад, в електрозв'язку – аналогових і дискретних, в
телебаченні – з різним числом рядків розкладання телевізійного кадру), здібність
до спілкування.
Смислове значення складових частин парадигми таке. Режимна адекватність
носіїв інформації це відповідність режимів доступу носіїв інформації (джерела і
одержувача) при їх взаємодії. Приклад режимної неадекватності: ознайомлення
зі змістом секретного документа без права на доступ до секретної інформації.
Приклад режимної адекватності: особиста розмова двох людей, охочих передати
і відповідно одержати інформацію з обмеженим доступом, що є власністю одного
з них.
Комунікабельні носії інформації це носії інформації, здібні до взаємодії.
Приклад некомунікабельності носіїв: через сенсор - органи зору (очі) людина не
здатна сприйняти мовну (акустичну) інформацію. Приклад комунікабельності
носіїв: через сенсор - органи зору (очі) людина здатна сприйняти інформацію,
зафіксовану на паперовому носії на зрозумілій для нього мові.
Проміжні носії інформації, також як і носій-джерело і носій-одержувач,
повинні відповідати вимогам режимної адекватності і комунікабельності.
Режимна адекватність комунікабельних носіїв інформації це здатність носіїв
інформації брати участь в інформаційному обміні при відповідності режимів
доступу.
Парадигма враховує основні інформаційні загрози таким чином.
Загрози конфіденційності направлені на заборонене режимом доступу
переміщення інформації від носія-джерела до носія-одержувача.
Інформація зберігає конфіденційність, якщо додержується, перш за все,
режимна адекватність носіїв інформації.
Загрози цілісності інформації направлені на заборонене режимом доступу
(порядку отримання, використання, розповсюдження і зберігання інформації) її

зміну або спотворення, що призводить до порушення її якості або повного
знищення. Цілісність інформації може бути порушена навмисно, а також в
результаті об'єктивного впливу з боку середовища, що оточує носій інформації.
Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлена режимна
адекватність відносно правил її модифікації (видалення).
Будь-який суб'єкт, що впливає на носій-джерело інформації з метою
модифікації інформації, можна розглядати як носій інформації, що несе в собі
уявлення про необхідну модифікацію (видалення) інформації носія-джерела
інформації. В процесі модифікації відбувається переміщення інформації, що
модифікується.
Вплив об'єктів, процесів, навколишнього середовища і інших чинників, які
часто відносять до розряду "випадкових" - це невідповідність носія–джерела
інформації встановленому режиму доступу, що часто призводить до порушення
комунікабельності. Даний вплив є порушенням режимної адекватності, як
наслідок, комунікабельності носіїв інформації.
Загрози доступності (відмова в обслуговуванні) направлені на навмисне або
ненавмисне порушення комунікабельності носіїв інформації при їх взаємодії.
Порушення комунікабельності перериває дозволені режимом доступу процеси
переміщення інформації.
Інформація зберігає доступність, якщо зберігається комунікабельність носіїв
інформації при їх взаємодії.
2. Державна політика і система ТЗІ в Україні
Розвиток ТЗІ в Україні обумовлюється наступними основними чинниками:
 стрімким розвитком суспільних і міждержавних відносин;
 застосуванням технічних засобів обробки інформації і засобів зв'язку
іноземного виробництва;
 розповсюдженням засобів несанкціонованого доступу до інформації;
 і т.д.
Нормативними документами у сфері ТЗІ визначені основні загрози безпеки
інформації в Україні:
 діяльність інших держав, що спрямована на отримання переваги в
зовнішньополітичній, економічній, військовій і інших сферах;
 недосконалість організації в Україні міжнародних виставок апаратури
різного призначення (особливо пересувних) і заходів екологічного
моніторингу, які можуть використовуватися для отримання інформації
розвідувального характеру;
 діяльність політичних партій, суб'єктів підприємницької діяльності,
окремих фізичних осіб, що спрямована на отримання переваги в
політичній боротьбі і конкуренції;
 злочинна діяльність, що спрямована на протизаконне отримання
інформації з метою досягнення матеріальної вигоди або нанесення шкоди
юридичним або фізичним особам;
 використання інформаційних технологій низького рівня, які приводять до
впровадження недосконалих технічних засобів із захистом інформації,
засобів контролю за ефективністю ТЗІ і засобів ТЗІ;

 недостатність документації на засоби забезпечення ТЗІ іноземного
виробництва, а також низька кваліфікація технічного персоналу.
З метою протидії існуючим інформаційним загрозам в Україні йде процес
створення системи ТЗІ.
Система ТЗІ визначається як сукупність:
 суб'єктів, об'єднаних цілями і завданнями захисту інформації
організаційними і інженерно-технічними заходами;
 нормативно-правової бази;
 матеріально-технічної бази.
Державна політика у сфері ТЗІ формується і реалізується з урахуванням
наступних принципів:
 дотримання балансу інтересів особи, суспільства і держави, їх взаємної
відповідальності;
 єдності підходів до забезпечення ТЗІ, які визначаються загрозами безпеки
інформації і режимом доступу до неї;
 комплексності, повноти і безперервності заходів ТЗІ;
 відкритості нормативно-правових актів і нормативних документів з питань
ТЗІ, які не містять відомості, що становлять державну таємницю;
 узгодженості нормативно-правових актів і нормативних документів з
питань ТЗІ з відповідними міжнародними договорами України;
 обов'язковості захисту інженерно-технічними заходами:
o інформації, яка складає державну і іншу передбачену законом
таємницю;
o конфіденційної інформації, яка є власністю держави;
o відкритої інформації, важливої для держави, незалежно від того, де
вказана інформація циркулює;
o відкритої інформації, важливої для особи і суспільства, якщо ця
інформація циркулює в державних органах, підприємствах, установах і
організаціях;
 виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних відносин вимог
щодо технічного захисту:
o конфіденційної інформації, яка не належить державі;
o і відкритої інформації, важливої для особи і суспільства, якщо
інформація циркулює поза межами державних органів, підприємств,
установ і організацій;
 покладання відповідальності за формування і реалізацію державної
політики у сфері ТЗІ на спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади;
 ієрархічність побудови організаційної структури системи ТЗІ і керівництво
її діяльністю у межах повноважень, визначених нормативно-правовими
актами;
 методичне керівництво спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері ТЗІ діяльністю організаційних структур системи
ТЗІ;

 координація дій і розмежування сфер діяльності організаційних структур
системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації і системами
забезпечення інформаційної і національної безпеки;
 фінансове забезпечення системи ТЗІ за рахунок державного бюджету
України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і інших
джерел.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, на який
покладена відповідальність за формування і реалізацію державної політики у
сфері ТЗІ згідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації України» від 23.02.2006 [7] є Державна служба
спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗ ЗІ).
Також згідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
1.06.2010 створена Державна служба України з питань захисту персональних
даних, яка має статус центрального органу виконавчої влади, і діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.
Як суб'єкти в системі ТЗІ України виступають:
 ДССЗ ЗІ;
 органи, відносно яких здійснюється ТЗІ;
 державні наукові, науково-дослідні і науково-виробничі підприємства,
установи і організації, які виконують завдання технічного захисту
інформації;
 військові частини, підприємства, установи і організації всіх форм власності
і громадяни-підприємці, які здійснюють діяльність щодо технічного захисту
інформації по відповідних дозволах або ліцензіях;
 учбові заклади по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації
фахівців з технічного захисту інформації.
Всі заходи, пов'язані із захистом інформації, що є власністю держави,
координуються і контролюються ДССЗ ЗІ. Основні завдання всіх суб'єктів
системи ТЗІ України викладені в [4].
3. Нормативно-правова база України у сфері ТЗІ
Нормативно-правова база
Загальнодержавні документи
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Рис. 1.6

Відповідно до даного вище визначення нормативно-правова база є однією з
базових складових частин системи технічного захисту інформації в Україні.
У загальному випадку нормативно-правову базу України можна умовно
розділити на загальнодержавну і відомчу (рис. 1.6).
Правову основу технічного захисту інформації в Україні складають:
 Конституція України;

 Доктрина інформаційної безпеки України;
 Закони України:
o "Про інформацію";
o "Про державну таємницю";
o "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
o "Про захист персональних даних";
o "Про Національну систему конфіденційного зв'язку";
o "Про електронні документи і електронний документообіг";
o "Про електронно-цифровий підпис";
 Положення "Про технічний захист інформації в Україні";
 "Концепція технічного захисту інформації в Україні";
 Державні стандарти України із захисту інформації;
 акти Президента України і Кабінету міністрів України;
 нормативно-правові акти Служби безпеки України та Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 ратифіковані міжнародні договори України з питань технічного захисту
інформації.
На теперішній час нормативно-правову і методичну базу в сфері ТЗІ з
урахуванням сфері застосування можна розділити на наступні види:
 законодавчі і концептуальні документи України в сфері ТЗІ;
 документи, що регламентують організацію ТЗІ в державних органах,
організаціях, установах;
 документи, що регламентують технічний захист інформації в
телекомунікаційних системах;
 документи, що регламентують захист інформації в комп'ютерних
(інформаційно-телекомунікаційних ) системах від несанкціонованого
доступу;
 документи, що регламентують криптографічний захист інформації;
 документи, що регламентують захист інформації від витоку по технічних
каналах:
o
акустичним;
o
хімічним;
o
каналам побічних електромагнітних випромінювань і наведень
(ПЕМВН);
 документи із протидії технічним розвідкам;
 документи, що регламентують господарську діяльність в сфері технічного
захисту інформації;
 спеціальні нормативні документи колишнього СРСР, що включають:
o
норми ефективності захисту;
o
вимоги, вказівки, інструкції і рекомендації із захисту;
o
методики контролю і проведення спеціальних досліджень.
Стан нормативно-правової і методичної бази у сфері ТЗІ можна відстежувати
на офіційному сайті ДССЗ ЗІ dsszzi.gov.ua.
4. Система захисту інформації у контексті системного мислення та
системного підходу
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В якості об'єктів захисту, як правило, виступають не розрізнені носії
інформації, а об'єднана загальними завданнями впорядкована їх сукупність. Тоді в
цілому під об'єктом захисту розуміється інформаційна система (ІС), що реалізує
автоматизований збір і обробку даних, і яка включає: технічні засоби, програмне
забезпечення, відповідний персонал і допоміжні засоби (рис. 1.7).
Для забезпечення інформаційної безпеки ІС створюються і експлуатуються
системи захисту інформації (СЗІ), які є частиною ІС. Створення системи захисту
інформації потребує системного мислення та системного підходу.
Системне мислення та системний підхід.
Що таке система? За визначенням основоположника загальної теорії систем
Ludwig von Bertalanffy система – це сукупність елементів, що знаходяться в
певних стосунках один з одним і з середовищем. Або за іншим визначенням,
система - це впорядкована певним чином множина елементів, які пов’язані між
собою і утворюють цілісну єдність.
В основі системного мислення лежать поняття зв'язності, взаємин і контексту2.
Згідно системного мислення, істотними властивостями системи (живої або
неживої), є властивості цілого, якими не володіє жодна з його частин. Нові
властивості виникають із взаємодій і взаємин між частинами. Ці властивості
порушуються, коли система фізично або теоретично розтинається на ізольовані
елементи. Хоча можна розпізнати індивідуальні частини в будь-якій системі, але
ці частини не ізольовані, і природа цілого завжди відрізняється від простої суми
його частин.
Систему не можна пізнати за допомогою аналізу. Властивості частин не є їх
внутрішніми властивостями, але можуть бути осмислені лише в контексті
крупнішого цілого. При системному підході властивості частин можуть бути
виведені лише з організації цілого. Системне мислення не концентрує увагу на
основній «цеглі», а досліджує основні принципи організації. Системне мислення
контекстуально і є протилежним аналітичному мисленню. Аналіз означає
відділення чого-небудь, з тим аби зрозуміти його, а системне мислення означає
переміщення чого-небудь в більш широкий контекст цілого.
Ключові характеристики системного мислення та системного підходу
полягають у наступному.
Перехід мислення від частин до цілого. Системи є інтегрованими цілісностями,
чиї властивості не можуть бути зведені до властивостей їх дрібніших частин. Їх
істотні або системні властивості - це властивості цілого, якими не володіє жодна з
частин. Нові властивості з'являються з організуючих стосунків між частинами,
тобто з конфігурації впорядкованих взаємин, характерної для конкретного класу
систем. Системні властивості порушуються, коли система розтинається на
ізольовані елементи.
2

Контекст (лат. contextus – тісний зв’язок, сплетення) – середовище, в якому існує об'єкт

Переміщення фокусу уваги з одного рівня системи на інший. В межах живого
світу ми знаходимо системи, включені в інші системи, і, застосовуючи одні і ті ж
поняття до різних системних рівнів пізнаємо їх. З іншого боку різні системні рівні
відрізняються рівнями складності. На кожному рівні спостережувані явища
відрізняються властивостями, яких немає на нижчих рівнях.
Пояснення речей в термінах зовнішнього середовища.
Перехід від пізнання об'єктів до пізнання взаємин між об’єктами. Мислячи
системно, потрібно розглядати об'єкти як мережі
взаємин, які включені в більш широкі мережі.
Первинними є взаємини, а кордони помітних об'єктів
(паттернів3) вторинні, як це спрощено показано на рис. 1.8.
Уявлення про наукове знання як про мережу понять і
моделей, в якій ні одна частина не більш фундаментальна,
Рис. 1.8
ніж інша. Ця парадигма була сформульована в 1960-і роки
фізиком Geoffrey F. Chew у вигляді так званої Bootstrap-теорії. Філософія
Bootstrap-теорії не тільки відкидає ідею фундаментальних цеглинок матерії, але
взагалі не приймає ніяких фундаментальних сутностей - ні фундаментальних
констант, ні фундаментальних законів або рівнянь. Матеріальний всесвіт
розглядається як динамічна павутина взаємопов'язаних подій. Ні одна властивість
будь-якої частини цього павутиння не є фундаментальним, і всі вони випливають
з властивостей інших частин, і загальна узгодженість їх взаємозв'язків визначає
структуру всього павутиння.
Епістемологія4 (опис процесу пізнання) повинна бути явним чином включена в
опис досліджуваних феноменів. Спостерігач завжди є учасником досліджуваного
процесу. Для того, щоб у взаємозв'язаному павутинні елементів реального світу
виділити для вивчення якийсь об'єкт, спостерігач обриває деякі зв'язки вибраного
паттерну з рештою світу - як концептуально, так і фізично за допомогою приладів
для спостереження, - і, поступаючи таким чином, ізолює деякі паттерни та
інтерпретує їх як об'єкти. Обрив зв'язків викликає трансформацію властивостей
даного паттерну. З цього випливає наступна характеристика системного підходу.
Всі наукові поняття і теорії обмежені та приблизні. Опис явищ може бути
лише приблизним (із зазначенням умов дослідження). Уся нескінченна множина
явищ в природі взаємозв'язані, тому, аби дати повне пояснення хоч би одному з
них, спостерігач повинен знати і розуміти всі інші, що вочевидь неможливо.
Системне мислення та системний підхід для систем захисту інформації
Система захисту інформації є частиною інформаційної системи.
Інформаційною системою, найвищою за рівнем узагальнення і складності, можна
вважати Людину (Homo sapiens, HS), яка своєю розумовою
HS
діяльністю створює, оброблює, зберігає, приймає, передає
CITS
інформацію в інші системи, наприклад в інформаційноITS
телекомунікаційну систему (information and telecommunication system,
ITS). Нижче HS за рівнем узагальнення і складності можна вважати
product
process ITS у вигляді структурованих продуктів, між якими існують
взаємини (процеси). Таким чином, ієрархію за рівнем
Рис. 1.9
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Паттерн (англ. pattern — зразок, приклад, принцип) - конфігурація впорядкованих взаємин.
Епістемологія (грец. επιστήμη — знання, λόγος — вчення) - теорія пізнання.

узагальнення і складності об’єктів узагальненої інформаційно-телекомунікаційної
системи (Common ITS, CITS) можна представити орієнтованим графом (рис. 1.9):
(1.1)
G (V, E)  {{ product, process, ITS , HS}, { product, ITS , process, ITS , ITS , HS }} .
Кожна штучно створена система має життєвий цикл – від створення до
закінчення існування. Життєвий цикл створеної системи (System Development Life
Cycle, SDLC) можна поділити на фази, як це запропоновано, наприклад, в [14].
1. Ініціювання (Initiation). Описується цільове призначення та функції
створюваної системи.
2. Створення (Development/Acquisition). Проектування та виготовлення
системи.
3. Оцінка/Впровадження (Implementation/Assessment). Оцінка якості та
подальше впровадження створеної системи в експлуатацію.
4. Експлуатація
(Operation/Maintenance).
Використання
системи
за
призначенням, в подальшому її модифікація.
5. Видалення (Disposal). Коректне завершення існування системи, перенесення
необхідної інформації в нові системи.
Інформаційну безпеку CITS представимо як перебування CITS в бажаних для
людини (власника інформації або CITS) станах. При цьому "бажані стани"
природно змінюються при зміні відповідних потреб людини (власника інформації
або CITS). Забезпечити перебування CITS в "бажаних станах" може наявність у
складі CITS деякої підсистеми, а саме – комплексної системи захисту інформації
(Information Security Complex System, ISCS). ISCS – це складова частина CITS із
специфічними функціями, яку неможливо відокремити від CITS, тому далі будемо
оперувати зв’язкою CITS-ISCS. Ієрархію за рівнем узагальнення і складності
об’єктів систем CITS-ISCS з урахуванням фаз SDLC можна представити як на
рис. 1.10.
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Представимо системи CITS-ISCS через мережу взаємин (процесів) між
структурованими продуктами (складовими ITS) та користувачами (HS) (рис. 1.11).
Відмітимо, що процеси (взаємини) можуть існувати між системами різного рівня
складності.

Disposal
Operation/Maintenanc
e
Implementation/Assessme
nt
Development/Acquisitio
n
Initiation

time

product
process

HS
HS
HS
HS
HS CIT

CITISC
CIT
HS
CIT
HS
ISC
CITS- ISC
HS

ITS
ITS
ITS
ITS
ITS

HSHS

ISC
ISCS

Рис. 1.11

Модель мережі взаємин CITS-ISCS представимо формально п’ятифазовим (за
фазами SDLC) гіперграфом
X 0k  x 0 , x 0 , , x 0  U0  u 0 , u 0 ,, u 0 
H 0k (X0k , U0k ), k  K  1,2,3,4,5 ,
,
, (1.2)
де X - множина вершин (об’єктів найнижчого рівня складності і узагальнення
CITS-ISCS), U - множина ребер, кожне з яких є підмножиною двох і більше
вершин u  X (рис. 1.12).
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З гіперграфу H (X , U ) можна отримати частину гіперграфу H (X , U ) , який буде
відображати системи з більшим рівнем складності і узагальнення. Визначення
1
1
1
0
0
0
вершин і ребер гіперграфу H (X , U ) через елементи H k (X k , U k ) можна здійснити
такими функціями:
f : U 0  X1k
- вершини гіперграфу більш високого рівня складності і узагальнення є
ребрами гіперграфу системи нижчого рівня;
g : u 0  u 0  U1k , i  j
- ребра гіперграфу більш високого рівня складності і
узагальнення визначаються попарним перетином ребер гіперграфу системи
нижчого рівня.
1
1
1
0
0
0
Для фрагменту гіперграфу H k (X k , U k ) рис. 1.12 фрагмент гіперграфу H (X , U ) буде
мати такі вершини і ребра:
X1k  u 0
, u0
, u0 , u 0
, u0
,
(1.1)
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(1.2)
Застосуємо ключові характеристики системного мислення та системного
підходу до моделі мережі взаємин CITS-ISCS.

Перехід мислення від частин до цілого. Традиційно систему захисту
інформації розглядають як сукупність окремих організаційних заходів і
програмно-технічних засобів, визначаючі їх локальні призначення та
функціональні можливості, і не роблячи, в більшості випадків, акценту на
цілісність системи захисту інформації.
При системному підході необхідно в будь-якій фазі життєвого циклу системи
захисту інформації:
1. описувати цільове призначення та властивості ISCS як системи без
визначення складу її елементів;
2. при зосередженні уваги (створенні, оцінці/впровадженні, експлуатації,
видаленні) на окремому елементі ISCS обов’язково описувати організуючі
стосунки з іншими елементами, визначати місце і роль елемента в
системних властивостях ISCS.
Переміщення фокусу уваги з одного рівня системи на інший. Потрібно кожен
захід або засіб (елемент) ISCS розглядати як систему меншого рівня складності.
Тобто, визначити властивості цього елементу як менш складної системи, яка буде
мати звужену область діяльності. В ISCS необхідно визначити різницю між
конфігураціями впорядкованих взаємин (паттернів) систем більшого і меншого
рівня складності.
Пояснення речей в термінах зовнішнього середовища – системи більшого
рівня складності. Для ISCS зовнішнім середовищем є CITS. Цілі, задачі, функції,
характеристики ISCS потрібно формулювати у контексті цілей, задач, функцій,
характеристик CITS. Наприклад, однією із задач ISCS може бути забезпечення
цілісності певних інформаційних ресурсів CITS. Цілісність як властивість
інформації апріорі не існує, ця властивість штучно створюється власником
інформації або CITS з деякою метою. Тому, формулювання задачі ISCS повинно
бути результатом аналізу основних цільових характеристик і потреб CITS.
Перехід від пізнання об'єктів до пізнання взаємин між об’єктами.
Традиційно взаємини (процеси) між складовими ISCS описуються слабо або
взагалі не описуються. У відповідності із моделлю мережі взаємин CITS-ISCS
(рис. 1.11) процеси мають первинне значення, і тому обов’язково підлягають
проробці і опису у контексті існування CITS. Це вже частково зроблено в ISO/IEC
27001:2005 у процесному підході до створення, впровадження, експлуатації,
постійного контролю, аналізу, підтримки в робочому стані і поліпшенні системи
менеджменту захистом інформації (information security management systems,
ISMS) організації.
Уявлення про наукове знання як про мережу понять і моделей, в якій ні одна
частина не більш фундаментальна, ніж інша. CITS-ISCS є взаємозалежними
системами, які разом формують потрібні для людини (користувача, власника
інформації) властивості. Усі складові ISCS – користувачі, заходи, засоби захисту
інформації та процеси між ними, є рівноправними за значенням для системи, але
відрізняються друг від друга як системи з різним рівнем складності. Загальна
узгодженість взаємозв'язків між складовими ISCS визначає її структуру. Потрібен
перенос акценту уваги в життєвому циклі ISCS на узгодженість динамічних
взаємозв'язків.

Функціонування ISCS повинно бути не строго ієрархічне, а гібридне –
поєднання ієрархічного контролю і управління із зв’язками між складовими по
типу peer-to-peer (рівноправність).
Епістемологія повинна бути явним чином включена в опис досліджуваних
феноменів. Цей підхід використовується в нормативних документах галузі
захисту інформації, де регламентується методи та засоби загальних та
спеціальних досліджень при створенні та експлуатації ISCS. Тим не менш,
доцільно підкреслити, що отримані результати досліджень завжди повинні
містити опис самого дослідника, умови, методи та засоби дослідження.
Всі наукові поняття і теорії обмежені та приблизні. Всі відомі теорії,
методи, засоби та нормативні документи галузі захисту інформації обмежені та
приблизні. Вони придатні тільки для обмежених умов, які у природі і суспільстві
не є статичними. Розуміння цього факту дає можливість творчого (обережного)
використання та застосування у конкретних умовах теорій, методів, засобів та
нормативних документів галузі захисту інформації.
Таким чином, використання системного мислення та системного підходу для
систем захисту інформації дозволяє визначити формальну модель і ключові
характеристики мережі взаємин CITS-ISCS.
Застосування відомих методів дослідження параметрів формальної моделі при
проектуванні та експлуатації мережі взаємин CITS-ISCS дає змогу приблизитися
до створення життєздатної системи.
Оскільки центральним елементом CITS-ISCS є Людина, то потрібно врахування
у формальній моделі мережі взаємин CITS-ISCS соціальних і біологічних аспектів
діяльності Людини.
Висновки
Захист інформації - це визначення актуальних (бажаних) властивостей
інформації (конфіденційності, цілісності і доступності) та протидія загрозам
порушення визначених властивостей інформації.
Технічний захист інформації – це діяльність, спрямована на забезпечення
організаційними і інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності і
доступності інформації, яка визначена власником або уповноваженою ним
особою як об'єкт захисту.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, на який
покладена відповідальність за формування і реалізацію державної політики у
сфері ТЗІ згідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації України» від 23.02.2006 є Державна служба спеціального
зв'язку та захисту інформації України (ДССЗ ЗІ).
Стан нормативно-правової і методичної бази у сфері ТЗІ можна відстежувати
на офіційному сайті ДССЗ ЗІ dsszzi.gov.ua.
Згідно системного мислення, істотними властивостями системи (живої або
неживої), є властивості цілого, якими не володіє жодна з його частин. Нові
властивості виникають із взаємодій і взаємин між частинами. Ці властивості
порушуються, коли система фізично або теоретично розтинається на ізольовані
елементи. Хоча можна розпізнати індивідуальні частини в будь-якій системі, але
ці частини не ізольовані, і природа цілого завжди відрізняється від простої суми
його частин.

Систему не можна пізнати за допомогою аналізу. Властивості частин не є їх
внутрішніми властивостями, але можуть бути осмислені лише в контексті
крупнішого цілого. При системному підході властивості частин можуть бути
виведені лише з організації цілого. Системне мислення не концентрує увагу на
основній «цеглі», а досліджує основні принципи організації. Системне мислення
контекстуально і є протилежним аналітичному мисленню. Аналіз означає
відділення чого-небудь, з тим аби зрозуміти його, а системне мислення означає
переміщення чого-небудь в більш широкий контекст цілого.
Інформаційну безпеку CITS представимо як перебування CITS в бажаних для
людини (власника інформації або CITS) станах. При цьому "бажані стани"
природно змінюються при зміні відповідних потреб людини (власника інформації
або CITS). Забезпечити перебування CITS в "бажаних станах" може наявність у
складі CITS деякої підсистеми, а саме – комплексної системи захисту інформації
(Information Security Complex System, ISCS). ISCS – це складова частина CITS із
специфічними функціями, яку неможливо відокремити від CITS, тому далі будемо
оперувати зв’язкою CITS-ISCS.
Модель мережі взаємин CITS-ISCS представимо формально п’ятифазовим (за
фазами SDLC) гіперграфом.
Використання системного мислення та системного підходу для систем захисту
інформації дозволяє визначити формальну модель і ключові характеристики
мережі взаємин CITS-ISCS.
Застосування відомих методів дослідження параметрів формальної моделі при
проектуванні та експлуатації мережі взаємин CITS-ISCS дає змогу приблизитися
до створення життєздатної системи.
Оскільки центральним елементом CITS-ISCS є Людина, то потрібно врахування
у формальній моделі мережі взаємин CITS-ISCS соціальних і біологічних аспектів
діяльності Людини.
Контрольні питання
1. Що розуміється під терміном "інформація", і які її, істотні з погляду захисту,
властивості?
2. Які є види інформації за режимом доступу?
3. Яка суть так званої парадигми захисту інформації?
4. Яким чином парадигма захисту інформації враховує основні інформаційні
загрози?
5. Якими чинниками обумовлюється розвиток ТЗІ в Україні?
6. Які є основні загрози безпеці інформації в Україні?
7. Що є системою ТЗІ і на яких принципах реалізується державна політика у
сфері ТЗІ?
8. Хто виступає суб'єктами системи ТЗІ України?
9. Що складає правову основу технічного захисту інформації в Україні?
10. Як можна розділити нормативно-правову і методичну базу в сфері ТЗІ з
урахуванням сфери застосування?
11. Що таке "інформаційна система"?
12. Що таке система, і якими є її властивості?
13. У чому полягають ключові характеристики системного мислення та
системного підходу?

14. Якою є ієрархія за рівнем узагальнення і складності об’єктів узагальненої
інформаційно-телекомунікаційної системи?
15. Як можна представити ієрархію за рівнем узагальнення і складності?
16. Як можна застосувати ключові характеристики системного мислення та
системного підходу до моделі мережі взаємин CITS-ISCS?

