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Текст лекції

Вступ
Використовуючи результати досліджень, одержаних на першому етапі, далі
необхідно виявити повну множину загроз і їх джерел для виділених об'єктів
захисту (об'єктів інформаційної діяльності – ОІД).
Під загрозою розуміється подія, яка потенційно може порушити одну з
властивостей інформації, що захищається. Якщо джерелом загроз є діяльність
людини, то говорять про порушника, якщо об'єктивні явища, то говорять про
техногенні і стихійні джерела загроз. Результатом даного етапу повинні бути
для виділених об'єктів:
- окремі моделі загроз;
- окремі моделі техногенних і стихійних джерел загроз;
- окремі моделі порушників.
Окрема модель загроз - опис загроз і схематичне представлення шляхів їх
здійснення для об'єкту захисту.
Окрема модель техногенних і стихійних джерел загроз - абстрактний
формалізований або неформалізований опис чинників, загроз, що є джерелами,
для об'єкту захисту.
Окрема модель порушника - абстрактний формалізований або
неформалізований опис зловмисника, який здатний реалізувати загрозу (атаку)
на об'єкт захисту.
1. Класифікація загроз інформації
Загрози циркулюючої в ІС інформації залежать в загальному випадку від
структури і конфігурації ІС, технології обробки інформації в ній, стану
навколишнього фізичного середовища, дій персоналу і структури самої
інформації.
З множини способів класифікації загроз інформації найбільш загальною
(базовою) є їх класифікація за наслідками можливого впливу на інформацію:
- загрози порушення конфіденційності;
- загрози порушення цілісності;
- загрози порушення доступності.
Загрози конфіденційності направлені на розголошування конфіденційної або
секретної інформації. При реалізації цих загроз інформація стає відомою
особам, які не повинні мати до неї доступ. Загроза порушення конфіденційності
має місце всякий раз, коли можливий несанкціонований доступ до деякої
закритої інформації, що зберігається в комп'ютерній системі або передається
від однієї системи до іншої.
Інформація зберігає конфіденційність, якщо дотримуються встановлені
правила її отримання.

Загрози цілісності інформації направлені на її зміну або спотворення, що
призводить до порушення її якості або повного знищення. Цілісність
інформації може бути порушена умисно, а також в результаті об'єктивних дій з
боку середовища, що оточує систему. Ця загроза особливо актуальна для
систем передачі інформації, комп'ютерних мереж і систем телекомунікацій.
Умисні порушення цілісності інформації не слід плутати з її санкціонованою
зміною, яка виконується повноважними особами з обґрунтованою метою
(наприклад, такою зміною є періодична корекція деякої бази даних).
Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлені правила її
модифікації (знищення).
Загрози доступності (відмова в обслуговуванні) направлені на створення
таких ситуацій, коли певні навмисні дії або знижують працездатність ІС, або
блокують доступ до деяких її ресурсів. Наприклад, якщо один користувач
системи запитує доступ до деякої служби, а інший робить дії, які призводять до
блокування цього доступу, то перший користувач отримує відмову в
обслуговуванні. Блокування доступу до ресурсів може бути постійним або
тимчасовим.
Інформація зберігає доступність, якщо зберігається можливість її отримання
або модифікації тільки відповідно до встановлених правил впродовж певного
часу.
Загрози, реалізація яких призводить до втрати інформацією вказаних вище
властивостей, відповідно є загрозами конфіденційності, цілісності або
доступності інформації.
Джерелами названих вище загроз інформації можуть бути люди, апаратнопрограмні засоби і середовище, що оточує ІС та її компоненти, які можуть
впливати на інформацію ззовні (зовнішні джерела загроз) або знаходитися
всередині ІС (внутрішні джерела загроз).
За природою походження джерела загроз можуть бути природними і
штучними.
Природні - це загрози, викликані діями на ІС і її елементи фізичних процесів
або стихійних природних явищ, незалежних від людини.
Штучні – це загрози ІС, викликані діяльністю людини. Серед них, виходячи
з мотивацій дій (безвідповідальність, самоствердження, цікавість, корисливий
інтерес і т. д.), можна виділити:
- ненавмисні (ненавмисні, випадкові) загрози, викликані помилками в
апаратно-програмному забезпеченні і діях персоналу;
- навмисні загрози – задумані (заборонені) дії людей направлені на
порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації.
Поширена також класифікація інформаційних загроз за характером, типам і
способам їх реалізації.
За характером реалізації загрози інформації розділяють на пасивні (без
порушення цілісності ІС і якої-небудь дії на її елементи) і активні, здійснювані
шляхом прямого або непрямого контакту джерела загроз з елементами ІС за
допомогою якої-небудь дії. Перевага пасивних способів полягає в тому, що їх
складніше виявити. Реалізація активних способів дозволяє добитися
результатів, досягнення яких при використанні пасивних загроз неможливе.
До основних типів реалізації загроз відносяться:

- стихійні лиха;
- зловмисні дії;
- побічні явища;
- відмови, збої, помилки елементів ІС.
Більш непередбачуваними з погляду загрози захищеності інформації і, як
наслідок, менш опрацьованими є заходи по запобіганню зловмисним діям і
побічним явищам.
До побічних явищ відносяться:
- електромагнітні випромінювання (ЕМВ) пристроїв ІС;
- паразитні наведення;
- зовнішні ЕМВ;
- вібрація;
- зовнішні атмосферні умови.
До зловмисних дій в загальному випадку відносять такі категорії порушень
безпеки як розкрадання, підміна, підключення, поломка (пошкодження),
диверсія.
Зловмисні дії можуть здійснюватися безвідносно до обробки інформації або в
процесі її обробки, з доступом до елементів ІС або без нього, активно або
пасивно (тобто із зміною стану системи або без).
Залежно від цього основні типи зловмисних загроз інформації в ІС можна
класифікувати таким чином:
- безвідносно до обробки інформації і без доступу зловмисника до
елементів ІС: підслуховування розмов; використання оптичних,
візуальних або акустичних засобів;
- в процесі обробки без доступу зловмисника до елементів ІС: ЕМВ;
паразитні наведення; зовнішні ЕМВ; підключення апаратури реєстрації;
- безвідносно до обробки інформації з доступом зловмисника до елементів
ІС, але без зміни останніх: копіювання магнітних і інших носіїв,
вихідних і інших документів; розкрадання виробничих відходів;
- в процесі обробки з доступом зловмисника до елементів ІС, але без зміни
останніх: копіювання інформації в процесі обробки; маскування під
зареєстрованого
користувача;
використання
недоліків
мов
програмування, програмних пасток, недоліків операційних систем і
вірусів;
- безвідносно до обробки інформації з доступом зловмисника до елементів
ІС із зміною останніх: підміна машинних носіїв, вихідних документів,
апаратури, елементів програм, елементів баз даних, розкрадання носіїв і
документів; включення в програми "троянських коней", "бомб" і т.п.;
читання залишкової інформації в запам'ятовуючих пристроях після
виконання санкціонованих запитів;
- в процесі обробки з доступом зловмисника до елементів ІС із зміною
останніх;
- незаконне підключення до апаратури і ліній зв'язку, зняття інформації на
шинах живлення.
За способами реалізації загрози можуть здійснюватися:
- по
технічних
каналах,
що
включають
канали
побічних
електромагнітних випромінювань і наведень (ПЕМВН), акустичні,

оптичні, радіо-, радіотехнічні, хімічні і іншими каналам витоку
інформації (КВІ);
- по каналах спеціального впливу за рахунок формування спеціальних
полів і сигналів в цілях руйнування системи захисту або порушення
цілісності інформації;
- несанкціонованим доступом (НСД) в результаті підключення до
апаратури і ліній зв'язку, маскування під зареєстрованих (законних)
користувачів, подолання заходів захисту для отримання (використання)
інформації або нав'язування помилкової, застосування закладних
пристроїв і вбудованих програм та впровадження комп'ютерних вірусів.
2. Технічні канали витоку інформації та НСД в комп'ютерних системах
Для перехоплення, обробки і аналізу інформації в КВІ можуть
використовуватися різноманітні технічні засоби (ТЗс), а також люди
(порушники). Тоді існуючі КВІ залежно від джерел і одержувачів інформації
утворюють чотири основних типу каналів: "людина – людина", "людина – ТЗс
", " ТЗс – ТЗс " і " ТЗс – людина".
Якщо інформаційний потік розповсюджується в напрямі від носія до
одержувача, то утворюється узагальнений канал витоку, якщо ж інформаційний
потік у вигляді явної або прихованої дії направлений по вищезгаданих чотирьох
типах каналів від порушника до носія інформації, то виникає так званий
узагальнений канал інформаційної дії на носій інформації (канал спеціального
впливу). Залежно від того, на який параметр носія інформації задумано
здійснити дію, порушником можуть бути застосовані психічні, фізичні,
програмно-математичні, радіоелектронні та інші способи і засоби.
Параметрами, на які задумано здійснити дію, можуть бути різні характеристики
матеріальних носіїв, у тому числі і власні характеристики головного прямого
носія інформації – людини.
Найбільшою інформативністю володіють КВІ, в яких для добування
конфіденційної інформації використовуються різні технічні засоби. Такі канали
одержали назву технічних (ТКВІ). Структура будь-якого ТКВІ, що утворюється
в результаті перехоплення, може бути представлена у вигляді системи передачі
інформації (рис. 3.1). При цьому процес передачі повідомлень розбивається на
три основні етапи. На початку кожне повідомлення а(t) перетвориться
передавачем в небезпечний (інформаційний) сигнал b(t). Небезпечний сигнал
переміщається по тракту його розповсюдження, де на нього діє завада p(t) і він
затухає. Далі одержаний на приймальній стороні небезпечний сигнал b'(t)
перетворюється приймачем порушника в повідомлення a'(t). Оскільки завади в
загальному випадку мають випадковий характер, сигнал на вході приймача b'(t)
буде випадковим чином відрізнятися від b(t) і повідомлення а(t) може
відрізнятися від a'(t).
ТКВІ може бути утворений як за допомогою спеціальних закладних
пристроїв (мініатюрні передавачі) і приймачів, так і з допомогою тільки
приймачів, які приймають небезпечні сигнали, утворені несанкціонованим
перетворенням сигналів з ІПЗ у технічних засобах обробки інформації.
Залежно від використовуваних фізичних полів (трактів) ТКВІ можна
класифікувати відповідно до рис. 3.2.
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Рис. 3.1

Рис. 3.2

Фізичні принципи утворення ТКВІ і використовувані технічні засоби
розвідки є окремою достатньо великою темою і зараз не розглядаються.
3. Окрема модель загроз
При складанні окремої моделі загроз для об'єктів інформаційної діяльності,
тобто впорядкованого опису загроз і шляхів їх здійснення, необхідно
класифікувати загрози і вказати фізичні місця їх ініціації і прояву.
Як приклад, можна привести варіант опису штучних навмисних загроз і їх
класифікацію для КС другого класу (локальна обчислювальна мережа (ЛОМ))
при наступних початкових даних:
- технологія мережі - Ethernet, що працює на швидкості 100 Мбіт/с, з
середовищем передачі інформації 10BASE-T (вита пара), 10BASE-FL та
Radio Ethernet;
- топологія - типу «пасивне дерево»;
- комутаційні вузли і устаткування, що забезпечує передачу:
o кабелі для передачі інформації;
o роз'єми для приєднання кабелів;
o мереживі адаптери;
o конвертори-трансівери;
o концентратори;
o комутатори;
o маршрутизатори;
o шлюзи;
- мережа функціонує на основі декількох серверів:
o Web;
o FTP;
o поштовий;
- використовується два стеки протоколів IBM/Microsoft і TCP/IP;
- операційні системи на серверах і робочих станціях КС:
o різні версії Windows;
o різні версії Linux.
Визначимо класам загроз чисельно-буквені позначення (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Знакомісце
+.*.*.*.0
*.+.*.*.0
*.*.+.*.0

*.*.*.+.0

Загрози
ЗШ - зовнішні,
ВТ – внутрішні.
П – пасивні,
А – активні.
К – порушення конфіденційності,
Ц – порушення цілісності,
Д – порушення доступності.
КВІ – по каналах витоку інформації,
КСВ – по каналах спеціального впливу,
НСД – шляхом несанкціонованого доступу в КС.

Конкретні загрози відповідно до своєї приналежності позначатимуться
набором букв, які перелічені через крапки, і її порядковим номером. У таблиці
3.2 вказані ідентифікатори і
Таблиця 3.2
Ідентифікатор
Опис загрози
ВТ А Д НСД 1 Порушення фізичної цілісності ліній зв'язку
ВТ А Д НСД 2 Порушення фізичної цілісності комутаційних вузлів
ВТ А Д НСД 3 Фізичний вивід з ладу серверів ЛОМ
Формування спеціальних сигналів в лініях зв'язку і комутаційних
ВТ А Д КСВ 1
вузлах з метою порушення працездатності мережі
Формування спеціальних радіосигналів для блокування виходу
ЗШ А Д КСВ 2
ЛОМ по радіоканалу в глобальну мережу
ВТ А К КВІ 1 Індукційне зняття інформації в електричних лініях зв'язку
Контактне підключення до ліній зв'язку з метою перехоплення
ВТ А К КВІ 2
інформації
ЗШ П К КВІ 3 Перехоплення даних в радіоканалі
Перехоплення ПЕМВН при функціонуванні комп'ютерів і
ЗШ П К КВІ 4
комунікаційних вузлів ЛОМ

В окрему модель загроз ОІД доцільно включити наступні розділи,
інформація для яких вже зібрана на першому і в процесі другого етапів.
1. Ситуаційний план ОІД:
o план розміщення об'єкту щодо зовнішнього оточення;
o характеристика об'єктів із зовнішнього оточення;
o існуючі організаційні заходи і технічні засоби охорони ОІД;
o місця можливого розміщення стаціонарних і мобільних засобів
ведення технічної розвідки;
o напрями, сектори і зони можливого ведення технічної розвідки.
2. Генеральний план ОІД:
o генеральний план ОІД;
o загальна характеристика будівлі, в якій розташований ОІД;
o характеристика приміщень, де циркулює ІПЗ;
o характеристика суміжних приміщень.
3. Основні технічні засоби:
o схема розміщення ОТЗ на генеральному плані ОІД;
o опис ОТЗ.
4. Допоміжні технічні засоби і системи:
o схема розміщення ДТСЗ на генеральному плані ОІД;
o опис ДТСЗ.
5. Телекомунікації ОТЗ і ДТСЗ, будівельні і інженерні конструкції, а також
комунікації, які виходять за межі контрольованої зони:
o опис з вказівкою на генеральному плані.
6. Опис загроз для ОІД:
o ідентифікація загроз (див. приклад вище);
o вказівка на генеральному плані місць виникнення і прояву
ідентифікованих загроз.
4. Джерела загроз і окрема модель порушника
Загрози самі по собі не виникають, носіями загроз безпеки інформації є
джерела загроз. Джерелами загроз можуть бути:

- суб'єкти (особи);
- об'єктивні прояви.
Причому, джерела загроз можуть знаходитися як усередині організації, що
захищається, – внутрішні джерела, так і поза нею – зовнішні джерела.
Всі джерела загроз безпеки інформації можна розділити на три основні
групи:
1. Обумовлені діями суб'єкта (антропогенні джерела загроз).
2. Обумовлені технічними засобами (техногенні джерела загроз).
3. Обумовлені стихійними джерелами.
Антропогенними джерелами загроз безпеки інформації виступають суб'єкти,
дії яких можуть бути кваліфіковані як навмисні або випадкові злочини.
Перша група найбільш велика і представляє найбільший інтерес з погляду
організації захисту, оскільки дії суб'єкта завжди можна оцінити, спрогнозувати
і вжити адекватні заходи. Методи протидії в цьому випадку керовані і
безпосередньо залежать від організаторів захисту інформації. Як антропогенне
джерело загроз можна розглядати суб'єкта, що має доступ (санкціонований або
несанкціонований) до роботи з штатними засобами об'єкту, що захищається.
Суб'єкти (джерела), дії яких можуть привести до порушення безпеки
інформації можуть бути як зовнішні [1.А.], так і внутрішні [1.B.]. Зовнішні
джерела можуть бути випадковими або навмисними і мати різний рівень
кваліфікації.
Внутрішні
суб'єкти
(джерела),
як
правило,
є
висококваліфікованими фахівцями в сфері розробки і експлуатації програмного
забезпечення і технічних засобів, знайомі із специфікою вирішуваних задач,
структурою і основними функціями і принципами роботи програмно-апаратних
засобів захисту інформації, мають можливість використання штатного
устаткування і технічних засобів мережі.
Необхідно враховувати також, що особливу групу внутрішніх антропогенних
джерел складають особи з порушеною психікою і спеціально впроваджені і
завербовані агенти, які можуть бути з числа основного, допоміжного і
технічного персоналу, а також представників служби захисту інформації. Дана
група розглядається у складі перерахованих вище джерел загроз, але методи
захисту від загроз для цієї групи можуть мати свої відмінності.
Друга група містить джерела загроз, які визначаються технократичною
діяльністю людини і розвитком цивілізації. Проте, наслідки, викликані такою
діяльністю вийшли з під контролю людини і існують самі по собі.
Даний клас джерел загроз безпеки інформації особливо актуальний, оскільки
в умовах, що склалися, експерти очікують різкого зростання числа техногенних
катастроф, викликаних фізичним і моральним старінням устаткування, а також
відсутністю матеріальних засобів на його оновлення. Технічні засоби, що є
джерелами потенційних загроз безпеки інформації так само можуть бути
зовнішніми [2.A.] і внутрішніми [2.B.].
Третя група джерел загроз об'єднує, обставини, що становлять непереборну
силу, тобто такі обставини, які носять об'єктивний і абсолютний характер, що
розповсюджується на всіх. До непереборної сили в законодавстві і договірній
практиці відносять стихійні лиха або інші обставини, які неможливо
передбачити або запобігти або можливо передбачити, але неможливо запобігти
при сучасному рівні людського знання і можливостей. Такі джерела загроз

абсолютно не піддаються прогнозуванню і тому заходи захисту від них повинні
застосовуватися завжди.
Стихійні джерела потенційних загроз інформаційної безпеки, як правило, є
зовнішніми по відношенню до об'єкту, що захищається, і під ними розуміються,
перш за все, природні катаклізми [3.A.]. Класифікація і перелік джерел загроз
приведені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Ідентифікатор
[1.0.0]
[1.A.0]
[1.A.1]
[1.A.2]
[1.A.3]
[1.A.4]
[1.A.5]
[1.A.6]
[1.B.0]
[1.B.1]
[1.B.2]
[1.B.3]
[1.B.4]
[2.0.0]
[2.A.0]
[2.A.1]
[2.A.2]
[2.A.3]
[2.B.0]
[2.B.1]
[2.B.2]
[2.B.3]
[2.B.4]
[3.0.0]
[3.A.0]
[3.A.1]
[3.A.2]
[3.A.3]
[3.A.4]
[3.A.5]
[3.A.6]
[3.A.7]
[3.A.8]
[3.A.9]

Джерела загроз інформаційної безпеки
АНТРОПОГЕННІ ДЖЕРЕЛА
Зовнішні антропогенні джерела
кримінальні структури
потенційні злочинці і хакери
недобросовісні партнери
технічний персонал постачальників телематичних послуг
представники наглядових організацій і аварійних служб
представники силових структур
Внутрішні антропогенні джерела*
основний персонал (користувачі, програмісти, розробники)
представники служби захисту інформації (адміністратори)
допоміжний персонал (прибиральники, охорона)
технічний персонал (життєзабезпечення, експлуатація)
ТЕХНОГЕННІ ДЖЕРЕЛА
Зовнішні техногенні джерела загроз
засоби зв'язку
мережі інженерних комунікацій (водопостачання, каналізації)
транспорт
Внутрішні техногенні джерела загроз
неякісні технічні засоби обробки інформації
неякісні програмні засоби обробки інформації
допоміжні засоби (охорона, сигналізації, телефонії)
інші технічні засоби, вживані в установі
СТИХІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ
Зовнішні стихійні джерела
пожежі
землетруси
повені
урагани
магнітні бурі
радіоактивне випромінювання
різні непередбачені обставини
нез'ясовні явища
інші форс-мажорні обставини**

Примітки:
*
Особливу групу внутрішніх антропогенних джерел складають спеціально
впроваджені і завербовані агенти з числа основного, допоміжного, технічного
персоналу і представників служби захисту інформації. Ця група не
розглядається як самостійна, але при аналізі, у разі виникнення потенційної
можливості впровадження агентів, необхідно враховувати особливості захисту
від таких джерел при розгляді можливостей внутрішніх антропогенних джерел.

**

В даному випадку під терміном «інші форс-мажорні обставини» розуміється
юридична складова форс-мажору, тобто різні рішення найвищих державних
органів, страйки, війни, революції і т. п., що приводять до виникнення обставин
непереборної сили.
З метою впорядкування і визначення актуальної кількості джерел загроз, які
розглядаються, необхідно їх ранжирувати 1.
При виборі методу ранжирування джерел загроз можна використовувати
методологію, викладену в міжнародних стандартах, а також практичний досвід
експертів в сфері інформаційної безпеки.
Всі джерела загроз мають різний ступінь небезпеки S i , яку можна кількісно
оцінити, провівши їх ранжирування. При цьому, оцінка ступеня небезпеки
проводиться за непрямими показниками.
Як критерії порівняння (показників) можна, наприклад, вибрати:
- можливість виникнення джерела S1i – визначається:
o ступенем доступності до можливості використовувати вразливість
ОІД (для антропогенних джерел);
o віддаленістю від вразливості (для техногенних джерел);
o особливістю обстановки (для випадкових джерел) (наприклад,
сейсмічна обстановка);
- готовність джерела S 2i – визначається:
o ступенем кваліфікації джерела загрози (для антропогенних джерел);
o привабливістю здійснення діянь з боку джерела загрози (для
антропогенних джерел);
o наявністю необхідних умов (для техногенних і стихійних джерел);
- фатальність S3i – визначається ступенем неусувності наслідків
реалізації загрози.
Кожен показник оцінюється експертно-аналітичним методом по п’ятибальній
системі. Причому, 1 відповідає мінімальному ступеню впливу оцінюваного
показника на небезпеку використання джерела, а 5 – максимальному.
Si для окремого джерела можна визначити як відношення добутку
вищенаведених показників до максимального значення (5Ч5Ч5=125).
S S S
Si  1i 2i 3i
(3.1)
125

Показники S1i і S 2i визначаються як середнє своїх складових.
Ступінь доступності до об'єкту, що захищається, може бути класифікований
за наступною шкалою:
а) високий ступінь доступності – антропогенне джерело загроз має повний
доступ до технічних і програмних засобів обробки інформації, що
захищається (характерний для внутрішніх антропогенних джерел,
наділених максимальними правами доступу, наприклад, представники
служб безпеки інформації, адміністратори);
б) перший середній ступінь доступності – антропогенне джерело загроз має
можливість опосередкованого, не визначеного функціональними
обов'язками, (за рахунок побічних каналів витоку інформації,
1

Ранжирування - розташування значень ознаки, що змінюється, в порядку зростання або убування. Вважається найпростішим способом
впорядкування первинних документів. (Короткий словник по соціології)

використання можливості доступу до привілейованих робочих місць)
доступу до технічних і програмних засобів обробки інформації, що
захищається (характерний для внутрішніх антропогенних джерел);
в) другий середній ступінь доступності – антропогенне джерело загроз має
обмежену можливість доступу до програмних засобів через введені
обмеження у використанні технічних засобів, функціональних обов'язків
або по роду своєї діяльності (характерний для внутрішніх антропогенних
джерел із звичайними правами доступу, наприклад, користувачі, або
зовнішніх антропогенних джерел, що мають право доступу до засобів
обробки і передачі інформації, що захищається, наприклад, хакери,
технічний персонал постачальників телематичних послуг);
г) низький ступінь доступності – антропогенне джерело загроз має дуже
обмежену можливість доступу до технічних засобів і програм,
оброблювальних інформацію, що захищається (характерний для
зовнішніх антропогенних джерел).
д) відсутність доступності – антропогенне джерело загроз не має доступу
до технічних засобів і програм, які обробляють інформацію, що
захищається;
е) не можливо оцінити.
Ступінь віддаленості від об'єкту, що захищається, можна характеризувати
наступними параметрами:
а) співпадаючі об'єкти – об'єкти захисту самі містять джерела техногенних
загроз і їх територіальне розділення неможливо;
б) близько розташовані об'єкти – об'єкти захисту розташовані в
безпосередній близькості від джерел техногенних загроз і будь-який
прояв таких загроз може зробити істотний вплив на об'єкт, що
захищається;
в) середньо віддалені об'єкти – об'єкти захисту розташовуються на відстані
від джерела техногенних загроз, де прояв впливу цих загроз на об'єкт
захисту може бути не істотним;
г) віддалено розташовані об'єкти – об'єкт захисту розташовується на
відстані від джерела техногенних загроз, що виключає можливість його
прямої дії.
д) сильно віддалені об'єкти – об'єкт захисту розташовується на значному
віддалені від джерела техногенних загроз, що повністю виключає будь-які
дії на об'єкт, що захищається, у тому числі і по вторинних проявах;
е) не можливо оцінити.
Особливості обстановки характеризуються розташуванням об'єктів захисту
в різних природних, кліматичних, сейсмологічних, гідрологічних і інших
умовах. Особливості обстановки можна оцінити за наступною шкалою:
а) дуже небезпечні умови – об'єкт захисту розташований в зоні дії
природних катаклізмів;
б) небезпечні умови – об'єкт захисту розташований в зоні, в якій
багаторічні спостереження показують можливість прояву природних
катаклізмів;
в) помірно небезпечні умови – об'єкт захисту розташований в зоні в якій за
спостереженнями, що проводяться, впродовж довгого періоду відсутні

прояви природних катаклізмів, але є передумови виникнення стихійних
джерел загроз на самому об'єкті;
г) слабо небезпечні умови – об'єкт захисту знаходиться поза межами зони
дії природних катаклізмів, проте на об'єкті є передумови виникнення
стихійних джерел загроз;
д) безпечні умови – об'єкт захисту знаходиться поза межами зони дії
природних катаклізмів і на об'єкті відсутні передумови виникнення
стихійних джерел загроз;
е) не можливо оцінити.
Кваліфікація антропогенних джерел грає важливу роль у визначенні їх
можливостей по здійсненню протиправних діянь. Може бути прийнята
наступна класифікація рівня кваліфікації по можливості (рівню) взаємодії з ІС,
що захищається (комп'ютерною мережею):
0. нульовий рівень – визначається відсутністю можливості якого-небудь
використання програм;
1. перший рівень – обмежується можливістю запуску завдань/програм з
фіксованого набору, призначеного для обробки інформації, що
захищається (рівень некваліфікованого користувача);
2. другий рівень – враховує можливість створення і запуску користувачем
власних програм з новими функціями по обробці інформації (рівень
кваліфікованого користувача, програміста);
3. третій рівень – визначається можливістю керування функціонуванням
мережею, тобто дією на базове програмне забезпечення, її склад і
конфігурацію (рівень системного адміністратора);
4. четвертий рівень – визначається всім об'ємом можливостей суб'єктів, що
здійснюють проектування і ремонт технічних засобів, аж до включення до
складу мережі власних технічних засобів з новими функціями по обробці
інформації (рівень розробника і адміністратора);
5. не можливо оцінити.
Нульовий рівень є найнижчим рівнем можливостей по веденню діалогу
джерела загроз з мережею, що захищається. При оцінці можливостей
антропогенних джерел передбачається, що суб'єкт, який здійснює протиправні
дії, або володіє, або може скористатися правами відповідного рівня.
Привабливість здійснення діяння з боку джерела загроз може бути
встановлена таким чином:
а) особливо привабливий рівень – інформаційні ресурси, що захищаються,
містять інформацію, яка може нанести непоправну втрату і привести до
краху організації, що здійснює захист;
б) привабливий рівень – інформаційні ресурси, що захищаються, містять
інформацію, яка може бути використана для отримання вигоди на користь
джерела загрози або третіх осіб;
в) помірно привабливий рівень – інформаційні ресурси, що захищаються,
містять інформацію, розголошування якої може завдати збитку окремим
особам;
г) слабо привабливий рівень – інформаційні ресурси, що захищаються,
містять інформацію, яка при її накопиченні і узагальненні протягом
певного періоду може заподіяти збиток організації, що здійснює захист;

д) непривабливий рівень – інформація не представляє інтерес для джерела
загрози;
е) не можливо оцінити.
Необхідні умови готовності джерела визначаються виходячи з можливості
реалізації тієї або іншої загрози в конкретних умовах розташування об'єкту.
При цьому передбачається:
а) загроза практично реалізуєма - умови вже присутні і загроза напевно вже
реалізується;
б) загроза реалізуєма - умови сприятливі або можуть бути сприятливі для
реалізації загрози (наприклад, активізація сейсмічної активності);
в) загроза помірно реалізуєма – тобто умови сприятливі для реалізації
загрози, проте довгострокові спостереження не припускають можливості
її активізації в період існування і активної діяльності об'єкту захисту;
г) загроза слабо реалізуєма – тобто існують об'єктивні причини на самому
об'єкті або в його оточенні, перешкоджаючі реалізації загрози;
д) загроза не реалізуєма – тобто відсутні передумови для реалізації
передбачуваної події;
ж) не можливо оцінити.
Ступінь неусувності наслідків прояву загрози (фатальність) визначається за
наступною шкалою:
а) неусувні наслідки – результати прояву загрози можуть привести до
повного руйнування (знищення, втрати) об'єкту захисту, як наслідок до
непоправних втрат і виключення можливості доступу до інформаційних
ресурсів, що захищаються;
б) практично неусувні наслідки – результати прояву загрози можуть
привести до руйнування (знищення, втрати) об'єкту і до значних витрат
(матеріальних, часових і ін.) на відновлення наслідків, порівняних з
витратами на створення нового об'єкту і істотному обмеженню часу
доступу до ресурсів, що захищаються;
в) частково усувні наслідки – результати прояву загрози можуть привести
до часткового руйнування об'єкту захисту і, як наслідок, до значних
витрат на відновлення, обмеженню часу доступу до ресурсів, що
захищаються;
г) усувні наслідки – результати прояву загрози можуть привести до
часткового руйнування (знищенню, втраті) об'єкту захисту, що не
вимагають великих витрат на його відновлення і, що практично не
впливають на обмеження часу доступу до інформаційних ресурсів, які
захищаються;
д) відсутність наслідків – результати прояву загрози не можуть вплинути на
діяльність об'єкту захисту;
з) не можливо оцінити.
Результати проведеного ранжирування щодо конкретного об'єкту захисту
можна звести в таблицю, що дозволяє визначити найбільш небезпечні для
даного об'єкту джерела загроз безпеки інформації. При виборі допустимого
рівня джерела загроз передбачається, що джерела загроз, які мають коефіцієнт
Si менш (0,1…0,2) можуть надалі не враховуватися, як малоймовірні.

Визначення актуальних (найбільш небезпечних) загроз здійснюється на
основі аналізу розташування об'єктів захисту і структури побудови
інформаційної системи, а також інформаційних ресурсів, що підлягають
захисту.
Відповідно до нормативних документів при побудові системи захисту окрім
створення окремої моделі загроз для ОІД необхідно описати (побудувати)
модель можливого порушника, тобто особливо виділити суб'єктивні джерела
загроз.
Порушник - це особа, що здійснила спробу виконання заборонених операцій
(дій) помилково, по незнанню або усвідомлено із злим наміром (з корисливих
інтересів) або без такого (заради гри або задоволення, з метою
самоствердження і т.п.) і що використовує для цього різні можливості, методи і
засоби.
Зловмисник - порушник, що навмисно йде на порушення з корисливих
мотивів.
Неформальна модель порушника відображає його практичні і теоретичні
можливості, апріорні знання, час і місце дії і т.п. Для досягнення своєї мети
порушник повинен докласти зусилля, витратити певні ресурси. Дослідивши
причини порушень, можна або вплинути на ці причини (якщо можливо), або
точніше визначити вимоги до системи захисту від даного виду порушень або
злочинів.
У кожному конкретному випадку, з урахуванням конкретної технології
обробки інформації, може бути визначена модель порушника, яка повинна бути
адекватна реальному порушнику для даної ІС.
Модель порушника - абстрактний формалізований або неформалізований
опис зловмисника, який прагне реалізувати атаку.
При розробці моделі порушника можуть враховуватися наступні можливі
відомості (табл. 3.4):

категорії осіб, з числа яких може бути порушник;

мотиви (цілі) порушника;

ступінь знань про ІС;

використовувані технічні засоби;

місце дії;

час дії;

і таке інше.
Таблиця 3.4
Ознака
Характеристика
характеристики
Категорія
Зовнішні порушники
кримінальні структури
потенційні злочинці і хакери
недобросовісні партнери
технічний персонал постачальників телематичних послуг
представники наглядових організацій і аварійних служб
представники силових структур
Внутрішні порушники
основний персонал (користувачі, програмісти, розробники)

Ознака
характеристики

Характеристика

представники служби захисту інформації (адміністратори)
допоміжний персонал (прибиральники, охорона)
технічний персонал (життєзабезпечення, експлуатація)
безвідповідальність
Мотиви
самоствердження
корисливий інтерес
отримання необхідної інформації в потрібному об'ємі і асортименті
мати можливість вносити зміни в інформаційні потоки у відповідності з
Мета
своїми намірами (інтересами, планами)
нанесення збитків шляхом знищення матеріальних і інформаційних
цінностей
знає функціональні особливості ІС
вміє користуватися штатними засобами
Ступінь
знань
має високий рівень знань і досвід роботи
про ІС
має високий рівень знань у сфері проектування та експлуатації ІС
знає структуру, функції и механізм дії засобів захисту
тільки агентурні методи отримання даних
пасивні засоби
Використовувані
штатні засоби
засоби
методи і засоби активного впливу
програмні закладки і спеціальні програми
без доступу на контрольовану територію
з контрольованої території без доступу в приміщення
усередині приміщень але без доступу до ІС
Місце дії
з робочих місць операторів
з доступом в зону баз даних, архівів
з доступом в зону керування засобами забезпечення безпеки ІС
в процесі функціонування ІС
в період неактивності компонентів ІС
Час дії
як в процесі функціонування ІС, так і в період неактивності
компонентів системи

Окрему модель порушника ОІД також можна скласти, використовуючи
чисельно-буквені позначення.
У результаті, після проведення робіт відповідно до другого етапу побудови
СЗІ, необхідно мати наступні документи (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
№
Найменування документа
1. Окремі моделі загроз для об'єктів інформаційної
діяльності
2. Окрема модель техногенних і стихійних джерел загроз
для об'єктів інформаційної діяльності
3. Окремі моделі порушників для об'єктів інформаційної
діяльності

Примітка
Можливо по кількості ОІД
Може бути одна для всіх
ОІД
Можливо по кількості ОІД

Висновки
Результатом другого етапу повинні бути для виділених об'єктів:
- окремі моделі загроз;
- окремі моделі техногенних і стихійних джерел загроз;

- окремі моделі порушників.
Окрема модель загроз - опис загроз і схематичне представлення шляхів їх
здійснення для об'єкту захисту.
Окрема модель техногенних і стихійних джерел загроз - абстрактний
формалізований або неформалізований опис чинників, загроз, що є джерелами,
для об'єкту захисту.
Окрема модель порушника - абстрактний формалізований або
неформалізований опис зловмисника, який здатний реалізувати загрозу (атаку)
на об'єкт захисту.
Контрольні питання
1. Як можна класифікувати загрози інформації?
2. Що є технічними каналами витоку інформації?
3. Як можна класифікувати технічні канали витоку інформації?
4. Як за допомогою схеми можна представити можливі канали витоку і
несанкціонований доступ до інформації в типовому одноповерховому
приміщенні?
5. Як можна описати і представити загрози в окремій моделі загроз?
6. Які розділи доцільно включити в окрему модель загроз об'єкту
інформаційної діяльності?
7. Яка класифікація і перелік джерел загроз інформаційної безпеки?
8. Яким методом можна провести ранжирування джерел загроз інформаційної
безпеки?
9. Яка класифікація використовується при створенні окремої моделі
порушника?
10. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
другого етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?

