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Текст лекції

Вступ
Наступним етапом у побудові СЗІ є проведення оцінки вразливості і ризиків
для інформаційних ресурсів, що підлягають захисту, при виявленій множині
загроз. Розглянемо основні положення щодо цього.
1. Оцінка вразливості інформаційних ресурсів
Загрози, як потенційні події, спрямовані проти об'єкту захисту, проявляються
через вразливості (чинники), що приводять до порушення безпеки інформації

на конкретному ОІД. Вразливості є властивостями ОІД, невід’ємні від нього і
обумовлюються недоліками:
 процесу функціонування;
 властивостями архітектури автоматизованих систем;
 протоколами обміну і інтерфейсами;
 вживаним програмним забезпеченням і апаратною платформою;
 умовами експлуатації і розташування.
Джерела загроз можуть використовувати вразливості для порушення безпеки
інформації, отримання незаконної вигоди (нанесення збитку власнику,
користувачу інформації).
Крім того, можливі не зловмисні дії джерел загроз по активізації тих або
інших вразливостей, що завдають шкоди. Кожній загрозі можуть бути
співставленні різні вразливості. Усунення або істотне ослаблення вразливостей
впливає на можливість реалізації загроз безпеки інформації.
Для зручності аналізу, вразливості можна розділити на:
 класи (позначаються заголовними буквами)
 групи (позначаються римськими цифрами)
 підгрупи (позначаються рядковими буквами).
Вразливості безпеки інформації можуть бути:
[А] об'єктивними;
[В] суб'єктивними;
[С] випадковими.
Об'єктивні вразливості залежать від особливостей побудови і технічних
характеристик устаткування, вживаного на об'єкті, що захищається. Повне
усунення цих вразливостей неможливе, але вони можуть істотно ослаблятися
технічними і інженерно-технічними методами блокування загроз безпеки
інформації.
Суб'єктивні вразливості залежать від дій співробітників і, в основному,
усуваються організаційними і програмно-апаратними методами.
Випадкові вразливості залежать від особливостей середовища навколо
об’єкту, який захищається, і непередбачених обставин. Ці чинники, як правило,
мало передбачені і їх усунення можливо тільки при проведенні комплексу
організаційних і інженерно-технічних заходів щодо протидії загрозам
інформаційної безпеки.
Класифікація і перелік вразливостей інформаційної безпеки приведений табл.
2.8., які по суті достатньо близькі до класифікації і переліку загроз, оскільки
загрози можуть реалізуватися тільки через вразливості ОІД.
Таблиця 4.1. Класифікація і перелік вразливостей інформаційної безпеки
Код
[A.0.0.0]
[А.I.0.0]
[A.I.a.0]
[A.I.a.1]
[A.I.a.2]
[A.I.a.3]
[A.I.a.4]

Вразливості інформаційної безпеки
ОБ'ЄКТИВНІ ВРАЗЛИВОСТІ
супутні технічним засобам випромінювання
електромагнітні
побічні випромінювання елементів технічних засобів
кабельних ліній технічних засобів
випромінювання на частотах роботи генераторів
на частотах самозбудження підсилювачів

Код
[A.I.b.0]
[A.I.b.1]
[A.I.b.2]
[A.I.b.3]
[A.I.c.0]
[A.I.c.1]
[A.I.c.2]
[A.II.0.0]
[A.II.a.0]
[A.II.a.1]
[A.II.a.2]
[A.II.a.3]
[A.II.a.4]
[A.II.b.0]
[A.II.b.1]
[A.II.b.2]
[A.II.b.3]
[A.III.0.0]
[A.III.a.0]
[A.III.a.1]
[A.III.a.2]
[A.III.a.3]
[A.III.a.4]
[A.III.a.5]
[A.III.b.0]
[A.III.b.1]
[A.III.b.2]
[A.III.b.3]
[A.IV.0.0]
[A.IV.a.0]
[A.IV.a.1]
[A.IV.a.2]
[A.IV.a.3]
[A.IV.a.4]
[A.IV.b.0]
[A.IV.b.1]
[A.IV.b.2]
[A.IV.b.3]
[B.0.0.0]
[B.I.0.0]
[B.I.a.0]
[B.I.a.1]
[B.I.a.2]
[B.I.a.3]
[B.I.a.4]
[B.I.а.5]
[B.I.а.6]
[B.I.b.0]
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електричні
наведення електромагнітних випромінювань на лінії і провідники
просочування сигналів в ланцюзі електроживлення, в ланцюзі заземлення
нерівномірність споживання струму електроживлення
звукові
акустичні
віброакустичні
активізуємі
висока ймовірність, що апаратні закладки встановлені
у телефонні лінії
у мережі електроживлення
у приміщеннях
у технічних засобах
висока ймовірність, що є програмні закладки
шкідливі програми
технологічні виходи з програм
нелегальні копії ПЗ
визначувані особливостями елементів
елементи, що володіють електроакустичними перетвореннями
телефонні апарати
гучномовці і мікрофони
котушки індуктивності
дроселі
трансформатори і ін.
елементи, схильні до дії електромагнітного поля
магнітні носії
мікросхеми
нелінійні елементи, схильні ВЧ нав'язуванню
визначувані особливостями об'єкту, що захищається
місцеположенням об'єкту
відсутність контрольованої зони
наявність прямої видимості об'єктів
віддалених і мобільних елементів об'єкту
вібруючих поверхонь, що відбивають
організацією каналів обміну інформацією
використання радіоканалів
глобальних інформаційних мереж
каналів, що орендуються
СУБ'ЄКТИВНІ ВРАЗЛИВОСТІ
можливість помилки (халатність)
при підготовці і використанні програмного забезпечення
при розробці алгоритмів і програмного забезпечення
при інсталяції і завантаженні програмного забезпечення
при експлуатації програмного забезпечення
при введенні даних (інформації)
при настройці сервісів універсальних систем
самонавчальної (самоналагоджувальної) складної системи (систем)
при експлуатації технічних засобів

Код
[B.I.b.1]
[B.I.b.2]
[B.I.b.3]
[B.I.c.0]
[B.I.c.1]
[B.I.c.2]
[B.I.c.3]
[B.I.c.4]
[B.I.c.5]
[B.I.d.0]
[B.I.d.1]
[B.I.d.2]
[B.I.d.3]
[B.I.d.4]
[B.II.0.0]
[B.II.a.0]
[B.II.a.1]
[B.II.a.2]
[B.II.a.3]
[B.II.b.0]
[B.II.b.1]
[B.II.b.2]
[B.II.b.3]
[B.II.b.4]
[B.II.c.0]
[B.II.c.1]
[B.II.c.2]
[B.II.c.3]
[B.III.0.0]
[B.III.a.0]
[B.III.a.1]
[B.III.a.3]
[B.III.a.4]
[B.III.a.5]
[B.III.b.0]
[B.III.b.1]
[B.III.b.2]
[B.III.c.0]
[B.III.c.1]
[B.III.c.2]
[C.0.0.0]
[C.I.0.0]
[C.I.a.0]
[C.I.a.1]
[C.I.a.2]
[C.I.a.3]
[C.I.b.0]
[C.I.b.1]
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при включенні/виключенні технічних засобів
при використанні технічних засобів охорони
при використанні засобів обміну інформацією
некомпетентні дії
при конфігурації і керуванні складної системи
при настройці програмного забезпечення
при організації керування потоками обміну інформації
при настройці технічних засобів
при настройці штатних засобів захисту програмного забезпечення
ненавмисні дії
пошкодження (видалення) програмного забезпечення
пошкодження (видалення) даних
пошкодження (знищення) носіїв інформації
пошкодження каналів зв'язку
можливість порушення
режиму охорони і захисту
доступу на об'єкт
доступу до технічних засобів
дотримання конфіденційності
режиму експлуатації технічних засобів і ПЗ
енергозабезпечення
життєзабезпечення
установки нештатного устаткування
інсталяції нештатного ПЗ (ігрового, навчального, технологічного)
використання інформації
обробки і обміну інформацією
зберігання і знищення носіїв інформації
знищення виробничих відходів і браку
психогенні
психологічні
антагоністичні відносини (заздрість, озлобленість, образа)
незадоволеність своїм положенням
незадоволеність діями керівництва (стягнення, звільнення)
психологічна несумісність
психічні
психічні відхилення
стресові ситуації
фізіологічні
фізичний стан (втома, хворобливий стан)
психосоматичний стан
ВИПАДКОВІ ВРАЗЛИВОСТІ
можливість збоїв і відмов
відмови і несправності технічних засобів
які обробляють інформацію
що забезпечують працездатність засобів обробки інформації
що забезпечують охорону і контроль доступу
старіння і розмагнічування носіїв інформації
дискет і знімних носіїв

Код
[C.I.b.2]
[C.I.b.3]
[C.I.b.4]
[C.I.c.0]
[C.I.c.1]
[C.I.c.2]
[C.I.c.3]
[C.I.c.4]
[C.I.d.0]
[C.I.d.1]
[C.I.d.2]
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жорстких дисків
елементів мікросхем
кабелів і сполучних ліній
збої програмного забезпечення
операційних систем і СУБД
прикладних програм
сервісних програм
антивірусних програм
збої електропостачання
устаткування, що оброблює інформацію
допоміжного устаткування

З метою впорядкування і визначення актуальної кількості, вразливостей, які
розглядаються, також, як і для джерел загроз, далі необхідно здійснити
ранжирування вразливостей.
Всі вразливості мають різний ступінь небезпеки V p , який можна кількісно
оцінити, провівши їх ранжирування. При цьому, як критерії порівняння можна
вибрати наступні показники.
- Фатальність V1 p – визначає ступінь впливу вразливості на неусувність
наслідків реалізації загрози. Для об'єктивних вразливостей це
інформативність – здатність вразливості повністю (без спотворень)
передати корисний інформаційний сигнал.
- Доступність V 2 p – визначає зручність (можливість) використання
вразливості джерелом загроз (масогабаритні розміри, складність,
вартість необхідних засобів, можливість використання неспеціалізованої
апаратури).
- Кількість V3 p – визначає кількість елементів об'єкту, яким характерна та
або інша вразливість. V p для окремої вразливості можна визначити як
відношення добутку вищенаведених показників до максимального
значення (125):
V1 p  V2 p  V3 p
(4.1)
Vp 
125

Кожен показник оцінюється експертно-аналітичним методом по п’ятибальній
системі. Причому, 1 відповідає мінімальному ступеню впливу оцінюваного
показника на небезпеку використання вразливості, а 5 – максимальному.
Для підгрупи вразливостей пгVp визначається як середнє арифметичне
коефіцієнтів окремих вразливостей в підгрупі.
Для зручності аналізу, гV p для групи нормується щодо сукупності всіх
коефіцієнтів підгруп в своєму класі, а кV p для класу визначається як сукупність
коефіцієнтів підгруп класу нормованих щодо всієї сукупності коефіцієнтів
підгруп.
Результати аналізу з вказівкою коефіцієнтів небезпеки кожної вразливості,
зводяться в таблицю.
2. Оцінка ризиків для інформаційних ресурсів
На етапі аналізу ризиків визначається можливість понести збитки із-за
порушення режиму інформаційної безпеки, деталізуються характеристики (або

складові) ризиків для інформаційних ресурсів і технологій. Результати аналізу
використовуються при виборі засобів захисту, оцінці ефективності існуючих і
розроблювальних підсистем інформаційної безпеки.
Під управлінням ризиками розуміється процес ідентифікації і зменшення
ризиків, які можуть впливати на інформаційну систему (або ОІД).
Один з методів визначення ризиків для ОІД може бути наступним. Модель
дії загроз на множину об'єктів захисту (персонал, програмне забезпечення, носії
інформації) і існуючої системи захисту інформації може бути представлена за
допомогою п'ятидольного вершинно і реберно зваженого графа, зображеного на
рис. 4.1.
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Рис. 4.1

Вершини графа утворюють п'ять векторів-стовпців S , A , V , C і R
де R (r1 , r2, , rN 2 ) - вектор-стовпець вагових коефіцієнтів об'єктів захисту, які
виражають величини вартості (збитку) для кожного об'єкту захисту;
A(a1 , a2 ,, aM ) - одиничний вектор-стовпець M ідентифікованих загроз для всіх
об'єктів захисту (аi=1). Кожна загроза позначається відповідним аi;
S (s1 , s2 ,, sL ) - вектор-стовпець вагових коефіцієнтів джерел загроз, які
виражають ступінь небезпеки кожного виявленого джерела загроз. Значення
вагових коефіцієнтів лежать в діапазоні від 0 (немає небезпеки) до 1 (ступінь
небезпеки максимальний);
V (v1 , v2 ,, vL ) - вектор-стовпець вагових коефіцієнтів вразливостей об'єктів
захисту, які виражають ступінь небезпеки кожної виявленої вразливості об'єкту
захисту. Значення вагових коефіцієнтів лежать в діапазоні від 0 (не небезпечна)
до 1 (ступінь небезпеки максимальний);

- вектор-стовпець ваг системи захисту інформації (СЗІ), в якому
коефіцієнти c1 , c2 ,, cK визначають витрати ресурсів (вартість) на відповідні
елементи СЗІ.
Множину дуг графа, зображеного на рис. 4.1, можна представити у вигляді
наступних матриць суміжності:
SA – бінарна прямокутна матриця розмірності L M ( L - кількість джерел
загроз, M - кількість загроз), що описує простір виникнення загроз з їх джерел,
причому кожен елемент матриці salm приймає значення 0 або 1 залежно від
факту генерації l -м джерелом m -ої загрози;
AV – бінарна прямокутна матриця розмірності M  P ( M - кількість загроз, P кількість виявлених вразливостей об'єктів захисту), що описує простір
реалізації загроз через вразливості об'єктів захисту, причому кожен елемент
матриці av mp приймає значення 0 або 1 залежно від факту реалізації m -ої загрози
через p -у вразливість об'єктів захисту;
VR – бінарна прямокутна матриця розмірності P  N ( P - кількість виявлених
вразливостей об'єктів захисту, N - кількість об'єктів захисту), що описує
простір відповідності вразливостей об'єктам захисту, причому кожен елемент
матриці vr pn приймає значення 0 або 1 залежно від факту наявності p -ої
вразливості у n -го об'єкту захисту;
CS – прямокутна матриця розмірності K  L ( K - кількість елементів СЗІ, L кількість джерел загроз), що описує простір зниження ступеня небезпеки
джерел загроз за рахунок використання СЗІ, причому елементи матриці cskl
виражають ймовірність нейтралізації k -м елементом СЗІ l -го джерела загроз;
CA – прямокутна матриця розмірності K  M ( K - кількість елементів СЗІ, M кількість загроз), що описує простір зниження дії загроз на об'єкти захисту за
рахунок використання СЗІ, причому елементи матриці cakm виражають
імовірність нейтралізації k -м елементом СЗІ m -ої загрози;
CV – прямокутна матриця розмірності K  P ( K - кількість елементів СЗІ, P кількість виявлених вразливостей об'єктів захисту), що описує простір
зниження ступеня небезпеки вразливостей об'єктів захисту за рахунок
використання СЗІ, причому елементи матриці cv kp виражають імовірність
нейтралізації k -м елементом СЗІ p -ої вразливості.
Вплив множини засобів і заходів захисту C на множину виявлених джерел
загроз S , загроз A і вразливостей об'єктів захисту V змінює ступінь їх
C
C
C
небезпеки ( S 
S c , A 
A c , V 
V c ), тоді вагові коефіцієнти векторів S c , Ac і
V c визначаються виразами:
K
slc  sl  (1  cskl ) ,
(4.2)
C (c1 , c2 ,, cK )

k 1
K

amc   (1  cakm ) ,

(4.3)

k 1
K

v cp  v p  (1  cvkp ) .

(4.4)

k 1

Активізація з S c хоч би одного джерела m -ої загрози з урахуванням СЗІ
Sc
змінює вектор загроз Ac ( Ac 
A cs ), тоді вагові коефіцієнти Acs визначаються
виразом

L
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(4.5)

Вплив з Acs хоч би однієї загрози на p -у вразливість об'єктів захисту з
Acs
урахуванням СЗІ змінює вектор вразливостей V c ( V c 
 V csa ), тоді вагові
коефіцієнти V csa визначаються виразом
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Як цільову функцію, що характеризує ризик для інформаційних ресурсів,
доцільно використовувати величину відносного потенційного збитку E від дії
сукупності виявлених джерел загроз, загроз і вразливостей об'єктів захисту з
урахуванням витрат, пов'язаних з використанням СЗІ:
CH
E
,
(4.7)
Y

де
– вартість усіх інформаційних об’єктів організації;
C   ck - вартість СЗІ;
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- відсутній СЗІ і немає потенційних загроз і збитку;
0  E  1 - сума потенційного збитку і вартості СЗІ нижче за загальну вартість
інформаційних об'єктів і СЗІ;
E  1 - сума потенційного збитку і вартості СЗІ дорівнює вартості об'єктів
захисту;
E  1 - сума потенційного збитку і вартості СЗІ перевищує вартість об'єктів
захисту за рахунок вартості СЗІ.
Величина E є інтегральною оцінкою ризику для всієї ІС. Модель дії загроз на
множину об'єктів захисту і існуючої системи захисту інформації дозволяє
оцінити внесок всіх компонент в інтегральну величину E , що дозволяє
здійснювати керування ризиком, шляхом рішення оптимізаційної задачі за
вибраними критеріями.
В результаті, після проведення робіт відповідно до третього етапу побудови
СЗІ, необхідно мати наступні документи (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
№
з/п
1
2

E0

Найменування документа

Примітка

Перелік вразливостей інформаційної системи

Можливо
по
кількості ОІД
Модель дії загроз на множину об'єктів захисту існуючої СЗІ з Може бути одна
чисельними значеннями складових ризику для всієї ІС
для всіх ОІД

Висновки
Загрози, як потенційні події, спрямовані проти об'єкту захисту, проявляються
через вразливості (чинники), що приводять до порушення безпеки інформації
на конкретному ОІД. Вразливості є властивостями ОІД, невід’ємні від нього і
обумовлюються недоліками.

Джерела загроз можуть використовувати вразливості для порушення безпеки
інформації, отримання незаконної вигоди (нанесення збитку власнику,
користувачу інформації).
З метою впорядкування і визначення актуальної кількості, вразливостей, які
розглядаються, також, як і для джерел загроз, далі необхідно здійснити
ранжирування вразливостей.
На етапі аналізу ризиків визначається можливість понести збитки із-за
порушення режиму інформаційної безпеки, деталізуються характеристики (або
складові) ризиків для інформаційних ресурсів і технологій. Результати аналізу
використовуються при виборі засобів захисту, оцінці ефективності існуючих і
розроблювальних підсистем інформаційної безпеки.
Під управлінням ризиками розуміється процес ідентифікації і зменшення
ризиків, які можуть впливати на інформаційну систему (або ОІД).
Як цільову функцію, що характеризує ризик для інформаційних ресурсів,
доцільно використовувати величину відносного потенційного збитку E від дії
сукупності виявлених джерел загроз, загроз і вразливостей об'єктів захисту з
урахуванням витрат, пов'язаних з використанням СЗІ.
Контрольні питання
1. Яка класифікація і перелік вразливостей інформаційних ресурсів?
2. Яким методом можна провести ранжирування вразливостей
інформаційних ресурсів?
3. Як можна представити і показати модель дії загроз на множину об'єктів
захисту і існуючої системи захисту інформації?
4. Як визначаються вагові коефіцієнти в моделі дії загроз на множину
об'єктів захисту і існуючої системи захисту інформації?
5. Яким чином визначаються інформаційні ризики, і здійснюється
управління ними?
6. Які документи необхідно мати після проведення робіт відповідно до
третього етапу побудови системи захисту інформації, і який їх зміст?

