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Текст лекції
Вступ
Ознайомившись з існуючими підходами до захисту інформації як від витоку
по технічних каналах, так і захисту інформації в комп'ютерних системах від
несанкціонованого доступу, необхідно з метою рішення оптимізаційної задачі
проектування і оцінки ефективності СЗІ для моделі СЗІ сформувати:
 вектор-стовпець ваг системи захисту інформації C (c1 , c2 ,, cK ), в якому
коефіцієнти c1 , c2 ,, cK визначають витрати ресурсів (вартість) на відповідні
елементи СЗІ;
 прямокутну матрицю CS , що описує простір зниження ступеня небезпеки
джерел загроз за рахунок використання СЗІ, причому елементи матриці cskl
виражають імовірність нейтралізації k -м елементом СЗІ l -го джерела
загроз;

 прямокутну матрицю CA , 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;
 прямокутну матрицю CV , що описує простір зниження ступеня небезпеки
вразливостей об'єктів захисту за рахунок використання СЗІ, причому
елементи матриці cvkp виражають імовірність нейтралізації k -м елементом
СЗІ p -ої вразливості.
1. Модель простору заходів і засобів захисту
Простір СЗІ можна згрупувати і описати деревом. Структуру дерева можна
представити у вигляді двох основних гілок:
 заходи і засоби, що забезпечують основну діяльність:
o законодавча, нормативно-правова, наукова і методична база
забезпечення захисту інформації;
o структура і задачі органів (підрозділів), що забезпечують безпеку
інформаційних технологій;
 основні заходи і засоби:
o організаційно-технічні і режимні заходи та методи захисту інформації;
o програмно-технічні способи і засоби, використовувані для захисту
інформації.
Далі відбувається поділ основних гілок за видами заходів і засобів
забезпечення і виконання функцій захисту інформації (рис. 8.1).
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Рис. 8.1

Рух від гілок до листя "дерева СЗІ" відбувається із збільшенням деталізації
заходів і засобів захисту. В результаті, елементами вектора-стовпця C (c1 , c2 ,, cK )
будуть витрати ресурсів (вартість) на реалізацію листя "дерева СЗІ" (рис. 8.1).
Слід зазначити, що для захисту ІзОД, власником якої є держава, необхідно
використовувати тільки сертифіковані технічні засоби обробки інформації і
засоби ТЗІ, які внесені в так званий Перелік засобів забезпечення технічного
захисту інформації, що затверджений Держспецзв’язком.
Оцінка величин елементів матриць CS , CA і CV представляється можливим
тільки методом експертних оцінок, який може спиратися на існуючу статистику
експлуатації (якщо вона є) відомих засобів захисту. При спрощеній побудові
(проектуванні) СЗІ елементи матриць, CA і CV враховуються рівними 1, а вже
при оцінці і випробуваннях реалізованої СЗІ уточнюються.
2. Критерій і особливості проектування оптимальної системи захисту
інформації
Маючи всі необхідні вхідні дані для моделі СЗІ, необхідно приступити до
проектування оптимальної системи захисту інформації.
Метою побудови СЗІ є мінімізація інформаційних ризиків для об'єктів
захисту. Як цільова функція захищеності, що характеризує ризик для
інформаційних ресурсів, був введений відносний потенційний збиток E , що
характеризує потенційний збиток від дії
Захищеність
сукупності виявлених джерел загроз, загроз і
вразливостей об'єктів захисту з урахуванням
витрат, пов'язаних з використанням СЗІ. Проте,
створення в ІС додаткової підсистеми, яка
СЗІ
вирішує задачі захисту інформації, приводить до
зменшення її функціональності (обмеження
функцій ІС, для яких неможливо або важко
створити механізм захисту) і продуктивності Функціональність
Продуктивність
(збільшення часу доступу до об'єктів, які
захищаються). Цю ситуацію можна наочно показати трикутником
суперечностей трьох показників.
Захищеність ІС Z можна представити як функцію, залежну від відносного
потенційного збитку при реалізації загроз, функціональності і продуктивності
ІС:
(8.1)
Z  f ( E , N f , Ta )
де E - відносний потенційний збиток при реалізації загроз;
N f - кількість функцій ІС, що характеризують функціональність ІС;
Ta - середній час доступу до об'єктів захисту ІС.
З урахуванням цього задача оптимізації полягає в забезпеченні
максимального рівня захищеності при мінімальному відносному потенційному
збитку, максимальній функціональності і продуктивності ІС (максимум
функцій ІС і мінімум середнього часу доступу до об'єктів захисту ІС):
E  min ;

Z max  N f  max;
 T  min.
 a

(8.2)

Така постановка свідчить про характер задачі проектування СЗІ з декількома
критеріями, що природно ускладнює її рішення. Тому задачу доцільно звести
до задачі з одним критерієм шляхом введення обмежень. В результаті
одержимо
 E  min;

Z opt  N f  N f0 ;
T  T .
a0
a

(8.3)

де N f 0 и Ta 0 - задані обмеження на функціональність і продуктивність ІС.
З практичної точки зору зручніше оперувати не необхідною
функціональністю і продуктивністю, а зниженням функціональності ( N f ) і
продуктивності ( Ta ) від встановлення системи захисту. Тоді задача оптимізації
з одним критерієм виглядатиме таким чином:
E  min;

Z opt N f  N f0 ;
 T  T .
a0
 a

(8.4)

де N f 0 и Ta 0 - задані обмеження на зниження функціональності і
продуктивності ІС.
Якщо розраховане значення відносного потенційного збитку E не
задовольняє вимогам до ефективності СЗІ, то в допустимих межах можна
змінювати задані обмеження на зниження функціональності і продуктивності,
вирішуючи задачу оптимізації методом послідовного зниження обмежень. При
цьому необхідно задати крок зниження функціональності і продуктивності.
В цьому випадку задача розв'язується шляхом реалізації ітераційної
процедури відсіювання варіантів, що не задовольняють заданому відносному
потенційному збитку, і зниженням вимог до обмежень по функціональності і
продуктивності.
Особливістю проектування СЗІ є те, що початкові дані, одержані на перших
етапах побудови СЗІ, змінюються з часом функціонування ІС, що може бути
пов'язано зі зміною умов і середовища функціонування, втратою або
збільшенням вартості інформаційних ресурсів, знаходження зловмисниками
помилок в реалізації методів і засобів захисту. Ці зміни повинні бути враховані
в процесі функціонування СЗІ. Тому процедура проектування СЗІ також є
ітераційною.
Послідовність завдань, які вирішуються при проектуванні СЗІ, можна
представити таким чином.
1.
Розрахунок параметрів N f і Ta .
2.
Призначення обмежень N f 0 і Ta 0 .
3.
Аналіз векторів S , A , V , R .
4.
Формування декількох варіантів векторів C (варіантів СЗІ), які
відрізняються вартістю реалізації.
C
C
Sc
5.
Розрахунок результатів перетворень
S 
Sc ,
A 
Ac 
Acs
cs
C
V 
V c A
 V csa для всіх варіантів C .
6.
Розрахунок E , N f и Ta для всіх варіантів C .
7.
Вибір системи захисту інформації з E , і яка задовольняє умовам
N f  N f0 ,  Ta  T a0 .

8.

Якщо варіанти СЗІ не задовольняють заданим обмеженням, то
проведення аналізу зміни E при встановленні приростів N f 0 і Ta 0
методом послідовного зниження обмежень з оцінкою доцільності вибору
СЗІ, що задовольняє новим обмеженням.
При формуванні СЗІ необхідно враховувати, що будь-який механізм захисту
повинен проектуватися з урахуванням його впливу в цілому на безпеку ІС і з
урахуванням функцій інших механізмів захисту. Комплектування різнорідних
механізмів захисту в єдину систему підвищує якість і ефективність
функціонування СЗІ.
3. Технічне завдання на розробку СЗІ і План захисту інформації
Відповідно до вітчизняних нормативних документів на етапі розробки
проекту СЗІ для автоматизованих систем (можна адаптувати і для узагальненої
ІС) необхідно:
o сформувати Технічне завдання (ТЗ) на розробку СЗІ, відповідно до якого
здійснюватиметься проведення експертизи (атестації) ІС на
відповідність вимогам захищеності інформації;
o розробити
План
захисту
інформації,
відповідно
до
якого
функціонуватиме СЗІ.
Розроблення ТЗ є обов’язковим для комплексів ТЗІ, які будуть створюватися
під час нового будівництва споруди, а також для створення комплексів ТЗІ на
особливо важливих об’єктах.
Технічне завдання на розробку СЗІ повинне містити наступні основні
розділи:
1) загальні відомості;
2) мета і призначення комплексної системи захисту інформації 1;
3) загальна характеристика автоматизованої системи і умов її
функціонування;
4) вимоги до комплексної системи захисту інформації;
5) вимоги до складу проектної і експлуатаційної документації;
6) етапи виконання робіт;
7) порядок внесення змін і доповнень до ТЗ;
8) порядок проведення випробувань комплексної системи захисту
інформації.
Основна інформація, що необхідна для формування розділів ТЗ, була
викладена вище.
План захисту інформації повинен складатися з наступних розділів:
1) завдання захисту інформації в автоматизованій системі;
2) класифікація інформації, яка обробляється в автоматизованій системі;
3) опис компонентів автоматизованої системи і технології обробки
інформації;
4) загрози для інформації в автоматизованій системі;
5) політика безпеки інформації в автоматизованій системі;
6) система документів для забезпечення захисту інформації в
автоматизованій системі.
1

У вітчизняних нормативних документах по захисту інформації в автоматизованих системах вживається термін комплексна система
захисту інформації (КСЗІ), а не СЗІ. Тлумачення терміну КСЗІ не відрізняється від терміну СЗІ.

Висновки
Підводячи підсумок етапу розробки проекту (плану) системи захисту
інформації, що знижує за вибраним критерієм ризики для інформаційних
ресурсів, які підлягають захисту, при виявленій множині загроз, можна
визначити перелік документів, які необхідно мати на виході:
 Технічне завдання на розробку СЗІ.
 Проект (план) захисту інформації, що складається з сукупності
документів і включає формалізовану модель СЗІ.
Контрольні питання
1. У вигляді якої структури можна представити простір СЗІ, і які її елементи?
2. Яке завдання розв'язується при оптимізації СЗІ, і по яких критеріях?
3. Які особливості і послідовність задач, що вирішуються при проектуванні
СЗІ?
4. Які розділи передбачає Технічне завдання на розробку СЗІ і План захисту
інформації?
5. Що можна передбачити як організаційні заходи щодо реалізації проекту
(плану) захисту інформації?

