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Вступ
Розглянемо поняття інформації безпеки в комп'ютерних системах і ІТ-безпеки.
Американським Національним Інститутом Стандартів і Технологій (National Institute of
Standards and Technology, NIST) у 2001 році була запропонована Базова технічна модель ІТбезпеки, яка наочно показує взаємозв'язок послуг безпеки ІТ-продукту.
1. Загальне поняття безпеки інформації в комп'ютерних системах
Розглядаючи питання безпеки інформації в комп'ютерних системах, перш за все, вводять
абстрактну модель комп'ютерної системи, і далі говорять про наявність деяких «бажаних» станів
даних систем.
Ці бажані стани (описані в термінах моделі власне комп'ютерної системи) описують
«захищеність» системи. Поняття "захищеності" принципово не відрізняється від будь-яких інших
властивостей технічної системи, наприклад, "надійної роботи", і є для системи зовнішнім, апріорно
заданим.
Поняття "захищеності" взаємопов'язане з поняттями "джерело загрози" (позначення
зовнішньої причини для виведення системи із стану "захищеності"), "загроза" (поняття, що
знеособлює причину виведення системи із захищеного стану через дії джерела загрози) і
"вразливість" (позначення властивості елементу системи, за допомогою якого реалізується
загроза).
Інтегральною характеристикою, що описує властивості системи, яка захищається, є політика
безпеки (ПБ) - якісний (або якісно-кількісний) опис властивостей захищеності, виражений в
термінах, що описують систему.
У теорії комп'ютерної безпеки практично завжди розглядається модель довільної КС у
вигляді кінцевої множини елементів. Існує два підходи до розділення вказаної множини:
1) на дві підмножини:
 множина об'єктів;
 множина суб'єктів.
Дане розділення засноване на властивості елементу "бути активним" або "одержувати
керування" (застосовуються також терміни "використовувати ресурси» або "користуватися
обчислювальною потужністю"). Воно історично склалося на основі моделі обчислювальної
системи, що належить фон Нейману, згідно якої послідовність виконуваних інструкцій (програма,
відповідна поняттю "суб'єкт") знаходиться в єдиному середовищі з даними (відповідними поняттю
"об'єкт").
Властивості суб'єктів:
 людина-користувач сприймає об'єкти і одержує інформацію про стан КС через
суб'єкти, якими він керує, і які проводять відображення інформації в сприйманому
людиною вигляді;
 загрози компонентам КС виходять від суб'єктів як активної компоненти, інформації,
що породжує потоки, і що змінює стан об'єктів в КС;
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 суб'єкти можуть впливати один на одного через зміну ними об'єктів, що пов'язані з
іншими суб'єктами, породжуючи зрештою в системі суб'єкти (або стани системи), які
представляють загрозу для безпеки інформації або для працездатності самої системи.
2) на дві підмножини:
 множина пасивних об'єктів, над якою виконуються операції;
 множина активних об'єктів, які виконують або ініціюють ці операції:
 об'єкти-користувачі;
 об'єкти-процеси.
Термін "суб'єкт" (що вживається в першому підході) є суперпозицією об'єкту-користувача і
об'єкту-процесу. Всі об'єкти можуть знаходитися в одному з трьох різних станів: об'єкткористувач, об'єкт-процес і пасивний об'єкт. Перехід між станами означає, що об'єкт просто
розглядається в іншому контексті. Наприклад, пасивний об'єкт переходить в стан об'єктукористувача, коли фізична особа "входить" в систему.
Взаємодія двох об'єктів КС (звернення активного об'єкту до пасивного з метою отримання
певного виду доступу) приводить до появи потоку інформації між об'єктами та зміні стану
системи. Як потік інформації розглядається будь-яка порція інформації, що передається між
об'єктами КС.
У обох підходах політика безпеки пов’язана з поняттям "доступ". Доступ – це категорія, що
описує процес виконання операцій суб'єктів над об'єктами (об'єктів-користувачів і об'єктівпроцесів над пасивними об'єктами). Наприклад, політика безпеки для суб'єктно-об'єктної моделі
включає опис:
 множини можливих операцій над об'єктами;
 для кожної пари "суб'єкт-об'єкт" призначення множини дозволених операцій, що є
підмножиною всієї безлічі можливих операцій. Операції пов'язані з цільовою функцією
системи, що захищається (тобто з категорією, що описує призначення системи і
вирішувані задачі).
Політика безпеки описує в загальному випадку нестаціонарний стан захищеності. Система,
що захищається, може змінюватися, доповнюватися новими компонентами (суб'єктами, об'єктами,
операціями суб'єктів над об'єктами), відповідно політика безпеки повинна бути підтримана в часі,
що досягається керуванням безпекою.
Нестаціонарність КС, що захищається, а також питання реалізації політики безпеки в
конкретних конструкціях системи, яка захищається, зумовлюють необхідність розгляду завдання
гарантування заданої політики безпеки.
2. Базова технічна модель ІТ-безпеки
Відповідно до цієї моделі головна мета безпеки інформаційних технологій (Security Goal) це
– надання можливості організації виконувати свої функції, враховуючи можливі ІТ-ризики для
організації, її партнерів і споживачів.
Мета ІТ-безпеки досягається за допомогою рішення п'яти задач безпеки (Security Objectives),
які відповідають чотирьом основним загрозам безпеки (доступності, конфіденційності, цілісності,
спостереженості) і гарантіям реалізації ІТ-безпеки. Трактування цих задач таке.
1. Забезпечення доступності (Availability) (тільки ресурсів, призначених для використання).
Авторизовані користувачі мають доступ до відповідних ресурсів нормально працюючої
системи. Ця задача направлена на запобігання навмисному або ненавмисному
неавторизованому видаленню даних, необґрунтованої відмови в доступі до ресурсу,
спроб використання системи або даних в несанкціонованих цілях.
2. Забезпечення цілісності (Integrity) (системи і даних). Цілісність має два аспекти:
 цілісність даних - дані не можуть бути несанкціоновано модифіковані під час їх
зберігання, передачі і обробки;
 цілісність системи – функціонування системи без втручання в її роботу і
несанкціонованих маніпуляцій.

2

3. Забезпечення конфіденційності (Confidentiality) (даних і системної інформації).
Конфіденційна інформація не може бути доступна для неавторизованого користувача під
час її зберігання, обробки і передачі.
4. Забезпечення спостереженості (Accountability). Здатність вибіркового спостереження
(фіксації) за діями об'єктів і суб'єктів в ІТ-системі. Спостереженість - це організаційна
вимога політики безпеки і забезпечується механізмами причетності, примушення,
локалізації несправностей, виявлення і запобігання вторгненням, відновлення,
юридичними заходами.
5. Забезпечення гарантій (Assurance) (адекватна реалізація попередніх чотирьох завдань).
Підстава довіряти, що механізми безпеки реалізовані і працюють відповідно до
розробленого проекту ІТ-системи. Останні чотири задачі безпеки (цілісність,
доступність, конфіденційність і спостереженість) адекватно реалізовані, якщо:
 функціональні вимоги сформульовані і коректно реалізовані;
 забезпечений достатній захист від навмисних помилок користувачів або помилок
програмного забезпечення;
 забезпечена достатня стійкість від навмисного проникнення і використання
обхідних шляхів.
Забезпечення гарантій - загальна задача, без рішення якої рішення інших чотирьох не має
сенсу. Всі задачі залежать один від одної і не можуть бути вирішені окремо (рис. 2.1).
Конфіденційність

Цілісність

Цілісність

Конфіденційність

Доступність
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Конфіденційність

Цілісність

Гарантії

Рис. 2.1
Порушення цілісності може спричинити некоректну роботу механізмів конфіденційності, і
навпаки, порушення конфіденційності (наприклад, розкриття пароля адміністратора) може
привести до можливості обходу механізмів цілісності.
Залежність доступності і спостереженості від конфіденційності і цілісності пояснити,
наприклад, можна так:
 порушення конфіденційності певної інформації (наприклад, парольної інформації) може
привести до можливості обходу механізмів доступності і спостереженості;
 порушення цілісності системи може привести до компрометації механізмів доступності і
спостереженості.
Всі задачі залежать від ступеня і якості реалізації поставлених задач в конкретній системі.
Рішення задач захисту покладається на послуги безпеки, які можуть бути віднесені до одного
з наступних класів.
1. Забезпечення (Support). Послуги є загальними і лежать в основі реалізації більшості
решти послуг безпеки.
2. Запобігання (Prevent). Послуги направлені на запобігання порушенням безпеки.
3. Виявлення і відновлення (Detection and Recover). Послуги направлені на виявлення
порушень безпеки і відновлення системи в безпечний стан.
На рис. 2.2 показана модель взаємодії названих послуг безпеки в ІТ-системі.
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Рис. 2.2
До послуг забезпечення відносяться:
 Ідентифікація (присвоєння імен) (Identification (and naming)). Необхідна умова для
реалізації більшості послуг безпеки. Забезпечує можливість присвоєння унікального
ідентифікатора користувачам, процесам, інформаційним і іншим ресурсам;
 Керування криптографічними ключами (Cryptographic key management). Послуга
обов'язкова при використанні криптографічних функцій для безпечного керування
ключами;
 Керування безпекою (адміністрування) (Security administration). Керування процесом
настройки параметрів інсталяції, експлуатації програмного і апаратного забезпечення
послуг безпеки, а також облік змін в умовах експлуатації;
 Захищеність системи (System protections). Сукупність властивостей системи, які
дозволяють довіряти технічній реалізації системи. Розглядається якість реалізованих
засобів захисту, процедури їх розробки, способи досягнення і рішення технічних
задач. Прикладами засобів захищеності системи є захист залишкової інформації
(захист від повторного використання), мінімізація повноважень, розділення процесів,
модульність і рівневість розробки, мінімізація кола обізнаних осіб і т.д.
До послуг запобігання відносяться:
 Захищені телекомунікації (Protected communications). Забезпечення в розподілених
системах цілісності, конфіденційності і доступності інформації при її передачі по
каналах зв'язку. Різні механізми безпеки забезпечують приховування смислового
змісту повідомлень, захист від знищення, підстановки, модифікації, повторної
передачі даних і інших видів зловмисних дій;
 Аутентифікація (Authentication). Перевірка достовірності суб'єктів;
 Авторизація
(Authorization).
Надання
(наділення)
суб'єктів
певними
(специфікованими) повноваженнями по виконанню ними дій в даній системі;
 Примусове керування доступом (Access control enforcement). Забезпечення
використання ресурсів відповідно до встановленої політики безпеки (правил
розмежування доступу);
 Причетність (Non-repudiation). Забезпечення неможливості відмови одержувача від
факту отримання інформації і відправника від авторства створення і відправки
інформації.
 Секретність транзакцій (Transaction privacy). Забезпечення конфіденційності
транзакцій, що виконуються користувачами в ІТ-системі.
До послуг виявлення і відновлення відносяться:
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Аудит (Audit). Реєстрація подій, що впливають на безпеку системи, з метою надання
інформації для подальшого відновлення безпеки системи;
 Виявлення вторгнень і утримання (Intrusion detection and containment). Виявлення
спроб порушень безпеки і по можливості протидії цим діям або, як мінімум, їх
реєстрації;
 Контроль цілісності (Proof of Wholeness). Своєчасне виявлення порушень цілісності
елементів системи, від яких залежить безпека системи;
 Відновлення безпеки (Restore ‘secure’ state). Реакція системи на порушення з метою
відновлення безпеки. Послуга реалізується через виконання таких дій як негайне
роз'єднання або припинення роботи, відмову суб'єкту в доступі, тимчасове
позбавлення суб'єкта прав, занесення суб'єкта в "чорний список" і т.п.
На рис. 2.3 показані необхідні набори послуг для вирішення задач доступності і цілісності, на
рис. 2.4 - конфіденційності, на рис. 2.5 - спостереженості і на рис. 2.6 - гарантій. Проте, як було
вказано вище, рішення окремої задачі неможливо без рішення всіх інших (див. рис. 2.1).
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Рис. 2.5

Рис. 2.6

3. Особливості моделі для розподілених ІТ-систем
Для розподілених ІТ-систем (мереж) сервіси безпеки також будуть фізично і логічно
розподілені. На рис. 2.7 відображена взаємна залежність розподілених сервісів безпеки, з якої
видно, що усі сервіси в кінцевому рахунку залежать від сервісів безпеки операційної системи та
системи управління, які можуть бути реалізовані на всіх логічних рівнях функціонування мережі.
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Усі сервіси безпеки потребують довіри у вигляді гарантій системи. Гарантії системи можуть бути
збільшені за рахунок:
 впровадження менш складних технічних рішень;
 використання більш надійних компонентів;
 розробки архітектури, яка зменшує можливість проникнення в систему через
вразливості;
 інтеграції технологій в залежності від середовища функціонування;
 впровадження нетехнічних (організаційних) заходів безпеки.

Система управління
Сервіси безпеки додаток-користувач і клієнт-сервер

Сервіси безпеки середнього рівня

Сервіси безпеки нижнього рівня
Багаторівневі,
розподілені, системні сервіси безпеки
Сервіси безпеки операційної системи (базові для усіх розподілених сервісів)
Гарантії системи, які базуються на довірі (підстави очікувати якість та надійність)

Рис. 2.7
Для ІТ-безпеки мереж важливою є концепція доменів безпеки і примусове обмеження між
ними інформаційних потоків. Домен визначається своїми активними сутностями (користувачі,
процеси, пристрої), їх інформаційними потоками та загальною політикою безпеки домену.
Розмежування доменів в мережі може бути реалізовано як фізично, так і логічно шляхом
застосування різних типів систем фізичного обмеження доступу до пристроїв, міжмережевих
екранів (firewalls), шлюзів (gateways), обмеженням внутрішніх процесів, контролем трафіку і т.п.
При формуванні доменів враховують такі фактори (рис. 2.8):
 фізичне розташування об’єктів (наприклад, будинок, комплекс будинків, регіон і т.п.);
 процеси організації (наприклад, кадрові, фінансові і т.п.);
 механізми безпеки мережі (наприклад, домени Microsoft NT, Sun Network Information
System (NIS) і т.п.).
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організації
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Внутрішня мережа організації

Домен безпеки
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Орендні виділені
канали із зовнішнім
управлінням

Внутрішня мережа
організації
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(наприклад, дослідна
лабораторія)

Рис. 2.8
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із зовнішнім
управлінням

Внутрішня мережа
організації
(Intranet)
Глобальні мережі
із зовнішнім
управлінням

Рис. 2.9

Корпоративні мережі, як правило, фізично розподілені за територією і використовують
зовнішні канали зв’язку, які управляються сторонніми організаціями (рис. 2.9).
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Внутрішня корпоративна мережа (Intranet) повинна бути розмежована шлюзами, що
забезпечить впровадження організаційних політик та обмежить збитки у випадку порушення
безпеки (рис. 2.10).
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Локальна
мережа

Робоча
станція

Сервер

Сервер

Локальна
мережа

Робоча
станція

INTRANET

Рис. 3.10
Існують труднощі у розділенні внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків в Intranet
мережі організації, тому надійним рішенням є застосування шифрування між кінцевими точками
каналу передачі даних для всіх інформаційних потоків (рис. 2.11).
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INTRANET
Рис. 2.11
Здатність виявляти і реагувати на порушення безпеки є невід'ємною частиною технологій
інформаційної безпеки. Це може бути досягнуто шляхом впровадження компонентів виявлення,
аналізу і реагування на порушення безпеки в корпоративній мережі організації, як показано на рис.
2.12.
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Рис. 2.12

4. Алгоритм зменшення інформаційних ризиків
Базова технічна модель ІТ-безпеки також містить алгоритм зменшення інформаційних
ризиків при наявності навмисних і ненавмисних джерел загроз (рис. 2.13, 2.14). При наявності
антропогенних джерел загроз, які мають наміри порушити інформаційну безпеку із застосуванням
технічних засобів, точками прийняття рішень у алгоритмі зниження ризиків є такі стани (рис. 2.13):
 вразливості існують. Рішення: впровадити методи і засоби, які знизять небезпечність
вразливостей;
 вразливості можуть бути використанні. Рішення: застосувати багаторівневий захист
та архітектурні рішення для запобігання використанню вразливостей;
 вартість реалізації загрози менша за можливу вигоду. Рішення: застосувати захист,
який збільшить вартість "атаки" (нетехнічні методи захисту, такі як обмеження в
обробці інформації, суттєво зменшують можливу вигоду для антропогенного джерела
загрози);
 втрати дуже великі. Рішення: застосувати необхідні підходи у проектуванні,
архітектурні рішення і технічні методи захисту, що знизять очікуванні втрати
(обмеження в обробці інформації також може забезпечити найбільш ефективне
зниження ризиків).
Алгоритм зниження ризиків при наявності таких джерел загроз, як помилки в системі та дії
користувачів, які ненавмисно порушують встановлену політику безпеки (рис. 2.14), мало
відрізняється від алгоритму зниження ризиків при наявності навмисних антропогенних джерелах
загроз.
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Висновки
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1.
2.
3.
4.
5.

Контрольні питання
Яким чином описується безпека абстрактної комп’ютерної системи?
Якими є головна мета та задачі у базовій технічній моделі ІТ-безпеки?
Які послуги безпеки вирішують задачі захисту у базовій технічній моделі ІТ-безпеки?
У чому полягає суть доменів безпеки для розподілених ІТ-систем?
Яким є алгоритм зменшення інформаційних ризиків при наявності навмисних і ненавмисних
джерел загроз?
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