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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ОСНОВЕ 

МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И МЕТОДА 

СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА 

 

Создание автоматизированной системы информационной поддержки процессов 

противодействия враждебным информационным компаниям, выполнения мероприятий по 

отражению деструктивных внешних и внутренних информационных воздействий – 

актуальная проблема, особенно в условиях ведения информационных войн [1], [2]. 

Как основные задачи такой системы можно рассматривать: 

- построение сценариев противодействия информационным деструктивным 

воздействиям на основе созданной онтологии понятий; 

- контент-мониторинг (непрерывный во времени содержательный анализ) 

информационного пространства с учетом знаний экспертов; 

- выявления закономерностей (трендов)  путем анализа динамики изменения 

значений отдельных факторов безопасности; 

- выявление информационных воздействий,  информационных операций; 

- прогнозирование развития информационных сюжетов, ситуаций; 

- оценка эффективности процедур поддержки информационной безопасности. 

Соответственно, для реализации такой системы информационной поддержки 

процессов, в частности, связанных с национальной безопасностью необходимо: 

- создать онтологию понятий предметной области (узлов - факторов безопасности и 

соответствующих причинно-следственных связей – зависимостей факторов), 

определить вид целевой функции безопасности объектов-узлов этой онтологии в 

зависимости от значений факторов безопасности; 

- постоянно актуализировать значения факторов безопасности и связей в 

зависимости от результатов мониторинга информационного пространства и знаний 

экспертов; 

- определять возможные сценарии на основе анализа онтологии и выявления 

соответствующих частичных онтологий; 

- анализировать динамику изменения значений отдельных факторов и связей с целью 

выявления закономерностей, прогнозирования; 

- постоянно проводить оценку эффективности проводимой информационной 

поддержки. 

В соответствии с этими задачами, предполагается, что система информационной 

поддержки должна состоять из трех основных подсистем и интерфейсов с администраторами 
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и пользователями (рис. 1). 

 

Рис. 1. Архитектура системы 

 

Онтологии понятий предметной области 

Онтология в данном случае представляет собой функциональный аналог базы знаний, 

отражающей знания экспертов  о предметной области, т.е.в качестве узлов графа онтологии 

выбираются важнейшие факторы предметной области обеспечения безопасности, а в 

качестве связей – причинно-следственные связи между факторами (с математической точки 

зрения – граф с направленными ребрами) [4]. Узлам и связям приписываются числовые 

значения, которые в дальнейшем могут корректироваться. Связи также могут иметь 

различные веса (сила влияния) и быть как положительными (увеличение значения первого 

фактора приводит к увеличению значения второго фактора), так и отрицательными 

(увеличение значения первого фактора приводит к уменьшению значения второго фактора). 

Онтологии, как правило, создаются экспертами, однако, возможно автоматизированное 

создание онтологий на основе анализа текстовых корпусов соответствующего содержания. 

На рис. 2 приведен набор основных модулей, составляющих подсистему ведения онтологий. 

Инструменты ведения онтологий – современные онтологические редакторы, а также 

специальные СУБД, ориентированные на хранение сетевых структур. 

Выбор целевой функции для расчета заданного уровня обеспечения безопасности 

объектов – узлов онтологии – осуществляется экспертами. Чаще всего целевая функция, 

зависящая от значений факторов, линейная, отличаются лишь коэффициенты, которые 

подбираются экспертно, а затем итеративно уточняются во время эксплуатации 

автоматизированной системы. Линейная функция позволяет упрощать вычисления в случае 

большой размерности пространства факторов, однако, в некоторых случаях ввиду 

зависимости факторов, целевая функция должна принимать нелинейный вид. 

Предполагается постоянная актуализация значений факторов безопасности и связей 

между ними в зависимости от объемов и содержания сообщений, появляющихся в целевом 

фрагменте информационного пространства, и знаний экспертов. Для мониторинга 
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информационного пространства необходимо использовать специализированные системы 

контент-мониторинга веб-пространства, социальных медиа, СМИ и т.п. 

 

Рис. 2. Архитектура подсистемы ведения онтологий 

Определение возможных сценариев на основе анализа онтологии  

Сценарии информационной поддержки, как правило, связываются с определенными 

факторами безопасности (чаще всего объектами и уязвимостями). После выбора целевых 

факторов сценария в графе онтологии выявляются подграфы (частичные онтологии), 

наиболее тесно связанные с выбранными факторами. Далее решается задача частичной 

оптимизации целевой функции на выбранных подграфах, т.е. вычисляется целевая функция в 

зависимости от изменений факторов безопасности, соответствующих выбранным сценариям. 

После этого выбираются значения факторов безопасности, изменяемых в данных подграфах, 

соответствующие наилучшим значениям целевой функции. 

Корректировка  целевой функции может выполняться экспертами в зависимости от 

изменения приоритетов безопасности, изменения структуры графа онтологии. Кроме того, в 

результате использования данной системы возможно устранение некоторых возможных 

уязвимостей в информационном пространстве, выявление «скрытых» связей, изменение 

существующих связей между факторами, создание дополнительных связей  (в том числе, 

путем информационного противодействия, воздействия на реальные объекты 

информационной инфраструктуры как собственной, так и вероятного противника). 

Динамика изменения значений отдельных факторов и связей 

Анализ динамики изменения значений отдельных факторов безопасности и связей во 

времени (как по их отражению в информационном пространстве, так и внесенных 

экспертами) позволяет выявлять некоторые закономерности изменения этих факторов 

(периодичности, тренды, аномалии) путем применения современных средств цифровой  
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обработки сигналов (дисперсионный-, вейвлет-анализ и т.п.),  выявлять возможные 

информационные операции путем сравнения с соответствующими шаблонами их динамики, 

а также выполнять прогнозирование [5]. 

Существует свыше 100 методов прогнозирования  на основе анализа временных рядов, 

в частности, рядов динамики объемов тематических публикаций. Среди них, методы, 

которые базируется на статистическом и структурном анализе. К их числу относятся: 

экспоненциальное сглаживание, методы скользящего окна, авторегрессионный анализ, 

методы нейронных сетей. 

Один из подходов к прогнозированию базируется на  фрактальном анализе. Для 

данного ряда строится зависимость R/S от номера элемента ряда. Если эта зависимость 

близка к степенной, то показатель степени (коэффициент Херста), позволяет говорить  о том, 

будет ли поведение ряда персистентным, т.е. в дальнейшем будет  близко к 

предшествующему поведению. 

Оценка эффективности информационной поддержки принятия решений с точки зрения 

поставленных целей позволяет реализовывать обратную связь, т.е. корректировать целевую 

функцию, модифицировать онтологию, расширять информационную и экспертную 

поддержку, планировать дальнейшее развитие системы.  

Контент-мониторинг информационного пространства 

В настоящее время контент сети Интернет образует значимый динамический сегмент 

информационного пространства, информационные потоки, содержание и объемы которых 

необходимо учитывать при проведении аналитических исследований практически в любой 

области [6]. Основным объектом анализа при этом являются событийные или тематические 

срезы этих потоков – массивы информационных сообщений, документов, соответствующих 

определенным событиям или тематикам. Динамика информационных потоков определяется 

комплексом как внутренних, так и внешних нелинейных механизмов, которые отражаются, 

возможно, в неявном виде.  

Для эффективного проведения информационно-аналитических исследований на основе 

анализа контента сети Интернет в рамках рассматриваемой системы предлагается 

последовательность шагов, этапов обработки информации. Совокупность таких этапов, 

базирующихся на использовании необходимых и доступных инструментальных средств, 

специальных приемов, можно рассматривать как методику, процедуру проведения действий, 

нацеленных на получение аналитических материалов, которые могут использоваться для 

поддержки принятия решений. 

Применение систем контент-мониторинга информационного пространства позволяет 

проводить содержательный ретроспективный анализ, выходить на соответствующие 

публикации, события, сюжеты, выявлять новые, ранее неизвестные факторы безопасности и 

информационные взаимосвязи. 

Информационная база системы, базирующейся на использовании, среди прочего, 

сетевого контента формируется средствами контент-мониторинга. Эти средства  охватывают 

огромные объемы информации (BigData) из динамически возрастающих информационных 

потоков при наличии шумовой информации, слабо доступных ресурсов (HiddenWeb,  
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DeepWeb), так называемого «скрытого Интернета» [7]. Задачи подсистемы мониторинга 

информационного пространства (рис. 3) следующие: 

- мониторинг целевых объектов; 

- контроль медиаприсутствия и медиаактивности целевых объектов; 

- выявление новых объектов мониторинга; 

- выявление взаимосвязей объектов; 

- формирование ретроспективных фондов. 

 

 
Рис. 3. Архитектура подсистемы мониторинга информационных ресурсов 

Подсисистема аналитической обработки 

 

Подсистема аналитической обработки представляет собой аналитический блок системы 

информационной поддержки приятия решений (рис. 4), обеспечивающий решение 

следующих задач: 

- нахождение релевантных тематических сообщений в информационном 

пространстве; 

- определение динамики тематических сюжетов; 

- определение критических точек в динамике тематических сюжетов; 

- отслеживание сюжетных цепочек, соответствующих событиям, процессам; 

- выявление основных событий и объектов из тематического сюжета; 

- визуализация взаимосвязей событий и объектов мониторинга, а также объектов 

мониторинга между собой. 
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Рис. 4. Подсистема аналитической обработки 

В соответствии со своим назначением данная подсистема, вместе с подсистемой 

мониторинга информационного пространства, позволяет реализовать следующие этапы 

информационно-аналитического исследования [8]: 

- выбор системы контент-мониторингаинтернет-ресурсов; 

- формирование запроса в среде выбранной системы. Нахождение тематических 

публикаций по запросу с помощью систем контент-мониторинга; 

- определение динамики тематических публикаций по запросу; 

- определение критических точек в динамике тематических публикаций; 

- определение основных событий в критических точках; 

- выявление объектов мониторинга; 

- выявление и визуализация взаимосвязей; 

- прогноз развития событий. 

Для получения репрезентативной информации об объекте исследования необходимо 

воспользоваться системой контент-мониторинга, охватывающей достаточный объем 

информации, относящейся к исследуемому объекту/событию. Для анализа динамики 

информационных потоков необходимо каким-то образом получить соответствующую 

статистику, представленную в виде временных рядов.    

Эффективными для решения задач анализа динамического контента являются 

специализированные системы интеграции сетевого контента. В частности, в Украине 

доступны такие системы контент-мониторинга:InfoStream (www.infostream.ua), S-monitor (s-

monitor.com), YouScan (youscan.ru) и др. реализующие необходимую функциональность.     

Далее на языке выбранной Формирование запроса в среде выбранной системы контент-

мониторинга формируется запрос для формирования массива тематических документов, 

релевантных выбранной предметной области (пример приведен на рис. 1). 
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Рис. 5.Интерфейс системы контент-мониторинга 

Подсистема мониторинга информационного пространства должна обеспечить 

получения данных о количестве публикаций по заданной предметной области за указанный 

промежуток времени(рис. 6). Эти данные могут быть загружены в настольную систему 

обработки данных и отображаются в виде графиков. В интерфейсе пользователя 

обеспечивается переход к просмотру релевантных документов  по выбранной дате.  

 
Рис. 6.Динамика публикаций по предметной области 

Критические точки как локальные максимумы временного ряда динамики публикаций 

можно определить, например, визуально. Вместе с тем, существуют несколько научно-

обоснованных методик, базирующихся на методах цифровой обработки сигналов. 

В результате анализа многочисленных диаграмм поведения информационных потоков 

были  выявлены наиболее типичные, базовые профили их поведения [1, 5]. Предложенные 

модели полностью соответствуют реальным данным, которые экстрагируются системами 

контент-мониторинга. Поэтому приведенные зависимости могут быть использованы как 

шаблоны, например, для выявления информационных операций – как путем анализа 

ретроспективного фонда сетевых публикаций, так и для оперативного мониторинга 

появления некоторых их признаков в реальном времени.На рис. 7 приведен обобщенная 
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диаграмма, соответствующая всем этапам жизненного цикла информационных операций 

[9].Для выявления степени «близости» фрагментов исследуемого временного ряда 

приведенной диаграмме в различных масштабах предлагается использовать так называемый 

«вейвлет-анализ» [10], который в настоящее время нашел широкое применение, как в 

естественных науках, так и в социологии [11]. 

 
Рис. 7. Жизненный цикл информационных операций: 1 – фон; 2 – затишье; 3 – 

«артподготовка»; 4 – затишье; 5 – атака/триггер роста; 6 – пик завышенных ожиданий; 7 – 

утрата иллюзий организаторов; 8 – общественное осознание; 9 – продуктивность/фон 

Главная идея применениявейвлет-преобразования в этом случае заключается в том, 

что нестационарный временной ряд разделяется на отдельные промежутки (так 

называемые «окна наблюдения»), и на каждом из них  вычисляется величина, 

показывающая степень близости исследуемых данных с разными сдвигами некоторого 

вейвлета (специальной функции) в разных масштабах. Вейвлет-преобразование генерирует 

набор коэффициентов, которые являются функциями двух переменных: времени и частоты, 

и потому образовывают поверхность в трехмерном пространстве.  

Непрерывноевейвлет-преобразование для функции ( )f t  строится с помощью 

непрерывных масштабных преобразований и переносов выбранного вейвлета ( )t  с 

произвольными значениями масштабного коэффициента a  и параметра сдвига b : 

      *1
, ( ), ( )

t b
W a b f t t f t dt

aa
 





 
   

 
 . 

Полученные вейвлет-коэффициенты можно представить в графическом виде, если по 

одной оси отложить сдвиг вейвлета (ось времени), а по другой - масштабы (ось масштабов), 

и раскрасить точки полученной схемы в зависимости от величины соответствующих 

коэффициентов  (чем больше коэффициент, тем ярче цвета).Эти коэффициенты показывают, 

насколько поведение процесса в данной точке близко квейвлету в данном масштабе. Чем 

ближе от анализируемой зависимости в окрестности данной точки к виду вейвлета, тем 

большую абсолютную величину имеет соответствующий коэффициент.  

Вейвлеты «мексиканская шляпа» и Морле наиболее точно отражает динамику 

информационных операций, результаты применения этого вейвлета приведены на рис. 8, 

благодаря чему могут быть выбраны три даты, соответствующие  критическим точкам 

исследуемого процесса.  
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а 

 

б 

Рис. 8.Вейвлет-спектограммы исследуемого временного ряда 

(а – «мексиканская шляпа», б – вейвлетМорле) 

Следует отметить, что инструменты построения вейвлет-спектограммтакже доступны 

как в ряде пакетов математических программ, например, в Matlab, так и через Интернет в 

режиме онлайн (http://ion.researchsystems.com/cgi-bin/ion-p?page= wavelet.ion). 

После определения критических точек выполняется построение основных сюжетных 

цепочек из сообщений, соответствующих запросу за выбранные даты. Таким образом 

определяются основные события за указанные даты (рис. 9). 

Для последующего анализа отбираются массивы сообщений, соответствующие 

выбранным датам, объекты из которых могут рассматриваться как объекты мониторинга. 

 

 
Рис. 9. Основные сюжетные цепочки за выбранные даты 

С помощью методов экстрагирования фактических данных, применяющихся в системах 

интеграции интернет-ресурсов, в интерфейсе пользователя формируются так называемые 

«информационные портреты», охватывающие списки персон, топонимов, языков, компаний 

и т.п.,  содержащиеся в документах, релевантных некоторому заданному запросу. 

В нашем случае из «информационного портрета», соответствующего тематическому 

запросу выбираются наиболее упоминаемые персоны и/или веб-ресурсы за выбранные даты. 
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Эти списки могут агрегироваться, в результате чего  возможно определение взаимосвязей 

событий и объектов (рис. 10). 

 
Рис. 10. Пример визуализации связей событий и объектов с помощью программы Gephi 

(www.gephi.org). 

Эти же данные позволяют выявлять взаимосвязи между объектами, например, между 

указанными аналитиками веб-ресурсами и персонами. 

На рис. 10 можно видеть, что каждому массиву (узлы, идентифициорованные датами) 

соответствуют объекты. При этом в центральной части сети располагаются объекты, общие 

для нескольких событий (О-зона), а «гребешки» на периферии соответствуют специальным 

объектам, отражающим специфику конкретных событий  (С-зоны) [13]. 

Также можно предложить критерий релевантности события, связанного с конкретной 

датой, общей тематике: чем большая часть объектов из него попадает в О-зону, тем он более 

релевантен тематике.  Формально значение этого критерия 
,i Nk  для сюжета i  тематики s   

может быть записано следующим образом: 

, ,

, ,
i N s N

i N

T T
k

N
  

где N  – количество объектов,  
,i NT – множество значимых  объектов события i , –  ,s NT  – 

множество значимых  объектов для всей тематики. 

Для решения задач прогнозирования  перспективным является  применение теории 

фракталов при анализе информационного пространства. Фрактальный анализ самоподобия 

информационных массивов может рассматриваться как технология, предназначенная для 

осуществления аналитических исследований с элементами прогнозирования, пригодная 

к экстраполяции полученных зависимостей. 

Важнейшей  характеристикой рядов, которые имеют хаотичное поведение, является, 

как известно, показатель Херста ( H ), определяемый  в результате так называемого /R S - 

анализа [12]. Этот показатель базируется на анализе  нормированного разброса – отношения 

разброса значений исследуемого ряда R  к стандартному отклонению S . 
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Достаточно часто, когда соотношение /R S имеет постоянный тренд, можно говорить о 

соотношении  / 2
H

R S N ,где H  – показатель Херста. 

На рис. 11 представлено соотношения   /R S для рассматриваемого в этой работе 

примера. В данном случае кривая нормированного размаха удовлетворительно 

аппроксимируется прямой в двойном логарифмическом масштабе. Численные значения 

H характеризуют разные типы коррелированной динамики (персистентности). 

При 0,5H  наблюдается некоррелированное поведение значений ряда, а значение 0,5 < H < 

1 соответствует  степени автокорреляции ряда.  

 
Рис. 11. Кривая R/S в двойной логарифмической шкале 

Значение показателя Херста, превышающее 1/2, подтверждает предположение о 

самоподобии и итеративности рассматриваемых процессов в информационном пространстве. 

Это, в частности,для рассматриваемого примера означает, что общая информационная 

напряженность остается на высоком уровне – как только исчезает «шлейф» одного сюжета 

по выбранной тематике, ему на смену возникает новый сюжет, т.е. поведение исследуемого 

процесса в дальнейшем будет близко к предшествующему поведению. 

 

Выводы 

В статье представлена архитектура системы информационной поддержки принятия 

решений, идеология создания и использования онтологий для построения сюжетов 

информационного противодействия, детально рассмотрена методика аналитического 

исследования, которая базируется на использовании инструментальных средствах анализа и 

визуализации информационных потоков и временных рядов. 

Предложенные архитектурные решения можно использовать при реалтизации систем 

информационной поддержки принятия решений, базирующихся на контент-мониторинге 

информационного пространства и сценарном анализе, а так же в качестве базы для 

проведения аналитической  и прогнозной деятельности.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Застосування інформаційних технологій у повсякденній діяльності організації є 

конкурентною вимогою сучасного ділового середовища. Міжнародна практика  свідчить, що 

у більшості конкурентоспроможних компаній ІТ-директори входять до складу керівництва, є 

ключовими учасниками бізнесу. Від рівня їх проникнення у поточну діяльність компанії 

залежить не лише ефективність ділових процесів, а й власне існування організації.  

Будь-яку організацію можна розглядати як соціотехнічну систему, функціонування   

організаційної структури якої моделюється як сукупність функціонально закінчених 

процесів інформаційної взаємодії. Типовими процесами для більшості організацій є 

управління, документообіг, виробництво, реклама, розповсюдження інформації про 

продукцію й послуги тощо [1].  

Інформаційні технології надають систематизований набір засобів збору відомостей 

про об’єкт управління і засобів впливу на його поведінку з метою прийняття управлінських 

рішень, які спрямовані на досягнення бажаного результату. Застосування  інформаційних 

технологій можна розглядати  як фактор розвитку організації. Саме технології вимагають 

створення сучасної корпоративної інформаційної інфраструктури, сприяють автоматизації 

окремих процесів управління, впровадженню бізнес-застосувань, а також підвищує 

інформаційну безпеку. Проблемно-орієнтовані інформаційні технології надають можливість 

комплексної оцінки характеристик об’єкта управління у перманентно змінному зовнішньому 

середовищі. Підтримка й автоматизація основних управлінських бізнес-процесів може бути 

реалізована на всіх рівнях організаційного управління  (див. рис.1).  

На вищому рівні управління – рівні стратегічного планування – формується 

збалансована система показників якості функціонування об’єкта управління. Ці процеси 

значною мірою спираються на досвід та інтуїцію керівних осіб, діяльність яких можуть 

підтримати засоби експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, технології 

інтелектуального аналізу даних [1]. Так, сьогодні досить поширено застосування методів 

системно-динамічного аналізу для опрацювання економічних процесів. На основі системно-

динамічних моделей можна проводити сценарний аналіз, програвати різні рішення й 

аналізувати їх наслідки, аналізувати ризики й оптимізувати управляючі параметри.  
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Рис.1 Підтримка процесів організаційного управління 

 

Обрана стратегія діяльності організації реалізується на рівні цільового управління 

середньою ланкою керівників. На цьому рівні управління створюється інтегрована 

платформа бізнес-аналітики, яка підтримує засоби аналітичної діяльності, обробки, 

систематизації, накопичення та подання інформації.   

На рівні оперативного управління технологічними процесами управління 

підтримується засобами корпоративних інформаційних систем.  
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Інформаційні технології застосовуються сьогодні й у процесах реалізації всіх 

основних функцій систем організаційного управління (СОУ): інформаційного забезпечення  

ділового процесу, планування  та підтримки прийняття управлінських рішень, управління 

процесами, контролю за виконанням технологічних процесів та оцінювання ходу виконання 

завдань, прогнозування подій, документування дій, реєстрації дій та подій для аналізу 

виконання ділового процесу та оцінки функціонування СОУ, підтримки безпеки 

функціонування та корегування управління при виникненні небажаних зовнішніх чи 

внутрішніх впливів, вилучення знань з накопичених даних та зареєстрованої інформації.   

Якість і оперативність управління із впровадженням інформаційних технологій 

зростає, але їх використання підвищує певні ризики безпеки. Питання інформаційної безпеки 

організації із впровадженням інформаційних технологій стають безумовно залежними від ІТ-

фахівців, які мають  доступ практично до всіх інформаційних ресурсів та систем бізнесу. 

Інформаційна безпека стає фактором успішності розвитку організації.  Безпеку можна 

розглядати й як ресурс, який необхідний для будь-якого роду діяльності і втрата якого може 

призвести до порушення роботи організації, суттєвих  матеріальних втрат. Від рівня безпеки 

залежить й ефективність управління, бо витрата ресурсів на нейтралізацію чи відбиття загроз 

безпеці іноді може унеможливити чи ускладнити  досягнення мети управління. У той же час 

безпеку можна розглядати й як ціль управління, адже управління організацією спрямовано 

на збереження цілісності системи, створення внутрішніх і зовнішніх умов, що гарантують 

стабільність та безпеку функціонування, стійкий поступовий розвиток організації.  

Впровадження інформаційних технологій є водночас  й  впровадженням  певних 

стандартів безпеки, серед яких є  стандарти управління безпекою ISO 15408, ISO 17799 

(BS7799), BSI та  стандарти аудиту інформаційних систем й інформаційної безпеки COBIT, 

SAC, COSO, SAS 78/94. Керуючись міжнародними та національними стандартами, можна 

обрати критерії, на засадах яких має створюватися система інформаційної безпеки 

організації, окреслити основні вимоги щодо рівня захисту, оцінити відповідність отриманих 

результатів задекларованим цілям [2]. Як правило згідно із стандартами визначаються цілі 

забезпечення безпеки комп’ютерних систем; створюються системи управління 

інформаційною безпекою; розраховуються  сукупності деталізованих не лише якісних, а й 

кількісних показників для оцінки відповідності інформаційної безпеки задекларованим 

цілям; застосовується інструментарій забезпечення інформаційної безпеки й оцінюється її 

поточний стан; а також впроваджуються відповідні  методики управління безпекою із 

обґрунтованою системою метрик та мір забезпечення інформаційної безпеки, які дозволяють 

об’єктивно оцінити захищеність інформаційних активів і керувати інформаційною безпекою. 

Нажаль, керуючись стандартами, неможливо вирішити усі проблеми конкретної системи, 

зокрема, за різними класифікаційними ознаками (для різних інформаційних технологій, 

апаратних та програмних засобів тощо) доцільно сформувати конкретний перелік вимог 

безпеки, враховуючи особливості предметної сфери побудувати структуровану систему 

вимог до засобів та механізмів забезпечення безпеки інформаційних ресурсів та 

інформаційних систем бізнесу.  

Одним з можливих шляхів забезпечення сталості функціонування організації є 

використання механізмів живучості – властивості, яка гарантує стійке функціонування 

системи в умовах постійної зміни  параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища  
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протягом тривалих проміжків часу [3]. Живучість притаманна соціотехнічним системам як 

складним системам з природною надлишковістю. Середовище функціонування таких систем 

постійно змінюється, дії однієї соціотехнічної системи можуть сприяти або перешкоджати 

досягненню системою власної цілі і досягненню цілі іншою системою, породжуючи 

конфліктну ситуацію. Конфліктними називають ситуації, коли відбувається зіткнення 

інтересів двох (або більше) систем, що прагнуть досягнути різних (інколи протилежних) 

цілей, причому виграш кожної з них залежить не тільки від її власної поведінки, а й від 

поведінки інших систем [3]. Приклади конфліктних ситуацій – ринкова конкуренція, бойові 

дії, торгівельні війни, взаємовідносини різних ступенів ієрархії у складних системах тощо. 

Якщо немає ні співпраці, ні конфлікту під час досягнення цілей системами, то це 

індиферентна ситуація, і тоді одну систему відносно іншої можна розглядати як середовище.  

Прогнозування та передбачення виникнення та розвитку конфліктної ситуації, яка 

може призвести до порушення сталості функціонування організації,  підтримується засобами 

й інформаційними технологіями аналітичної діяльності на рівні стратегічного  управління. 

Моделлю конфлікту може слугувати гра, але на відміну від реальних конфліктів вона 

ведеться за визначеними правилами [3].  

Припустимо, що у діловому середовищі взаємодіють дві організації - дві 

соціотехнічні системи А і В. Цю взаємодію можна розглядати як серію (V, W)-обмінів деякої 

кількості V витратних ресурсів на деяку кількість W споживчих ресурсів. Кожна із систем у 

часі може переходити у різні стани, змінюючи свою структуру і поведінку. Припустімо, що 

ціллю A системи A є досягнення певних бажаних для неї станів, ціллю B системи B є також  

досягнення бажаних для неї станів. Доцільність структури )(  BA  і цілеспрямованість 

поведінки )(  BA  системи A(B) оцінюється ефективністю, з якою система досягає цілі A(B). 

Отже, систему A(B) за фіксації її цілі можна характеризувати двома чинниками: 

)],([  );,( BBBAAA  . 

Ціллю системи є найвигідніший (V, W)-обмін; тобто за мінімальний обсяг витратного 

ресурсу V отримати якомога більший обсяг споживчого ресурсу W, причому кількість 

ресурсу W є функцією структури і поведінки обох систем:  

B) A, (V, W = )B ,A ,B ,A W(V,W   = 
. 

У результаті взаємодії систем А і В відбуваються наступні (V, W)-обміни: 
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–1, якщо ситуація  конфліктна;
де α=

0, якщо  ситуація  індиферентна.





 

Системи 0A  і 0B  вважатимемо оптимальними, якщо їх структура і поведінка є 

квазіоптимальними (пошук оптимальної структури і поведінки є складною багатоцільовою  
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задачею), і за їх допомогою можна провести (V, W)-обміни, близькі до оптимальних.  

Визначаючи ціль, кожна система повинна з’ясувати, що для неї важливіше: отримати 

найвигідніший (V, W)-обмін чи зашкодити це зробити іншій системі. Можливо варіювання 

значень (V, W)-обмінів у деяких межах:  

2211 W  W  W  ,W  W  W ba  , 

де W1 і W2 відповідають максимально агресивним системам, а  W1  і 2W  – найбільш 

обережним. Якщо цілі систем відомі, то має місце визначена ситуація. Якщо ж кожна 

система, або одна з них приховує свої наміри, складається ігрова ситуація щодо вибору цілі. 

Позначимо через Ai і Bj (i = 1, 2,…, n; j = 1, 2,…, m) цілі відповідно системи A і B. 

Нехай цілями A1 і B1 є нанесення максимального збитку протилежній системі, а цілі An і 

Bm відповідають крайній обережності обох систем. Решта цілей Ai і Bj відповідають 

проміжним ситуаціям і пронумеровані у послідовності плавного переходу від A1 до An і 

від B1 до Bm. Припускаючи, що в ситуації {Ai, Bj} системи A і B мають виграш Wa = aij і 

Wb = bij, отримуємо біматричну гру щодо визначення оптимальної цілі з платіжними 

матрицями ija  і ijb . Якщо припустити, що aij  asj при i  s, bij  bsj при i  s, ais  aij 

при j  s, bis  bij при j  s, то розв’язок гри тривіальний і полягає в тому, що обом 

системам необхідно притримуватись цілей An і Bm, тобто вести себе обережно і не 

виявляти агресивності. Взаємодія складних систем стає строго антагоністичною, коли 

(V, W)-обмін для однієї системи додатний, а для другої – від’ємний і Wa = – Wb. 

Моделюючи реальні системи, взаємодію систем A і B за (V, W)-обміну слід розглядати 

як стохастичну за характером, і тому є сенс говорити лише про деяку ймовірність P(V, W) 

досягнення кожною системою своєї цілі. Ця ймовірність може бути показником ефективності 

поведінки системи. Максимальне значення цієї імовірності визначають як граничну 

ефективність. 

Системи A і B зазвичай не можуть розраховувати на отримання aa WW   і bb WW  , 

тому в межах                             ( ) 0a a aP  V  ,W     при aa WW  ;  

                                       ( ) 0b b bP  V  ,W     при bb WW  . 

Аналогічно значення aa WW   і bb WW   системи можуть отримати з великими 

ймовірностями, тобто в межах ( ) 1a a aP  V  ,W     при aa WW  ;  

                                        ( ) 1b b bP  V  ,W     при bb WW  . 

Така асимптотична поведінка ймовірності P(V, W) дозволяє у конкретній ситуації 

знайти граничний закон (V, W)-обміну, який встановлює межі ефективності функціонування 

системи. 

Для побудови різних кількісних оцінок взаємодії систем A і B потрібно 

конкретизувати зміст (V, W)-обмінів. Наприклад, будемо вважати, що на початку взаємодії 

системи A і B мають деякі обмежені ресурсні запаси aV  і bV , а серед елементів обох систем 

за функціональною ознакою розрізняють елементи трьох видів: 

– робочі (життєво значущі) a і b; 

– захисні Ra і Rb; 
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– активні (ті, що нейтралізують зовнішні впливи) ca і cb. 

Припустимо, що системи A і B мають відповідно na і nb типів життєво значущих 

елементів, тоді ))(,...,1( };{ };{        babjbaja nnjVVVV  , a з Vaj (Vbj) можна згенерувати 

відповідно Aj(Bj) життєво значущих a(b) елементів j-го типу цінностей aj(bj). Цінності 

елементів розраховують у відносних одиницях, які визначають за експертними оцінками.  

Захисні Ra, Rb та активні ca, cb елементи кожної із систем відтворюються 

(генеруються) життєво значущими елементами a і b відповідно. 

Будемо вважати, що системи A і B на момент початку взаємодії мають: 

1) Aj і Bj життєво значущих елементів типу (j = 1,…, na (nb)) і цінностей aj i bj 

відповідно, причому 

        

1 1

(0);   (0)
a b

j j a j j b

j j

nn

a A N b B N
 

   ; 

2) ra і rb типів захисних елементів по αm  і βm
 у m-му типі, причому 

1 1

(0);   (0);
a b

m R m Ra b
m m

r r

N N
 

      

3) Ca і Cb типів активних елементів по a
m  і b

m  у m-му типі, причому 

1 1

(0);   (0),
a b

a b
m a m b

m m

C C

v M v M
 

    відповідно. 

Взаємодія систем A і B відбувається у деякий проміжок часу і полягає у взаємному 

обміні визначеними порціями активних елементів. Будемо вважати, що Ra і Rb – елементи m-

го типу за взаємодії із ca і cb – елементами n-го типу відповідно мають ефективності a

nmd   і 

b

nmd  , а ca і cb – елементи m-го типу за взаємодії з -елементами ( = a, b, R, c) n-го типу 

мають ефективності 
 

a
m n  і 

 
b
m n  відповідно.  

Поведінку систем A і B у кожен момент часу t визначають так: 

   ( ) { ( ) ( )},a a
m n m nA t  = t , t    

    ( ) { ( ) ( )};b b
m n m nB t  = t , t      

де ω = a, b, R, c;  

    )()( tba
nm і )()( tba

nm  – порції Ra (Rb) і ca (cb) – елементів m-го типу, спрямованих відповідно 

на захист і знищення ω-елементів n-го типу. 

Із часом порції ca-елементів «заповнюють» систему В, знищуючи її ω-елементи і 

відповідно cb-елементи «заповнюють» систему А, знищуючи її ω-елементи, і, таким 

чином, з часом, якщо неможливе відновлення елементів, системи втрачають свої 

елементи різних видів, що може призвести до загибелі систем. 

Позначимо ефективність взаємодії захисних і активних елементів відповідно систем A 

і B через                 
1   1   ( ),  ( );a a a b b b

m m m m m ma b
d  = d  , ..., d  d  = d  , ..., dr r  
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порцію активних елементів: 
1 1( ,..., ), ( ,..., );a a a b b b

n wn S wn n wn S wna b          

порцію захисних елементів: 
1 1( ,..., ),  ( ,..., ).a a a b b b

n wn wn n wn wna br r          

У цих позначеннях у момент ti стратегії поведінки систем A і B матимуть вигляд: 

( )

( )

{ , , , , };

{ , , , , }.

i a a a a a
an cn bn R cnn

i b b b b b
bn cn an R cnn

A

B

     

     

 

Зміна середньої кількості елементів, що «вижили» до моменту ti+1, буде описуватись 

такими співвідношеннями: 

– життєво значущих і захисних елементів системи A: 

    1   ( ) max{0, ( ) ( ) ( )}  ( 1,..., );b b
n i n i a n i a n i aA t A t t P t n n        

                       1( ) max{0, ( ) ( ) ( )}  ( 1,..., );b b
j i j i R i R i aj j

t t t P t j r          

– життєво значущих і захисних елементів системи B: 

           1   ( ) max{0, ( ) ( ) ( )}  ( 1,..., );a a
m i m i b n i b m i bB t B t t P t m m        

          s 1  s
( ) max{0, ( ) ( ) ( )}  ( 1,..., ),a a

i s i R i R i bs
t t t P t s r       

де  );,...,()(   1 
b

nabS
b

nai
b
na PPtP   );,...,()(  1

b

jRbS

b

jRi

b

jR PPtP  ),...,()(     1 

a

mbaS

a

mbi

a

mb PPtP  ; 

)...,,()( 1

a

RS

a

Ri

a

R SaSS
PPtP  є  ймовірностями виходу з ладу відповідних елементів систем A(B) під 

впливом активних елементів іншої системи. З урахуванням знищення і витрат активних 

елементів кожної системи отримують такі обмежувальні умови: 

1

0 1 1 1

1

0 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( 1, , );

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0) ( 1, , ),

b b b

j S j

a a a

j j j

n r SN
b b a a a a
cn i cn i nb i nR i nc i n a

i j s j

n r SN
a a b b b b
cs i cs i sa i sR i sc i s b

i j j j

t P t t t t n S

t P t t t t s S



   



   

  
          
  

  
          
  

   

   

 

де ); ,...,()(     1 
b

ncbS
b

nci

b
nc PPtP   ). ,...,()(    1 

a
scaS

a
sci

a
sc PPtP   

Наведені рівняння характеризують стан систем A і B у середньому. Розв’язання цих 

рівнянь за визначеного критерію оптимальності дозволяє знайти стратегії і визначити умови 

виживання кожної системи. 

Для отримання кількісних характеристик взаємодії систем А і В слід конкретизувати зміст 

(V, W)-обмінів, оптимізації яких бажають обидві системи, і пам’ятати, що живучість системи 

визначається наявністю в ній життєво значущих елементів. Спираючись на визначення 

живучості, можна сформулювати умови, за яких система A(B) у момент часу t функціонує 

(живе) нормально: 

1 min 1 min( , , , ) ( ); ( ( , , , ) ( )),
a ba n a b n bQ A A t Q t Q B B t Q t   

де Qa і Qb – задані функціонали часу і структур систем A і B відповідно. 

Зокрема, можна вважати: 
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min

1 1

min

1 1

( ); (0);

( ); (0),

a a

j

b b

j

n n

a j j a a j j

j j

n n

b j j b b j j

j j

Q a A t Q a A

Q b B t Q b B

 

 

  

  

 

 

                                       (1) 

де 0 , 1
j ja b     – параметри, що визначаються специфікою систем і вимогами до 

живучості. 

Вибір критеріїв оптимальності у наведеній вище формі зрозумілий у тих ситуаціях, 

коли живучість системи суттєво залежить від сумарної цінності життєво значущих елементів 

і значно менше залежить від розподілу елементів за типами. 

Параметри 
ja  і 

jb  характеризують живучість систем A і B відповідно. Дійсно, 

система A у момент часу t функціонує нормально, якщо )1(
ja -та частка a-елементів j-го 

типу (j = 1,…, na) у цей момент часу перебуває у робочому стані. Якщо 

),,1(0 aa nj
j

 , система A є найбільш життєздатною, а якщо ),,1(1 aa nj
j

 , 

живучість системи A знижується і наближується до нуля. Аналогічна ситуація притаманна й 

системі B. 

Якщо врахувати, що процеси (V, W)-обміну між системами взаємопов’язані, то 

ситуацію взаємодії систем A і B можна розглядати як узагальнений конфлікт, для опису 

якого потрібно визначити функцію виграшу. Вигляд цієї функції для кожної системи 

залежить від ступеня конфліктності ситуації, тобто залежить від впливу однієї системи A на 

виконання цілі другою системою B, а також від напруженості конфлікту. Для визначення 

ступеня напруженості конфлікту потрібно мати деяку шкалу, для чого слід ввести поняття 

цілеспрямованості поведінки.  

Цілеспрямованість поведінки кожної системи визначають через деяку фіксовану 

послідовність станів, яка найбільш бажана для кожної із систем. Основою для побудови цієї 

послідовності може слугувати величина втрат життєво значущих елементів обома системами. 

Згідно з рівняннями (1) величину цих утрат в інтервалі часу [0, T] можна виразити для систем A і B 

відповідно: 

)].()0([

)];()0([

1

1

TBBbQ

TAAaQ

ii

n

i
ib

ii

n

i
ia

b

a








              (2) 

Із виразів (2) видно, що інтенсивність конфлікту залежить від ΔQ = = ΔQa + ΔQb. Чим 

ближче ΔQ до  
 


a

i

b

i

iiii

n n

BbAaQ
1 1

        0 )0()0( , тим інтенсивнішим стає конфлікт. Максимуму 

інтенсивності конфлікт досягає, якщо  

ΔQ = ΔQ0.  Навпаки, якщо ΔQ → 0, інтенсивність конфлікту знижується і в разі, коли ΔQ = 

0, буде індиферентна ситуація. 

У загальному випадку, враховуючи можливість зміни цілей, інтенсивність конфлікту,  
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а як наслідок, і вигляд функції виграшу можуть з часом змінюватися. Таким чином, 

розглянута узагальнена конфліктна ситуація між системами A і B з математичного погляду 

являє собою гру двох гравців з нульовою сумою, а функції виграшу за фіксації часу 

закінчення конфлікту мають такий вигляд: 









b

a

n

i
iib

i

n

i
ia

TBbTQ

TAaTQ

1

1

).()(

);()(

 

У разі неавтономності критеріїв оптимальності гра закінчується у момент часу 

),min( ba ttt  , де ba tt ,  – найменші невід’ємні корені рівнянь  minaa QQ   і 

minbb QQ  . 

Результат конфлікту суттєво залежить від ступеня значущості для кожної системи 

дилеми: знищити суперника чи будь-яким чином вижити самій, тобто залежно від 

напруженості конфлікту виграші систем A і B можуть змінюватися у деяких межах: 

1 1
( , )( , )

1

2 2
( , )( , )

1

max min ( ) ;

max min ( ) .

a

b

n

i i
B BA A

i

n

i i
A AB B

i

W a A T W

W b B T W





 

 





 

Результат конфлікту (гри) також залежить від стану поінформованості систем і 

можливості превентивності дії з їх боку. Чинник поінформованості відіграє велику роль у 

виборі критерію оптимальності поведінки і досить сильно впливає на якість оптимальних 

стратегій.  

Припустімо, що ситуацію оцінено системами A і B на підставі функцій виграшу Qa і 

Qb відповідно, тоді первинну гру можна замінити еквівалентною грою з функцією виграшу Q 

= Qa – Qb, у якій система A буде прагнути максимізувати Q, а система B – відповідно 

мінімізувати Q. Можливі такі три ситуації: 

1. Система B поінформована про вибір стратегії (t)A  системою A. Система A такої 

інформації не має. Тоді оптимальну стратегію (t)Aopt  системи A можна визначити з умови: 

*

( )( ) ( )

*
opt opt 1

max min [ ( ), ( ) ,  ( ), ( ) ] max [ ( ), ( ) ,  [ , ( )], ( ) ]

[ ( ), ( ) ,  [ , ( )], ( ) ] [ ( ) ,  ( ) ].

B tA t A t
Q A t A t B t B t Q A t A t B t A t B t

Q A t A t B t A t B t V A t B t

 

 

 

(* у позначенні стратегії означає факт поінформованості системи). 

2. Система A поінформована про вибір стратегії )(tB  системою B. Система B такої 

інформації не має. У цьому випадку оптимальну стратегію )(opt tB  системи B можна 

визначити з умови 
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].)(,)([])(),(,[,)()],(,[[

])(),(,)()],(,[[min])(),(,)(),([maxmin
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*
optopt
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*

)()()(

tBtAVtBtAtBtAtBtAQ

tBtBtAtBtAQtBtBtAtAQ
tBtAtB




 

3. Системи A і B мають повну інформацію про вибір стратегії кожною з них. 

Оптимальні стратегії )(
*
opt tA  й )(

*
opt tB  відповідно систем A і B можна визначити з умов: 

( ) ( )( ) ( )

* * **
opt optopt 3

max min [ ( ), ( ) ,  ( ), ( ) ] min max [ ( ), ( ) , ( ), ( ) ]

[ [ , ( )], ( ) ,  [ , ( )], ( ) ] [ ( ) , ( ) ].

B t B tA t A t
Q A t A t B t B t Q A t A t B t B t

Q A t B t A t B t A t B t V A t B t

 

 

 

Враховуючи умови гри та наведені рівняння, отримуємо нерівності: 

].)(,)([])(,)([])(,)([ 231 tBtAVtBtAVtBtAV   

Оцінкою цінності взаємної поінформованості систем A і B може бути 

ΔV = V2 – V1. 

Система A чи B, поінформована про поведінку іншої системи, може превентивно визначити для 

себе оптимальну поведінку. У разі повної поінформованості систем (третій випадок) оцінка 

цінності дорівнює 0, тобто поінформованість не впливає на гру (результат конфлікту).  

Наявність інформації щодо розвитку ситуації у діловому середовищі безумовно 

надасть можливість більш правильно керувати використанням інтелектуальних і 

матеріальних ресурсів організації, а наявність методик активізації механізмів живучості для 

розв’язання проблем сталості і безпеки функціонування дозволить знизити матеріальні 

витрати і запобігти фатальним наслідкам [4]. 

 

Висновки 

Застосування інформаційних технологій на всіх рівнях організаційного управління  

дозволяє підвищити  ефективність процесів управління, скоротити час напрацювання й 

прийняття обгрунтованих рішень, зменшити вплив людського фактору,  покращити  якість  

та сталість управлінських процесів. Та впровадження цих технологій породжує нові  ризики 

щодо можливості втрати чи несанкціонованої модифікації інформаційних ресурсів.  Задача 

забезпечення інформаційної безпеки стає однією із задач управління. Вирішення цієї задачі 

досягається впровадженням відповідних стандартів безпеки і підтримкою сталості 

функціонування організації, завдяки наявності засобів актуалізації механізмів живучості, які 

дозволяють передбачити виникнення конфліктної ситуації і обрати відповідну стратегію 

управління  в СОУ.  
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ОЦЕНИВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ 

 

При решении задач обращения с рисками безопасности информации и, в том числе, 

при проектировании комплексных систем защиты информации необходимо оценивать 

допустимые значения вероятностей возможных ущербов для задаваемых значений 

приемлемого риска R . 

В некотором приближении можно считать, что риск нарушения безопасности 

информации можно рассматривать как сумму рисков нарушения ее конфиденциальности, 

целостности, доступности и наблюдаемости. В дальнейшем, не нарушая общности 

рассуждений, для удобства будем рассматривать только три какие-либо составляющие 

суммарного риска, например, риск конфиденциальности, риск целостности и риск 

доступности. Если предположить, что эти риски являются независимыми, то в дальнейшем 

риск, возможный по одному и только по одному из направлений (конфиденциальности, 

целостности или доступности) будем называть простым риском. Для обозначения 

количественных оценок простых рисков безопасности информации будем использовать 

символ r , а в качестве соотношения для вычисления количественных оценок простых 

рисков примем формулу: 

pHr  ,                                                                 (1) 

где H  - размер ущерба, p  - вероятность ущерба, размер которого равен H . Тогда для 

каждого простого риска по каждому из направлений безопасности информации можно 

записать соответствующее соотношение: 

                                                         ККК pHr  , 

  ЦЦЦ pHr  ,                                                              (2) 

                                                         ДДД pHr  , 

где индексы К , Ц и Д являются сокращениями от «конфиденциальность», «целостность» и 

«доступность» соответственно. Тогда под комплексным (сложным) риском безопасности 

информации будем понимать аддитивную комбинацию рисков конфиденциальности, 

целостности и доступности, а именно: 

R = Кr + Цr + Дr .                                                                 (3) 

Если заменить Кr , Цr , и Дr  их значениями из формул (2), то соотношение (3) можно записать 

в следующем виде 

КК pH  + ЦЦ pH  + ДД pH  = R .                                     (4) 
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Из курса аналитической геометрии [1] известно, что всякое уравнение вида 

DCzByAx                                                      (5) 

является уравнением плоскости в общей декартовой системе координат. Сравнивая 

соотношения (4) и (5) можно видеть, что совпадают с точностью до обозначений. Это 

наводит на мысль, что комплексный риск безопасности информации относительно угроз 

конфиденциальности, целостности и доступности можно рассматривать как плоскость в 

некоторой общей декартовой системе координат. При этом есть две альтернативные 

возможности интерпретировать составляющие соотношения (4): 

1. Первая альтернатива - вероятности Кp , Цp , и Дp  играют роль независимых 

переменных, а ущербы КH , ЦH  и ДH  являются коэффициентам при 

соответствующих переменных. 

2. Вторая альтернатива - ущербы КH , ЦH  и ДH  являются независимыми переменными, 

а вероятности Кp , Цp , и Дp   - исполняют роль коэффициентов. 

Рассмотрим каждую из этих альтернатив в отдельности и, при этом, не будем забывать, 

что имеем дело с декартовой прямоугольной системой координат. 

1. Пусть в соотношении (4) Кp , Цp , и Дp  рассматриваются в качестве независимых 

переменных, а КH , ЦH  и ДH  играют роль коэффициентов при них. В этом случае система 

координат задается осями Кp , Цp , и Дp , а плоскость определяется уравнением 

КК pH  + ЦЦ pH  + ДД pH  = R                                     (6) 

Соотношение (6) не является единственной формой уравнения плоскости в 

пространстве координат Кp , Цp , и Дp . Известны еще два вида записи уравнения плоскости, 

а именно, уравнение плоскости в отрезках и нормальное уравнение плоскости. Следуя [1], 

рассмотрим оба эти вида записи уравнений плоскости. 

1.1. Преобразуем уравнение (6) к виду уравнения плоскости в отрезках. Для этого 

разделим на R  правую и левую части уравнения (6) 

                                  К
К p

R

H
 + Ц

Ц
p

R

H
 + Д

Д
p

R

H
 =1, 

а после этого перепишем уравнение в следующем виде 










К

К

H

R

p
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Ц
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H

R

p
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Д

Д

H

R

p
=1.                                     (7) 

Известно [1], что плоскость, задаваемая уравнением (7), отсекает на оси Кp  отрезок 

КH

R
, на оси Цp  – отрезок 

ЦH

R
 , а на оси Дp  – отрезок 

ДH

R
. Поскольку значения 

вероятностей должны лежать в диапазоне от нуля до единицы, постольку длина отрезков, 

отсекаемых плоскостью на осях вероятностей Кp , Цp , и Дp  тоже не должна быть больше 

единицы. Иными словами, должна выполняться система неравенств: 
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, 

из которой следует необходимость выполнения системы условий: 

                                                                          















Д
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HR

HR

HR

                                                                (8) 

Если исходить из того, что рассматриваются случаи, в которых ни одно из значений КH , ЦH  

и ДH  не равно нулю, то среди трех значений КH , ЦH  и ДH  можно выбрать минимальное 

 ДЦК HHHH ,,minmin  , а систему условий (8) можно заменить одним неравенством 

minHR  ,                                                     (9) 

означающим, что комплексный риск информационной безопасности не должен превышать 

минимального из ущербов, возможных для угроз конфиденциальности, целостности или 

доступности. 

 

1.2. Приведем уравнение (6) к виду нормального уравнения плоскости: 

cosКp + cosЦp + cosДp = .                       (10) 

Для этого необходимо левую и правую части уравнения (6) умножить на нормирующий 

множитель  M такой, что: 

222

1

ДЦК HHH
M


 . 

Для определенности будем в дальнейшем использовать только положительное значение 

нормирующего множителя 

222

1

ДЦК HHH
M


 . 

Итак, после умножения на M  обеих частей уравнения (6) получим: 

КК pHM  + ЦЦ pHM  + ДД pHM  = RM  .               (11) 

После подстановки значения нормирующего множителя это уравнение принимает вид: 
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(12) 
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=
222

ДЦК HHH

R


. 

Известно [1], что правая часть нормального уравнения плоскости, выражающаяся в 

нашем случае соотношением 

 =
222

ДЦК HHH

R


,                                    (13) 

представляет собой минимальное расстояние (длину нормали) от начала координат до 

плоскости, заданной этим нормальным уравнением. 

Кроме того, известно [1], что коэффициенты при переменных Кp , Цp , и Дp  в 

нормальном уравнении плоскости - это направляющие косинусы нормали; в нашем случае 

они имеют следующий вид: 

                                           cos  = 
222

ДЦК

К

HHH

H


, 

cos  = 
222

ДЦК

Ц

HHH

H


,                               (14) 

                                              cos  = 
222

ДЦК

Д

HHH

H


. 

Поскольку нормаль   можно рассматривать как гипотенузу трех прямоугольных 

треугольников, прилежащими катетами которых являются проекции этой нормали на оси  

Кp , Цp , и Дp  соответственно, то, имея значения косинусов (14), можно определить размер 

каждой из проекций нормали   на каждую из осей Кp , Цp , и Дp : 

 cos =
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                   cos =
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,           (15) 

 cos =
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ДЦК HHH

R
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. 

Так как уравнения (7) и (12) определяют одну и ту же плоскость, то каждая из 

проекций нормали  , определяемых соотношениями (15), не может быть больше 

соответствующего отрезка, отсекаемого этой плоскостью на осях Кp , Цp , и Дp  согласно 

уравнению (7), что и подтверждается попарным сравнением правых частей формул (15) с 

соответственными знаменателями дробей в уравнении (7): 
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 , 
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ДЦК

Д

HHH
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 ДH

R
 . 

При этом следует отметить, что обращении какого-либо одного из этих трех нестрогих 

неравенств в строгое равенство влечет за собой обращение в нулевое тождество ( 00  ) двух 

оставшихся соотношений. 

Из всего вышеизложенного следует, что соотношения 

                                              Кp =
222

ДЦК

К

HHH

RH


, 

Цp =
222

ДЦК

Ц

HHH

RH


,                                   (16) 

                                           Дp =
222

ДЦК

Д

HHH

RH


 

представляют собой формулы для вычисления оценок минимальных вероятностей Кp , Цp , и 

Дp , совместно возможных для заданного значения граничного риска R  при известных 

оценках допустимых ущербов конфиденциальности КH , целостности ЦH  и доступности 

ДH . При этом оценки значений вероятностей, максимально допустимых для заданного 

значения граничного риска R  при известных оценках допустимых ущербов 

конфиденциальности КH  , целостности ЦH  и доступности ДH , не могут превышать 

следующих значений: 
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Объединяя оценки (16) и (17) получим границы изменения оценок вероятностей Кp , Цp , и 

Дp  при заданном значении граничного риска R : 
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Т.е. для заданного значения риска R  при известных оценках допустимых ущербов 

конфиденциальности КH  , целостности ЦH  и доступности ДH  значения допустимых 

вероятностей этих ущербов должны лежать в пределах, обусловленных соотношениями (18). 

 

2. Теперь можно рассмотреть вторую альтернативу интерпретации уравнения 

плоскости (4), и методика рассмотрения будет с точностью до обозначений повторять все 

рассуждения, приведенные в п.1. По этой причине приведем только основные положения. 

Итак, запишем соотношение (4) следующим образом: 

КК hP  + ЦЦ hP  + ДД hP  = R .                                 (19) 

Здесь в качестве независимых переменных Кh , Цh  и Дh  выступают ущербы безопасности 

информации вследствие угроз конфиденциальности, целостности и доступности 

соответственно, а коэффициенты КP , ЦP , и ДP  играют роль задаваемых значений 

вероятности. В этом случае по осям декартовой прямоугольной системы координат будут 

откладываться значения Кh , Цh  и Дh , а уравнение плоскости в отрезках принимает вид: 
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Из сути уравнения в отрезках (20) следует, что при заданном значении риска R  и известных 

оценках вероятностей КP , ЦP  и ДP  некоторых ущербов конфиденциальности, целостности и 

доступности, значения этих ущербов Кh , Цh  и Дh  не могут превышать следующих границ: 
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Если вернуться к уравнению (19) и привести его к нормальному виду, то получим 

соотношение 
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(22) 

из которого следует, что направляющие косинусы имеют вид: 
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                                            cos  = 
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, 

а величина нормали к плоскости определяется соотношением 

 =
222

ДЦК PPP

R


. 

Тогда размер каждой из проекций нормали   на каждую из осей Кh , Цh , и Дh  будет 

определятся следующими соотношениями: 
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Так как нормаль в уравнении (22) – это отрезок минимальной длины от начала 

координат до плоскости, то на основе (21) и (24) можем записать соотношение для границ 

изменения оценок значений ущербов: 
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Т.е. для выбранной величины риска R  и заданных оценках вероятностей КP , ЦP  и ДP  

некоторых допустимых ущербов конфиденциальности, целостности и доступности значения 

приемлемых размеров этих ущербов должны лежать в пределах, обусловленных 

соотношениями (25). 

3. Проиллюстрируем полученные результаты на условном примере. 

Пусть задан некий информационный актив, ценность которого составляет V  единиц. 

Этот информационный актив необходимо защитить  средствами комплексной системы 

защиты информации (КСЗИ), стоимость W  которой определяется некоторым 

пропорциональным коэффициентом    10    относительно ценности заданного 

информационного актива:  

                                                                                
V

W
 .                                                                    

(26) 

Исходя из достаточно общих соображений, можно считать, что стоимость КСЗИ является 

оценкой приемлемого риска R : 
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R = VW   . 

Будем полагать известными (например, на основании экспертных суждений) коэффициенты 

пропорциональности К  ( 10  К ), Ц ( 10  Ц ) и Д ( 10  Д ) оценок допустимых 

ущербов конфиденциальности КH , целостности ЦH  и доступности ДH  относительно 

ценности заданного информационного актива: 

                                                                            К =
V

H К , 

    Ц =
V

H Ц
,                                                                       (27) 

Д =
V

H Д
. 

Тогда из формул (18) следует, что:  
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Если принять коэффициенты пропорциональности оценок допустимых ущербов примерно 

одинаковыми для всех трех видов угроз безопасности информации заданного актива, т.е.  

К Ц
* Д ,                                        (29) 

то вместо трех соотношений (28) можно записать: 

*3

1






*

*




 p ,                                           (30) 

где *p  - это вероятность ущерба, приемлемого при реализации угроз конфиденциальности, 

целостности или доступности информации для заданного информационного актива. 

В предположении справедливости условий (27) из соотношений (29) следует  

КH ЦH *HH Д  ,                                    (31) 

Тогда дробный член, входящий в левую и правую части двустороннего неравенства (30), 

можно преобразовать следующим образом: 
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В итоге неравенство (30) принимает вид: 


3

1
*H

W
 *p

*H

W
.                                                             (32) 

Величина, стоящая в правой часть этого неравенства, является оценкой вероятности 

реализации угроз безопасности информации, которая должна быть задана в качестве 

исходных требований при проектировании КСЗИ.  
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Далее, умножим все части неравенства (32) на *H  и получим 


3

1
W  ** pH W .                                                        (33) 

Заметим, что произведение, стоящее в центре этого неравенства, является соотношением для 

вычисления риска 
*** pHR  , 

и, следовательно, соотношение (33) может быть представлено в виде системы двух 

неравенств 









*

*

3RW

RW
, 

содержательный смысл которой можно трактовать следующим образом: стоимость КСЗИ, 

способной обрабатывать риски безопасности информации заданного информационного 

актива, не может быть меньше оценки величины каждого из обрабатываемых рисков, но едва 

ли должна превышать трехкратное значение максимальной из оценок, возможных для этих 

рисков. 

 

Вывод. Трактовка аналитического соотношения, описывающего комплексный риск 

безопасности информации в виде уравнения плоскости в соответствующем декартовом 

пространстве, позволяет получать оценки допустимых значений вероятностей и приемлемых 

рисков, необходимые для обоснования решений, принимаемых в процессе обращения с 

рисками безопасности информации, в частности, для обоснования проектных требований 

при создании комплексных систем защиты информации.  
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАГРОЗ РЕСУРСАМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Пропонується методика оцінки загроз ресурсам інформаційних систем на основі 

аналізу моделей порушника, можливих каналів і видів загроз ресурсам інформаційних 

систем,  моделі загроз та методика аналізу можливих контрзаходів для забезпечення 

припустимої захищеності та залишкового ризику. 

Ключові слова: Загроза, порушник, ресурси, модель. 

ВСТУП 

 Одним із найважливіших напрямків розвитку сучасного суспільства є зростання 

інформаційної складової (інформаційні ресурси, інформаційні технології и т.п.) і, як 

наслідок, інформаційної безпеки. Інформаційна безпека на сучасному етапі розглядається як 

пріоритетна в державних структурах, в наукових закладах, в комерційних фірмах тощо. 

Інформаційні системи (ІС) спеціального призначення  (органів державної влади, банківські, 

фіскальні, різні електронні реєстри  і т.п.), будучи пріоритетними в  структурі держави, не 

можуть залишаться в питаннях забезпечення інформаційної безпеки тільки на рівні 

традиційних засобів: криптографічний захист, системи розподілу доступу, реалізація 

спеціальних вимог щодо абонентського трафіка, проведення організаційних заходів з 

підсилення режиму. Відомими є вимоги щодо захисту  ресурсів інформаційних систем. 

Необхідним є застосування в ІС спеціальних засобів захисту, які слід спрямовувати на 

досягнення певного поєднання чотирьох властивостей ресурсів інформаційних систем [1, 

2, 3]: 

1. Цілісності (інформація, на основі якої приймаються рішення, повинна бути достовірною 

та повною, повинна бути захищеною від ненавмисних на зловмисних спотворень. Загрози, 

що відносяться до можливостей несанкціонованої модифікації інформації, є загрозами 

цілісності); 

2. Конфіденційності (конфіденційна чи таємна інформація повинна бути доступною лише 

тому, кому вона є призначеною. Загрози, що відносяться до можливостей несанкціонованого 

ознайомлення з інформацією є загрозами конфіденційності.); 

3. Доступності інформації (інформація та відповідні ресурси повинні бути доступними для 

користувачів та, в разі необхідності, готовими до обслуговування. Загрози, що відносяться до 

порушення можливостей використання елементів ІС або оброблюваної інформації є 

загрозами доступності). 

4. Спостереженості (можливості фіксувати діяльність користувачів і процесів. Загрози, що 

відносяться до приховування чи імітації такої діяльності є загрозами спостереженості). 
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При цьому оцінка, а ще краще, прогнозування захищеності ресурсів інформаційних 

систем є надзвичайно актуальними при організації, побудові чи оцінці відповідних систем 

захисту.   

Для оцінки чи прогнозування захищеності інформації доцільно дотримуватися певних 

методик з використанням показників захищеності інформації в ІС  якісних чи кількісних. В 

основу цієї методики покладено моделі порушників та загроз ресурсам, перш за все, 

інформації ІС. Такі моделі створюються на підставі детального аналізу можливих загроз, 

способів та каналів їх реалізації. У свою чергу, моделі порушника та моделі загроз для 

інформації ІС є основою для подальшого проведення аналізу ризиків і формування вимог до 

системи захисту інформації [3  5]. 

 Методика побудови моделі порушника 

У кожному конкретному випадку, виходячи з технології обробки інформації, необхідно 

розробити модель порушника, яка має бути адекватна реальному порушнику для даної ІС. 

Модель порушника  абстрактний формалізований або неформалізований опис дій 

порушника, який відображає його практичні та теоретичні можливості, апріорні знання, час 

та місце дії і т. ін. Для побудови цієї моделі рекомендується виконати аналіз та 

упорядкування наступної інформації. 

Як порушника слід розглядати особу, яка прагне чи може одержати несанкціонований 

доступ до роботи з включеними до складу ІС засобами. При побудові моделі порушника слід 

врахувати, що особливістю ресурсів ІС, в першу чергу інформаційних, є їх принадливість 

для окремих осіб чи певних груп осіб, які з метою використання цих ресурсів прагнуть бути 

чи є користувачами ІС. Ця принадливість найчастіше є обумовленою характером та об’ємом 

інформації, яка вводиться, обробляється, зберігається та циркулює в системах ІС. Якщо та чи 

інша особа – користувач ресурсами ІС здійснює спробу несанкціонованого доступу (тут і 

надалі виділення та підкреслення автора) до об’єктів захисту (ознайомлення, модифікація, 

знищення, зміна режимів використання чи функціонування та т. п.), то такий користувач є 

порушником.  

По відношенню до ІС порушники можуть бути внутрішніми (з числа співробітників, 

користувачів системи) або зовнішніми (сторонні особи або будь-які особи, що знаходяться за 

межами контрольованої зони). 

Модель порушника має визначати: 

категорії осіб, з числа яких може бути порушник; 

рівень можливостей порушника; 

припущення про кваліфікацію та можливий рівень знань порушника; 

методи і способи, що використовуються при здійсненні порушень; 

можливу мету порушника та її градацію за ступенями небезпечності для ІС; 

можливі місця здійснення порушень; 

можливі способи для здійснення загроз в ІС; 

припущення про характер його дій. 

До категорій осіб, які можуть бути порушниками слід відносити: 

суб’єктів інформаційної діяльності – працівників організації – власника ІС (близько 81,7 

% порушень) – внутрішні порушники; для їх визначення слід детально розглянути 

можливості несанкціонованого доступу до ресурсів ІС кожного із працівників організації; 
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сторонніх осіб, що отримують тим чи іншим шляхом доступ до ресурсів ІС (близько 17,3 % 

порушень) – зовнішні порушники; для їх визначення слід детально розглянути можливості 

відвідувачів організації щодо несанкціонованого доступу до ресурсів ІС з урахуванням 

наявної системи організаційного обмеження їх доступу. 

За рівнем можливостей, що надаються їм штатними засобами ІС, порушників доцільно 

класифікувати за чотирма рівнями можливостей. Класифікація є ієрархічною, тобто кожний 

наступний рівень включає в себе функціональні можливості попереднього:  

- перший рівень визначає найнижчий рівень можливостей проведення діалогу з ІС  

можливість запуску фіксованого набору завдань (програм), що реалізують заздалегідь 

передбачені функції обробки інформації;  

- другий рівень визначається можливістю створення і запуску власних програм з новими 

функціями обробки інформації;  

- третій рівень визначається можливістю управління функціонуванням ІС, тобто впливом 

на базове програмне забезпечення системи і на склад і конфігурацію її устаткування;  

- четвертий рівень визначається всім обсягом можливостей осіб, що здійснюють 

проектування, реалізацію і ремонт апаратних компонентів ІС, аж до включення до складу ІС 

власних засобів з новими функціями обробки інформації.  

Слід припускати, що в своєму рівні порушники можуть бути фахівцями вищої 

кваліфікації (наприклад, адміністратори безпеки, баз даних, мереж), які мають повну 

інформацію про ІС і комплекс засобів захисту (КЗЗ). Тому за рівнем знань усіх порушників 

слід класифікувати як таких, що: 

володіють інформацією про функціональні особливості ІС, основні закономірності 

формування в ній масивів даних та потоків запитів до них, вміють користуватися штатними 

засобами;  

володіють високим рівнем знань та досвідом роботи з технічними засобами системи та 

їхнього обслуговування; 

володіють високим рівнем знань у галузі обчислювальної техніки та програмування, 

проектування та експлуатації ІС; 

володіють інформацією про функції та механізм дії засобів захисту. 

Зрозуміло, що найбільш небезпечні порушники можуть знати: 

1. Склад, розміщення, функціональні особливості, умови та режими функціонування 

елементів ІС, включаючи траси прокладених чи можливих ліній зв’язку комунікаційних 

мереж та трафіки відповідних каналів передачі даних; 

2. Порядок, засоби та режими здійснення охорони елементів ІС, місць їх розташування 

(включаючи пункти підсилення, як такі, що обслуговуються, так і ті, що не обслуговуються) 

та прилеглої території; 

3. Порядок, засоби та режими здійснення організаційно-правових та технічних заходів 

захисту ресурсів ІС; 

4. Основні закономірності формування в ІС баз даних та потоків запитів до них. 

За використовуваними методами і способами порушників можна класифікувати як 

таких, що використовують: 

виключно агентурні методи одержання відомостей; 

пасивні технічні засоби перехоплення інформаційних сигналів; 
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виключно штатні засоби ІС або недоліки проектування КЗЗ для реалізації спроб НСД; 

способи і засоби активного впливу на ІС, що змінюють конфігурацію системи 

(підключення додаткових або модифікація штатних технічних засобів, підключення до 

каналів передачі даних, впровадження і використання спеціального ПЗ тощо).  

Така класифікація порушників є корисною для використання в процесі оцінки ризиків, 

аналізу вразливості системи, ефективності існуючих і планових заходів захисту. 

Можливою метою порушника-зловмисника може бути: 

1. Особиста авторизація, тобто отримати особисті легальні атрибути доступу, бажано з 

найширшими правами, до ресурсів ІС з метою їх використання, отримання необхідної 

інформації у потрібному обсязі та асортименті, ознайомлення з конфіденційною 

інформацією, її модифікації (внесення змін в інформаційні потоки) чи знищення відповідно 

до своїх намірів (інтересів, планів); 

2. Авторизація своїх прихильників чи довірених осіб, які б мали змогу отримати легальні 

атрибути доступу, бажано з найширшими правами, до ресурсів ІС з метою їх використання, 

отримання необхідної інформації у потрібному обсязі та асортименті, ознайомлення з 

конфіденційною інформацією, її модифікації чи знищення згідно зі своїми намірами 

(інтересами, планами); 

3. Пошук прихильників чи довірених осіб серед персоналу чи користувачів ІС, які мають 

змогу отримувати легальні атрибути доступу, бажано з найширшими правами, до ресурсів ІС 

і можуть їх використовувати, отримувати бажано конфіденційну інформацію, її 

модифікувати чи знищувати.  

При відсутності змоги чи безуспішності реалізації пунктів 1 – 3 метою порушника-

зловмисника може бути реалізація інших спроб. 

4. Здобуття атрибутів доступу авторизованих користувачів шляхом використання 

технічних засобів, крадіжок, купівлі, чи отримання іншим шляхом; 

5. Проникнення на місця розміщення тих чи інших компонентів, елементів чи ресурсів ІС 

(обчислювальних ресурсів, інформаційних ресурсів, базового, прикладного програмного 

забезпечення та програмного забезпечення системи ТЗІ, включаючи носії резервних копії, 

ресурсів вводу/виводу, телекомунікаційного обладнання, включаючи мережу передачі 

даних) шляхом подолання перешкод (огорожі, елементів будівельних конструкцій, охорони 

чи охоронної сигналізації та ін.) та нанесення збитків шляхом знищення матеріальних та 

інформаційних цінностей; 

6. Зміна режимів функціонування чи виводу з ладу фізичних ресурсів ІС; 

7. Установка фізичних засобів (апаратурних закладок) чи інших засобів технічної розвідки 

в місцях розміщення елементів ІС (в тому числі і віддалених, наприклад, в елементах 

комунікаційної мережі зв’язку) для знімання інформації;  

8. Установка фізичних чи інших засобів (апаратурних закладок) в місцях розміщення 

елементів ІС (в тому числі і віддалених, наприклад в елементах комунікаційної мережі 

зв’язку) для генерації несправжніх сигналів, інформаційних символів чи повідомлень; 

9. Установка програмних засобів (програмних закладок) знімання інформації з метою її 

того чи іншого використання; 

10. Установка програмних засобів (програмних закладок чи вірусів) для модифікації як 

програмних засобів, так і інформації ІС шляхом генерації (впровадження) програмних  
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вірусів, несправжніх сигналів, інформаційних символів чи повідомлень з метою 

перевантаження систем ІС і порушення, таким чином, доступності компонентів ІС чи ІС в 

цілому; 

11. Здійснення спроб несанкціонованого доступу до обчислювальних ресурсів, 

інформаційних ресурсів, базового та прикладного програмного забезпечення та програмного 

забезпечення системи ТЗІ як власне ІС, так і її телекомунікаційної підсистеми шляхом 

подолання системи управління доступом. 

За місцем здійснення порушення дії зловмисника можна класифікувати на: 

 1. Без одержання доступу на контрольовану територію (центрального рівня ІС, 

регіональних рівнів ІС чи робочих місць місцевих рівнів ІС, пунктів підсилення з 

обслуговуванням) з використанням технічних засобів дистанційної розвідки (наприклад, 

оптичними, акустичними каналами, каналами побічних електромагнітних випромінювань та 

ін.) або з використанням засобів здобуття інформації з мережі передачі даних (наприклад, 

шляхом підключення чи “врізання” в лінії зв’язку) – дистанційний вплив; 

2. З одержанням доступу на контрольовану територію (центрального рівня ІС, 

регіональних рівнів ІС чи робочих місць кінцевих, в тому числі віддалених користувачів ІС, 

пунктів підсилення з обслуговуванням, але без доступу до технічних засобів ІС) – також з 

використанням технічних засобів дистанційної розвідки (наприклад, оптичними, 

акустичними каналами, каналами побічних електромагнітних випромінювань та ін.) з 

подальшим несанкціонованим доступом до будівель, споруд чи приміщень, в яких 

розміщено елементи ІС (безпосередній вплив); 

3. З одержанням доступу до робочих місць кінцевих (в тому числі віддалених кінцевих 

робочих місць та пунктів підсилення без обслуговування) користувачів ІС з подальшим 

несанкціонованим доступом до пристроїв вводу/виводу, копіювання, канального чи 

каналоутворюючого обладнання та інших елементів ІС – безпосередній, як і в наступних 

пунктах 4 – 5 вплив; 

4. З одержанням доступу до місць накопичення і зберігання даних (баз даних, архівів) з 

подальшим несанкціонованим копіюванням власне носіїв даних, їх копій чи інформації з цих 

накопичувачів та баз даних (наприклад, шляхом крадіжки, купівлі та ін.); 

5. З одержанням доступу до засобів адміністрування ІС і засобів управління комплексною 

системою ТЗІ з подальшими, практично необмеженими можливостями доступу до ресурсів 

ІС, їх використання, модифікації чи знищення (за виключенням, можливо, того, що його дії 

будуть зафіксованими компонентом спостереженості системи ТЗІ).  

Необхідно визначити, якими з можливих способів можуть здійснюватися загрози в ІС: 

технічними каналами, що включають канали побічних електромагнітних випромінювань і 

наводок, акустичні, віброакустичні, акустоелектричні, оптичні, радіо - та радіотехнічні, 

хімічні та інші канали; 

каналами спеціального впливу шляхом формування полів і сигналів з метою руйнування 

системи захисту або порушення цілісності інформації; 

несанкціонованим доступом шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку, 

маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з метою 

використання інформації або нав’язування хибної інформації, застосування закладних 

пристроїв чи програм та вкорінення комп’ютерних вірусів.  
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За характером дій зловмисник може здійснювати активні чи пасивні загрози ресурсам ІС. 

Під активною загрозою розуміється спроба навмисної несанкціонованої зміни стану ІС, а під 

пасивною загрозою – спроба несанкціонованого проникнення в систему без зміни її стану. 

При цьому за характером дій порушників можна класифікувати на: 

“випадкових порушників” – авторизованих користувачів, які порушили політику безпеки 

тієї чи іншої послуги не навмисно, а помилково – шляхом випадкового подолання засобів 

управління (адміністрування) доступом до об’єкту захисту, виконання непередбачених дій 

відносно цього об’єкту та т. п.; 

“терплячих зловмисників” – авторизованих користувачів, які порушили політику безпеки 

тієї чи іншої послуги навмисно, але без рішучих дій, маскуючись, шляхом підбору атрибутів 

доступу інших користувачів з метою прихованого подолання засобів управління 

(адміністрування) доступом до нього та т. п.; 

“рішучих зловмисників”, які мають на меті будь–що порушити ту чи іншу властивість 

захищеної інформації; для цього такі зловмисники прагнуть подолати засоби організаційного 

обмеження доступу, охоронної сигналізації, управління доступом до фізичних ресурсів, 

елементи будівельних конструкцій тощо і отримати змогу фізичного доступу до засобів 

оброблення, зберігання чи передавання інформаційних об’єктів з метою виведення їх з ладу, 

зміни режимів функціонування, крадіжки чи пошкодження носіїв, наприклад, накопичувачів 

на жорстких чи гнучких магнітних дисках тощо; 

зловмисників, які використовують засоби віддаленого доступу до інформаційних об’єктів: 

витоки інформації та спеціальні впливи на інформацію технічними каналами, мережне 

обладнання локальних чи розподілених мереж, в тому числі і засоби телекомунікаційних 

мереж. 

Слід врахувати також, що порушення з боку цих осіб можуть бути як ненавмисними, так 

і зловмисними. Особливу небезпеку слід очікувати від зловмисних порушників. 

Ненавмисний порушник може здійснювати випадкові загрози (див. нижче) ресурсам ІС під 

час виконання своїх функціональних обов’язків внаслідок помилкових дій, за рахунок 

неуважності чи недбалості. 

Така класифікація дозволяє більш чітко визначати способи несанкціонованих дій 

порушників  перелік загроз ресурсам ІС та засоби, потрібні для їх унеможливлення.  

Методика аналізу загроз ресурсам ІС 

Для аналізу загроз ресурсам ІС необхідним є визначення можливих каналів та видів загроз 

ресурсам ІС чи інформації, що можуть бути реалізовані відносно комп’ютерних систем, а 

також аналіз основних джерел їх походження. Як відомо [1  3], основними видами джерел 

загроз є: 

1. Зміна умов фізичного середовища (стихійні лиха й аварії, як землетрус, пожежа чи інші 

випадкові події); 

2. Наслідки помилок під час проектування і розробки компонентів ЛОМ (технічних 

засобів, технології обробки інформації, програмних засобів, засобів захисту, структур даних і 

т. п.); 

3. Збої і відмовлення в роботі устаткування і технічних засобів ЛОМ; 

4. Помилки персоналу (користувачів) комп’ютерних систем під час експлуатації; 
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5. Навмисні дії (спроби) потенційних порушників  спроби несанкціонованого доступу до 

інформаційних ресурсів ІС. 

Загрози, джерела яких мають природу 1  го та 2  го видів, розглядати не доцільно, 

оскільки засобів технічного захисту інформації від них не існує. 

Аналіз загроз, які створюються навмисними діями потенційних порушників, доцільно 

розглядати з використанням моделі захищеного об’єкта, приклад якої наведено на рис. 1. 

Для моделі об’єкта, що підлягає захисту, слід визначити механізми впливів загроз на 

об’єкт захисту. Для визначеності в подальшому будемо вважати, що об’єктом захисту є 

ресурси ІС, яка, в свою чергу, є елементом розподіленої обчислювальної мережі. Для таких 

умов слід вважати, що загрози об’єкту захисту (інформаційним ресурсам ІС) можуть 

здійснюватися шляхом несанкціонованого доступу при безпосередніх чи дистанційних 

впливах на об’єкти захисту наступними можливими способами: 

1. Безпосередній вплив (з безпосереднім доступом до об’єкту захисту) є можливим при 

умові шляхом подолання порушником: 

— засобів організаційного обмеження доступу; 

— засобів охоронної сигналізації; 

— засобів адміністрування доступу (проблемно  орієнтованих засобів захисту базового 

програмного забезпечення  операційних систем та систем управління базами даних (при їх 

наявності), включаючи маскування під зареєстрованого користувача з метою використання 

інформації чи нав’язування помилкової інформації, застосування заставних пристроїв чи 

програм і впровадженням комп’ютерних вірусів).  

2. Дистанційний вплив можливий: 

— технічними каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень, 

акустичними каналами; 

— каналами спеціального впливу шляхом формування полів і сигналів з метою 

руйнування системи захисту чи порушення цілісності інформації. 

Контрольована зона

Спеціальні впливи

технічними каналами

Витоки інформації

технічними каналами

Зона безпеки

інформації

Засоби

організаційного

обмеження

доступу

Об'єкт

захисту

Засоби охоронної

та пожежної

сигналізації

Спроби

внутрішньо-

та зовнішньо-

мережного

НСД

Вірусні атаки

Спроби

фізичного

НСД

Рисунок 1. Приклад моделі захищеного об’єкта 

 



 

42                        ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

Модель загроз визначає перелік можливих загроз і їх класифікацію за результатами 

впливу на інформацію, тобто на порушення яких властивостей вони спрямовані 

(конфіденційності, цілісності і доступності інформації), а також порушення спостереженості 

і керованості комп’ютерних систем. 

Випадковими загрозами суб’єктивної природи (дії, що здійснюються персоналом чи 

користувачами через неуважність, недбалість, незнання і т. п., але без навмисного наміру) є: 

— дії, що приводять до відмовлення комп’ютерних систем (окремих компонентів), 

руйнування апаратурних, програмних, інформаційних ресурсів (устаткування, видаленню 

даних, програм і ін.); 

— ненавмисне ушкодження носіїв інформації; 

— неправомірна зміна режимів роботи комп’ютерних систем (окремих компонентів, 

устаткування, програмного забезпечення і т. п.), ініціювання тестуючих чи технологічних 

процесів, здатних привести до необоротних змін у системі (наприклад, форматування носіїв 

інформації); 

— ненавмисне зараження програмного забезпечення комп’ютерними вірусами; 

— невиконання вимог до організаційних заходів захисту в розпорядницьких документах 

діючих ІС; 

— помилки при введенні даних у систему, видача даних за невірними адресами пристроїв, 

внутрішніх абонентів і т. п.;  

— будь-які дії, що можуть привести до розголошення конфіденційних відомостей, 

атрибутів розмежування доступу, втрати атрибутів і т. п.; 

— неправомірне впровадження і використання забороненого політикою безпеки 

програмного забезпечення (наприклад, навчальні й ігрові програми, системне і прикладне 

забезпечення й ін.); 

— наслідки некомпетентного застосування засобів захисту. 

Навмисними загрозами суб’єктивної природи, спрямованими на дезорганізацію роботи 

комп’ютерних систем (окремих компонентів) чи виводу її з ладу, проникнення в систему й 

одержання можливості несанкціонованого доступу до її ресурсів, є: 

— порушення фізичної цілісності комп’ютерних систем (окремих компонентів, пристроїв, 

устаткування, носіїв інформації); 

— порушення режимів функціонування (вивід з ладу) систем життєзабезпечення 

комп’ютерних систем (електроживлення, заземлення, охоронної сигналізація, вентиляції й 

ін.); 

— порушення режимів функціонування комп’ютерних систем (устаткування і 

програмного забезпечення); 

— впровадження і використання комп’ютерних вірусів, заставних (апаратурних і 

програмних) і пристроїв, що підслуховують, інших засобів розвідки; 

— використання засобів перехоплення побічних електромагнітних випромінювань і 

наведень, акустоелектричних перетворень інформаційних сигналів; 

— використання (шантаж, підкуп і т. п.) з корисливою метою персоналу комп’ютерних 

систем; 

— крадіжки носіїв інформації, виробничих відходів (роздруківок, записів, і т. п.); 
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— несанкціоноване копіювання носіїв інформації; 

— читання залишкової інформації з оперативної пам’яті ЕОМ, зовнішніх накопичувачів; 

— одержання атрибутів доступу з наступним їхнім використанням для маскування під 

зареєстрованого користувача (“маскарад”); 

— впровадження і використання забороненого політикою безпеки ПЗ чи несанкціоноване 

використання ПЗ, за допомогою якого можна одержати доступ до критичної інформації 

(наприклад, аналізаторів безпеки мереж). 

Загрози, пов’язані з діяльністю зареєстрованих користувачів, в свою чергу, можуть 

розподілятися на випадкові чи навмисні. Випадковими загрозами є загрози, які здійснюються 

персоналом або користувачами по неуважності, недбалості, незнанню тощо, але без 

спеціального наміру. Зрозуміло, що кожна з загроз має джерело виникнення чи активізації, 

здійснюються з деякою ймовірністю, може порушувати ту чи іншу функціональну 

властивість захищеної системи, має своїм наслідком (особливо навмисні загрози) певні 

втрати (шкоду). Врахування цього надає можливість подальшої розробки ефективних засобів 

системи технічного захисту інформації, які в першу чергу забезпечують захист від найбільш 

імовірних та шкідливих загроз.  

Методика розроблення моделі загроз. Аналіз загроз та складу можливих 

контрзаходів 

Модель загроз ресурсам ІС  максимально повний і деталізований перелік загроз 

ресурсам ІС  розробляється для аналізу цих загроз та їх наслідків. Для побудови такої 

моделі слід здійснити аналіз моделі порушника і визначити несанкціоновані дії (навмисні чи 

випадкові), які може здійснити кожен із таких порушників відносно ресурсів ІС (перш за все 

 інформаційних). Окрім того, слід проаналізувати також впливи природних факторів. Такі 

несанкціоновані дії, а також інші обставини, що можуть бути причиною порушення політики 

безпеки інформації і/або нанесення збитків ІС, прийнято називати загрозами. Перелік таких  

можливих загроз є основою для розроблення моделі загроз.  

З цією метою слід визначити найбільш імовірні властивості захищеності інформації, які 

порушуються внаслідок впливу загроз кожного з їх типів, тобто здійснити їх ідентифікацію у 

вигляді переліку загроз з констатацією відповідності властивостям захищеності ресурсів ІС, 

на порушення яких вони спрямовані (порушення конфіденційності (к), цілісності (ц), 

доступності (д), спостереженості та керованості (с) ІС). Приклад такої ідентифікації наведено 

нижче в таблиці. 

В цій таблиці показано також оцінку ризиків, тобто ймовірності здійснення загроз та 

рівень збитків (шкоди) від порушень по кожному з видів порушень, і джерела (чи джерело) 

виникнення загроз, – які внутрішні чи зовнішні суб’єкти можуть ініціювати загрозу. Оцінка 

ризиків здійснена згідно з рекомендаціями нормативних документів у вигляді якісної оцінки 

ймовірностей реалізації загроз (незначна, низька, висока, неприпустимо висока) при 

допущенні, що закон розподілу ймовірностей кожної з них є найгіршим для реалізації 

захисту – рівномірним.  

Таблиця. Характеристика загроз ресурсам ІС та їх наслідків 
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№ 

 
Вид загрози 

Ймовір

-ність 

Що 

пору

–

шує 

Рівень 

шкоди 

Джерел

о 

1 2 3 4 5 6 

Навмисні загрози (з боку зловмисників) 

1. Порушення фізичної цілісності ІС (її 

окремих компонентів), пристроїв, 

обладнання, носіїв інформації 

висока к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

2. Доступ до даних з порушенням 

встановлених правил розмежування доступу 

з метою ознайомлення, модифікації, 

копіювання, знищення даних тощо 

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

3. Модифікація інформаційних ресурсів, в 

тому числі програмного забезпечення 

низька ц, д, 

с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

4. Несанкціоноване змінювання повноваження 

інших користувачів 

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

5. Порушення режимів функціонування 

(виведення з ладу) систем 

життєзабезпечення ІС (електроживлення, 

заземлення, охоронної чи пожежної 

сигналізації, вентиляції та ін.) 

висока ц, д, 

с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

6. Порушення режимів функціонування ІС 

(обладнання та ПЗ) 

висока к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

7. Впровадження і використання 

комп’ютерних вірусів, закладних 

(апаратурних і програмних) і пристроїв для 

підслуховування, інших засобів технічної 

розвідки, навмисно включати до складу 

програмного забезпечення спеціальні блоки 

для порушення безпеки даних 

висока к, ц, 

д, с 

середній внут. 

зовн. 

8. Використання персоналу ІС (шантаж, підкуп 

тощо) з корисливою метою 

висока к, ц, 

д, с 

високий внут. 

зовн. 

9. Видавання власних несанкціонованих 

запитів за запити операційної системи 

середн

я 

к, ц, 

д, с  

середній внут. 
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1 2 3 4 5 6 

10. Отримання захищених даних за допомогою 

спеціально організованої серії 

санкціонованих запитів 

середн

я 

к, ц, 

д, с  

середній внут. 

зовн. 

11. Читання залишкової інформації з 

оперативної та зовнішньої пам’яті ЕОМ 

низька к високий внут. 

 

12. Одержання атрибутів доступу з наступним 

їх використанням для маскування під 

зареєстрованого користувача, незаконне 

розширювання своїх повноважень, 

видавання себе за зареєстрованого 

користувача, вивчання права доступу інших 

користувачів 

низька к, ц, 

д, с  

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

13. Неправомірне підключення ( в тому числі, 

наприклад, “врізання” в канал пар типу 

“модем – модем”) до каналів зв’язку, 

перехоплення даних, що передаються, зміна 

(модифікація) інформації повідомлень (в 

тому числі службової, наприклад, адрес 

передавача та отримувача повідомлень 

непри– 

пусти–

мо 

висока 

к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

зовн. 

14. Маскування захищених даних під 

незахищені 

Дуже 

висока 

к високий внут. 

15. Впровадження і використання забороненого 

політикою безпеки ПЗ або несанкціоноване 

використання ПЗ, за допомогою якого 

можна одержати доступ до критичної 

інформації (наприклад, аналізаторів безпеки 

мереж) та ін. 

висока к, ц, 

д, с 

високий внут. 

зовн. 

16. Несанкціоноване копіювання носіїв 

інформації 

висока к висока внут. 

 

17. Крадіжки носіїв інформації, виробничих 

відходів (роздруківок, записів тощо) 

низька к середній внут. 

 

18. Фальсифікація фактів формування та видачі 

даних 

висока ц високий внут. 

19. Підтвердження отримання від деякого 

користувача даних, сформованих самим 

порушником 

висока ц високий внут. 

20. Підтвердження передачі якому–небудь 

користувачеві даних, які не передавалися 

висока ц середній внут. 

21. Фальсифікація фактів отримання даних висока ц середній внут. 

22. Розкриття змісту даних у каналах зв’язку висока к високий внут. 
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23. Виконання аналізу потоку даних (трафіку) висока д, с низький внут. 

зовн. 

24. Змінювання потоку даних, наприклад 

шляхом генерації несправжніх повідомлень 

для перевантаження системи 

висока ц, д, 

с 

високий внут. 

зовн. 

25. Переривання передачі потоку даних дуже 

висока 

ц, д Непри-

пустимо 

високий 

внут. 

зовн. 

26. Виконання ініціації фіктивного з’єднання середн

я 

ц, д високий внут. 

Випадкові загрози 

27. Дії, що призводять до відмови ІС чи 

окремих її елементів, руйнування 

апаратурних ресурсів (в тому числі 

обчислювальних ресурсів – процесорів та 

носіїв даних) та обладнання, в тому числі 

телекомунікаційного, засобів вводу/ виводу, 

програмних та інформаційних ресурсів (як 

базових так і прикладних, файлів, наборів 

даних тощо) 

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

 

28.  Ненавмисне пошкодження носіїв інформації 

чи інформації, яка зберігається на цих 

носіях 

низька к, ц низький внут. 

29. Неправомірна зміна режимів роботи ІС (її 

окремих компонентів, обладнання, 

програмних засобів тощо), ініціювання 

технологічних чи тестуючих процесів, які 

здатні призвести до незворотних змін у 

системі (наприклад форматування носіїв 

інформації) 

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

 

30. Невмисне зараження програмних засобів 

(ПЗ) комп’ютерними вірусами 

значна к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

 

31. Невиконання організаційних заходів щодо 

порядку і правил експлуатації чи 

використання ресурсів ІС, передбачених 

“Планом ТЗІ”, посадовими чи іншими, в 

тому числі технологічними інструкціями  

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

 

32. Помилки при введені даних в систему, 

видачі даних за невірними адресами 

пристроїв, внутрішніх і зовнішніх абонентів 

тощо 

низька к, ц, 

д, с 

високий внут. 
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32. Помилки при введені даних в систему, 

видачі даних за невірними адресами 

пристроїв, внутрішніх і зовнішніх абонентів 

тощо 

низька к, ц, 

д, с 

високий внут. 

 

33. Неправомірне впровадження і використання 

забороненого політикою безпеки 

програмного забезпечення (системне, 

прикладне ПЗ, навчальні та ігрові програми 

та ін.) 

низька к, ц, 

д, с 

низька внут. 

 

34. Некомпетентне застосування засобів 

захисту 

висока к, ц, 

д, с 

високий внут. 

 

35. Наслідки спотворень під час проектування 

та розробки компонентів ІС (технічних 

засобів, технології обробки інформації, 

програмних засобів, засобів захисту, 

структур даних тощо); 

низька к, ц, 

д, с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

Впливи природних факторів 

36. Зміна умов фізичного середовища (стихійні 

лиха, як землетрус, повінь, пожежа і аварії 

або інші випадкові події) 

низька ц, д, 

с 

непри– 

пустимо 

високий 

зовн. 

37. Збої та відмови у роботі обладнання та 

технічних засобів ІС, аварійне відключення 

живлення та т. п. 

низька ц, д, 

с 

непри– 

пустимо 

високий 

внут. 

38. Впливи природних завад (грозові розряди, 

іскріння в електромережах, під час 

електрозварювання та т. п. 

низька ц, д, 

с 

низький зовн. 

 

Оцінка рівня шкоди внаслідок реалізації загроз розглядається як очікувані збитки від 

втрати об’єктами захисту кожної з властивостей захищеності (к, ц, д) або втрати 

спостереженості та керованості (с). Ця оцінка здійснена також за якісною шкалою (відсутня, 

низька, середня, висока, неприпустимо висока).  

Методика розроблення такої моделі полягає в тому, що в один із стовпчиків таблиці 

заноситься по можливості повний перелік видів загроз; в наведеному прикладі такий перелік 

(на погляд автора, повний) наведено в стовпчику 2. Надалі для кожної із можливих загроз 

шляхом їх аналізу (можливо і методом експертних оцінок) необхідно визначити: 

ймовірність виникнення таких загроз. В таблиці наведена якісна оцінка їх ймовірності  

неприпустимо висока, дуже висока, висока, значна, середня, низька, знехтувано низька 

(стовпчик 3); 

на порушення яких властивостей інформації або ІС вона спрямована (рекомендується 

користуватись чотирма основними градаціями – порушення конфіденційності  к, цілісності 

 ц, доступності  д інформації, а також порушення спостереженості та керованості  с ІС) 

(стовпчик 4); 
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можливий (такий, що очікується) рівень шкоди (стовпчик 5); 

джерела виникнення (які суб’єкти ІС, зовнішні чи внутрішні відносно неї, можуть 

ініціювати загрозу) (стовпчик 6). 

Для створення цього прикладу моделі автори намагались проаналізувати якомога більшу 

кількість доступних інформаційних джерел та спирався на власний досвід розроблення 

політики безпеки інформації для досить складних ІС у вигляді розподілених обчислювальних 

мереж (за класифікацією НД ТЗІ  ІС класу 3.КЦД). 

Слід врахувати, що наведені оцінки ймовірностей та величини можливої шкоди кожної із 

загроз в даному прикладі моделі загроз носять ілюстративний характер. Для випадків 

конкретних ІС ці величини повинні бути визначеними фахівцями служби захисту 

відповідного підприємства. 

Зрозуміло також, що для кожної конкретної ІС перелік загроз можуть бути звуженим чи, 

навпаки, розширеним, але інформації, наведеної в таблиці, як основи для наших подальших 

міркувань, досить ніж достатньо. 

З даної моделі загроз можна зробити висновок, що для реалізації загроз тій чи іншій 

властивості захищеності інформації порушник може діяти дистанційно (через засоби зв’язку, 

витоки інформації чи навпаки через засоби спеціального впливу технічними каналами), або 

безпосередньо (в тому числі і шляхом фізичного впливу) на елементи локальних 

обчислювальних мереж. В останньому випадку порушнику необхідно отримати фізичний 

доступ до згаданих елементів локальних обчислювальних мереж (тобто подолати засоби 

організаційного обмеження доступу та, при необхідності, охоронної сигналізації). Ці 

обставини можуть суттєво вплинути на склад засобів захисту відповідних властивостей 

захищеності інформації. 

Модель загроз є також основою для аналізу можливих збитків внаслідок відсутності 

засобів чи заходів захисту, а відтак, і для визначення можливих контрзаходів. З моделі загроз 

витікає необхідність захисту від впливу загроз усім властивостям захищеності інформації, 

насамперед від загроз, наслідком реалізації яких може бути неприпустимо високий чи 

високий рівень шкоди (загрози № 1 – 10, 12, 13, 15, 27, 29 – 38), оскільки такі загрози мають 

комплексний, тобто одночасний вплив на декілька властивостей захищеності. Такі загрози 

прийнято називати найбільш суттєвими загрозами. Величину втрат, збитків, шкоди тощо, які 

може потерпати власник інформації (чи ІС) внаслідок того, що в силу недосконалості (а, 

можливо, і відсутності) заходів та засобів захисту частка загроз зможе вплинути на 

функціональні властивості захищеності інформації, будемо називати залишковим ризиком. 

Зрозуміло, що визначення найбільш суттєвих (найбільш небезпечних, найбільш 

імовірних) загроз є основою для визначення в подальшому потрібних засобів захисту 

відповідних функціональних властивостей захищеності інформаційних ресурсів, а отже 

визначення складу потрібних контрзаходів для забезпечення припустимої захищеності, 

необхідних для захисту засобів, підсистем, механізмів та функцій захисту, тобто дає змогу 

будувати відповідні моделі систем захисту. 

В свою чергу, знання можливих чи потрібних контрзаходів, як побачимо далі, надає змогу 

визначення складу, характеристик та можливостей застосування тих чи інших способів, 

механізмів, функцій, здатних протистояти чи зменшити вплив кожної із визначеної множини 

загроз.  
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Взагалі, до складу можливих контрзаходів для забезпечення припустимої захищеності 

та зменшення залишкового ризику слід відносити: 

1. ухилення від можливих загроз; 

2. зміна характеру можливої загрози; 

3. сприйняття допустимості реалізації певних загроз з певним рівнем залишкового ризику 

і, відповідно, певного рівня збитків; 

4. зменшення можливості реалізації загроз шляхом застосування заходів захисту. 

Для визначення можливості застосування тих чи інших контрзаходів з метою 

забезпечення припустимої захищеності та величин залишкового ризику на підставі 

побудованих моделей порушників та загроз слід здійснити їх аналіз з метою визначення 

початкового стану захищеності ІС та, відповідно, можливої величини (рівня) шкоди від 

реалізації загроз, хоча б на якісному рівні. Порядок здійснення цього аналізу проілюструємо 

для умов введеної моделі порушника та представленої в таблиці моделі загроз.  

1. Аналіз можливостей ухилення від можливих загроз ґрунтується на розумінні того, 

що таке ухилення є можливим шляхом: 

максимального зменшення числа користувачів, в першу чергу за рахунок найбільш 

небезпечних з них (з погляду можливих загроз ресурсам); 

запобігання підключенню терміналів, що є елементами ІС, до інших мереж, наприклад, до 

Internet; 

обмеження повноважень користувачів до мінімально допустимих, коли ще забезпечується 

реалізація основних функцій; 

винесення всіх елементів, які можуть бути джерелом витоку інформації технічними 

каналами, за межі зон безпеки та таке інше. 

2. Аналіз можливостей зміни характеру можливого ризику ґрунтується на розумінні 

того, що така зміна може бути застосованою, якщо неможливо іншим шляхом запобігти 

можливим загрозам, або зменшити можливу шкоду. Прикладами такого підходу є: 

страхування обладнання чи можливих збитків від стихійних лих; 

включення до договорів з постачальниками засобів обчислювальної техніки, 

загальносистемного програмного забезпечення та інших комплектуючих складових умов 

щодо відшкодування збитків, які виникли за рахунок використань таких засобів, які 

непередбачені відповідними інструкціями. 

3. Аналіз можливостей сприйняття допустимості реалізації певних загроз з певним 

рівнем залишкового ризику і, відповідно, певним рівнем збитків ґрунтується на розумінні 

того, що деякі з ризиків мають низьку ймовірність та низький рівень шкоди (наприклад, 

загрози № 28, 33, 38) або не можуть бути зменшеними до знехтувано малої величини. На 

практиці, навіть після прийняття певного набору контрзаходів, ряд ризиків зменшується, але 

залишається ще значним. Для таких загроз необхідно знати чи визначити залишкову 

величину ризику (величину залишкового ризику) та рівень витрат на його зменшення. При 

цьому, зрозуміло, сприйняття допустимості реалізації певних загроз є доцільним завжди, 

якщо: 

витрати на захист від таких загроз перевищують рівень збитків; 

усі стандартні можливості запобігання загрозам є вичерпаними. 
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У результаті аналізу можливостей реалізації кожного з розглянутих можливих 

контрзаходів для забезпечення припустимої захищеності та залишкового ризику слід 

визначити стратегію управління ризиками без застосування заходів та засобів захисту.  

4. В разі неприйнятності деяких із підходів визначеної стратегії управління 

ризиками, для подальшого зменшення можливості реалізації загроз необхідним є 

застосування заходів та засобів захисту. Зрозуміло, що відтепер розмову слід вести про 

захист лише від тих загроз, від яких не можна ухилитися, змінити їх характер чи сприйняти 

допустимість їх реалізації з певним рівнем залишкового ризику і, відповідно, певним рівнем 

збитків. Тобто слід внести відповідні зміни в модель загроз шляхом необхідної корекції 

таблиці. 

Після вибору конфігурації можливої системи захисту та визначення параметрів її 

елементів (відповідних ймовірностей подолання засобів захисту певними загрозами, чи, 

навпаки, ймовірностей протистояти цим загрозам) слід зробити оцінку залишкового ризику, 

який забезпечується при застосуванні засобів забезпечення кожної з властивостей 

захищеності відповідних ресурсів, і повторити етапи 3 та 4 даної методики (аналіз 

можливостей сприйняття допустимості реалізації певних загроз з певним рівнем 

залишкового ризику і застосування заходів та засобів захисту). При цьому будуть 

виявленими загрози, для яких уже застосовані заходи та засоби не дали бажаного ефекту. 

Тому проти таких загроз слід розробляти (чи вибирати) більш ефективні, а отже більш 

витратні заходи чи засоби захисту. Ці етапи слід повторювати доти, поки не буде прийнятим 

рішення щодо сприйняття допустимості реалізації усіх загроз з тим рівнем залишкового 

ризику, який вдалося досягти при прийнятних витратах.  

Таким чином, наведені методики надають змогу здійснення досить глибокого і 

достовірного аналізу можливих порушників, загроз ресурсам інформаційн их систем з боку 

цих порушників, визначення можливих контрзаходів для протидії цим загрозам, в тому 

числі, складу необхідних засобів захисту з метою забезпечення припустимої захищеності ІС. 
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ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ 

МЕТОДАМИ ІМІТАЦІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ASP EXCEL 

 

 Безпека будь-якого об’єкту, процесу чи системи це їх стан, де гарантовано 

виконання відповідних функцій у невизначених умовах щодо можливих негативних впливів. 

Невизначеності пов’язані із ризиками, ризик – це (1) ймовірність того, що щось може 

трапитися, наприклад,буде програш чи виграш, й (2) відповідні наслідки. Тож аналіз ризиків 

– це систематичне дослідження невизначеностей та відповідних ризиків, з якими 

стикаються у будь-яких видах комунікацій, що діють у побуті, в управлінській діяльності, у 

бізнесі, техніці й технологіях, суспільній політиці тощо. Ризик-аналітики виявляють 

джерела й причини ризиків, де й коли вони виникають, аби оцінити вплив відповідних 

несприятливих факторів на кінцевий результат. Ризик-менеджери за допомогою 

спеціальних засобів здійснюють аналіз ризиків,які  враховуються при прийнятті рішень. 

Об’єкт ризик-аналізу у наведеному прикладі –мережева модель унікального проекту, де 

тривалості робіт мають ймовірнісну природу, кінцеві параметри моделі – ризики щодо 

порушення запланованих тривалості чи загальних витрат при здійсненні проекту – 

розраховуються методом PERT за технологією імітаційної оптимізації. 

 

Ключові слова: імітаційне та оптимізаційне моделювання, ризик-аналіз, управління 

проектом, мережева модель проекту, метод PERT, інструментальне середовище ASP Excel, 

simulationoptimization. 

 

Вступ 

 Певні організації, скажімо, банки чи фірми з управління інвестиціями, з планування й 

розподілу ресурсів чи з управління проектною діяльністю на будь-якому рівні 

відповідальності, ризикують завжди, тож аналіз та управління ризиками для них мають 

фундаментальне й вирішальне значення. Кількісний аналіз ризику – практика формування 

математичних моделейдосліджуваного проекту або процесу, які явно містять параметри 

невизначеної природи, які важко чи навіть неможливо реєструвати й контролювати, аби 

прийняття рішень було коректним й однозначним. Саме кількісна модель об’єкту досліджень 

оцінює вплив невизначених параметрів на кінцеві результати, наприклад, це очікувані 

прибуток, витрати чи втрати, доходи від інвестицій, екологічні наслідки, тривалість процесу 

тощо.Методи кількісного аналізу ризиків: аналіз чутливості, аналіз очікуваної тривалості, 

вартості тощо, оптимізаційне моделювання та імітація. 
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Тож фундаментальний шлях, щоб дізнатися, як врахувати невизначеність, це проведення 

експерименту, конкретно на діючому об’єкті чи у процесі, якщо це можливо й небезпечно, 

чи, частіше й зручніше, на моделі певного типу. Адже саме на моделі можна дізнатися, що 

станеться в реальності, виконавши безліч експериментів, навіть неприпустимих у штатних 

ситуаціях. Типова й традиційна організація експериментів в умовах невизначеності – 

імітаційне моделювання, де засобами комп'ютерного моделювання реалізується 

багатокрокова серія експериментів методами Монте-Карло, накопичення статистики и 

отримання відповідних узагальнених результатів. В останні роки ця методика доповнюється 

модулем оптимізації й тому сучасна імітаційна оптимізація (simulation optimization) є 

особливо корисноюаналітичноютехнологією, деможе бути кілька різних й взаємопов’язаних 

джерел невизначеності, які взаємодіють у певному організаційному процесі з прийняття 

оптимальних рішень. Скажімо, якщо в бізнесі мають справу з невизначеними попитом на 

ринку, цінами конкурентів й регулярними змінами вартості сировини, ресурсів, послуг та 

відповідної багатопродуктової готової продукції, дуже важко оцінити сукупний вплив цих 

факторів на очікуваний чистий прибуток. 

Інший приклад – мережеві комунікації різного типу (технологічні, стратегічні, інформаційні, 

проектні), де невизначеність параметрів окремих елементів мережі задана певними 

розподілами ймовірностей. Саме типова мережева модель унікального проекту, де 

спрогнозувати хід його виконання важко з-за невизначеності початкових даних й умов 

здійснення,  використана як наочний приклад реалізації ризик-аналізу для подальшого 

масового використання цієї методики будь-де за допомогою сучасних аналітичних 

інструментальних засобів у доступному середовищі MS Excel. 

 

Імітаційна оптимізація: метод, аналітична технологія та реалізація 

 

 Методи імітаційної оптимізації (ІО) призначені для реалізації комбінованої 

аналітичної технології в межах математичного та комп’ютерного моделювання, де апарат 

оптимізаційного моделювання (optimization), що діє в умовах визначеності значень 

коефіцієнтів шуканих невідомих, застосовується для обробки поточних наборів даних, які 

попередньоформуються методом Монте-Карло в процесі імітації (simulation) для врахування 

умов невизначеності.Продуктивна комбінація імітації та оптимізації очікувалася давно, але 

стала реальністю років з 10 тому як результат поступового розвитку стохастичного 

програмування й відповідного інструментарію.Ці методи завдяки наявності потужних 

обчислювальних засобів й розробці оригінальних пошукових алгоритмів відкривають шляхи 

до наближеного розв’язання ускладнених оптимізаційних задач у визначених/невизначених 

умовах прийняття рішень, зокрема, задач з кількома й, можливо, складними й навіть 

конфліктуючими цільовими функціями, лінійними й нелінійними обмеженнями на значення 

шуканих невідомих тощо. 

 На досить примітивному рівні методикуІО можна реалізувати в Excel за допомогою 

стандартної надбудови Поиск решения, де певним чином формується окрема таблиця із 

результатами імітації, її розміри можуть бути солідними: кількість стовпців дорівнює 

кількості невизначених змінних, кількість рядків – це кількість спроб генерування 

випадкових чисел, далі – обчислення узагальнених статистичних характеристик. Суттєвий  
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недолік цього вимушеного підходу - вкрай обмежений набір функцій розподілу 

ймовірностей й громіздка обчислювальна робота.  

Найкраще технологія ІО реалізована в середовищі Excel із використанням одного з трьох 

(реально їх кілька десятків)популярних програмних продуктів, кожен з яких є надбудовою 

Excel із узгодженою за інтерфейсом комбінацією двох, колись автономних, 

тепер«поріднених» інструментальних засобів – імітатора та оптимізатора, це: 

 Cristal Ball Professional + OptQuest Optimizer (Oracle), 

 @RISK Industrial + Evolver/RiskOptimizer (Palisade) та 

 Risk Solver + Premium Solver у складі програмного комплексуAnalytic Solver Platform 

(Frontline Systems, розробник надбудови Поиск решения,замовленоїMicrosoft’ом). 

В історичному плані заснування й розвитку засобів ІО усі три фірми – піонери 

комп'ютерної історії, що засновані на початку 1990-их рр. із появою перших серійних 

ПК й успішно розвиваються досьогодні. Програми Cristal Ball та @RISK – класичні 

продукти імітаційного моделювання й ризик-аналізу, автори яких у процесі 

вдосконаленняпоступово рухались до розробки власних засобів оптимізації, 

враховуючи багаторічний досвід, популярність й впливовість оптимізаційних 

інструментів компанії Frontline Systems(www.solver.com). Ця добре відома 

своїмиsolver’ами – потужними засобами оптимізації – компанія протягом останніх 

років поєднала їх із власними засобами імітації, безумовно врахувавши існуючий 

досвід й ринок, й зробила цю інтеграцію досить ефектно завдякиоригінальним 

алгоритмічним здобуткам, які дозволяють суттєво прискорити розрахунки, що вкрай 

важливо для багатократного генерування випадкових чисел при реалізації методу 

Монте-Карло. Тепер ці алгоритми за відповідними ліцензіями застосовують різні фірми 

у своїх продуктах з комп’ютерного моделювання.  

У прикладі застосовано засоби навчальної(Education) версії ASPE1: 

 де 

формуються й спільно діють дві моделі: Simulation Model та Optimization Model, які 

реалізують дві процедури: імітацію (Simulate) та оптимізацію (Optimize). 

Імітаційна модель (Simulation Model) для кожної змінної невизначеного типу (uncertain 

variable) пропонує користувачу-непрограмісту2вибрати бажаний тип функції 

розподілуймовірностей (їх біля 50) із відповідними аргументами3. Зокрема, для реалізації 

методу PERT у наведеному нижче прикладі з мережевого моделювання проекту звичайно 

застосовуються дві функції: Triangular чиPertз групи Common, в електронній таблиці їх  

зручно задавати відповідними формулами із посиланням на аргументи у відповідних 

клітинках робочої таблиці: PsiTriangular(a,m,b) абоPsiPert (a,m,b)4: 

                                                 
1 число спроб (trials) обмежене значенням 1000 
2 досвідчений програміст може сформувати власний (custom) модифікований розподіл 
3Optimization and Simulation User Guide: Frontline Solvers, Version 2015-R2, 388 p. 
4 PSI (Polymorphic Spreadsheet Interpreter) – фірмова «родзинка» компанії Frontline, PSI-технологія 

суттєвовідрізняється відвбудованихфункцій Excel по опрацюванню (інтерпретації, перетворенню, кодуваннюй 



 

54                     ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

 
Оптимізаційна модель (Optimization Model) має стандартні складові: шукані невідомі 

(Decisions), цільову функцію (Objective) та обмеження на невідомі (Constraints)5. 

Обидві моделі діють спільно: імітаційна модель «подає снаряди» в оптимізаційну модель у 

вигляді поточних початкових даних, у свою чергу оптимізаційна модель реалізує 

відповідний алгоритм, результат фіксується, аби після серії спроб сформувати кінцевий 

висновок щодо очікуваних ризиків, представлених, як звісно, у вигляді ймовірностей й 

математико-статистичних показників. 

 

Організація ризик-аналізу в ASP Excel 

 

Постановка задачі 

Мережева вузлова модельпроектускладається із 20 робіт(Р-1÷Р20) із розширеним набором 

відношень передування: FS (Finish-Start), FF (Finish-Finish), SF (Start-Finish), SS (Start-Start) й 

часовим лагом (затримка/випередження, +/–), що дещо ускладнює розрахунки, зате дозволяє 

представити довільну специфіку проекту. Згідно класичної методології PERT, що 

застосовується для моделювання проектів в умовах невизначеності, тривалості робіт задані 

трійками (ai, mi, bi), де: ai, mi, bi – оптимістична (min), «середня» (likely) й песимістична (max) 

тривалості, відповідно. 

Для врахування витрат коштів задана квадратичнафункція vі(ti) = аі – biti – citi
2прямих витрат 

для кожної і-ої роботи, а також v0 – організаційні й v1 – поточні (щоденні) витрати, загальні 

витрати здійснення проекту: 




20

1

10

i

iip tvtvvV де tp – тривалість проекту (довжина критичного 

шляху). 

Вимушено (з-за відсутністю потрібних у 1960-их рр. необхідних машинних ресурсів) 

приведений до детермінованого варіанту метод PERT визначає  прийнятну для розрахунків 

тривалість і-ої роботи у часовому діапазоні [ai, bi] за формулою: 
6

4 iii
i

bma
t


 , ці показники 

 

                                                                                                                                                                  
арифметичній обробці) табличних даних: там, де Excel покроково опрацьовує кожне число, ця технологія 

робить це одразу для масиву даних й тому найкраще застосовується саме для методу Монте-Карло, де 

генеруються й обробляються тисячі пробних значень елементів кожної із багатьох формул табличної моделі, 

що призводить до пришвидшення обчислювального процесу у 100 й більше разів. Тож, специфічне ім’я 

функції, наприклад, PsiTriangular, означає, що це пришвидшена версія аналогічної функції Triangular у інших 

програмних засобах 
5 А.І. Кузьмичов. Оптимізаційні методи і моделі: Практикум в Excel: К.: АМУ, 2013. – 438 с. 
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надалі розрахунками визначають ймовірність (а не найменшу тривалість за методом СРМ) 

здійснення проекту у визначений термін. 

У наші часи метод PERTв умовах невизначеності початкових даних й поточної ситуації в 

процесі реалізації проекту найкраще реалізується засобами імітаційного моделювання, де 

ризик відхилення терміну здійснення проекту віддирективного терміну представляють не 

одним числом (значенням ймовірності, їх безліч й вони кожного разу різні), а щільністю 

розподілу ймовірності, що значно краще відображає ситуацію щодо часових й вартісних 

ризиків, пов’язаних із виконанням проекту у заплановані термін й бюджет. 

Є дві постановки задачі розрахунку проекту із цільовою функцією (ЦФ): 

 time-постановка, мінімум тривалості проекту, витрати обмежені/необмежені або 

 time-cost-постановка, мінімум витрат, тривалість проекту – задане обмеження.  

Нижче розглядається перша задача, розв’язок другої задачі в [2]. 

Для тривалостей робіт вибрано цілочислове значення трикутної функції розподілу 

ймовірностей, наприклад, для роботи Р-1 це =INT(PsiTriangular(12;15;23): 

 
Відшукуються: 

 часові параметри робіт: РС (ранній старт), РФ (ранній фініш), ПС (пізній старт), ПФ 

(пізній фініш), ЗР (загальний резерв часу), КШ (приналежність критичному шляху) 

 мінімальна тривалість проекту (довжина критичного шляху) 

 вартісні характеристики, витрати: прямі, непрямі, загальні 

 оцінки ризиків: для робіт та усього проекту. 

 

Мережева модель проекту (стандартне відношення FS не показано): 
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Таблична модель. Результати 

 
Рис. 1. Параметри табличної моделі 

 

Рис. 2. Таблична модель 
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Рис. 3. Критичний шлях 

 
Рис. 4. Діаграма Гантта 

 

 
Рис. 5. Графік загальних витрат 
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Аналіз результату 

 

Для одного з можливих варіантів вказані: 

 часові характеристики робіт 

 активні критичні роботи, автоматично виділяються кольором 

 мінімальна тривалість проекту (257 ч. о.) 

 вартісні оцінки, витрати: прямі, непрямі та загальні 

 на графіку автоматично виділяються критичні роботи 

 діаграма Гантта. 

 

Оцінки ризиків 

 

1) Частотний графік (Frequency) шуканого значення тривалості проекту (у ч. о.) 

представляє розподіл ймовірностей, відповідна статистика вказують на: 

 повний діапазон значень (209 ÷275) 

 90,1%-ий діапазон значень (222 ÷ 260) 

 середнє значення 240. 

Ясно, що керуватися цим розподілом краще, ніж певним випадковим значенням (257) із 

цього діапазону. 

 
 

2) Аналіз чутливості(Sensitivity) тривалості проекту вказує на ймовірність впливу 

тривалостей критичних робіт на його значення, перша найбільш впливова трійка це роботи:  

Р-16, Р-20 та Р-10: 
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Це означає, що серед усіх робіт увагу керівництва проекту привертають критичні роботи, а 

серед них – ті, що суттєво впливові на тривалість проекту, тобто, такі роботи 

найризикованіші й частіше за інші будуть належати критичному шляху, тож саме вони 

потребують сталої уваги. Таку оцінку неможливо отримати розв’язанням задачі 

традиційними методами.  

 

 

3) Математична модель 

Використаний інструментар дає можливість отриманий частотний графік представити в 

аналітичній формі шляхом наближення (Fit Distribution)за певнимкритеріємузгодженості. На 

графіку функції ймовірності тривалості проекту добре видно, що Р(tkp = 240)  50% у 

повному діапазоні значень (209 ÷275): 
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Отже, маємо не одне число, а функцію нормального6розподілу ймовірностей із відповідними 

аргументами: середнім (Mean) та дисперсією чи середнім квадратичним відхиленням (Std. 

Dev.) PsiNormal(240,2;11,1), яка відповідає заданим початковим даним й яку тепер можна 

застосовувати у розрахунках, маючи основні дані про її властивості: 

 
Аналогічним чином можна отримати функції нормального розподілу тривалості проекту 

задаванням різних розподілів ймовірності тривалості робіт: 

Розподіл для роботи Розподіл для проекту 

Рівномірний (Uniform) PsiNormal(249,9;15) 

Pert PsiNormal(230,7;9,3) 

Нормальний (Normal) PsiNormal(253,8;26,3) 
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6 доведено, що незалежно від використаних розподілів тривалостей робіт, тривалість проекту завжди відповідає 

нормальному розподілу (Дж. Модер, С. Филлипс. Метод сетевого планирования в организации работ (ПЕРТ), 

М.: Энергия, 1966, с. 238) 
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Рассмотрены вопросы построения современного отечественного инструментария, 

предназначенного для проведения судебных экспертиз материалов и средств видео и 

звукозаписи. Показано, что коллективом авторов разработан ряд инструментов, 

обеспечивающих проведение некоторых подвидов такой экспертизы. Остальная часть 

инструментария находится в стадии разработки и внедрения. Показаны пути построения 

такого инструментария. 

Ключевые слова: аналоговая и цифровая аппаратура записи,  криминалистическая 

идентификация, фонограмма, теория каркасов, фрактал 

 

Розглянуті питання побудови сучасного вітчизняного інструментарію, призначеного для 

проведення судових експертиз матеріалів і засобів відео та звукозапису. Показано, що 

колективом авторів розроблений ряд інструментів, що забезпечують проведення деяких 

підвидів такої експертизи. Деяка частина інструментарію знаходиться у стадії розробки 

та впровадження. Показані шляхи побудови такого інструментарію. 

Ключові слова: аналогова та цифрова апаратура запису,  криміналістична ідентифікація, 

фонограма, теорія каркасів, фрактал 

 

The questions of construction of the modern home tool intended for realization of judicial 

examinations of materials and facilities of video and audio recording are considered. It is shown 

that the collective of authors is work out the row of instruments, providing realization of some 

subspecieses of such examination. Rest of tool is in the stage of development and introduction. The 

ways of construction of such tool are shown. 

Keywords: analog and digital apparatus of record, criminalistics authentication, phonogram, 

theory of frameworks, fractal 

 

Вступление 

Фоноскопическая экспертиза включает в себя целый ряд различных экспертных 

исследований, проводящихся с разного рода сигналами, зафиксированными на носителях 

информации. Такие исследования относятся как к техническим исследованиям речевых и 

шумовых сигналов, так и к лингвистическим исследованиям особенностей сигналов речи 

фигурантов, зафиксированных на носителях. Вместе с тем их объединяет одно свойство – все 

эти исследования относятся к области защиты правоохранительных органов  (в частности,  
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судебной власти) от предоставления дезынформации, что является одной из задач 

обеспечения информационной безопасности государства. 

При этом, с учетом сложившихся реалий, особую остроту приобретает проблема 

обеспечения экспертных подразделений правоохранительных органов страны необходимым 

отечественным инструментарием. Это поясняется, во-первых, значительной стоимостью 

зарубежных программ и методик, предназначенных для проведения  экспертных 

исследований, и, во-вторых, их, мягко говоря, несовершенством. 

Решением этой проблемы занимается неформальный коллектив, представляемый 

авторами, образовавшийся из ученых различных высших учебных заведений и практических 

работников экспертных подразделений МВД и Министерства юстиции Украины. 

Целью статьи является ознакомление научной общественности с теми научно-

техническими задачами, которые нам уже удалось решить, а также найденными новыми 

направлениями в решении задач, возникающих при разработке комплекса экспертного 

инструментария нового поколения. 

 

Основная часть 

Общую проблему создания полного комплекса отечественного инструментария для 

проведения экспертиз материалов и средств видеозвукозаписи можно разбить на ряд задач, 

связанных с подвидами экспертных исследований, составляющих общий вид такой 

экспертизы.  

Так, технические исследования материалов и аппаратуры видеозвукозаписи остро 

нуждаются в инструментарии (программах и методиках) для криминалистической 

идентификации цифровой и аналоговой аппаратуры записи и установления оригинальности 

записей и выявления следов монтажа. 

А идентификация личности по параметрам сигналов ее устной речи требует не только 

создания отечественного инструментария для этой цели, но и специальной системы 

ускоренного поиска фигурантов по параметрам голосовых сигналов, зафиксированных в базе 

данных сообщений в ОВД. 

Применительно к исследованиям акустических сигналов и сред требуются новые 

программы спектрального анализа, построенные на современных способах обработки 

сигналов. 

Единственной экспертной специализацией, входящей в комплекс фоноскопической 

экспертизы, не требующей новых разработок, является идентификация личности путем 

лингвистического анализа ее речи, поскольку используются стандартные звуковые 

редакторы и стандартное программное обеспечение.  

В настоящее время создан и внедрен в экспертную практику инструментарий, 

предназначенный для идентификации цифровой и аналоговой аппаратуры записи, состоящий 

из специализированного программного обеспечения «Фрактал» и методики проведения 

экспертизы, построенной на его основе. Данные инструменты позволяют идентифицировать 

аппаратуру и исследовать оригинальность цифровых и аналоговых фонограмм. Принципы 

работы программы нами показаны в работах [1–3]. В окончательной версии программы 

производится автоматический подбор коэффициентов фрактального масштаба сначала на 

образцовых, а затем на образцовых и спорных фонограммах. В процессе автоматического  

 



 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА                   63 

 

подбора фрактальных масштабов для образцовых фонограмм определяются две области  их 

существования: область истинных результатов и область ложных результатов. 

Существования двух таких областей поясняется тем, что для каждой аппаратуры записи 

существует фиксированные граничные значения величины фрактальных коэффициентов, 

определяемые паразитными параметрами аппаратуры, при которых получаемые результаты 

истины, а за их пределами не соответствуют действительности. Границы этого 

«водораздела» для фонограмм, записанных на одной аппаратуре, совпадают с точностью не 

хуже 20 %.  По результатам сравнительных испытаний (совпадению границ этого 

«водораздела») эксперт принимает обоснованное решение относительно того, записаны ли 

образцовая и спорная фонограммы на одной или разной аппаратуре. В результате принятого 

решения эксперт может при выбранном по минимальной ошибке первого рода фрактальном 

масштабе построить графики плотностей вероятностей для двух фонограмм и показать их в 

экспертном заключении для иллюстрации полученных результатов. Процесс проведения 

экспертизы  по данной методике подробно описан в работе [3] и показан здесь на рис. 1 – 

рис. 5. 

 
Рис. 1. Результаты сравнения границ раздела фрактальных масштабов в образцовых 

фонограммах для области совпадающих характеристик 
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Рис. 2. Результаты сравнения границ раздела фрактальных масштабов в образцовых 

фонограммах для области несовпадающих характеристик 

 
Рис. 3. Результаты сравнения границ раздела фрактальных масштабов в образцовой и 

спорной фонограммах для области совпадающих характеристик 
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Рис. 4. Результаты сравнения границ раздела фрактальных масштабов в образцовой и 

спорной фонограммах для области несовпадающих характеристик 

 
Рис. 5. Кривые плотности вероятностей фрактальных структур в образцовой и спорной  

фонограммах 
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Таким образом, задача создания инструментария для идентификации цифровой и 

аналоговой аппаратуры звукозаписи была решена, после чего мы приступили к решению 

остальных задач.  

В первую очередь, в связи с участившимися случаями ложных сообщений по линии 

102 и собранной в связи с этим значительной базой голосов таких «доброжелателей», 

потребовалось создать систему поиска фигурантов по параметрам голосовых сигналов, 

зафиксированных в этой базе. Такая система должна облегчить их розыск. Естественно, что 

разработка такой системы, как, впрочем, и одновременная разработка системы 

криминалистической идентификации личности по параметрам сигналов ее голоса, началась с 

изучения всех аспектов инструментальных методов и систем такой идентификации. При 

этом был выявлен ряд интересных особенностей построения таких систем.  

Например, оказалось, что  современные системы, с помощью которых проводят 

технические экспертные идентификационные исследования личности по параметрам голоса 

диктора, основаны на выделении и измерении частоты основного тона (ЧОТ), спектральных 

переходов (СП), возникающих между фонемами произносимых звуков, и целого ряда других 

дополнительных параметров. С нашей точки зрения, большинство из этих параметров не 

несут никакой информации об индивидуальности голоса диктора и, как правило, только 

усложняют проведение экспертизы и восприятие ее результатов. Их использование, 

вероятно, определяется математическими моделями, физический смысл которых весьма 

слабо отражает реальные процессы генерации и восприятия речевой информации человеком 

[4]. Это связано с тем, что математический аппарат, используемый в таких моделях, не 

обладает достаточной разрешающей способностью для выделения и исследования тонкой 

структуры речевых сигналов. Но мы полагаем, что именно в тонкой структуре этих сигналов 

кроются отличия, позволяющие найти новые идентификационные признаки, позволяющие 

существенно повысить достоверность идентификационных исследований личности по 

характеристикам голоса. Как правило, в современных средствах идентификации голоса 

применяются технические системы, основанные на аппарате кратковременного 

преобразования Фурье без какой-либо дополнительной обработки, направленной на 

повышение точности преобразований, что ограничивает предельную точность системы 

частотой дискретизации исследуемых сигналов [5;6].  

Вместе с тем в работе [5] показано, что точность таких преобразований может быть 

значительно повышена. Это повышение точности обеспечивается применением специальных 

методов обработки, основанной на теории каркасов  [6].  

Цель проведенных поисковых работ было выявление новых идентификационных 

признаков в речевых сигналах, обладающих строгой индивидуальностью для каждого 

диктора и, таким образом, потенциально пригодных для идентификации личности диктора.  

Мы понимали, что решение задачи кроется в применении новых программных 

средств, построенных с использованием положений фрактального подхода и теории 

каскадов, поскольку такой подход позволяет исследовать тонкие структуры речевых 

сигналов. А это позволяет выявить новые идентификационные признаки и определить их 

пригодность для построения программ идентификации личности по сигналам ее устной речи.  

 Как отмечалось выше, сравнение ЧОТ голоса, записанного на образцах и на спорной 

фонограмме, широко используется при проведении идентификации личности по параметрам  
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сигналов устной речи. При проведении идентификации эксперт, как правило, выделяет 

гласные форманты из речи, а из гласных формант – ЧОТ. Известно, что продолжительность 

гласных звуков в свободной речи в среднем не превышает 100 мс.  

 При этом для сравнительных исследований ЧОТ используются программы, 

применяющие сонограммы, где ЧОТ на отдельных участках выделяется в виде жирных 

извилистых линий, расположение которых по оси абсцисс  определяется частотой (см. рис. 

6). Эта частота может повышаться или понижаться на рассматриваемом участке речи. 

Поэтому эксперт определяет диапазон изменения ЧОТ на рассматриваемом участке речи 

(форманте) и сравнивает с диапазоном изменения ЧОТ для аналогичной форманты из 

образцовой фонограммы с записью речи фигуранта (см. рис 6 и рис. 7).  

 
Рис. 6. Сонограмма исследуемой форманты, выделенной при проведении экспертизы речи 

(верхнее значение ЧОТ) 

 
Рис. 7. Сонограмма исследуемой форманты, выделенной при проведении экспертизы речи 

(нижнее значение ЧОТ) 
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Но при этом только в последнее время появляются робкие попытки осознания и 

применения в экспертизе индивидуальных по своей физической природе изменений 

диапазона частот и извилистости ЧОТ в исследуемых формантах [7]. Однако в медицинской 

терминологии уже давно используются дефиниции  “Тремор частоты основного тона” и 

“Тремор голоса”, определяемые индивидуальными характеристиками строения диафрагмы, 

легких и гортани человека  [8]. Мы полагаем, что извилистость ЧОТ на сонограммах не что 

иное, как быстрые незначительные изменения ЧОТ, обусловленные  “тремором частоты 

основного тона”, а медленные изменения ЧОТ – колебания,  обусловлены “тремором 

голоса”. Но если исходить из методики идентификации, проиллюстрированной рис. 6 и рис. 

7, то следует сделать вывод, что личность идентифицировали по диапазону медленных 

изменений ЧОТ, т.е. по “тремору голоса”. Недостатки такой идентификации, с нашей точки 

зрения, абсолютно прозрачны и заключаются в очень низкой достоверности получаемых 

результатов. Но, ради справедливости, следует отметить, что уважающие себя эксперты 

кроме граничных значений ЧОТ сравнивали и ход кривых ЧОТ на сонограммах. Однако 

такое сравнение производилось “на глаз”, что не имеет никакого отношения к научно-

обоснованным методам измерений.    

Поэтому, исходя из индивидуальности строения отдельных частей человеческого 

тела, мы предположили, что физические характеристики как медленных, так и быстрых 

колебаний ЧОТ также должны носить индивидуальный характер и характеризовать 

индивидуальные особенности голоса. Но аппарат кратковременного (оконного) 

преобразования Фурье не мог обеспечить необходимую точность результатов (особенно для 

быстрых колебаний ЧОТ), чем, видимо, и поясняется тот факт, что никто из экспертов-

фоноскопистов не обращал внимания на индивидуальность характеристик тремора ЧОТ 

(ТЧОТ). Следовательно, для их выделения и последующей разработки методики экспертного 

исследования требовался новый математический подход к решению поставленной задачи. 

Такой подход был обеспечен применением теории каркасов совместно с теорией вейвлетов.  

В результате была разработана программа, позволяющая выделить ТЧОТ (см. рис. 8), 

а вопрос сравнения параметров выделенных колебаний уже не вызывал особых затруднений.  
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Рис. 8. Выделение из звуковой волны фонемы тремора основного тона 

 Для выделения сигналов ЧОТ  был использован метод, предложенный   В.И. 

Соловьевым в  [9]. Такое выделение ЧОТ обеспечило достаточно простое выделение 

колебаний ее частоты. 

 После построения системы выделения ТЧОТ был проведен ряд экспериментов, 

подтвердивших наше предположение об ее индивидуальности для каждого диктора. 

 Справедливости ради, следует отметить, что система идентификации личности по 

физическим параметрам ее устной речи нами еще не завершена, но в настоящее время 

проходит опытная эксплуатация система поиска фигуранта по параметрам голосов, 

содержащихся в базе голосов 102. Система построена по ранговому принципу. Она 

позволяет, после введения в базу голоса очередного фигуранта, найти, с определенной 

вероятностью ошибки первого рода, степень близости параметров его голоса с голосами 

фигурантов, зафиксированных в базе. Проверка проводится по нескольким критериям и, 

разумеется, никак не может быть принята в качестве системы криминалистической 

идентификации. Но такая система весьма полезна при розыске потенциальных преступников. 

Обширное описание системы приведено в работе [10]. Поэтому мы полагаем, что объем 

данной статьи уже не позволяет провести ее более полное описание. 

 Следует добавить, что также нами ведутся разработки по выявлению сложнейших 

видов цифрового монтажа звукозаписей. В настоящее время экспериментально показано, что 

монтаж, выполненный методом вырезания и вставки, выполненный в одной конкретной 

записи, оставляет свои следы в спектрах обработанной фонограммы [11]. 

 При этом мы должны отметить, что решение всех этих задач обусловлено 

применением фрактального подхода и теории каркасов, что обеспечило разрешающую  
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способность по спектру неортоганальных преобразований, применяемых при построении 

программ, на уровне 1 Гц. 

 

 

Выводы 

 1. Коллективом авторов, состоящим из ученых и практиков, проводится разработка 

отечественного комплекса современного инструментария, предназначенного для экспертных 

исследований материалов и средств цифровой и аналоговой звукозаписи. 

 2. Построение программно-аппаратных средств основано на применении 

фрактального подхода к исследуемым сигналам и теории каркасов, что позволило получить 

очень высокую разрешающую способность спектральных преобразований. 

 3. В настоящее время часть инструментария уже создана, а часть находится в стадии 

разработки. 
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СПОСОБ НОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

В статье рассмотрен новый способ нормирования сигналов спонтанной речи для решения 

задачи идентификации дикторов по голосам. Способ основан на формировании комплексных 

аналитических сигналов с постоянным значением мощности (амплитуды) и непрерывной 

фазой путем преобразования Гильберта речевых сигналов по всем сегментам обработки. 

Представлены результаты экспериментального оценивания надёжности идентификации 

дикторов по порядковым статистикам спектров нормированных речевых сигналов. 

Ключевые слова: нормирование речевых сигналов, порядковые статистики амплитудных 

спектров, идентификация дикторов, верификация дикторов. 

 

У статі розглянуто новий спосіб нормування сигналів спонтанного мовлення для розв’язання 

задачі ідентифікації дикторів за голосами. Спосіб побудовано на основі формування 

комплексних аналітичних сигналів з постійним значенням потужності (амплітуди) і 

безперервною фазою шляхом застосування перетворення Гілберта до мовних сигналів за 

всіма сегментами обробки. Подані результати експериментального оцінювання надійності 

ідентифікації дикторів за порядковими статистиками спектрів нормованих мовних 

сигналів. 

Ключові слова: нормування мовних сигналів, порядкові статистики амплітудних спектрів, 

ідентифікація дикторів, верифікація дикторів. 

 

This text is about the new method of the spontaneous speech normalization for speaker 

identification/verification tasks. This method is usable for the speaker identification by the order 

statistics of the amplitude spectra of the speech signals. The method is carried out by 

transformation the pickup speech signals to complex analytical signals with the constant signal 

power (amplitude) and continuous phase on the Gilbert transformation base by the all segments of 

the analysis. The results of the experimental tests of the method are presented. 

Keywords: speech signals normalization, order statistics of the amplitude spectra, speaker 

identification, speaker verification. 

 

Постановка задачи. Распознавание речевых сигналов включает в себя широкий спектр 

актуальных научно-технических задач, в том числе – верификацию и идентификацию 

человека по голосу, многие из этих задач реализуются в радио и телефонных каналах связи  

(мобильной/стационарной). При этом эффективность спектральной (кепстральной) 
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идентификации значительно снижается из-за существенных вариаций (фединга) уровней 

сигнала даже в непродолжительных сеансах связи; искажений огибающих при многолучевом 

распространении и воздействии мультипликативных помех каналов [1]. 

В большинстве систем идентификации фиксируемые совокупности значений параметров 

(кепстра, спектра) существенно зависят от флюктуаций интенсивности речевых сигналов, 

поэтому необходимо применение алгоритмов нормализации мгновенной мощности 

анализируемых речевых сигналов. В этих условиях значительный практический интерес 

представляет разработка простых методик нормирования речевых сигналов при контекстно-

независимой статистической идентификации человека по индивидуальным особенностям 

речевых сигналов в условиях влияния помех различного типа [1]. 

Основная часть. Рассмотрим способ нормирования мощности речевых сигналов при 

контекстно-независимой статистической идентификации дикторов. При реализации 

основных методов идентификации предварительно выполняют стандартные 

взаимосвязанные операции аналого-цифровой обработки: низкочастотную фильтрацию 

сигналов в полосе 4…20 кГц; стандартное 8…16-битовое АЦП с частотой дискретизации 

8…40 кГц, удаление длительных (по сравнению со словоформами) пауз в 

последовательности временных отсчетов и разбиение полученной непрерывной 

последовательности отсчетов на сегменты (фреймы) кратковременного спектрального 

анализа с одинаковым числом отсчетов 2kT  , соответствующих длительности 10…30мс 

речевого сигнала [1, 2]. 

Для решения последующей задачи статистической идентификации на   каждом i -м сегменте 

анализа 1,i N  формируются отсчеты текущего амплитудного спектра 

( ), 1, / 2, 2m
i jX f j M M T    на основе стандартного дискретного (быстрого) M -точечного 

преобразования Фурье отсчетов вещественного речевого сигнала. Таким образом, для 20-30 

секундной выборки спонтанного речевого сигнала без пауз можно получить от 500 до 5000 

текущих (кратковременных) амплитудных спектров по сегментам анализа (рис.1). Каждый 

сегмент текущего амплитудного спектра в диапазоне частот 50-1500 Гц интерпретируется 

как соответствующее сечение непрерывного потенциального рельефа, отображающего 

изменение интенсивности спектральных компонент по времени (от сегмента к сегменту) и 

частоте спектра. 

 
 

Рис.1. Совокупность текущих амплитудных спектров сегментов 
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Как правило, потенциальный рельеф всей совокупности текущих амплитудных спектров 

речевых сигналов по сегментам анализа является многолепестковым (многопиковым) по 

частотам спектра. Параметры лепестка частоты основного тона, лепестков формантных и 

комбинационных частот, интенсивности и длительности пиков существенно изменяются в 

процессе разговора от сегмента к сегменту. В целом наблюдается сложный характер и 

большой динамический диапазон изменения значений интенсивностей спектральных 

компонент речевого сигнала. Основная энергия по спектру речевого сигнала сосредоточена в 

полосе 50-1500 Гц, а энергетическими составляющими спектра на частотах выше 2500 Гц 

можно пренебречь ввиду их незначительности [1, 2]. 

Изменения мощности речевого сигнала от сегмента к сегменту приводят к вариациям 

интенсивностей спектральных компонент, что существенно сказывается на качестве 

спектральной и кепстральной идентификации. Поэтому, основной процедурой, которая 

позволит существенно снизить влияние разброса значений амплитуд спектра, является 

нормирование речевых сигналов для обеспечения постоянной мощности на сегментах 

кратковременного спектрального анализа речевых сигналов. 

Для нормирования мощности выполняются следующие взаимосвязанные операции 

обработки: на каждом сегменте анализа непрерывного вещественного речевого сигнала ( )x t , 

на основе стандартного дискретного преобразования Гильберта отсчетов [ ], 1,x n n T , 

формируются отсчеты [ ]y n  сигнала ( )y t , ортогонального исходному сигналу. По 

совокупности формируемых комплексных отсчетов [ ] [ ] [ ] [ ]exp( [ ])z n x n jy n U n jQ n   , 

соответствующих непрерывному аналитическому сигналу 

( ) ( ) ( ) ( )exp[ ( )]z t x t j y t U t jQ t    , после логарифмического преобразования получают 

отсчеты комплексного процесса ln( [ ]) [ ] [ ]z n U n jQ n  . Значения реальной компоненты 

[ ] Re( [ ]) [ ]U n z n z n   этого процесса являются отсчетами 2 2[ ] [ ] [ ] [ ]U n z n x n y n    

огибающей 2 2( ) ( ) ( )U t x t y t   непрерывного аналитического сигнала ( )z t . Значения 

мнимой компоненты [ ] Im( [ ])Q n z n  являются главными значениями отсчетов непрерывной 

полной фазы ( )Q t  аналитического сигнала ( )z t  в интервале ( / 2, / 2)  . 

Полная фаза ( )Q t  аналитического речевого сигнала ( )z t с отсчетами [ ]z n  имеет в целом 

линейный тренд, определяемый значением средней частоты спектра речевого сигнала. 

Вариации (без разрывов) значений полной фазы ( )Q t  на сегменте анализа от линейного 

тренда обусловлены вариациями мгновенных частот речевого сигнала на сегменте от 

среднего значения. Поэтому на основе известных соотношений cos( [ ]) [ ]/ [ ]Q n x n U n , 

sin( [ ]) [ ]/ [ ]Q n y n U n  можно восстановить по главным значениям [ ]Q n  последовательность 

мгновенных отсчетов [ ]Q n  непрерывной полной фазы ( )Q t  с линейным трендом и нулевым 

начальным значением. 

Для уменьшения влияния разрывов первого рода полной фазы на стыках сегментов на 

спектральные характеристики речевого сигнала после восстановления последовательности 

мгновенных отсчетов [ ]Q n , можно произвести стандартное оконное сглаживание 

(фильтрацию) отсчетов полной фазы [ ]Q n . 
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Последовательность получаемых сглаженных отсчетов полной фазы [ ]Q n  содержит в себе 

всю информацию о высокочастотной структуре исходного речевого сигнала и его 

низкочастотной составляющей (огибающей). Это обусловлено тем, что отсчеты [ ]F n  

мгновенной циклической частоты ( )F t  аналитического сигнала (являющейся производной 

полной фазы ( )Q t ) также связаны с огибающей ( )U t (по Гильберту) исходного речевого 

сигнала: 

 

 
2 2

[ ( ), ( )]
( ) ( ) /

( ) ( )

W x t y t
F t Q t t

x t y t
   


, 

 

где [ ( ), ( )]W x t y t – определитель Вронского процессов ( ), ( )x t y t , характеризующий меру их 

линейной независимости. Следующим шагом является формирование последовательности 

отсчетов нового комплексного аналитического сигнала [ ] exp( [ ])z n A jQ n  с постоянным 

значением амплитуды A  (нормированной огибающей), отсчеты полной фазы [ ]Q n  которого 

подобны фазовой структуре исходного речевого сигнала на сегменте анализа. При этом 

средняя мощность (энергия) аналитического сигнала [ ] exp( [ ])z n A jQ n  одинакова для всех 

сегментов анализа. Это обстоятельство существенно упрощает решение последующей задачи 

статистической спектральной идентификации речевых сигналов. Экспериментально 

установлено, что после ЦАП (восстановления) вещественной компоненты 

Re( [ ]) cos( [ ])z n A Q n  нормированного аналитического речевого сигнала [ ]z n  по всем 

сегментам, она воспринимается на слух практически так же, как и восстановленный по 

отсчетам [ ]x n  речевой сигнал без пауз. 

В результате выполнения рассмотренных операций аналого-цифрового преобразования 

получаем нормированный по мощности комплексный аналитический сигнал и его спектр 

Фурье для каждого дискретного значения частоты jf  (совокупность значений модулей 

( ), 1,i jX f i N ) по всем N  сегментам анализа. При этом можно сравнительно просто 

(например, используя алгоритмы    быстрой сортировки и формирования вариационного ряда 

1/ /( ),..., ( )n j n n jX f X f ), определить порядковые статистики (выборочные квантили) ( )p jX f  

для каждого дискретного значения частоты jf  текущего спектра Фурье [3, 4]. 

Для решения последующей задачи статистической идентификации источников речевых 

сигналов наиболее эффективными являются совокупности выборочных пиатилей 

/20( ), 1,19k jX f k   и выборочных процентилей /100( ), 1,99k jX f k  , которые делят весь 

диапазон значений вариационного ряда 1/ /( ),..., ( )n j n n jX f X f  соответственно на 20 или 100 

неравных по величине подынтервалов, в которые попадает одинаковое (не меньше десяти-

двадцати) количество элементов ряда. Анализируемые порядковые статистики ( )p jX f  

можно рассматривать как упорядоченную совокупность новых случайных величин 

(случайный вектор). В пределе для n , функция плотности распределения вероятностей 

(ПРВ) [ ( )]p jg X f  каждой порядковой статистики ( )p jX f  асимптотически нормальна: 
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2 2[ ( )] exp ( ) ( ) / 2p j p p j p j pg X f c X f X f    

  
. 

 

В пределе, для n , значения порядковых статистик ( )p jX f  выборки стремятся к 

соответствующим значениям квантилей ( )p jX f  функций распределения [ ( )]jG X f  

генеральной совокупности. Таким образом, при переходе от анализа выборки ( ), 1,i jX f i N  

случайных значений амплитудного спектра (вид и параметры достаточно сложных функций 

распределения которых на практике обычно неизвестны), к анализу значительно меньшего 

объема порядковых статистик (выборочных квантилей) ( )p jX f  амплитудного спектра 

нормированного по мощности аналитического речевого сигнала, существенно упрощается их 

последующая обработка. Это обусловлено тем, что совокупность новых случайных величин 

– порядковых статистик является асимптотически нормальной. При этом выборочные 

пиатили и процентили робастны к аномальным значениям спектральных компонент ( )i jX f , 

которые расположены на “хвостах” соответствующего вариационного ряда 

1/ /( ),..., ( )n j n n jX f X f  [3]. 

В результате, от анализа стохастической совокупности значений ( )i jX f  потенциального 

амплитудного рельефа (рис. 1), переходим к анализу статистически устойчивых 

зависимостей порядковых статистик ( )pX f  от частоты f спектра существенно меньшего 

объема. При достаточной длительности анализируемого речевого сигнала, когда диктором 

используются практически все основные фонетические конструкции речи, зависимости 

порядковых статистик ( )pX f  от частоты спектра отражают основные для данного сигнала 

индивидуальные особенности спектра речевого сигнала независимо от контекста речи. Эти 

особенности отражаются как в самом характере поведения зависимостей порядковых 

статистик ( )pX f  – наличии локальных и глобальных экстремумов различной интенсивности 

для определенных значений частот, различной скорости изменения в поддиапазонах спектра 

и т.д., так и в соотношении значений зависимостей ( ), ( )j jX f X f   порядковых статистик. 

Статистическая устойчивость и асимптотическая эффективность порядковых статистик 

( )p jX f  амплитудного спектра Фурье обеспечивают подобие зависимостей ( )pX f  при 

увеличении длительности анализируемого речевого сигнала (увеличении объема исходной 

выборки). В силу особенностей формирования зависимостей ( )pX f они будут близкими для 

различных интервалов анализа речевого сигнала и от сеанса связи к сеансу. В тоже время для 

двух различных дикторов, независимо от контекстного содержания речи при достаточной 

длительности речевых сигналов, зависимости ( )pX f , ( )pY f  будут устойчиво отличаться. 

Таким образом, для каждого k -го целевого абонента базы по достаточно длинным 

реализациям речевых сигналов (без пауз) можно сформировать составные векторы 
( )[ ( )]k

k pX fX  значений всех порядковых статистик 
( ) ( )k
pX f  амплитудного спектра Фурье 

нормированного аналитического сигнала. 
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Дальнейшая процедура идентификации диктора заключается в сопоставлении (попарно) 

порядковых статистик спектрального образа [ ( )]p jY fY  с порядковыми статистиками 

спектральных образов ( )[ ( )], 1,k
k p jX f k K X  базы K  целевых дикторов. Вектор разности 

 k X Y  спектральных образов дикторов является асимптотически нормальным с нулевым 

средним при их совпадении и отличным от нуля средним для разных дикторов при 

одинаковых условиях регистрации соответствующих речевых сигналов. Решение об 

идентичности диктора с одним из целевых дикторов базы состоит в определении номера k  

целевого диктора по критерию минимума квадрата евклидовой нормы 

   
2

k k k


   X Y X Y X Y  разностей спектральных образов (векторов) базы целевых 

дикторов kX  и входного образа диктора Y : 

 

    
2

arg min arg mink k k
k k

k


    X Y X Y X Y  

 

Основными показателями качества идентификации диктора являются вероятность ошибки 

первого рода 0 /1P (вероятность ошибочного отказа или вероятность пропуска) и вероятность 

ошибки второго рода 1/ 0P (вероятность ошибочной идентификации или вероятность ложной 

тревоги) при фиксированном пороговом значении W  квадрата 
2

k X Y евклидовой нормы. 

Для технических приложений порог принятия решения W  может устанавливаться для 

фиксированного значения вероятности ошибочной идентификации 1/0P  (как правило 

1/0 10%P ). Для выбранного значения порога 0,1W W  оценивается значение вероятности 

правильной идентификации 1/1 0,1( )WP  или вероятность ошибочного отказа 

0/1 0,1 1/1 0,1( ) 1 ( )W W P P . 

Различные системы идентификации диктора характеризуются, как правило, значениями 

оценок вероятности правильной идентификации 1/1P  для фиксированных значений 

вероятности ошибочной 1/0P . Для рассматриваемого метода в табл.1 приведены 

предварительные оценки значений вероятности правильной идентификации 1/1P  (в 

процентах) для ненормированных речевых сигналов и нормированных аналитических 

сигналов для значений вероятности ошибочной идентификации 

30%.25%;20%;15%;10%;%;50/1 P  
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Таблица 1 

Значения вероятности правильной идентификации речевых сигналов без нормировки 

и идентичных нормированных речевых сигналов 

 Фиксированная вероятность ложной тревоги, 0/1P ,  

5 10 15 20 25 30 

 

Вероятность правильной идентификации, 1/1P ,  

Речевые сигналы 

без нормировки 

 

78 

 

88,2 

 

92 

 

94,6 

 

95,8 

 

96,3 

Речевые сигналы  

с нормировкой 

 

96 

 

96,7 

 

97,3 

 

97,8 

 

98,2 

 

98,4 

 

Для сравнения различных систем используют показатель равной ошибки (EER–Equal Error 

Rate), который характеризует вероятность ошибки распознавания EER 1/0 0/1 P P P  при 

условии равенства вероятности ошибочной идентификации и вероятности ошибочного 

отказа 1/0 0/1P P . По результатам тестирования на одной и той же базе данных, регулярно 

проводимого в Национальном институте стандартов и технологий США (NIST), эти ошибки 

исследовательских систем находятся в диапазоне 3%-5%, так что суммарная ошибка 

распознавания равна удвоенной величине, т.е. 6%-10% [1]. 

Для рассматриваемого метода идентификации сигналов спонтанной речи предварительные 

оценки значений EERP  суммарной ошибки идентификации ненормированных сигналов 

составляют около 22%, а для идентичных нормированных речевых сигналов около 8%. 

Следует отметить, что результаты в табл. 1 получены по пиатилям (от 50% до 95%, в ПЧ 

50 Гц-1,5 кГц) без предварительной спектрально-временной обработки и сепарации 

реализаций речевых сигналов по языку и полу абонента, без улучшения качества речевых 

сигналов. 

Дальнейшее повышение эффективности рассмотренного метода  

статистической идентификации можно обеспечить за счет многоканальной частотной 

обработки с учетом индивидуального характера изменения зависи 

мостей выборочных квантилей от частоты, идентификации зависимостей по каждой 

порядковой статистике с мажоритарным правилом принятия решения об идентичности 

сигналов в целом и использования двухпороговых правил принятия решения об 

идентичности для снижения вероятности ложной тревоги. 

Рассмотренный метод нормировки мощности может использоваться для решения 

практических задач распознавания дикторов не только по порядковым статистикам спектров, 

а также для решения задач идентификации источников акустических, гидроакустических и 

шумоподобных широкополосных сигналов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І ПІДТРИМКИ 

БЕЗПЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ З 

ГЕТЕРОГЕННИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

 

У статті представлена розробка системи управління і підтримки безпечної 

взаємодії елементів на основі уніфікованого підходу до інтеграції існуючих і знову 

створюваних баз даних в енергетичній системі. Розглянуто питання забезпечення безпеки 

обробки даних в розробленій комплексній системі та запропоновано засоби моніторингу 

підтримки безпечної взаємодії системи управління із середовищем зберігання даних. 

Ключові слова: енергетична система, гетерогенне середовище зберігання даних, 

моніторинг безпечної взаємодії. 

 

 

Вступ 

На сучасному етапі розвитку існують та є відомими цілий ряд комплексів обробки 

даних, призначених для зберігання, обробки та відображення ресурсів різних форматів. Ці 

комплекси організовані на основі доступу до них через мережу Інтернет або на рівні 

локальної мережі в енергетичних системах та призначені для управління різними процесами 

[1]. Зазначені комплекси є складними спеціалізованими програмно-апаратними системами, 

але вони не завжди дозволяють ефективно управляти складовими. Для виконання таких 

завдань існує ряд систем управління. Однак загальною проблемою цих систем є відсутність 

єдиного механізму взаємодії між цими системами та забезпечення їх сумісності із 

зовнішніми джерелами даних. Також проблемним є використання даних із різних джерел та 

їх конвертація в єдину систему [2, 3]. 

Таким чином, виникає актуальне завдання створення комплексної системи управління 

енергетичними системами та взаємодії із зовнішніми ресурсами, дані про які зберігаються в 

гетерогенних системах управління базами даних (СУБД). Разом з тим, особливо важливим є 

забезпечення безпеки обробки даних в розробленій комплексній системі, що вимагає розробки 

спеціальних засобів підтримки безпечної взаємодії енергетичної системи з середовищем 

зберігання даних [4, 5, 6, 7]. 

Розробка вимог до системи управління взаємодії енергетичної системи з 

гетерогенними СУБД 
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У практичній діяльності для обробки даних більшість енергетичних компаній 

використовує власні розробки, або готові програмні комплекси на основі СУБД різного типу. 

Тому постійно виникає проблема завантаження даних із СУБД на зовнішні ресурси. 

Запропонована система дозволить усунути ці недоліки та забезпечить взаємодію різних типів 

СУБД. При цьому в якості додаткових функцій система забезпечить захист переданих і 

оброблюваних даних. 

Зазвичай на найвищому рівні знаходиться система управління комплексом, яка керує 

всією складною системою і забезпечує оперативну обробку  та зберігання інформації для 

зовнішніх ресурсів. Завантаження інформації виконується з єдиного сховища даних, і для 

вирішення цього завдання розробляється підсистема зберігання, обробки та підготовки 

даних. Саме в цю систему надходить вся необхідна інформація, яка зберігається у 

відповідних форматах і при необхідності може використовуватися на зовнішніх ресурсах. 

Для того, щоб інформація з різних зовнішніх джерел (баз даних, БД) в коректному форматі 

потрапляла в єдине сховище потрібна спеціальна підсистема синхронізації даних з 

гетерогенних СУБД, тобто підсистема конвертації різних типів даних в єдиний формат 

зберігання. Одночасно необхідно вирішити проблему оптимізації процесу конвертації даних. 

На самому нижньому рівні знаходиться підсистема отримання даних, яка, по суті, є простим 

механізмом отримання даних з елементів енергетичних систем для гетерогенних СУБД з 

подальшою обробкою знаходиться в них інформації. 

В цілому, запропонована комплексна система повинна підтримувати наступні сервіси: 

- підтримка єдиного сховища; 

- забезпечення конвертації даних; 

- підтримка обміну даними; 

- підтримка безпечної обробки даних; 

- авторизація користувачів і сертифікація електронних підписів. 

Узагальнена структурна схема комплексної системи управління та підтримки безпеки 

взаємодії елементів енергетичної системи з гетерогенним середовищем зберігання даних 

представлена на рис 1. 
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Рис. 1. Структурна схема комплексної системи управління та підтримки безпеки 

взаємодії елементів енергетичної системи з гетерогенним середовищем зберігання даних 

 

 

 

Засоби підтримки безпечної взаємодії елементів енергетичної системи з 

середовищем зберігання даних 

Пропонується реалізувати засоби підтримки безпечної взаємодії елементів 

енергетичної системи з середовищем зберігання даних на основі механізму прямого доступу 

до пам'яті, що виділяється операційною системою для СУБД, зокрема, загальної кеш-пам'яті, 

наприклад, SGA (System Global Area) в СУБД Oracle, або процедурний кеш в MS SQL. 
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Архітектура пропонованого засобу включає в себе наступні компоненти: програма-

агент, розміщена на сервері бази даних, що виконує обробку всіх критичних дій; сервер на 

основі JavaEE, що виконує збір даних з усіх серверів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Архітектура засобів безпечної взаємодії баз даних енергетичних систем з 

середовищем зберігання даних 

 

В запропонованій системі засоби контролю стану являють собою окремий механізм, 

що функціонує на серверах бази даних. При цьому він повинен бути досить надійно 

захищений від зовнішніх впливів. 

В системі автоматично ідентифікуються всі події, що відбуваються в розподіленій 

комп'ютерній системі. У процесі роботи засоби контролю стану прикріплюється до 

тимчасово виділеної пам'яті (SGA у випадку Oracle) і циклічно запускають опитування з 

моніторингу подій шляхом вибірки даних з пам'яті з певною частотою. На кожному циклі 

виконується аналіз активних в даний момент процесів в кожній сесії по кожній базі даних і 

визначається за допомогою зумовлених і встановлених адміністратором правил так звані 

критичні події. Повідомлення про критичні події відправляються на сервер бази даних для їх 

подальшого аналізу і генерації відповідних повідомлень. 

Також, при певних умовах, можуть здійснюватись примусові дострокові припинення 

сеансів взаємодії з зовнішніми ресурсами в разі певних порушень з боку суб'єктів. У 

загальному випадку для їх функціонування потрібні незначні обчислювальні ресурси 

розподіленої комп'ютерної системи і вони не роблять істотного впливу на операції 

вводу/виводу. Функція засобу контролю стану з примусового дострокового припинення 

сеансу взаємодії з зовнішніми ресурсами може бути реалізована, зокрема, на основі DDL- 
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тригерів, які вибірково затримують виконання команд DDL і DCL на короткі 

проміжки часу (кілька мілісекунд). Це дозволяє своєчасно реагувати на небезпечні дії . 

Виділений сервер в запропонованій системі може керувати кількома засобами 

взаємодії з гетерогенним середовищем зберігання даних, тобто в різних базах даних. Також 

він підтримує функцію масштабування. Разом з тим, сервер досить просто інтегрується в 

структуру системи безпеки, що дозволяє підвищити ефективність загального управління 

безпекою комп'ютерної системи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Архітектура сервера безпеки 

Структура пропонованої системи також забезпечує розподіл прав і повноважень між 

суб'єктами. Це є однією з основних вимог до системи безпеки. Адміністратор безпеки даної 

системи є особою, що визначає правила політики безпеки та отримує повідомлення про 

інциденти від різних джерел, зокрема, від адміністратора комп'ютерної системи та 

адміністратора бази даних. Запропонована система дозволяє, з одного боку, забезпечити 

необхідний рівень захисту комп'ютерної системи, а з іншого – безперервне виконання 

обчислювальних операцій системою. 

Висновки 

У статті виконано аналіз сучасних програмних технологій і апаратних засобів для 

організації віддаленого доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів різного типу. 

Запропоновано варіант реалізації комплексної системи управління та підтримки безпеки 

взаємодії енергетичної системи з гетерогенним середовищем зберігання даних. Визначено 

механізм створення засобів управління даною комплексною системою, який підтримує  
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можливість конвертації ресурсів з гетерогенних СУБД з різним форматом зберігання даних в 

єдиний формат для спільного використання даних різних типів. 

Розглянуто питання забезпечення безпеки обробки даних в розробленій комплексній 

системі та запропоновано засоби підтримки безпечної взаємодії зовнішніх ресурсів з 

середовищем зберігання даних. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ У 

ФІНАНСОВОМУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Аналіз даних і прогнозування очікуваних подій виявляється досить непростим 

завданням, для розв’язання якого залучаються різноманітні засоби:  експертні, статистичні та 

аналітичні, що ґрунтуються на математичних методах, побудові спеціальних моделей, 

встановленні взаємозалежності та взаємозв’язків між окремими змінними [1–3]. Обсяги 

даних, які необхідно проаналізувати, неухильно зростають, а тому виникає потреба у 

розробці нових засобів, які дозволять виділити з-поміж усієї множини даних саме ті, які 

безпосередньо впливають на результуючу прогнозну величину або сукупність величин.  

Сьогодні фінансові установи використовують різноманітні програмні продукти для 

аналізу даних. Це найбільш відомі зарубіжні системи SAS, SAP, SPSS, а також власні 

розробки аналітиків і програмістів. Більшість з таких продуктів використовують один (або 

декілька) з відомих методів аналізу даних, найчастіше використовуються логістична 

регресія, дерева рішень, нейронні мережі, нечіткі множини тощо. Дослідницька аналітична 

компанія Gartner щороку публікує звіти щодо ситуації на ринку інформаційних технологій 

по різних функціональних типах. «Магічний квадрант Gartner» – графічне відображення 

ситуації на ринку - дозволяє оцінити можливості продуктів та самих виробників. У своїх 

звітах Gartner розглядає не лише якість та можливість програмного забезпечення, але й 

характеристики   вендору в цілому, наприклад досвід продажів та роботи з клієнтами, 

повноту розуміння ринку, бізнес-модель, інновації, стратегії маркетингу, продажів, розвитку 

індустрії тощо. На основі оцінки по ключовим параметрам вендори розбиваються на чотири 

групи: лідери, претенденти на лідерство, провидці та галузеві гравці.  

Для оцінки постачальників якого-небудь сегмента ринку інформаційних технологій 

Gartner використовує дві лінійно прогресивні експертні шкали: 

 повнота бачення (англ. completeness of vision), 

 здатність реалізації (англ. ability to execute). 

Кожен постачальник, який попадає під дослідження сегменту ринку, оцінюється за цими 

двома критеріями. Повнота бачення відкладається на осі абсцис, а здатність реалізації— на 

осі ординат. Кожен постачальник, таким чином, виявляється в одному з чотирьох квадрантів 

площини, і класифікується як: 

 лідери (англ. leaders) — постачальники з додатними оцінками як по повноті бачення, 

так і за здатністю реалізації; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 претенденти (англ. сhallengers) — постачальники з додатними оцінками лише за  

за здатністю реалізації; 

 провидці (англ. visionaries) — постачальники з додатними оцінками лише за повнотою 

бачення, 

 галузеві гравці (англ. niche players) — постачальники з від’ємними оцінками по обох 

критеріях. 

 

 
Рис.1 Магічний квадрант для бізнес-інтелектуальних та аналітичних платформ на 

лютий 2015 року 

 

Як бачимо, за останніми дослідженнями лідерами в області інтелектуальних бізнес- 

платформ виявились компанії SAS, SAP, IBM (продуктом якої є SPSS). Саме ці провідні 

аналітичні платформи розглянемо детальніше та порівняємо за їх функціональністю та 

можливостями для обробки та аналізу даних.    

 

Технології та інструментальні засоби фінансового ризик-менеджменту  

В основі системного підходу до управління ризиками лежать загальновизнані 

принципи – Generally accepted risk principles (далі – GARP) – це загальна структура (89  
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принципів), за допомогою якої банки можуть управляти і розподіляти свої ризики і яку мо-

жна використовувати для порівняльного аналізу у практичній діяльності [4–6]. 

Ризик – специфічна риса процесу реалізації банківського товару: передача на деякий 

строк права володіння й використання частини кредитного фонду та інфраструктурних 

послуг, необхідних для ефективного використання цієї частини. Мова йде не про уникнення 

ризику взагалі, а про передбачення і зниження його до мінімального рівня [2,7]. 

Програмні продукти фінансового ризик-менеджменту розробляються для аналізу та 

прогнозування фінансових даних та показників [3,4,8,9,10]. Вони ґрунтуються на 

статистичних та математичних методах, спрямовані на автоматизовану обробку даних. 

Найбільш відомі системи SPSS, SAS, Matlab, Matcad, Deductor, Statistica [11–13, 16-18], які 

спрямовані  на встановлення взаємозалежностей і побудову моделей аналізу даних, а також 

пакети, що зокрема передбачають зберігання і відображення інформації у різних 

конфігураціях та вигляді – SAP, Nielsen [14, 15], тощо (табл. 1). Останні здебільшого дають 

можливість розподілити інформацію, що надходить з різних джерел, зберегти її в одному 

місці та показати у різних формах і для різних відділів. Наприклад, у SAP завантаження 

інформації щодо видачі товару відділом логістики дозволить наприкінці дня зробити звіти 

стосовно рівнів первинних та вторинних продажів, зміни цінової політики, тощо.  

Таблиця 1 

Особливості програмних продуктів, які використовуються для фінансового ризик-

менеджменту 

Назва 

програмного 

продукту 

Задачі, які дозволяє 

вирішувати 

Основні функції Додаткові 

можливості і 

переваги 

1С-Рарус: 

Фінансовий 

аналіз 

Аналіз показників 

фінансово-економічної 

діяльності; консолідованої 

звітності; формування 

звітності у вигляді графіків, 

таблиць. 

Є додатком до 

конфігурації 

«Бухгалтерський 

облік». 

Дозволяє аналізувати 

абсолютні та відносні 

значення фінансових 

показників. 

Oracle Hyperion 

Financial Data 

Quality 

Management 

 

 Зменшує витрати на 

забезпечення процесу 

аудиту у відповідності до 

нормативних вимог; 

 спрощує збір і обробку 

фінансової інформації; 

 стандартизує процеси 

циклічних фінансових 

обчислень і коректив; 

 забезпечує прозорість 

процесів глибокого аудиту 

даних; 

 забезпечує доступ до 

актуальних даних через 

веб-інтерфейс. 

 Гнучкий інтерфейс 

управління робочими 

процесами збору і 

обробки даних; 

 Повний 

функціональний 

процес: збір даних, 

контроль даних; 

 автоматизований 

процес перетворення і 

завантаження даних; 

 формування 

детальної інформації 

для аудиту даних і 

погодження 

результатів. 

Дозволяє розроблювати 

і використовувати 

стандартні процеси 

управління потоками 

фінансових даних з 

будь-якого джерела. 
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Oracle Enterprise 

Planning and 

Budgeting (Epb) 

 Структура планування 

використовується для 

визначення бізнес-процесів, 

що дозволяє ефективно 

адаптувати ERP для 

конкретного виду бізнесу; 

 виконується розширене 

моделювання даних; 

 забезпечує удосконалені 

звіти. 

Має замінити додатки 

ORACLE financial 

Analyzer, Oracle Sales 

Analyzer. 

Розподіли, статистичне 

прогнозування, що 

розширює можливості 

моделювання. 

Можливість видачі 

повідомлень щодо 

виключень. 

SAP Business 

Suite Budgeting 

and Planning 

 Управління ресурсами; 

 управління фінансами; 

 управління ризиками; 

 управління 

взаємозв’язками з 

клієнтами; 

 управління логістичними 

ланцюжками; 

 управління життєвим 

циклом продукту. 

Дозволяє:   

 працювати з 

індивідуальними і 

персоналізованими 

користувацькими 

інтерфейсами; 

 виконувати 

децентралізоване 

планування на основі 

спільного джерела 

даних; 

 здійснювати 

планування на будь-

якому рівні деталізації і 

агрегування; 

 зменшувати цикли 

планування за рахунок 

координації усіх 

операцій. 

Створення спеціальних 

інтерфейсів планування 

в SAP здійснюється 

легко і швидко. Можна 

ввімкнути в процес 

планування додаткові 

дані і оцінити витрати 

на поточний рік. 

Дозволяє підтримувати 

весь процес планування 

бюджету. 

Розширені можливості 

огляду і аналізу 

інформації для 

прийняття рішень. 

Підвищення 

ефективності ключових 

процесів. 

Гнучкі можливості для 

інновацій і сервісів. 

PeopleSoft 

Enterprise 

Performance 

Management 

Використовується для 

великих і середніх 

компаній, які прагнуть 

точності і своєчасності 

бюджетування та 

планування. 

 Рольова орієнтація; 

 можливість 

налагодження 

технологічного 

процесу; 

 деталізація; 

 процес затвердження 

бюджету – ієрархічна 

система затвердження 

бюджету. 

Пакет включає 

скорингові додатки, 

вбудовану аналітику і 

вітрину даних для 

підтримки 

стратегічного аналізу. 

Пропонується портал 

для глобального 

поширення інформації. 
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Deductor: Loans 

(BaseGroup 

Loans) 

 Аналіз даних 

маркетингових і 

соціологічних досліджень; 

 управління ризиками; 

 прогнозування; 

 аналіз тенденцій і 

закономірностей, 

планування, ранжування; 

 побудова систем 

корпоративної звітності; 

 обробка 

нерегламентованих запитів; 

 діагностика. 

Готове рішення, 

побудоване на базі 

аналітичної платформи 

Deductor і веб-

технологій. 

Автоматизує всю 

послідовність 

діяльності 

модельованого процесу. 

Вбудовані методи ІАД: 

дерева рішень, нейронні 

мережі. 

Можливість 

комбінування 

механізмів аналізу від 

простих бальних до 

найсучасніших 

алгоритмів оцінки 

ризиків.  Гнучкість 

системи. Методична 

підтримка системи. 

STATISTICA Задачі регресії і 

класифікації. 

Реалізовані процедури 

для аналізу, управління, 

здобування та 

візуалізації даних.  

Можливість управління 

графіками. 

Включає багато 

алгоритмів для 

передбачення 

неперервних і 

динамічних атрибутів. 

SPSS Бізнес-задачі та задачі 

дослідження на основі 

статистичних методів.  

Дозволяє оперативно 

отримувати 

інформацію, наочно 

представляти 

результати у вигляді 

таблиць і діаграм, а 

також поширювати і 

впроваджувати 

отримані результати. 

Повністю інтегрований 

програмний комплекс, 

який охоплює всі етапи 

аналітичного процесу. 

Вбудовані основні 

статистичні методи. 

SAS 

(SAS Enterprise 

Miner, Credit 

Scoring for 

Banking, etc.) 

 Фінансова аналітика; 

 управління ефективністю 

бізнесу; 

 аналітичний СRM; 

 управління ризиками; 

 управління 

маркетинговими 

компаніями; 

 сегментація клієнтів.   

Аналітична платформа, 

що об’єднує інтеграцію, 

збереження даних, 

бізнес-аналітику та 

поглиблену аналітику. 

Включає багато методів 

ІАД: регресія, 

кластерний аналіз, 

дерева рішень, 

нейромережі, тощо. 

 

Важливим при оцінюванні  рейтингу компанією Gartner є також функціональність та 

можливість використання різних методів та моделей для аналізу даних. Галузеві рішення 

здебільшого реалізують 1-2 методи для аналізу даних, що інколи виявляється недостатнім 

для повноти аналізу. Насправді при розробці інтелектуальних бізнес-платформ для 

вирішення конкретних прикладних задач різного галузевого напрямку важливо враховувати  

переваги та недоліки різних методів інтелектуального аналізу даних, порівняльний аналіз 

яких наведений у таблиці 2. 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА                     91 

 

Таблиця 2  

Порівняльний аналіз основних методів аналізу даних  

Назва методу Переваги методу Недоліки методу 

Логістична регресія Висока масштабованість, 

точність, інтерпретованість 

результатів і швидкість 

Застосовується до обмеженої 

кількості вхідних факторів. 

Проблеми з аномальними 

даними, інколи з’являється 

необхідність відкидання 

викидів, регуляризації ваг, 

відкидання ознак, стандартизації 

даних. Трудомісткість методу. 

Дерева рішень Відносна простота реалізації Необхідність формулювання і 

відладки правил прийняття 

рішень «якщо …,  то …». 

Нечіткі нейронні 

мережі 

Швидкість отримання 

результатів 

Складність побудови структури 

мережі, необхідність навчання 

нейронної мережі з 

використанням навчальної 

вибірки 

Мережі довіри 

Байєса 

Висока пояснювальна здатність, 

висока швидкість 

розповсюдження ймовірностей, 

обґрунтованість результатів (як 

знаннями експертів, 

представленими у вигляді графа 

мережі довіри і матриці умовних 

ймовірностей, так і вхідними 

даними), високі точність та 

індекс GINI 

Складність побудови структури 

мережі і визначення значень 

матриці умовних ймовірностей 

Структура комерційних продуктів, які розглядаються, буде складатися з окремих 

компонентів (модулів) і вони можуть поставлятися з набором різноманітних методів 

інтелектуального аналізу даних в залежності від типу задач, які необхідно вирішувати.  

У таблиці 3 наведено відповідність різних методів ІАД та можливість їх застосування 

для розв’язання різноманітних задач аналізу фінансових даних.   

Таблиця 3 

Відповідність методів ІАД задачам аналізу фінансових даних 

Задача Метод 

Прогнозування дискретного атрибуту  

Наприклад, прогноз, чи придбає отримувач цільової розсилки певний 

товар 

Дерева рішень 

Кластеризація 

Нейронні мережі 

Мережі Байєса 

Прогнозування неперервного атрибуту  

Наприклад, прогноз продажів на наступні періоди 

Дерева рішень 

Часові ряди 

Прогнозування послідовності 

Наприклад, аналіз маршруту переміщення по веб-вузлу компанії 

Кластеризація 

послідовностей 

Знаходження груп спільних елементів в транзакціях Наприклад, 

аналіз споживчого попиту 

Дерева рішень 
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Знаходження груп подібних елементів 

Наприклад, розбиття демографічних даних на групи для кращого 

розуміння зв’язків між атрибутами 

Кластеризація 

Кластеризація 

послідовностей 

 

Зупинимось детальніше на двох комерційних інформаційних технологіях, які 

застосовуються для обробки і аналізу даних – SPSS та SAS.  

 

SPSS (PASW) Statistics – інструментарій аналізу даних 

SPSS Statistics (англ. «Statistical Package for the Social Sciences» — «статистичний 

пакет для соціальних наук») – комп’ютерна програма для статистичної обробки даних, один 

з лідерів ринку в області комерційних статистичних продуктів, призначений для проведення 

прикладних досліджень в соціальних науках [17]. Між 2009 і 2010 роками  назва 

програмного забезпечення SPSS була змінена на PASW (Predictive Analytics SoftWare) 

Statistics. 28 липня 2009 компанія була придбана компанією IBM за 1,2 млрд дол. США. 

Слід зазначити, що можливості і наявність додаткових модулів можуть варіюватись в 

залежності від поставленої версії. Існує базова версія (модуль), що містить широкий набір 

засобів для обробки та аналізу даних. 

Базовий модуль SPSS (SPSS Base) включає процедури введення, відбору та 

корегування даних, а також більшість представлених у SPSS статистичних методів. Крім 

безпосередньо методик статистичного аналізу, таких як частотний аналіз, розрахунок 

статистичних характеристик, таблиць спряженості, побудови графіків, цей модуль також 

включає t-тести і велику кількість непараметричних тестів, а також ускладнені методи, такі 

як багатовимірний лінійний регресійний аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз, 

дискримінантний аналіз, дисперсійний аналіз, аналіз надійності  багатовимірне шкалування, 

аналіз пропущених значень, тощо [19]. 

Регресійні моделі (Regression Models). Даний модуль включає в себе різноманітні 

методи регресійного аналізу, такі як: бінарна і мультиномінальна логістична регресія, 

нелінійна регресія і пробіт-аналіз.  

Advanced Models. В цей модуль входять різноманітні методи дисперсійного аналізу 

(багатовимірний, з урахуванням повторних вимірів) аналіз виживання, загальна лінійна 

модель, метод Каплана-Майєра, регресія Кокса, лог-лінійні, а також логіт-лог-лінійні моделі. 

Amos (Analysis of moment structures – аналіз моментних структур) включає методи 

аналізу за допомогою лінійних структурних рівнянь. Метою програми є перевірка складних 

теоретичних зв’язків між різними ознаками випадкового процесу і їх опис за допомогою 

відповідних коефіцієнтів. Перевірка здійснюється у формі причинного аналізу і аналізу 

траєкторії. При цьому користувач в графічному вигляді має задати теоретичну модель, у яку 

разом з даними безпосередніх спостережень можуть бути включені і так звані приховані 

елементи. Програма Amos включена у складі модулів розширення SPSS як наступник 

LISREL (Linear Structural RELationships – лінійні структурні взаємовідношення). 

 AnswerTree (дерева рішень) включає чотири різних методи автоматизованого ділення 

даних на окремі групи (сегменти). Ділення відбувається таким чином, що частотний розподіл 

цільової (залежної) змінної в різних сегментах відрізняються. Типовим прикладом 

застосування даного методу є створення характерних профілів покупців при дослідженні 

споживчого ринку. AnswerTree є спадкоємцем програми CHAID (Chi-squared interaction 

Detector – детектор взаємодії на основі хі-квадрат) [17].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Categories. Модуль містить різні методи аналізу категоріальних даних, а саме: метод 

відповідностей і три різних методи оптимального шкалування (аналіз однорідності, 

нелінійний аналіз головних компонент, нелінійний кореляційний канонічний кореляційний 

аналіз). 

Clementine – це додаток для datamining, який містить різні засоби побудови 

математичних моделей: нейронних мереж, дерев рішень, різноманітні види регресійного 

аналізу, є можливості візуалізації процесу аналізу, перевірки та порівняння моделей,  існує 

середовище для впровадження результатів. 

Conjoint (сумісний аналіз). Використовується при дослідженні споживчих 

властивостей продуктів на їх привабливість. Респонденти, що опитуються, на власний розсуд 

мають розташувати запропоновані набори продуктових властивостей продуктів за їх 

привабливістю, на основі якого можна вивести так звані деталізовані показники корисності 

окремих категорій кожної споживчої властивості. 

Data Entry (введення даних). Призначений для швидкого створення 

опитувальника, а також введення і очистки даних. Задані на етапі опитування питання і 

категорії відповідей потім використовуються в якості міток змінних і значень. 

 Exact Tests (Точні тести). Цей модуль використовується для обчислення точного 

значення ймовірності похибки (величини p )  в умовах обмеженості даних при перевірці по 

критерію 2  і при непараметричних тестах. В разі необхідності може бути використаний 

метод Монте-Карло. 

 GOLDMineR. Програма містить спеціальну регресійну модель для регресійного 

аналізу впорядкованих залежних та незалежних змінних. 

SamplePower. За допомогою SamplePower може бути визначений оптимальний розмір 

вибірки для більшості моделей статистичного аналізу, зокрема реалізованого в SPSS. 

SPSS Mising Value Analysis. Даний модуль застосовується для аналізу та встановлення 

закономірностей щодо пропущених значень. Тут закладені різні методи відновлення 

пропущених даних. 

Trends. Містить різні методи для аналізу часових рядів, зокрема  моделі ARIMA, 

сезонна декомпозиція і спектральний аналіз [19]. 

 

Продукти компанії SAS Institute для обробки та аналізу даних 

Компанія SAS Institute – американська приватна компанія, яка займається розробкою 

програмного забезпечення та засобів бізнес-аналітики. Компанія була заснована у 1976 р. і 

свою назву отримала як абревіатура від Statistical Analytical System, хоча наразі продукти 

компанії вийшли далеко за межі статистичного аналізу[16]. До основних модулів належать:  

Робоче місце користувача: 

 SAS/ASSIST 

 Enterprise Guide 

 Research Analyst 

Аналітика: 

 SAS/STAT 

 Enterprise Miner 

 SAS/Insight 

 SAS/OR 

 SAS/IML 

 SAS/QC 

 SAS/ETS 

 SAS/Spectraview 
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Готові рішення та продукти:  

 FMS (CFO Vision) 

 HR Vision 

 IT Service Vision 

 IT Charge Manager 

 Risk Dimensions 

 PH Clinical 

 PH Kinetics 

 Etc.  

 

На рис.2 наведено компоненти, продукти та рішення компанії SAS в залежності від 

задач, які вони мають вирішувати. SAS Base є основою розроблених компанією продуктів. 

 

 
Рис. 2 Компоненти, продукти та рішення компанії SAS 

 

SAS Enterprise Miner є спеціалізованим інструментом для спрощення процесу 

аналізу даних при створенні інтелектуальних та описових модулів, основаних на великих 

обсягах даних підприємства. Інструмент містить широкий набір методів ІАД – 

регресійний аналіз, дерева рішень, нейронні мережі, машина опорних векторів, 

кластерний аналіз та багато інших спеціалізованих та надсучасних методів. Інструмент 

використовується для розв’язання задач аналізу шахрайства, мінімізації ризиків, 

прогнозування потреб у ресурсах, зменшення часу простою активів, збільшення 

ефективності маркетингових кампаній, запобігання відтоку клієнтів, розробки 

скорингових карт, збільшення продажів товарів тощо [20, 21]. SASE ЕM  реалізує  
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інтелектуальний аналіз даних у відповідності з концепцією SEMMA і має наступні 

характеристики: 

1) Зручний GUI (Guide User Instruction), що дозволяє почати роботу з «0», у тому 

числі й «бізнес-користувачу»; 

2) можливість створювати і обробляти у фоновому режимі пакети задач; 

3) потужні засоби попередньої обробки, агрегації та «розвідувального аналізу» 

даних; 

 

4) сучасні алгоритми прогнозного і описового інтелектуального аналізу даних 

(більшість з них - запатентовані розробки SAS). 

Концепція SEMMA: 

 Sample (Вибірка даних) 

  Створення наборів даних для анализу з джерел «сирих» даних 

 Explore (Дослідження даних)  

Розвідувальний аналіз даних, включає ряд алгоритмів «навчання без 

учителя» і багаті засоби візуалізації 

 Modify (Перетворення даних) 

Алгоритми перетворення даних, включаючи алгоритми зменшення 

розмірності, вибору значущих ознак 

 Model (Побудова моделей) 

 Assess (Оцінка моделей) 

  Вибір і порівняння моделей 

 

 
Рис.3 Концепція SEMMA, вбудована в інтерфейс SAS Enterprise Miner 
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Клієнт SAS EM – це тільки частини більш широкого набору програм. За своєю 

суттю клієнт SAS EM – це просто вікно з Java інтерфейсом. Фактично робота з аналізу 

даних виконується програмним продуктом, відомим як SAS Foundation.  

SAS Foundation – це ще одна назва мови і набору процедур SAS. У свою чергу SAS 

Foundation підтримується ще одним програмним продуктом – SAS Metadata Server.  

Metadata Server відслідковує інформацію про доступ до даних і системної 

архітектури.  

В конфігурації Personal workstation (персональна робоча станція SAS EM) 

компоненти:  кліент SAS EM, SAS Foundation, Metadata Server знаходяться на одному 

головному комп’ютері. Компоненти взаємодіють між собою за допомогою 

запатентованою компанією SAS технології IOM. 

Enterprise Client  

В конфігурації Enterprise Client до загального набору доданий додатковий 

компонент Analytics Platform (Аналітича платформа). Analytics Platform – маршрутизує 

зв'язок між: клієнтом SAS EM, Foundation та  Серверами Metadata Server.  Це дозволяє 

багатьом клієнтам з’єднуватись з більшістю серверів SAS Foundation. Це найкраща 

конфігурація для розподілених клієнт / серверних додатків.   

Системний адміністратор має встановити і сконфігурувати  ці компоненти, 

зазвичай на декількох незалежних головних комп’ютерах.. Слід нагадати, що всі дані 

зчитуються на SAS Foundation Server, а не на клієнтському ПК. Аналітик має справу і 

безпосередній доступ лише до інтерфейсу клієнта SAS EM. 

 

SAS Enterprise Miner та SEMMA 

SAS Enterprise Miner – це інтегрований компонент системи SAS, створений для 

виявлення у масивах даних інформації, необхідної для прийняття рішень. Розроблений 

спеціально для пошуку та аналізу прихованих закономірностей в даних (data mining). 

Enterprise Miner включає в себе ефективні методи статистичного аналізу, відповідну 

методологію виконання проектів дослідження даних (SEMMA) та зручний графічний 

інтерфейс користувача [20].   

Особливості SAS Enterprise Miner 

 Розвинуті бізнес-орієнтовані засоби порівняння та вибору моделей, побудова звітів, 

управління моделями, вбудовані можливості підтримки прийняття рішень; 

 автоматизований процес застосування моделей «всередині» продукту і «ззовні» 

(«генерація» коду, що реалізує ІАД процес); 

 «відкрита» розширена архітектура (можливе умонтування власного коду); 

 масштабовані обчислення (поки для частини методів); 

 багатий набір вбудованих прикладних рішень (не входить у стандартний пакет). 

 

Висновки 

Виконаний огляд сучасного інструментарію для аналізу та обробки даних у 

фінансовому ризик-менеджменті показав, що складність та різноплановість задач 

фінансового ризик-менеджменту передбачає застосування різних методів, використання 

різних моделей, а тому актуальні як розробки нових інформаційних технологій, так і  
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доопрацювання вже існуючих популярних комерційних продуктів. Світові лідери компанії 

IBM, SAS, SAP якраз і спеціалізуються на виготовленні та компонуванні інтелектуальних 

бізнес-платформ для конкретних фінансових сфер, що створюються на базі існуючих 

стандартних компонентів та налаштовуються під конкретну компанію-клієнта, яка 

потребує вирішення конкретних задач та налаштування під власних аналітиків на робочих 

місцях. Такі інтелектуальні бізнес-платформи є доволі дорогими, мають широку 

функціональність, але навіть вони потребують постійного оновлення, оскільки їх 

конкуренти – претенденти, провидці та галузеві рішення створюють простіші 

інтелектуальні інформаційні технології, є дешевшими, легшими у використанні і більш 

гнучкими для вирішення практичних задач ризик-менеджменту. Тому розробники 

інтелектуальних бізнес-платформ постійно включають і допрацьовують методи бізнес-

аналізу, значно спрощуючи їх використання та додаючи візуалізацію моделей та 

результатів для швидшого і оперативнішого прийняття рішень. 
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ВЕКТОРИ ЗАГРОЗ І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

Сучасне суспільство постійно і всюди живе в ситуації глобальних викликів, ризиків 

і загроз. Поступово долаючи їх, зокрема і в сфері управління, людство здобуває досвід на 

шляху цивілізаційного розвитку. Фундаментальних знань і характеристик щодо процесів 

управління в постіндустріальному світі ми поки що не сприймаємо повною мірою, а лише 

активно ревізуємо запропоновані в минулому методи. Як наслідок, ніякого серйозного 

аналізу і шляхів щодо вирішення проблем управління Україною в постіндустріальну добу 

ніхто не пропонує, а коло гострих і невирішених питань неухильно зростає. Просто на 

наших очах стрімко виникає багато, глобальних за виміром, проблем, зокрема в 

інформаційно-комунікаційній сфері, які вимагають не просто термінового реформування 

управлінських вертикалей, а взагалі кардинальної перебудови влади і суспільства. 

Важливою характеристикою й конкурентним фактором в процесах розвитку країн 

наприкінці ХХ століття стала динаміка і форми управління інформаційно-

комунікаційними процесами в суспільстві, їх швидкість і спрямованість до новизни і 

креативності приймаємих рішень. Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних 

технологій, проникнення їх в усі сфери суспільно-політичного життя, сам по собі 

обумовив потребу більшості громадян залучитися до процесів управління на всіх рівнях. 

Як наслідок, зросли вимоги громадян до «відкритості» влади. Тобто розуміння своїх прав і 

свобод тощо і це стало викликом часу рівня доступності інформації. Реагуючи на такий 

виклик суспільство швидко усвідомило, що інформаційно-комунікаційна сфера являє 

собою найменш формалізоване середовище життєдіяльності людини, як в силу природи 

інформації, так і властивостей людської свідомості. Вони дійсно важко піддаються 

жорстким зовнішнім алгоритмам управління, за виключенням тих випадків, коли людина, 

як носій свідомості, перебуває у стані несвободи.  

В природному процесі відображення проблем, свободи людини і її прав на 

інформацію завжди необхідно співставляти два категоріальних поняття, як відображають 

загальнолюдські цінності: «свобода» і «необхідність», «свобода» і «відповідальність». Як 

свідчить досвід в сфері інформаційно-комунікаційної діяльності людини, суспільства і 

держави завжди має бути досягнуто їх розумне співвідношення заради безпеки існування. 

Воно традиційно було присутнє і в нашій культурі, однак, із розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) об’єктивні і суб’єктивні обставини постійно заважають 

нам скористатися досвідом в організації на таких засадах інформаційно-комунікаційної 

функції держави і в розбудові інформаційно-комунікаційної сфери країни взагалі.  
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Проблема постійно поглиблюється, експотенціально зростає, як рівень загроз так і рівень 

відповідальності влади за її ефективне вирішення. Нам постійно не вистачає фаховості і 

можливостей генерувати тут якісні і збалансовані в часі сценарії і стратегії, які були би 

адекватні стратегічним прогнозам і планам розвитку країни, і саме тут сьогодні визріває в 

нашому суспільстві підґрунтя для нових конфліктів економічного, геополітичного, 

етнічного тощо характеру. 

Під впливом соціально-економічних і політичних процесів активної участі в них 

ТНК ознака доступності інформації стає взагалі домінуючою світовою  тенденцією в 

інформаційно – комунікаційній і інформаційно-аналітичній роботі. Все це впливає на 

розвиток нашого і суспільств різних країн і таким чином питання прав і свобод громадян в 

інформаційно-комунікаційній сфері стрімко набуває ознак головної проблеми суспільного 

розвитку. Право народу знати, свобода на висловлювання у своїй сукупності утворюють і 

кристалізують саму ідею створення громадянських суспільств і одночасно виносять на 

поверхню питання безпеки інформації, кібернетичної безпеки і взагалі інформаційної 

безпеки людини, суспільства і держави в постіндустріальну добу. Наразі в нашому 

суспільстві йде активне їх обговорення.  

Сьогодні зокрема актуальними є питання щодо того, що являє собою те, що 

окреслюється терміном «кібернетична безпека» (кібербезпека)? Як вона співвідноситься з 

існуючими в національному законодавстві поняттями, зокрема такими, як «захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»? Розуміючи, що кібернетична 

безпека (кібербезпека) взагалі – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави в  світовому кібернетичному просторі 

(кіберпросторі) – ми маємо постійно і прискіпливо вивчати це середовище. Воно виникло 

в новітню добу в результаті функціонування комп’ютеризованих засобів зв’язку і 

пов’язаних з ними комп’ютерних технологій, реєстрації, збереження і поширення 

інформації в комп’ютерних мережах на основі єдиних принципів і за загальними 

правилами. Звідси виникло і надважливе питання щодо того, хто в державі повинен 

займатися цим, опікуватися питаннями захисту інформації? Безумовно, можна вважати, 

що таким органом в Україні є Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації, яка була утворена в часи набуття незалежності і постійно розвивається. Її 

призначення, по-перше, безумовно полягає у формуванні та реалізації державної політики 

у сфері захисту інформації, однак, комплекс питань, які пов’язано із цим при виконанні 

державою інформаційно-комунікаційної функції в умовах зростання темпів інформації 

комп’ютеризованого світу, вимагає залучення до цієї роботи всього державно-

управлінського апарату країни і структур громадянського суспільства. Складна сукупність 

проблем означає, що ми повинні знати і вміти ефективно користуватися накопиченими 

людством інформаційними ресурсами і захищати його при користуванні новітніми ІКТ, 

відкритими і утаємниченими знаннями, проводити якісну і успішну кадрову політику.  

Всі провідні країни світу відверто і прагматично, навіть агресивно захищають тут 

свої інтереси, а сьогодні іноді і за межами кордонів своїх держав. Вони давно почали 

розглядати іноземні об’єкти інформаційно-комунікаційних інфраструктур як власні і 

критичні, а їх безпеку своїм найважливішим завданням. Оприлюднені останнім часом 

факти про витоки інформації за допомогою технічних і інших засобів іноземних розвідок  
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свідчать про те, що розвідка стала невід’ємним компонентом систем ведення бізнесу і 

державного управління.  

Нам тут катастрофічно не вистачає фахівців для інформаційно-комунікаційної, 

аналітичної, інформаційно-пропагандистської та управлінської роботи. В умовах 

домінування цифрових технологій, проблема об’єктивно не може бути розв’язана 

риторикою політичних лідерів, політологів, соціологів і інших фахівців гуманітарних 

наук. Ситуація змушує нас зокрема по новому і більш прискіпливо оглянути всю 

проблематику створення, зберігання і ефективного використання інформаційних ресурсів 

і, як насідок, аналітичної роботи з великими масивами даних в системі управління 

державою і суспільством. Аналітика, без сумніву, є для нас найбільш критичною. В циклі 

управління вона більш за все вимагає від владних структур активної розумової 

високопрофесійної праці фахівців і опанування технологіями стратегічного аналізу, 

інформації, включаючи і роботу із автоматизованими мережевими інформаційно-

керуючими системами. 

Осягнути ситуацію і точно визначати тут коло проблем, які нам сьогодні треба 

знати і вирішувати, ми поки що не змогли повною мірою. Для цього, крім досягнення 

відповідного науково-технічного рівня, потрібна постійна відверта і публічна дискусія 

фахівців із поверненням до витоків самої проблеми щодо гуманістичних методів 

управління суспільством і інформаційно-комунікаційною сферою. Особливо прискіпливо 

ми маємо оглянути проблему в контексті вирішення проблем розбудови в Україні 

мережевого інформаційно-комунікаційного середовища в умовах, коли проти нас 

розгорнута повномасштабна інформаційна і військова агресія.   

Розриваючи коло накопичених проблем, Україна, безумовно, має піти на 

безпрецедентні реформи в інформаційно-комунікаційній сфері, науці, освіті, про що ми 

багато говоримо протягом усіх років незалежності. Корупція та винайдена бюрократами 

формальна імітація тут корисної діяльності набула в нас масштабу справжнього лиха. Все 

це знецінює найцікавіші і розумні ідеї креативно мислячих громадян України, перетворює 

їх корисні починання у щось зовсім протилежне задумам. Слід   визнати,   що   внаслідок 

цього і багатьох інших причин у нас відбувся провал всіх моделей інноваційного розвитку 

суспільства, і стався він тому, що не було враховано повною мірою ані нашим 

законодавством, ані свідомістю громадян, цінність і могутність сучасних інформаційно-

комунікаційних чинників. Сам термін «інновація» став у нас лише найбільш популярною 

оцінкою стану й перспектив розвитку суспільства, а не базовим принципом нашого сучасного 

світогляду, який би визначав місце людини у світі, мотиви й мету її діяльності. Ми маємо 

врешті-решт подолати «владу канцелярій», яка лежить на нас гнітючим нищівним 

тягарем, створюючи сама по собі в суспільстві атмосферу пригніченості. На прикладі 

провідних країнах, по-перше, США, ми маємо усвідомити й відчути тут особисту 

відповідальність кожного - і влади, і громадянина, і суспільства за прийняття рішень.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДОБОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ 

 

Анотація. В даній статті розглядається проблема прогнозування добової 

концентрації глюкози в крові у хворих на цукровий діабет. Розроблено ряд допоміжних 

задач для ідентифікації деяких функцій: дію природного інсуліну; введеного інсуліну; 

глюкози, що надходить з харчуванням. Перша допоміжна задача використовується для 

побудови математичної моделі природного інсуліну, виключаючи вплив харчування та 

інсуліну з ін’єкцій. Наступна допоміжна задача дозволяє побудувати параметри функцій 

управління по складу харчування (типи вуглеводів) та для інсуліну з ін’єкцій. Розроблено 

прогнозну математичну модель добової концентрації глюкози в крові.  

Ключові слова: феменологічна модель, динаміка глюкози, цукровий діабет, 

допоміжна задача, модель розподілу. 

 

Постановка проблеми.  

Досягнення максимальної компенсації порушеного обміну речовин є основним 

принципом лікування цукрового діабету, зокрема, вуглеводів, показником чого служить 

зниження цукру в крові до величин, які наближаються до нормальних. Для цього 

необхідно здійснювати регулярний щоденний контроль за рівнем цукру у крові за 

допомогою глюкометра, вести щоденник самоконтролю, що дозволяє досягти 

оптимальної корекції доз інсуліну і з врахуванням спожитої їжі. 

Прогнозувати концентрацію глюкози в крові можна засобами математичного 

моделювання. Для цього необхідно враховувати ряд факторів: глюкозу, що надходить з 

харчуванням і залежить від типів вуглеводів (миттєві, швидкі, повільні); вплив 

природного інсуліну та введеного інсуліну в організм з ін’єкцій. Проте, розроблені 

математичні моделі є феменологічними і встановлення параметрів для кожного організму 

складає актуальну проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Більшість моделей будуються на основі мінімальної моделі Бергмана, яка 

демонструє динаміку глюкози в крові. Проте, модель Бергмана не розділяє виробництво 

глюкози від її утилізації. Кобеллі  та його коллеги розробили чисельні метаболічні моделі, 

що включають зміни фізіологічних процесів взаємодії між глюкозою та інсуліном [1-2]. 

Вони змінили --мінімальну модель Бергмана, розділивши глюкози на власну і ту, що  
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надходить ззовні. Кобеллі збільшив свою модель за рахунок двох компонент, які 

включають гормони глюкагон та інсулін.  

Бергер, Рой та Говорка розробили программу, що імітує динаміку глюкози та 

інсуліну після введення інсуліну в організм з ін’єкцій [3-4] Проте, всі ці моделі будуються 

на основі даних внутрівенного тесту толерантності до глюкози, який дозволяє 

спостерігати динаміку глюкози в крові протягом трьох годин. Відповідно, такі моделі не 

дозволяють описати поведінку глюкози для довготривалих спостережень.  

Cіліко та Бретон розробили моделі, які дозволяють оцінити динаміку глюкози в крові 

під дією фізичних навантажень [6-7]. Ці моделі враховують лише одноразові поступлення 

глюкози. Тому, актуальними залишаються питання самоконтролю глюкози в крові із 

врахуванням режиму харчування протягом доби. 

Формування цілей.  

Основною метою лікування цукрового діабету є уникнення судинних ускладнень 

(ретинопатія і нефропатія, інфаркт міокарда, інсульт, гангрена нижніх кінцівок та ін.), до 

яких він призводить. Для цього необхідно контролювати рівень цукру в крові та підбирати 

дози інсуліну для інсулінозалежних хворих. 

За допомогою математичних моделей можна прогнозувати концентрацію глюкози в 

крові протягом доби. Ці моделі залежать від складу харчування (миттєві, швидкі та 

повільні вуглеводи) та дії сукупного інсуліну (природного та введеного з ін’єкцій). Для 

цього необхідно розбити задачу прогнозування на ряд допоміжних задач: дію природного 

інсуліну за відсутності харчування та інсуліну з ін’єкцій; вплив харчування на глюкозу в 

крові; дію введеного інсуліну в організм з ін’єкцій. Для врахування особливостей 

конкретного організму пацієнта необхідно експериментально підбирати початкові 

наближення моделей. 

Основна частина.  

Для моделювання динаміки глюкози та інсуліну використовують класичну 

мінімальну модель Бергмана, яка дозволяє дослідити утилізацію глюкози у хворих на 

цукровий діабет [6]. Дана модель не дозволяє відокремити виробництво глюкози від  її 

поглинання. Тому, для моделювання динаміки глікемії за основу була взята модель 

Бретона [7, 12]. З метою врахування лише спостережуваних величин  з даної моделі 

виключено вплив фізичних навантажень та внутрім’язевевого інсуліну на концентрацію 

глюкози.  

Спостереження за динамікою  глюкози в крові показало необхідність враховувати 

склад та обсяги харчування. Відповідно, розділяємо вуглеводи на миттєві, швидкі та 

повільні та відповідним чином диференціюємо змінні. Також необхідно враховувати 

вплив гормону інсуліну на засвоєння глюкози протягом доби. Сукупний інсулін в 

організмі хворого розглядаємо як поєднання інсуліну )(tI , який виробляється організмом 

та інсуліну )(tN , який поступає з ін’єкцій. Таким чином, щоб дослідити динаміку глікемії 

протягом доби необхідно враховувати багаторазове харчування та вплив інсуліну. 

Оскільки ідентифікувати параметри складної моделі при взаємодії всіх її компонентів 

складно, розглянемо ряд допоміжних задач, в кожній з яких задіяна мінімальна кількість 

факторів. Специфіка спостереження за динамікою концентрації цукру в крові не дозволяє 

отримувати велику кількість експериментальних спостережень протягом одного  
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експерименту. Тому доводиться робити повторні експерименти обсягу J  при змінених 

початкових умовах.  

Оскільки в домашніх умовах заміри природного інсуліну організувати складно, 

спостерігаємо його дію на концентрацію цукру в крові за відсутності поступлення 

спожитої глюкози в організм та дії інсуліну, введеного в організм за допомогою ін’єкцій. 

Тому в якості першої допоміжної задачі розглядаємо ситуацію із мінімальною кількістю 

невідомих параметрів та управлінь після припинення дії останньої ін’єкції інсуліну в 

нічний час LTt  ., виключаючи вплив харчування та інсуліну з ін’єкцій (1) 
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В моделі враховано мінливу інтенсивність взаємодії глюкози та природного інсуліну 

за допомогою закону Моно. Така модель враховує зниження ефективності інсуліну при 

значних концентраціях глюкози. Експериментально підбираємо початкові наближення 

параметрів  моделі та уточнюємо їх за середньоквадратичним критерієм мінімізації 

відхилень змодельованих та експериментальних значень глікемії методом Левенберга-

Марквардта.   

На рисунку 1 зображено динаміку змодельованого природного інсуліну для одного 

із аналізованих експериментів спостережень за дією природного інсуліну в нічний період 

(з 4 до 8 години ранку). 
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Рис.1 — Динаміка природного інсуліну в нічний час 
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В нічний час спостерігається зниження рівня глюкози, яке дозволяє ідентифікувати  

силу впливу природного інсуліну.  Ідентифіковані параметри використовуються при 

розв’язанні наступних задач, знижуючи обсяг їх неідентифікованих параметрів.  

Наступна допоміжна задача використовується для побудови параметрів функцій 

розподілу поступлень глюкози в залежності від обсягу та типу спожитих вуглеводів а 

також діючого інсуліну з ін’єкцій. Динаміка глюкози в крові розглядається після 

харчування вуглеводами певного i-го типу, по кожному з яких проведено J експериментів 

. Спрощення модельної ситуації полягає у використанні єдиного виду вуглеводів у 

харчуванні при одночасному вводі певної дози інсуліну. Це дозволяє легко задавати 

початкові значення модельованих характеристик. 
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де j
imG ,  — обсяг поступлень глюкози в кров внаслідок перетворення вуглеводів і-го виду 

(миттєві, швидкі, повільні) в j-му експерименті, який обчислюється за допомогою 

калькулятора калорійності у залежності від обсягу спожитих вуглеводів;  

)(tI j  — обсяг природного інсуліну в j-му експерименті, який виробляється організмом; 
jN  — обсяг введеного інсуліну в j-му експерименті, який контролюється пацієнтом; 

jS  — розподіл спожитої глюкози з їжі в j-му експерименті, що поступають разом з 

вуглеводами. Для моделювання поступлення глюкози у кров використано модель 

Мозера, параметр   якої вибирається експериментально. 

В якості прикладу на рисунку 2 наведено розподіл  надходження глюкози в кров 

внаслідок перетворення повільних вуглеводів.  
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Рис.2 — Розподіл  надходження глюкози в кров внаслідок перетворення повільних 

вуглеводів 

 

Обсяги поступлень глюкози порівнюються із спостереженими рівнями глюкози і 

засвідчує близькість цих функцій. На рисунку 3 наведено розподіл природного інсуліну з 8 

до 12,5 години дня. 
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Рис. 3 — Динаміка природного інсуліну 
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На рисунку 4 наведено розподіл інсуліну, що надходить з ін’єкцій, що демонструє 

наближено лінійну динаміку його падіння.. 
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Рис.4 — Динаміка інсуліну з ін’єкцій 

 

Результуючою функцією даного експерименту є динаміка глікемії, яка залежить від 

спожитих вуглеводів та дії інсуліну (природного та введеного шляхом ін’єкцій). На рисунку 

5 наведено динаміку глікемії, яка порівнюється із експериментальними даними. 

 

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
6

6.5

7

7.5

8

8.5

9
Глікемія, похибка =4.4789%

год.

м
м

о
л

ь
/л

 

 

спостереження

модель

 
Рис. 5 —Динаміка глікемії 
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Похибка моделі склала 4.4789%. Аналогічні результати отримані для іншого 

експерименту, який використовувався для ідентифікації параметрів моделі. Останні 

підбиралися на основі мінімізації середньоквадратичного відхилення прогнозованого 

значення концентрації глюкози в крові від спостережених значень в ході експерименту 

методом Левенберга Марквардта.  

В результаті розв’язання допоміжних ідентифікуються всі параметри моделі 

глікемії, що дає можливість здійснити прогноз добової динаміки глюкози в крові за 

наведеною нижче формулою (3) 
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При наступних початкових значеннях 
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В даній моделі передбачено L  сеансів харчування та K  сеансів ін’єкцій інсуліну. 

На рисунку 6 наведено порівняння експериментальних та прогнозованих значень 

концентрації глюкози в крові у хворого на цукровий діабет. При цьому харчування 

відбувалося в моменти часу 8, 10, 12, 14, 18, 20 год.,  а ін’єкції – в моменти часу 8 год. 

ранку (16 од.) та 18 год. (20 од.). 
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Рис.5 — Порівняння експериментальних та прогнозованих значень  

концетрації глюкози в крові 

 

Похибка прогнозованих значень відносно експериментальних становить 5,9584%. 

 

 

Висновки. В статті вперше запропоновано прогнозну модель концентрації глюкози 

в крові для довготривалих спостережень. Для реалізації даної моделі запропоновано 

розв’язати ряд допоміжних задач, зокрема: дію природного інсуліну; введеного інсуліну; 

глюкози, що надходить з харчуванням. В якості першої допоміжної задачі розроблено 

математичну модель природного інсуліну, яка дозволяє побудувати його розподіл за 

відсутності поступлення спожитої глюкози в організм та дії інсуліну з ін’єкцій. Друга 

допоміжна задача включає в себе ряд функцій: вплив харчування на рівень глюкози в 

крові, що надходить з їжею і залежить від обсягу спожитих вуглеводів (миттєвих, 

швидких, повільних); введеного інсулін в організм. В якості прикладу наведено модель 

надходження глюкози з повільних вуглеводів. Розподіл інсуліну показує як він 

зменшується протягом певного періоду часу. На основі спожитих вуглеводів та інсуліну з 

ін’єкцій побудовано математичну модель динаміки глікемії. Похибка даної моделі 

знаходиться в допустимих межах і складає 4.4789%.  

В результаті розв’язання допоміжних задач розроблено модель прогнозування 

концентрації глюкози в крові. Похибка даної моделі становить 5,9584%. 
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УДК 004.41  

  

П.С. Шашков, В.С. Харченко 

Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский 

авиационный институт» 

ВЫБОР ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ДВУХВЕРСИОННЫХ БОРТОВЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ БПЛА  

1. Введение 

1.1. Актуальность 

С помощью бортовых компьютеров обеспечивается целевое применение и 

оптимизируются режимы полёта различных типов беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). Это требует использования операционных систем реального времени (ОСРВ) и 

высокого быстродействия вычислителей, использования верифицированных программ с 

различными вариантами решения, которые обеспечивают устойчивость к отказам для 

программно-аппаратного комплекса (ПАК). 

Одной из причин неприемлемого снижения надежности и безопасности ПАК является 

операционная система. Прикладное программное обеспечение (ПО) тоже не лишено 

дефектов, но из-за несовершенства именно ОСРВ оно может вызвать не локальный отказ, 

но отказ системы в целом. Исследования показывают, что наибольшее количество 

дефектов вызывает код драйверов устройств, который занимает до 70% от всего кода 

ОСРВ. Выявлено, что ПО содержит в среднем от 2 до 75 дефектов на 1000 строк кода [1]. 

При исправлении одних дефектов часто вносятся новые, так называемые вторичные 

дефекты.  

Характеристики надежности и безопасности операционных систем являются 

взаимосвязанными. Дефекты, связанные с надёжностью системы, могут влиять и на 

информационную безопасность. Кроме того, существуют так называемые «мягкие» 

дефекты – уязвимости, которые могут быть атакованы извне. 

В ОС существуют две главные причины появления дефектов: наличие слишком большого 

числа привилегий и отсутствие адекватной изоляции сбоев. Поскольку ОС состоят из 

модулей, скомпонованных в одном адресном пространстве, дефекты в любом из них 

может привести к разрушению данных в другом модуле и к отказу системы. Разработать 

код, свободный от дефектов, в том числе в операционных системах, которые обычно 

пишутся на языках C или C++, представляется на данный момент неразрешенной задачей 

[1]. 
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1.2. Мотивация 

Отказы, связанные с дефектами прикладного программного обеспечения, а тем более 

операционных систем, являются фатальными, несмотря на применение традиционного 

структурного резервирования каналов ПАК. Они являются одним из ключевых факторов, 

увеличивающих риски так называемых отказов по общей причине (common cause failures) 

(ООП).  Риски ООП могут быть снижены только при использовании принципа 

диверсности или разнообразия, который является нормативным и регламентируется  

международными стандартами, в частности, стандартом IEC61508-2010 [2]. Диверсность 

предполагает целенаправленное введение различия в аппаратных и программных 

компонентах, процессах разработки и верификации технологий, реализованных функций, 

что позволяет снизить вероятность внесения и проявления однотипных дефектов разных 

каналах ПАК [3]. Для оценивания уровня диверсности (различимости) версий 

используются различные методики, базирующиеся на метрических и вероятностных 

моделях  [4].  

Одной из ключевых теоретических и практических проблем при разработке 

многоверсионных систем – систем, в которых реализован принцип диверсности, является 

оценка ее реального уровня  на первых этапах проектирования и  получение оптимального 

(или рационального) по критерию «диверсность-стоимость»  решения. Существуют риски 

получения завышенного или же заниженного оценивания метрик диверсности, что может 

привести к созданию недостаточно надежной либо неоправданно дорогой и громоздкой 

системы [3-4].  

В данной статье предлагается подход к оцениванию и повышению отказоустойчивости 

программно-аппаратного комплекса путём комбинированного применения активного 

дублирования аппаратуры и диверсификации ОСРВ для бортовых программно-

аппаратных комплексов БПЛА.  

1.3. Цель 

Цель данного исследования – систематизировать признаки для пошагового отбора 

диверсных пар ОСРВ для предлагаемой аппаратной платформы БПЛА с двухверсионной 

архитектурой и описать способ оценивания уровня диверсности операционных систем. 

Статья состоит из трёх частей: в первой - предлагается классификация важных 

технических характеристик ОСРВ; во второй –  выбираются те из них, которые важны для 

попарного сравнительного анализа ОСРВ; третья часть включает алгоритм анализа и 

отбора диверсных пар операционных систем. 

1.4. Постановка и детализация задач 

Для уменьшения вероятности появления отказов в аппаратуре применяется однократное 

активное резервирование («горячее» дублирование). Выявление отказов и сбоев в 

аппаратуре будут осуществляться с использованием средств самоконтроля, которые 

реализуются в виде отдельной подсистемы (система на кристалле). Для исключения 

отказов вследствие дефектов программных средств (отказа по общей причине), кроме 

верификации, будем применять диверсификацию программных средств, устанавливаемых 

на платформе для повышения эффективности дублирования.  
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Для оценивания результирующей надёжности (безопасности) ПАК БПЛА необходимо 

выполнить оценку диверсности ОС – версионной избыточности, которая будет 

реализована на дублированном аппаратном обеспечении. Для оценки диверсности 

необходимы признаки, по которым будет производиться сравнительный анализ ОС для 

выбора максимально отличающихся систем с использованием метрик (метода и шкалы 

измерения). Далее следует выполнить сравнение диверсных пар по степени разнообразия 

с использованием существующих (экспертных) методов принятия решений и таким 

образом получить алгоритм выбора максимально отличающейся пары ОСРВ. 

2. Анализ требований и характеристик ОСРВ  

2.1. Требования  

В ОСРВ корректность работы зависит не только от правильности решения поставленной 

задачи, а и от детерминированного времени получения результата.  Операционные 

системы данного типа должны реагировать не непредсказуемые события определённым 

образом за отведенный лимит времени [5]. ОСРВ в стандарте POSIX 1003.1 

характеризуется следующим образом: «реальное время в операционных системах – это  ее 

способность обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени» [6]. 

ПАК осуществляет управление и контроль выполнения задач БПЛА и является сам по 

себе довольно сложной многофункциональной системой. ОСРВ также применяют для 

снижения сроков разработки программного обеспечения и быстрой адаптации ПО к 

другой аппаратной платформе. Это (перенос ПО) возможно за счет архитектуры 

модульного типа с основным ядром ОСРВ, которое не зависит от особенностей 

вычислителя [6]. ОСРВ классифицируются по компьютерным системам, на которых они 

работают. Выделяют три группы таких систем:  

- "обычные" компьютеры, которые по логическому устройству совпадают с 

персональными настольными компьютерами;  

- промышленные компьютеры, которые состоят из одной платы, на которой размещены 

процессор, контроллер памяти, память и система сторожевого таймера. Во многих 

реализациях промышленных компьютеров встроено оборудование обнаружения и 

коррекции ошибок; 

- встраиваемые системы – это системы, управляющие оборудованием, на котором они 

размещены.  

Как и во всех областях научного знания и технологий, для ОСРВ существуют стандарты, 

которые регламентируют механизмы упрощения переноса прикладного программного 

обеспечения с одной операционной системы на другую. 

 В стандарте SCEPTRE  сформулированы семь общих требований ОСРВ [6]: адекватность 

поставленной задаче; устойчивость к аппаратным и программным сбоям; минимальная 

стоимость; максимальная производительность; переносимость; адаптивность к новому 

оборудованию; модульность. 

Базируясь на анализе стандартов (ГОСТ 21552-1984,  IEC 62340-2011,  IEC МЭК 61513-

2011,  IEC 60880-2011, NUREG 7007-2009), в которых сформулированы требования к 

применению принципа диверсности и к диверсным системам, а также стандартов в  
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области применения  БПЛА (DO178С-1992), сформулируем следующие требования к 

исследуемой системе: 

- реализация в системе стратегии и/или типов разнообразия; 

- наличие средств самотестирования и устойчивость к отказам; 

- наличие средств самодиагностирования; 

- обеспечение разделения по времени и памяти разделов; 

- детерминированное поведение. 

2.2. Характеристики  

Для ОСРВ следует выделить характеристики (возможности) ОСРВ и ограничения, 

связанные с решаемой задачей и используемой аппаратурой [6,7]. Перечислим наиболее 

важные из характеристик, по которым оцениваются ОСРВ. 

1. Виртуальная память 

2. Тип межпроцессного (межзадачного) взаимодействия и синхронизации: 

- разделяемая память; 

- семафоры; 

- сигналы; 

- мьютексы; 

- почтовый ящик 

3. Поддержка стандартов для ОСРВ (POSIX 1003.lb,  SCEPTRE,  Нормы ESSE 

консорциума VITA) 

4. Сертификация 

5. Переносимость прикладного ПО 

6. Тип архитектуры: 

- модульный; 

- монолитный; 

- объектный 

7. Поддержка файловой системы 

8. Тип логики планировщика: 

- очередь ожидания типа FIFO;  

- очередь ожидания, отсортированная по времени исполнения задач; 

- несколько очередей ожидания; 
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- очередь ожидания, отсортированная по приоритету задач 

9. Средства разработки 

Ограничения, которые должны учитываться для ОСРВ, следующие: занимаемый объём 

памяти (в ОЗУ и ПЗУ); минимальное время переключения контекста; минимальное время 

входа в прерывание; используемые драйвера на оборудование и интерфейсы; 

применяемый язык разработки прикладного ПО. 

3. Описание аппаратной платформы 

3.1. Распределение функций и виды диверсности 

На рисунке 1 представлены функции, распределенные по аппаратным средствам, которые 

должен обеспечивать ПАК БПЛА (далее автопилот). В автопилоте предполагается 

версионная избыточность следующих типов: 

- программная: различные ОСРВ; различные алгоритмы и логики реализации подсистем 

ориентации и навигации; 

- функциональная: различные методы получения значения курса и крена для достижения 

идентичного результата; 

- сигнальная: различные параметры процессов с использованием различных физических 

эффектов (например, для определения курса: либо магнитометр, либо  GPS). 

 

Кроме того, следует учесть, что первоначальные требования к ОСРВ включают: наличие 

планировщика с вытесняющей логикой; малый занимаемый объём ОЗУ и ПЗУ; наличие 

драйверов на интерфейсы; минимальное время переключения контекста; минимальное 

время входа в прерывание; поддержка ARM-архитектуры.  

3.2. Функциональность  

На рисунке 2 представлена предполагаемая диаграмма взаимодействия функциональных 

блоков автопилота. Голубой линией обозначено направление данных с датчиков и 

приёмника, которые через шину 1, настроенную блоком управления на приём/передачу 

сигналов подаются на процессор 1, в котором эти данные обрабатываются. На их основе 

он производит новые данные, которые затем передаются в процессор 2. Процессор 2 на 

основе полученных данных генерирует выходные сигналы, проходящие через шину 2 

(настроенную блоком управления на приём с процессора 2) для управления рулевыми 

поверхностями БПЛА. 
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Рисунок 1. Диаграмма распределения функций на аппаратуре 
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Рисунок 2. Диаграмма взаимодействия функциональных блоков автопилота 
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Блок управления выполняет функцию контроля и управления функциональными 

узлами. Линия «контроль» осуществляет диагностирование и проверку 

работоспособности процессоров путём получения отклика  в течение заданного интервала 

времени. Линия «управление» обеспечивает передачу сигналов управления и настройку 

функциональных блоков. Если один из процессоров не выдаст отклик в течение 

определённого лимита времени, блок управления перезагружает этот процессор, а его 

функции перекладываются на оставшийся процессор. После перезагрузки первый 

процессор начинает выполнять функции второго процессора (зеленая линия). Это процесс 

можно назвать «сменой ролей». В случае отказа одного из процессоров блок управления 

настраивает функциональные блоки на работу с оставшимся процессором, который, в 

свою очередь, тоже для этого был перенастроен (красная линия). 

На данном автопилоте планируется использовать централизованную аппаратную 

архитектуру, а в качестве механизма обеспечения многозадачности – операционную 

систему реального времени. Надёжность обеспечивается дублированием процессоров, 

диверсностью ОСРВ и реконфигурацией оборудования.  

4. Признаки и этапы сравнения 

На первом этапе необходимо произвести отсев тех типов ОСРВ, которые не 

удовлетворяют требованиям предполагаемого аппаратного обеспечения. Это позволит 

значительно сузить круг поиска. В данной работе планируется использовать ОСРВ для 

встраиваемых систем управления БПЛА, что изначально формирует ряд ограничений и 

требований.  

Требования к программно-аппаратной части касаются минимизации: времени 

переключения контекста; времени входа в прерывание; минимальный размер 

(максимальный размер ограничен ПЗУ микроконтроллера). Требования к средствам 

разработки программного обеспечения следующие: 

- поддержка ARM-архитектуры (т.к. большинство современных процессоров реализованы 

по данной концепции); 

- наличие драйверов для периферийного оборудования и интерфейсов; 

- язык для разработки приложений для ОСРВ С/С++ (язык должен быть компилируемого 

(как С, C++), а не интерпретируемого (как Java) типа для получения наивысшей 

производительности); 

- способ разработки ПО – Host/Target . Это системы, в которых операционная система 

и(или) компьютер, на котором разрабатываются приложения (host), и операционная 

система и(или) компьютер, на котором запускаются приложения (target), различны [6]. 

Это уменьшает объем ОСРВ. 

На втором этапе будем производить сравнение (например, методом анализа иерархий 

Саати) по характеристикам, перечисленным в предыдущей части статьи (п.2.2). 

Сравнительный анализ диверсности ОСРВ отобранных на предыдущем шаге «отсева»,  
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осуществляется по следующим признакам, которые определяющим образом влияют на 

ООП. 

1. Виртуальная память (её наличие или отсутствие) 

2. Поддержка стандартов для ОСРВ (варианты версий):  

2.1. POSIX 1003.lb –  SCEPTRE  

2.2. POSIX 1003.lb –  Нормы ESSE консорциума VITA  

2.3. SCEPTRE –  Нормы ESSE консорциума VITA  

3. Сертификация – её различие. 

4. Тип архитектуры (варианты версий): 

4.1. Модульный –  Монолитный  

4.2. Модульный –  Объектный  

4.3. Монолитный  – Объектный  

5. Поддержка файловой системы (различие)  

6. Тип логики планировщика: 

6.1. Очередь ожидания типа FIFO –  Очередь ожидания, отсортированная по 

времени исполнения задач  

6.2. Очередь ожидания типа FIFO –  Несколько очередей ожидания  

6.3.  Очередь ожидания типа FIFO –  Очередь ожидания, отсортированная по 

приоритету задач  

6.4.  Очередь ожидания, отсортированная по времени исполнения задач –  

Несколько очередей ожидания  

6.5.  Очередь ожидания, отсортированная по времени исполнения задач –  Очередь 

ожидания, отсортированная по приоритету задач  

6.6. Несколько очередей ожидания –  Очередь ожидания, отсортированная по 

приоритету задач  

7. Драйвера на оборудование и интерфейсы (различие) 

8. Язык разработки ОСРВ:  

8.1. Ada – Modula2  

8.1. Ada – C/C++  

8.1. Modula-2 – C/C++  

9. Средства разработки (различие) 

10. Средства самотестирования и устойчивость к отказам – их различие 

11. Средства самодиагностирования (различие) 

12. Субъектное разнообразие 

Следующим шагом будет процесс получения экспертной оценки важности каждого 

признака, по которым сравниваются все пары ОСРВ между собой. 

5. Выбор  

Предлагается следующая реализация подхода к выбору диверсных ОСРВ, представленная 

в виде диаграммы IDEF0. На первой графической нотации в качестве управления всем 

процессом выбора диверсных пар служат информация от экспертов, учитывающих  



 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА          119 

 

специфику данного направления, стандарты, аппаратная платформа и требования 

поставленной задачи. Эти исходные данные регламентируют условия и способ 

выполнения задачи (получение на выходе пар диверсных ОСРВ) посредством механизма 

экспертного анализа. 

Весь процесс разбивается на следующую логически связанную цепочку подпроцессов: 

1. Анализ предметной области. 

2. Анализ стандартов для ПО данного направления. 

3. Анализ стандартов для диверсных систем. 

4. Формирование экспертной группы и списка признаков, выбор методики оценки. 

5. Выбор ОСРВ. 

5.1. Выбор по общим требованиям(соответствие ограничениям). 

5.2. Оценка и выбор по характеристикам (лучшие показатели). 

5.3. Оценка и выбор максимально диверсных ОС (оптимальные пары). 

Более детальное описание всех подпроцессов и их взаимосвязей представлено в таблицах 

1 и 2. 
 

A0 Выбор диверсных ОСРВ под решаемую задачу 

 

TITLE:NODE: NO.:A-0 Выбор диверсных ОСРВ

Пара(ы) ОСРВ

Экспертный анализ

Список ОСРВ

Аппаратное обеспечение

Стандарты

Требования поставленной задачи

Научная литература

Направление применения

Эксперты

0

Выбор диверсных ОСРВ под решаемую задачу
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Описание подпроцессов 

№ Процесс 

Входы Выходы 

Описание 

Тип Название Название 

1. A1 Анализ 
предметной 
области 

Управление Направление 
применения 

Терминология и 
специфика 

На данном шаге 
производится 
ознакомление с 
направлением 
применения, его 
особенностями, 
получение необходимой 
терминологии 

Научная литература 

Механизм Экспертный анализ 

2. A2 Анализ 
стандартов для 
ПО данного 
направления 

Вход Терминология и 
специфика 

Требования к 
ПО данной 
области 

В этом процессе 
совершается анализ 
требуемых стандартов 
специфики применения (в 
данном случае – 
авиационная индустрия, 
DO-178C/ED-12C ) 

Управление Стандарты 

Механизм Экспертный анализ 

3. A3 Анализ 
стандартов для 
диверсных систем 

Управление Стандарты Требования к 
диверсному ПО 

В этом процессе 
совершается анализ 
требуемых стандартов 
для критических систем 
(IEC 61513, IEC 62340, 
IEC 60880, NUREG-CR-
7007, NUREG-6303) 

Механизм Экспертный анализ 

4. A4 Формирование 
экспертной группы, 
составление 
списков признаков, 
выбор методики 
оценки 

Управление Эксперты Признаки и 
методики для 
отбора 

Формируется экспертная 
группа для составления 
списка признаков и их 
приоритетное 
ранжирование согласно 
важности для 
поставленной задачи, 
расчет единого 
экспертного решения, 
согласование и выбор 
методик оценки, анализа 
и выбора ОСРВ 

Механизм Экспертный анализ 

5. A5 Выбор ОСРВ Вход Список ОСРВ Пара(ы) ОСРВ На основе полученной 
достаточной информации 
производится экспертная 
оценка и выбор ОСРВ под 
поставленную задачу 

Управление Аппаратное 
обеспечение 

Признаки и 
методики для 
отбора 

Признаки и методики 
для отбора 

Требования к 
диверсному ПО 

Требования к ПО 
данной области 

Требования 
поставленной задачи 

Механизм Экспертный анализ 
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TITLE:NODE: NO.:A0 Выбор диверсных ОСРВ под решаемую задачу

Пара(ы) ОСРВ

Терминология и специфика

Требования к диверсному ПО

Требования к ПО данной области

Экспертный анализ

Список ОСРВ

Аппаратное обеспечение

Стандарты

Требования поставленной задачи

Научная литература

Направление применения

Признаки и методики для отбора

Эксперты

1

Анализ предметной 

области

3

Анализ стандартов 

для диверсных 

систем

2

Анализ стандартов 

для ПО данного 

направления

5

Выбор ОСРВ

4

Формирование 

экспертной группы, 

составление списков 

признаков, выбор 

методики оценки

 
 

Выбор ОСРВ 

 

TITLE:NODE: NO.:A5 Выбор ОСРВ

Пара(ы) ОСРВ

Требования к ПО данной области

Требования к диверсному ПО

Экспертный анализ

Список ОСРВ

Список ОСРВ

Список ОСРВ

Аппаратное обеспечение
Требования поставленной задачи

Признаки и методики для отбора

2

Оценка и выбор по 

характеристикам 

(лучшие 

показатели)

3

Оценка и выбор 

максимально 

диверсных ОС 

(оптимальные пары)

1

Выбор по общим 

требованиям(соответствие 

ограничениям)
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Описание подпроцессов 

 

№ Процесс 

Входы Выходы 

Описание 

Тип Название Название 

1. A5.1 Выбор по общим 
требованиям(соответствие 
ограничениям) 

Вход Список ОСРВ Список ОСРВ В данном процессе 
осуществляется 
первоначальный отсев тех 
ОСРВ, которые не 
удовлетворяют 
ограничениям оборудования 
и требованиям поставленной 
задачи (например 
максимальное время 
переключения контекста, 
наличие драйверов) 

Управление Аппаратное 
обеспечение 

Признаки и 
методики для 
отбора 

Требования 
поставленной 
задачи 

Механизм Экспертный 
анализ 

2. A5.2 Оценка и выбор по 
характеристикам (лучшие 
показатели) 

Вход Список ОСРВ Список ОСРВ На этом этапе происходит 
сравнительный анализ 
ОСРВ, их оценка согласно 
отобранным признакам и 
определённым методом. 
Выбор ОСРВ в результате 
оценки 

Управление Требования к 
ПО данной 
области 

Механизм Экспертный 
анализ 

3. A5.3 Оценка и выбор 
максимально диверсных ОС 
(оптимальные пары) 

Вход Список ОСРВ Пара(ы) 
ОСРВ 

Данная операция 
осуществляет попарный 
сравнительный анализ и 
оценку  списка ОСРВ, выбор 
максимально 
отличающихся(диверсных) 
ОСРВ 

Управление Признаки и 
методики для 
отбора 

Требования к 
диверсному ПО 

Механизм Экспертный 
анализ 

 

 

6. Выводы 

В результате исследования разработан и предложен подход к сравнительной оценке и 

выбору диверсных ОСРВ. Важно отметить, что данный способ можно применять не 

только по рассмотренному в статье направлению, но и вообще в широком круге задач, 

связанных с диверсными системами. В качестве метода для получения итогового мнения 

экспертной группы можно применить метод вычисления медианы Кемени, который даёт 

наиболее точный результат. Для сравнительного анализа и оценки предлагается 

использовать метод анализа иерархий Саати, т.к. он наиболее близко подходит к задачам с 

многокритериальной оценкой [8]. 
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