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М. Ф. ТАРДАСКІН, В. Г. КОНОНОВИЧ, О. О. ВАРАКСШ, Т. М. ТАРДАСКША а  (л я с
; МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Завдання, які досягают ься застосуванням  

механізмів інформаційної безпеки. У Рекомен
дації ІТЦ-Т Х .805 деталізовано комбінації 
механізмів інформаційної безпеки для кожного з 
дев’яти модулів безпеки. Далі розглянемо варіан
ти застосування механізмів безпеки на рівні безпе
ки інфраструктури у площині безпеки контролю 
та сигналізації, а також використання механізму 
доступності в усіх дев’яти модулях безпеки.

Захист площини сигналізації та контролю 
(т ехнологічного керування мереж ею) рівня  
інфраструктури полягає в захисті контроль
но-сигнальної інформації, розміщеної в елементах 
мережі та серверних платформах, з яких скла
дається мережа, а також у захисті приймання та 
передавання такої інформації в мережі, елементах 
та платформах надання послуг. Наприклад, таблиці 
комутації, розміщені в мережних комутаторах, 
мають бути захищеними від втручання або неавто- 
ризованого розкриття, а маршрутизатори — від 
приймання або поширення підроблених оновлень 
маршрутизації чи реагування на підроблені запити 
маршрутизації, створювані підробленими маршру
тизаторами. На рівні безпеки інфраструктури в 
площині безпеки контролю та сигналізації 
діють такі механізми інформаційної безпеки.

Механізм керування доступом  гарантує, що 
доступ до сигнально-контрольної інформації, роз
міщеної в пристроях чи обладнанні мережі (на
приклад, у таблицях маршрутизації) або в опера
тивній пам’яті, дозволяється лише авторизованим 
суб’ єктам та пристроям. При цьому мережний 
пристрій приймає повідомлення із сигнально-

контрольною інформацією (наприклад, оновлення 
маршруту) лише від авторизованих пристроїв 
мережі.

Механізм автентифікацїі — перевіряється 
ідентичність (справжність) суб’єкта або пристрою, 
що спостерігає або модифікує розміщену в мереж- 
ному пристрої сигнально-контрольну інформацію, 
а також пристрою, який передає таку інформацію 
до мережного пристрою.

Методи автентифікації можуть застосовуватись 
як складова частина керування доступом.

Механізм неспростовної причетності до об
міну  — отримується ідентифікувальний запис 
кожного індивідуума чи пристрою, який спостері
гає або модифікує сигнально-контрольну інформа
цію в мережному пристрої, а також виконаних дій. 
Цей запис може бути доказом доступу до сигналь
но-контрольної інформації або її модифікації. 
Водночас забезпечується ідентифікувальний запис 
пристрою, від якого зазначена інформація надхо
дить до мережних пристроїв, та виконаних дій. 
Цей запис можна використати як доказ, що 
пристрій породив сигнально-контрольну інфор
мацію.

Механізм конфіденційності даних  забезпечує 
захист сигнально-контрольної інформації, роз
міщеної в обладнанні мережі або оперативній 
пам’яті, від несанкціонованого доступу або перегля
ду. Методи, що використовуються для реалізації 
керування доступом, можуть робити внесок у 
забезпечення конфіденційності даних сигнально- 
контрольної інформації, яка перебуває в мереж
ному пристрої. Захищається також сигнально-
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контрольна інформація, призначена для мережних 
пристроїв від неавторизованого доступу або пере
гляду, коли вона транспортується через мережу.

Механізм забезпечення безпечності з ’єднан
ня— сигнально-контрольна інформація, яка 
транспортується через мережу (скажімо для онов
лення маршрутизації), просувається лише між 
джерелом сигнально-контрольної інформації та 
відповідним місцем призначення. При цьому 
сигнальна інформація не витікає або не перехоп
люється під час її просування між цими кінцевими 
пунктами.

Механізм забезпечення цілісності даних — 
сигнально-контрольна інформація, яка міститься 
в мережних пристроях, передається транзитом 
через мережу або запам’ятовується автономно, 
захищається від неавторизованої модифікації, 
видалення, створення та копіювання даних.

Механізм забезпечення доступності даних — 
мережні пристрої завжди доступні для прийняття 
сигнально-контрольної інформації від авторизова
ного джерела, зокрема захищені від навмисних 
атак типу відмова в обслуговуванні (Бепіаі о£ 
Зєгуісє ф о8) та випадкових подій (таких як збій 
маршруту).

Механізм забезпечення приватності — інфор
мація, яку можна використати для ідентифікації 
мережних пристроїв або каналів зв’язку, недоступ
на для неавторизованих осіб або пристроїв. Цей тип 
інформації може включати в себе адреси пристроїв 
ІР-мережі чи каналів зв’ язку або доменне ім ’я 
БМ8. Нариклад, маючи змогу ідентифікувати 
пристрої мережі або канали зв’язку, можна забез
печувати інформацію для планування атак.

Механізми забезпечення доступності вико
нують завдання, до в яких входить і захист від 
активних атак типу відмови в обслуговуванні 
(Бепіаі о£ Вегуісе — Бо8). Крім того, у площинах 
безпеки менеджменту і безпеки кінцевого кори
стувача здійснюється захист від пасивних атак типу 
модифікації або вилучення автентифікаційної 
інформації ( ідентифікаторів і паролів) адміні
стратора чи користувача. У площині безпеки 
контролю і сигналізації забезпечується захист від 
випадкових подій, таких як збій маршруту. Меха
нізми забезпечення доступності в кожному з дев’я
ти модулів безпеки гарантують таке.

► На рівні безпеки інфраструктури в площині 
безпеки менеджменту — можливість менеджменту 
мережного обладнання або каналів зв ’ язку 
авторизованими суб ’ єктами чи пристроями не 
може бути порушено.

Захист у площині менеджменту на рівні інфра
структури стосується захисту операцій функціону
вання, адміністрування, технічного обслугову
вання та забезпечення (ОАМ&Р) індивідуальних 
елементів мереж, ліній зв ’ язку та серверних
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платформ, з яких складається мережа. Сюди 
входить конфігурація апаратури мережі та ліній 
зв’язку, яка забезпечує дії менеджменту. Прикла
дом менеджменту інфраструктури, яка має бути 
захищеною, є конфігурація індивідуальних марш- 
рутизаторів або комутаторів, які обслуговуються 
персоналом мережі.

► На рівні безпеки інфраструктури в площині 
безпеки сигналізації і контролю — мережні 
пристрої завжди доступні для прийняття сигналь
но-контрольної інформації від авторизованого 
джерела. Захист у площині сигналізації та контро
лю (технологічного керування мережею) рівня 
інфраструктури полягає в захисті контрольно- 
сигнальної інформації, розміщеної в елементах 
мережі та серверних платформах, з яких складаєть
ся мережа, а також у захисті приймання та переда
вання контрольно-сигнальної інформації в мережі, 
елементах і платформах надання послуг відповід
ними службами. Наприклад, таблиці комутації, 
розміщені в мережних комутаторах, мають бути 
захищеними від втручання або неавторизованого 
розкриття, а маршрутизатори — від приймання 
або поширення підроблених оновлень маршрути
зації, а також від реагування на підроблені запити 
маршрутизації, створені підробленими маршрути
заторами.

► На рівні безпеки інфраструктури в площині 
безпеки кінцевого користувача — доступ до даних 
кінцевого користувача, розміщених в автономних 
пристроях, авторизованим особам (зокрема кінце
вим користувачам) та пристроям не може бути 
порушено. Захист площини кінцевого користувача 
на рівні інфраструктури полягає в захисті даних 
користувача і голосу, коли вони перебувають в 
елементах мереж або транспортуються через них, а 
також тоді, коли вони транспортуються каналами 
зв’язку. Захисту проти незаконного перехоплення 
підлягають також дані користувача, що містяться 
на серверній платформі й транспортуються еле
ментами мережі та каналами зв’язку.

Захист рівня безпеки послуг ускладнений тим 
фактом, що послуги можуть залежати одна від 
одної, щоб задовольнити вимоги клієнта. На
приклад, щоб забезпечити службу УоІР, провайдер 
послуги має спочатку забезпечити основні (базові) 
ІР-служби, які, у свою чергу, підтримують служби 
ААА, БНСР, БИВ тощо. Провайдер послуги пови
нен, таким чином, розгорнути службу УРІЧ, аби 
задовольнити якість обслуговування клієнта (^о8 і 
вимоги до безпеки для служби УоІР. Тому такі 
послуги розкладають на складові послуги, щоб 
забезпечити їх повну безпеку.

► На рівні безпеки послуг в площині безпеки 
менеджменту — можливість менеджменту мереж- 
ної служби авторизованим персоналом або пристро
ями не може бути порушено. Захист площини
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менеджменту на рівні послуг стосується безпеки 
функцій ОАМ&Р мережних служб, а також конфі
гурації мережних служб, що забезпечують 
діяльність менеджменту. Прикладом менеджмен
ту служби, яка має бути захищеною, є забезпе
чення обслуговування авторизованих користувачів 
ІР-послуги персоналом мережі.

► На рівні безпеки послуг в площині безпеки 
контролю та сигналізації — мережні пристрої, 
з яких складається мережна служба, завжди 
доступні для приймання сигнально-контрольної 
інформації від авторизованих джерел. Захист 
площини сигналізації та контролю рівня послуг 
полягає в захисті контрольно-сигнальної інфор
мації, яка використовується мережною службою. 
Так, захисту підлягає протокол ЗІР, який викори
стовується для ініціації та підтримання сеансу 
УоІР.

► На рівні безпеки послуг в площині безпеки 
кінцевого користувача — у доступі до мережної 
служби авторизованих кінцевих пристроїв або 
користувачів не може бути відмолено. Захист 
площини кінцевого користувача на рівні послуг 
полягає в захисті даних і голосу користувача при 
використанні мережної служби. Скажімо, у служ
бі УоІР має бути захищеною конфіденційність 
переговорів користувачів. Аналогічно служба ̂ N8 
має гарантувати конфіденційність використання 
служби.

► На рівні безпеки застосувань в площині без
пеки менеджменту — можливість адміністрування 
та менеджменту мережно-базованих застосувань 
для авторизованих осіб та пристроїв не може бути 
відхилено. Захист площини менеджменту на рівні 
застосувань полягає в захисті функцій ОАМ&Р для 
мережно-базованих застосувань, конфігурації 
мережно-базованих застосувань, а також виконан
ня менеджменту в них. Для застосування е-таіі 
(наприклад, при виконанні менеджменту) мають 
бути захищеними процедури забезпечення і адмі
ністрування поштових скриньок користувача.

► Ла рівні безпеки застосувань в площині кон
тролю та сигналізації — мережні пристрої, що 
беруть участь у мережно-базованих застосуван
нях, завжди доступні для приймання сигнально- 
контрольної інформації від авторизованого джере
ла. Захист площини сигналізації та контролю рівня 
застосувань полягає в захисті контрольно-сигналь
ної інформації, яка використовується в мережно- 
базованих застосуваннях. Наприклад, захисту 
підлягають протоколи 8МТР та РОР, які викорис
товуються при керуванні прийманням електронної 
пошти.

► На рівні безпеки застосувань в площині без
пеки користувача — у доступі до мережно-базова- 
ного застосування авторизованому кінцевому кори
стувачеві або пристрою не може бути відмовлено.

Гарантування безпеки площини кінцевого корис
тувача прикладних рівнів означає досягнення 
повної безпеки даних користувача в мережно-базо
ваних застосуваннях. Наприклад, конфіденцій
ність номера кредитної картки користувачів має 
бути захищеною в застосуваннях е-комерції.

Оцінювання варіантів розподілу механізмів 
інформаційної безпеки. Архітектура інформа
ційної безпеки може застосовуватися під час оціню
вання безпеки для досліджень необхідності іі 
достатності використаних на рівнях кожної зі 
площин механізмів інформаційної безпеки, 
повноти впровадження політики безпеки та 
ступеня загальної захищеності телекомунікаційної 
мережі. У кожному з модулів безпеки можуть 
комбінуватись механізми безпеки, які забез
печують різний ступінь захищеності.

Інтегральної оцінки рівня захищеності на 
сьогодні не сформовано. Не всі показники рівня 
захищеності мають кількісні оцінки. Показни
ки, які залежать від антропогенних впливів, 
здебільшого мають якісні оцінки в порядкових 
шкалах, здобутих методом експертного опитуван
ня. Показники захищеності являють собою систе
му взаємозв’язаних і взаємозалежних компонентів. 
Оцінювання ступеня захищеності окремих теле
комунікаційних об’єктів — вузлів, станцій, мар- 
шрутизаторів, серверів — є складним завданням, 
яке виконують експерти. Дослідження в галузі 
експертних систем [9-11] показали ефективність 
застосування для розв ’ язання таких завдань 
інтелектуальних систем підтримки прийняття 
рішень, що грунтуються на експертних знаннях. 
Об’ єктивні оцінки захищеності мереж заміню
ються експертними оцінками, що базуються на 
евристичних надаваннях переваг. Робота експерт
них систем спирається на знання, які зберігаються 
в пам’яті системи.

Для подання знань у експертній системі підтрим
ки прийняття рішень за оцінкою варіантів розпо
ділу механізмів інформаційної безпеки з вико
ристанням нечіткої логіки та нечітких множин 
можна запропонувати мережну конструкцію тако
го вигляду:

С = <Хи , . . . , Х іі; В 1, . . . ,В к;С>  ( 1)

де Х п , ..., Х {. — множина об’ єктів телекомуні
каційної мережі (вузлів, каналів) потужністю і, 
в кожному з об’єктів якої виділяються І = 9 моду
лів безпеки (три площини безпеки, по три рівні 
в кожній); .Кр ..., Вк — множина типів зв’язків між 
об’ єктами; С — відображення, яке задає зв’язки 
між об’єктами X  із заданого набору зв’язків.

Відповідна експертна система подається у виг
ляді трьох взаємозв’язаних моделей: об’єктної, яка 
відображає дані щодо структурних аспектів мере
жі; динамічної, яка описує роботу об’єктів мережі;
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функціональної, в якій розглядається взаємодія 
між об’ єктами (рис. 2). База знань експертної 
системи складається з теоретичного матеріалу з 
проблем побудови телекомунікаційних мереж і 
системи захисту інформаційної безпеки (СЗІБ), а 
також специфічної експертної інформації, необ
хідної для підтримки прийняття рішень.

Прийняття рішень щодо раціонального вибору 
варіантів і оцінки захищеності мереж виконується 
за допомогою правил вирішення. Кожне правило 
базується на інформації, отримуваній від експерта. 
За допомогою правил вирішення проводиться 
часткове впорядкування (ранжирування) точок 
простору вхідних показників.

Експертна система

і Оцінки 
експертної/ 
системи /

Рис. 2. Експертна система, 
що відповідає мережній конструкції (1)

Для оцінювання ступеня захищеності мереж 
методами нечіткої логіки та нечітких множин 
уводяться лінгвістичні змінні: /—  ступінь захище
ності інформаційного ресурсу, що його гарантує 
механізм інформаційної безпеки в модулі безпеки 
компонента мережі; з — ступінь ризику (імовір
ність) здійснення загрози протягом певного про
міжку часу; р — сума можливих збитків, яких 
може бути завдано операторові внаслідок реалізації 
загроз.

Для оцінювання ймовірності загрози вводяться 
кілька дискретних ступенів (градацій). Лінгвіс
тичні змінні р, г і з набувають значень із терм- 
множини

Тр = Тг = Т$ = { « низький », « середній »,
«високий»}. (2)

Межі між значеннями змінних розмиті. Функції 
належності різних термів перетинаються. Значен
ня змінних у кожному конкретному випадку 
визначається експертним методом або емпірично, 
на основі досвіду експлуатації таких систем (реєст
руються певні події, визначається частота їх повто
рення тощо). Сума можливих збитків визначаєть
ся розміром фінансових втрат, а якщо їх визначи
ти неможливо — за якісною шкалою. Наприклад, 
сума збитків може бути «відсутня», «низька», 
«середня», «висока», «неприпустимо висока».

Дослідження ступеня захищеності мереж вико
нують за правилами, які формуються на основі 
експертного опитування. Головна ідея цього мето
ду полягає в тому, що експертні оцінки задаються

у вигляді рівнянь призначення — нечітких відно
шень, які містять обмеження на базові змінні. 
Вхідні нечіткі інструкції можуть бути поданими як 
деяка комбінація вхідних правил. Відповідні 
рівняння розв’язуються відносно бажаних обме
жень за допомогою композиції нечітких відношень. 
Економічна частина цільових функцій має задава
тися згідно з принципом розумної достатності: 
витрати на інформаційну безпеку Вш мають бути 
меншими за можливі збитки Вд у разі реалізації 
загроз: ВІБ<В3 [5]. Нечітку базу даних подають у 
вигляді

II
1=1

~^У = ді;і = 1,т;і = 1,п, (3)

де аі1, (і{ — нечіткий терм, яким оцінюється відпо- 
відно вхід х. та вихід у; п — кількість входів; т — 
кількість термів, які використовуються для 
лінгвістичного оцінювання вихідних даних 
(входів); к . — кількість вхідних правил.

Логічне виведення базується на відомому алго
ритмі виведення в нечітких експертних системах 
[15], згідно з яким база знань подається у вигляді 
таблиць, де в стовпцях присутні базові значення 
лінгвістичних змінних г, 8, р тощо та їхні модифі
кації, створені логічними зв’язками «і», «або».

З метою використання колективних знань база 
знань формується за допомогою опитування кіль
кох експертів. Для об’ єднання індивідуальних 
суджень у колективне застосовують нечітке відно
шення «з-поміж», значення якого подається інтер
валом значень на відрізку [0, 1]. Поняття «з-поміж» 
у просторі надання переваг є формалізацією умови 
Парето для принципу узгодження відношень 
індивідуального надання переваг типу: якщо всі 
індивіди надають перевагу об’єкту а перед 
об’єктом Ь, то й у груповому наданні переваг 
об’єкт а має бути кращим за об’єкт Ь.

Модель дії експерта при оцінюванні системи 
забезпечення інформаційної безпеки та методи 
формування колективної думки експертів розгля
нуто в [10]. Процедура побудови правил вирішен
ня має бути інтерактивною.

Завдання оцінювання комплексної СЗІБ, розгор
нутої на телекомунікаційній мережі, вельми склад
не. Його розв’язання базується на емпіричному 
досвіді фахівців, а ефективність результатів визна
чається наявністю відповідних знань та досвіду 
фахівців. При побудові системи оцінювання необ
хідно узгодити між собою низку протилежних 
принципів, які в такого роду системі мають працю
вати разом: принцип зменшення потоку інфор
мації, який має доставлятись людині для прийнят
тя рішення; принцип об’єктно-орієнтованого 
моделювання при побудові картини предметної 
області; принцип динамічної структури; принцип 
повноти інформаційного простору; принцип
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інтеграції інформаційного простору; принцип 
децентралізації інформаційного сховища  та 
принцип компонентного складання прикладних 
режимів. Рішення експертної системи може бути 
правильним з деякою ймовірністю. Якщо експерт
на система має 300 і більше параметрів, вона почи
нає працювати сама на себе [16].

Один із законів складних систем полягає в тому, 
що оптимальні показники захищеності ресурсів 
складної системи можуть досягатися тоді, коли 
функціонування механізмів захисту компонентів 
складної системи не буде оптимальним. Оптималь
ною захищеністю ресурсів системи є така, яка до
сягається за мінімальних витрат, що мають бути 
меншими за можливі втрати від реалізації загроз, 
яким протистоїть СЗІБ. У [17] оптимальною си
стемою захисту інформації називається така 
система, яка забезпечує максимальний ступінь 
захищеності за мінімального потенційного збитку, 
максимальної функціональності та продуктивності 
інформаційної системи (за максимуму функцій 
інформаційної системи та мінімуму середнього 
часу доступу до об’єктів захисту інформаційної 
системи).

На функціонування механізмів і сервісу інфор
маційної безпеки витрачаються ресурси та 
параметри телекомунікаційної мережі (програмні 
та апаратні засоби, навантаження, час затримки 
повідомлень, пропускна здатність).

Роль експертної системи прийняття рішень 
полягає в пошуку компромісу. Механізми інформа
ційної безпеки мають нормально функціонувати в 
кожному модулі безпеки, не заважаючи роботі 
інших компонентів СЗІБ телекомунікаційних 
мереж.

Ще одну проблему становлять питання довіри до 
значень вхідних змінних та коректності бази знань, 
яка має грунтуватися на основі експерименталь
но підтверджених матеріалів щодо побудови та 
функціонування СЗІБ телекомунікаційних мереж. 
Автори вважають за необхідне проводити широкі 
експериментальні дослідження, нагромаджуючи, 
документуючи й використовуючи результати 
регулярного моніторингу інформаційної безпеки 
для вдосконалення та розвитку системи оцінюван
ня інформаційної безпеки та збору статистики 
технічної експлуатації СЗІБ.

Ж "к Ж

Результати аналізу розподілу механізмів інфор
маційної безпеки можна використовувати при 
проектуванні СЗІБ телекомунікаційних мереж 
загального користування (МЗК) та організації її 
технічної експлуатації. Необхідно розробляти 
моделі й алгоритми експертних систем підтримки 
прийняття рішень щодо оцінювання рівня захище
ності МЗК, створювати програмні системи підтрим

ки професійної діяльності в цій сфері, а також 
використовувати результати постійного моніторин
гу інформаційної безпеки МЗК. Напрямки подаль
шого дослідження такі:

♦ пошук функціональних залежностей крите
ріїв раціонального вибору варіантів для подальшої 
формалізації задачі розподілу витрат на інфор
маційну безпеку та правил ранжування варіантів;

♦ застосування здобутих результатів для 
розв’язання задачі оптимізації побудови систе
ми інформаційної безпеки документальних теле- 
комунікацій.
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