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АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

В статті розглянутий порядок аналізу та моделювання життєвого циклу комплексної системи захисту
інформації на основі існуючих моделей інформаційних систем. Крім того показані приклади моделей
життєвого циклу комплексної системи захисту інформації, які повинні бути проаналізовані розробниками на
етапах проектування та розробки систем захисту інформації.

В статье рассмотрены порядок анализа и моделирования жизненного цикла комплексной системы
защиты информации на основе существующих моделей информационных систем. Кроме того показаны
примеры моделей жизненного цикла комплексной системы защиты информации, которые должны быть
проанализированы разработчиками на этапах проектирования и разработки систем защиты информации.

The order of analysis and modeling of life cycle of the complex information protection system on the basis of
existing models of information protection systems ishighlightedin this article. Besides the examples of life cycle models
of complex information protection system which should be analyzed by developers at the stage of development of the
information protection system are shown.
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Методологія створення КСЗІ описує процес розробки і супроводження систем у вигляді
життєвого циклу, представляючи його як деяку послідовність стадій и процесів, які
виконуються. Життєвим циклом комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) називається
період існування системи, який пов’язаний з підготовкою до її розробки, розробкою,
використанням та удосконаленням під час її роботи, починаючи з того моменту, коли
приймається рішення розробити нову систему до того моменту, коли повністю закінчується
ії повне використання.

Аналіз ряду робіт [1 −5] показав, що в наступний час існуючий опис моделей життєвого
циклу інформаційних систем не визначений чітко для КСЗІ, які безпосередньо створюються
в інтересах захисту інформації в інформаційних системах. Хоча в нормативних документах
та наукових працях прописаний загальний порядок створення КСЗІ [6 − 9]. Тому метою цієї
статті є визначення, на основі загальних підходів до життєвих циклів інформаційних
систем, опису підходів до аналізу моделей життєвих циклів КСЗІ.

Для кожного етапу визначається склад і послідовність робіт, результати, які необхідно
отримати, методи і засоби виконання робіт, а також відповідальність та місце виконавців
тощо. Такий неформальний опис життєвого циклу КСЗІ дозволяє спланувати і організувати
процес колективної розробки і забезпечити управління цим процесом [10].

Неформальний опис життєвого циклу КСЗІ базується на дослідженні життєвого циклу,
безпосередньо, інформаційної системи,де впроваджується система захисту інформації. Тому
при аналізі роботи систем захисту необхідно мати уяву як працює інформаційна система в
цілому в процесі усього життєвого циклу. Відповідно, розглядаючи життєвий цикл КСЗІ
необхідно вишиковувати її життєвий цикл через життєвий цикл інформаційної системи в
цілому. Повний життєвий цикл інформаційної системи включає до себе, як правило, аналіз,
моделювання, кодування (програмування), тестування, впровадження та експлуатацію [11].

1. Порядок проведення аналізу та моделювання комплексної системи захисту
інформації на етапі проектування

Особливість аналізу та моделювання інформаційної системи полягає в тому, що вони
на початкових етапах життєвого циклу за ступенем важливості (аналіз) стають найбільш
трудомісткими, при відносно невисокій складності наступних етапів. Більш того, невирішені
етапи та помилки,  які допускаються на етапах аналізу і моделювання,  породжують на
наступних етапах важкі і частіше − невирішені проблеми, що в кінцевому рахунку,
приводять до провалу усього проекту [12].
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1.1. Порядок проведення аналізу КСЗІ на етапі проектування
Аналіз – це головна стадія під час начальних ітерацій фази моделювання, яка дозволяє

створювати надійну і стійку архітектуру та полегшує глибоке уяснення вимог замовника.
В кожному проекті цілі аналізу повинні бути досягненні. Але конкретний спосіб

представлення і використання аналізу може бути різним для будь-яких проектів [13].
На рис. 1 представлені основні варіанти проведення аналізу.

Рис. 1. Варіанти проведення аналізу проекту КСЗІ

Перший випадок потребує більшої формальності в моделях варіантів використання. Це
важливо, коли замовник спроможний зрозуміти результати аналізу.

Другий випадок ускладнює моделювання, однак це може бути виправдано, коли,
наприклад вимоги дуже прості або відомі, коли форма системи (включаючи архітектуру)
проста для вибору або розробники мають правильне уявлення вимог замовника і спроможні
швидко приступити до побудови системи, яка виконує ці вимоги.

Тому на базі знань життєвого циклу інформаційної системи необхідно правильно
проводити аналіз життєвого циклу КСЗІ.

Список вимог до КСЗІ інформаційної системи повинен включати  (рис. 2):

Рис. 2. Аналіз КСЗІ, на етапі ескізного проектування

− сукупність умов, при яких пропонується експлуатувати майбутню систему захисту в
інформаційній системі, яка проектується (організаційні, апаратні або апаратно-технічні та
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програмні і криптографічні механізми захисту, внутрішні та зовнішні умови
експлуатації тощо);

− опис функцій, які повинна виконувати система захисту;
− обмеження в процесі розробки (директивні строки завершення окремих етапів,

ресурси, які маються у замовника, організаційні процедури і заходи, які забезпечують захист
інформації).

Аналіз вимог першої фази розробки КСЗІ, на якій замовник уточнює  свої вимоги,
відповідає на запитання: ,,Що і як повинна захищати система захисту інформаційної
системи”.

1.2. Порядок моделювання КСЗІ на етапі проектування
Моделювання КСЗІ є складною задачею,  тому,  що такі системи відносяться до класу

складних організаційно-технічних систем, яким присутні наступні особливості:
– велика кількість взаємопов’язаних між собою елементів і підсистем;
–  складність функцій, які виконуються КСЗІ;
–  наявність багатьох критеріїв оцінки ефективності функціонування КСЗІ
–  розгалуженість та інтенсивність інформаційних потоків, які треба захищати тощо.
Етап моделювання дає відповідь на запитання: Як (яким чином) система захисту буде

задовольняти вимогам до неї?. Задачею цього етапу є дослідження структури КСЗІ і логічних
взаємозв’язків її елементів, причому не розглядаються питання, які пов’язані з реалізацією
підсистем на конкретних елементах та платформах.

Для подолання цих особливостей в моделюванні застосовуються методи, які
представлені на рис 3.

Спеціальні методи неформальногомоделювання базуються на застосуванні
неформальної теорії систем. Основними частинами такої теорії є [8]:

–  структурування архітектури і процесів функціонування складних систем;
–  неформальні методи оцінювання;
–  неформальні методи пошуку оптимальних рішень.

Рис. 3. Методи моделювання КСЗІ на етапі проектування

В процесі проектування систем необхідно отримувати їх характеристики. Деякі
характеристики можуть бути отримані шляхом вимірів. Інші отримані з використанням
аналітичних співвідношень, а також в процесі обробки статистичних даних. Однак, існують
характеристики складних систем, які неможливо отримати приведеними методами. До таких
характеристик КСЗІ відносяться вірогідність реалізації загроз, окремі характеристики
ефективності систем захисту тощо.

Тому важливим методом, для отримання якісних характеристик КСЗІ є і остаються
методи неформального оцінювання. Сутність яких полягає в притягувані, для отримання
деяких характеристик спеціалістів – експертів в відповідних областях знань.

Найбільше розповсюдження з неформальних методів оцінювання отримали методи
експертних оцінок (рис.  4).  Метод експертних оцінок уявляє собою алгоритм підбору
спеціалістів – експертів, визначення правил отримання незалежних оцінок кожним
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експертом і подальшою статистичною обробкою отриманих результатів. Методи експертних
оцінок добре відпрацьовані в практиці. В деяких випадках вони є єдино можливими
методами оцінювання характеристик систем.

Рис. 4. Методи пошуку оптимальних рішень під час моделювання КСЗІ

Неформальні методи пошуку оптимальних рішень можуть бути розподілені за двома
групами:

–  методи неформального зведення складної задачі до формального опису і рішення
задачі формальними методами;

–  неформальний пошук оптимального рішення.
Для моделювання КСЗІ необхідно використовувати наступні теорії і методи, які

дозволяють звести рішення задачі до формальних алгоритмів:
–  теорія нечітких множин, теорія ігор, теорія конфліктів, теорія ризиків, теорія графів,

формально-евристичні методи, еволюційне моделювання.
Методи теорії нечітких множин дозволяють отримати аналітичний вираз для

кількісних оцінок нечітких умов належності елементів до тої або іншої множини. Теорія
нечітких множин добре узгоджується з умовами моделювання систем захисту інформації,
так як багато вихідних даних моделювання (характеристики загроз, окремих елементів) не є
суворо визначеними.

Теорія ігор дозволяє найти оптимальне або раціональне рішення виходячи з принципу
мінімізації середнього ризику. Такий підхід не в повному обсязі адекватно відображає
поведінку сторін в реальному конфлікті. Тому в теорії конфліктів запропоновано подолання
недоліків теорії ігор.

Теорія ризиків вийшла з теорії конфліктів і є достатньо новим напрямком. Конфлікт між
зловмисниками і системою захисту є класичним прикладом застосування теорії конфліктів, а
ризик, який при цьому виникає розглядається в теорії ризиків.

З теорії графів, для дослідження систем захисту інформації, застосовується апарат
мереж Петрі. Управління умовами в вузлах мережі Петрі дозволяє моделювати процеси
подолання захисту зловмисником. Апарат мереж Петрі дозволяє формалізувати процес
дослідження ефективності КСЗІ.

До формально-евристичних методів віднесені методи пошуку оптимальних рішень не
на основі суворих математичних, логічних співвідношень, а базуються на досвіді людини,
який має знання та інтуїцію. Рішення, які отримуються далекі від оптимальних, але вони
краще рішень, які отримуються без евристичних методів. Найбільше розповсюдження з
евристичних методів отримали лабіринтні і концептуальні моделі.
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У відповідності з лабіринтною моделлю задача представляється людині у вигляді
лабіринту можливих шляхів рішення. Пропонується, що людина має спроможність швидкого
знищення безперспективних шляхів руху по лабіринту. В результаті серед шляхів з великою
вірогідністю знаходиться шлях, який веде до рішення задачі.

Концептуальна модель дозволяє виконання дій з концептами. Під концептами
розуміються узагальнені елементи і зв’язки між ними. Концепти отримуються людиною,
можливо безсвідомо, в процесі побудови структурованої моделі. У відповідності з
концептуальним методом набір концепт універсальний і йому відповідають механізми
обчислень, трансформації і формування відносин, які маються у людини. Людина проводить
експеримент мислення з структурованою можливістю мозку і породжує частку лабіринту, в
якому  можна найти рішення. Еволюційне моделювання уявляє собою різновид імітаційного
моделювання. Особливість заключається в тому, що в процесі моделювання
удосконалюється алгоритм моделювання. Сутність неформальних методів безпосереднього
пошуку оптимальних рішень заключається в тому, що людина приймає участь як в побудові
моделі, так і в її реалізації.

2. Моделі життєвого циклу КСЗІ
Життєвий цикл КСЗІ можна представити як ряд подій,  які відбуваються в системі в

процесі її створення та використання.
Модель життєвого циклу відображає різні стани системи, починаючи з моменту

виникнення необхідності в цій системі захисту, і, закінчуючи моментом її повного виходу з
використання [2].  Модель життєвого циклу –  структура,  яка має процеси,  дії і задачі,  які
виконуються під час розробки, функціонування і супроводження програмного продукту в
процесі всього життя системи захисту від визначення вимог до завершення її використання.

В наступний час можна визначити наступні моделі життєвого циклу комплексної
системи захисту інформації – каскадна модель, ітераційна модель та спіральна модель.

2.1 Каскадна модель життєвого циклу КСЗІ
Каскадна модель (рис. 5) передбачає послідовне виконання усіх етапів проекту в суворо

фіксованому порядку. Перехід на наступний етап означає повне завершення робіт на
попередньому етапі.

Рис. 5. Каскадна модель життєвого циклу КСЗІ

На рис. 5. представлена каскадна модель життєвого циклу КСЗІ на етапі розробки та
введення в дію. Каскадна модель використовувалася на початку 1970-х років. В перших
проектах достатньо простих систем кожний елемент проекту уявляв собою єдиний,
функціонально та інформаційно незалежний блок. Для розробки такого типу елементів
проектів ефективним являвся каскадний спосіб.

 Кожен етап цієї моделі має завершення процесу після його повного виконання та
документального оформлення запланованих робіт.

Можна виділити наступні позитивні сторони застосування каскадного підходу:
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–  на кожному етапі формується закінчений набір проектної документації, яка
відповідає критеріям повноти і узгодженості;

–  етапи робіт, які виконуються в логічній послідовності, дозволяють планувати строки
завершення усіх робіт і відповідні відшкодування.

Каскадній підхід добре зарекомендував себе під час побудови відносно простих систем,
коли на самому початку розробки можна достатньо точно і повно сформулювати усі вимоги
до системи.

Основним недоліком каскадного підходу є те, що реальний процес створення системи
ніколи повністю не укладається в таку жорстку схему, постійно виникають потреби в
повертанні до попередніх етапів і уточненні або перегляді раніше прийнятих рішень. В
результаті реальний процес створення систем відповідає поетапній моделі з проміжним
контролем рис. 6. Така модель ще має назву ітераційної моделі життєвого циклу КСЗІ, що є
розвитком каскадної моделі. В цієї моделі розробка КСЗІ ведеться ітераціями з циклами
зворотного зв’язку між етапами. Коректування між етапами дозволяють враховувати реально
існуючий взаємний вплив результатів розробки на різних етапах. Час життя кожного з етапів
розтягується на весь період розробки.

Рис. 6. Ітераційна модель життєвого циклу КСЗІ
(модель життєвого циклу КСЗІ з проміжним контролем)

В іншому випадку поетапна модель з проміжним контролем не дозволяє оперативно
враховувати зміни і уточнення вимог до системи, які раптово виникають. Узгодження
результатів розробки з користувачами проводиться тільки в точках, які плануються після
завершення кожного з етапів робіт,  а загальні вимоги до систем зафіксовані в технічному
завданні на весь час створення системи. Таким чином, користувачі частіше отримують
систему, яка не задовольняє їх реальним потребам.

Основні причини, по яким каскадна модель зберігає свою популярність:
Привичка –  багато розробників отримало свою освіту в той час,  коли  вивчалася ця

застаріла модель, і тому вони до сих пір не можуть від неї відмовитися в наступні часи.
Ілюзія – зниження ризиків учасників проекту (замовника і користувача) – каскадна

модель пропонує розробку закінчених продуктів на кожному етапі: технічного завдання,
технічного проекту, програмного продукту і вироблення документації. Розроблена
документація дозволяє не тільки визначити вимоги до продукту наступного етапу, а також
визначити обов’язки сторін, об’єм робіт і строки, при цьому кінцева оцінка строків і вартості
проекту проводиться на начальних етапах, після завершення дослідження.
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Проблеми впровадження при використанні ітераційної моделі –  в деяких областях
спіральна модель не може застосовуватися, оскільки неможливо використання або
тестування системи, яка має неповну функціональність (наприклад, військові розробки,
атомна енергетика тощо). Тому ітераційне впровадження моделей можливо, але маються
організаційні особливості та складності. Працевтрати при поетапному ітераційному
впровадженні стають значно вище, а управління проектом потребує великих знань та умінь
розробників. Тому замовники більш  впроваджують каскадну модель, щоб ,,впроваджувати
один раз”.

2.2.  Спіральна модель життєвого циклу КСЗІ
На кожному витку спіралі виконується створення чергової версії продукту,

уточнюються вимоги проекту, визначається його якість і планується робота наступного
витка (рис. 7).

Рис. 7. Спіральна модель життєвого циклу КСЗІ

Особливу увагу слід приділяти початковим етапам розробки – аналізу і проектуванню,
де впровадження тих або інших технічних рішень перевіряється та обґрунтовується шляхом
створення прототипів (макетів).  На етапі аналізу і проектування КСЗІ ступінь реалізації
технічних рішень,  і ступінь задоволення потреб замовника перевіряється шляхом створення
прототипів. Кожен виток спіралі відповідає створенню працездатного фрагмента або версії
системи. Це дозволяє уточнити вимоги, цілі і характеристики проекту, визначити якість
розробки, спланувати роботи.

Таким чином, поглиблюються і послідовно конкретизуються деталі проекту, а в
результаті обґрунтовується варіант, який задовольняє дійсні вимоги замовника і доводиться
до реалізації.

Ітерації розробки КСЗІ, згідно спіральної моделі, відображають об’єктивно існуючий
спіральний цикл складної системи. Ця розробка дозволяє переходити на наступний етап не
дожидаючись повного завершення роботи на існуючому і вирішити головне завдання – як
можна швидше показати користувачам системи працездатний продукт, ти самим
прискорюючи процес уточнення і доповнення вимог до системи.

Основна проблема спірального циклу – визначення моменту переходу на наступний
етап. Для її вирішення вводяться тимчасові обмеження на кожному з етапів життєвого циклу
КСЗІ, і перехід виконується у відповідності з планом, незалежно від закінчення запланованих
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робіт. Планування проводиться на основі статистичних даних, які були отримані в
попередніх проектах і досвіду, в тому числі аналітичного матеріалу, розробників.

Висновки. В статті був розглянутий порядок аналізу та моделювання життєвого циклу
КСЗІ на основі існуючих моделей інформаційних систем, що новим в рішенні систематизації
основ проектування комплексних систем захисту інформації. Показані приклади моделей
життєвого циклу КСЗІ, які повинні бути проаналізовані розробниками на етапах
проектування та розробки КСЗІ.

В подальшому під час аналізу структури КСЗІ розробники, на основі розглянутих
моделей життєвого циклу КСЗІ повинні проаналізувати та змоделювати порядок роботи
механізмів захисту КСЗІ, які мають свої особливості та моделі. Тому в подальших роботах
необхідно розглянути моделі життєвого циклу механізмів захисту КСЗІ.
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