
Збірник наукових праць ВІТІ № 3 – 2018 

════════════════════════════════════════════════════════ 

112 

УДК 004.056.21                                                                                          д.т.н. Толюпа С.В. (ВІТІ) 

к.т.н. Штаненко С.С. (ВІТІ) 

Берестовенко Г.В. (КНУ ім. Т. Шевченка) 

 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМ  

ВИЯВЛЕННЯ АТАК ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОБУДОВИ 

 

Системи виявлення мережевих вторгнень і виявлення ознак атак на інформаційні системи вже давно 

застосовуються як один з необхідних рубежів оборони інформаційних систем.  На сьогодні системи виявлення 

вторгнень і атак зазвичай являють собою програмні або апаратно-програмні рішення, які автоматизують 

процес контролю подій, що відбуваються в інформаційній системі або мережі, а також самостійно 

аналізують ці події в пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів організації 

несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно збільшилася, системи виявлення атак 

(СВА) стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки більшості організацій.  

Толюпа С.В., Штаненко С.С., Берестовенко Г.В. Классиффикационные оссобености систем 

обнаружения атак и направления их построения. Предложеный современный взгляд на таксономию систем 

обнатужения атак с коротким объяснением и обоснованием  каждого определения в систематике, а также 

дает представление о построении системы выявления вторжений.  

S. Tolupa, S. Shtanenko, G. Berestovenko Klasifikatsyni means the systems of viyavlennya attacks that are 

direct inducements. Seizures of the hourly visions on the taxonomy of the systems of attacks in the short explanations 

are that of the skin marks in the systematics, and so is given about the impulse of the system of invasion. 
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Постановка проблеми. 

Лавиноподібний процес розвитку та впровадження новітніх інформаційних технологій 

забезпечують безпрецедентні умови для накопичення і використання інформації, а також 

створюють фундаментальну залежність від їх нормального функціонування всіх сфер 

життєдіяльності суспільства та держави: економіки, політики, сфери національної та 

міжнародної безпеки тощо. Така залежність стає вразливим місцем у функціонуванні систем 

і об’єктів критичних національних інфраструктур і дає можливість негативно налаштованим 

елементам і угрупованням скористатися нею для реалізації протиправних дій у 

кібернетичному просторі шляхом порушення цілісності, доступності й конфіденційності 

інформації та нанесення шкоди інформаційним ресурсам і інформаційним системам. При 

цьому особливу занепокоєність викликає можливість застосування інформаційних 

технологій у кібернетичному просторі в інтересах здійснення військово-політичного та 

силового протиборства, тероризму та проведення хакерських атак. Експерти передбачають, 

що в прийдешньому році повністю зміниться структура кібероперацій і те, як вони 

проводяться. Вони стануть більш непомітними для систем виявлення і фаєрволом. Аналіз 

робіт, що ведуться в даній області, показує, що зазначена проблема потребує подальшого 

вивчення як з точки зору побудови адекватних математичних моделей предметної області, 

так і реалізації ефективних алгоритмів виявлення атак і прийняття рішень, що підтверджує 

актуальність досліджень в даній предметній області. 

В даний час, при стрімкому розвитку мережевих технологій і глобальної 

інформатизації суспільства на перший план висуваються проблеми забезпечення високо 

рівня захищеності інформаційних систем. Зі збільшенням числа комп’ютерних інцидентів, 

пов’язаних з безпекою, почали стрімко розроблятися системи виявлення атак (СВА).  

Традиційно СВА класифікуються відповідно до двох характеристик: методу виявлення 

і рівня системи на якому здійснюється захист. Всі розробники систем виявлення атак і 

організації, які використовують СВА повинні розуміти й вивчати їх класифікацію, щоб 

вибрати кращі рішення для систем захисту інформації. При дослідженні різних аспектів 

таксономії і застосуванні різних варіантів ми зможемо досягти більш високого рівня безпеки 

інформаційних систем. 
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У зв’язку з цим і були систематизовані класифікаційні ознаки систем виявлення атак та 

розроблена класифікація даних систем, що у повному обсязі відповідає всім сучасним 

тенденціям побудови мереж зв’язку та викликам, що ставляться перед системами захисту 

інформації в цілому.  

На сьогодні системи виявлення вторгнень і атак, зазвичай, являють собою програмні 

або апаратно-програмні рішення, які автоматизують процес контролю подій, що 

відбуваються в інформаційній системі або мережі, а також самостійно аналізують ці події в 

пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів організації 

несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно збільшилася, системи 

виявлення атак (СВА) стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки більшості 

організацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу дійти висновку, що більшість 

існуючих класифікацій СВА дуже абстрактні, не є повними, і у них значні важливі 

характеристики (елементи) потребують доповнень та узагальнень.  

Розглядаючи класифікацію у роботі [1] яка вважається однією з перших спроб 

класифікації СВА, стає зрозуміло, що автори включають аспекти моніторингу безпеки, такі 

як оцінки вразливості. Вони класифікують СВА по п'яти ознакам: методу виявлення, 

поведінці при виявленні, аудиту місцеположення джерела, парадигмі виявлення і частоті 

використання. Вже через рік автори у [2] додають декілька нових ключових класифікаційних 

ознак. Проте, ще з часом у [3] автори у своїй класифікації показують, що СВА може 

працювати як автономний централізований додаток або інтегрований додаток, який створює 

розподілену систему. Але все ж найповніша класифікація, з точки зору таксономічних ознак, 

представлена у [4 – 5] де автори розширюють всі спроби їх попередників та включають в 

таксономію аж дванадцять класифікаційних ознак, проте не з усіма ними можна погодитись, 

а деякі вимагають відвертої модернізації та суттєвих доповнень у відповідності до реалій 

сьогодення. 

Основна частина.  

Даний матеріал являє собою сучасний погляд на таксономію систем виявлення атак з 

коротким поясненням та обґрунтуванням  кожної ознаки в систематиці, а також дає уявлення 

про побудову системи виявлення вторгнень. Щоб зробити дану класифікацію всеосяжною і 

повною, окрім звичних ознак, таких як: середовище моніторингу, метод виявлення, 

архітектура, характер відповіді, принцип роботи та час реакції, були включені наступні 

характеристики: джерело аудиту, технологія побудови, парадигма виявлення та режим збору 

даних [7] (рис. 1.). 

Першою класифікаційною ознакою систем виявлення атак є класифікація за 

середовищем моніторингу, тобто в залежності від того де здійснюється збір інформації: в 

мережі, на конкретному комп’ютері чи на певних додатках, що працюють на комп’ютері  

Більшість класифікацій представлених у [1], [2], [3] розділяють СВА за даною ознакою 

на два типи: СВА на рівні мережі та СВА на рівні вузла. Проте сьогодні наявність одного 

типу зменшує свою ефективність через відсутність іншого, тому досить популярною стає 

розробка гібридних або комбінованих систем які успішно функціонують як на рівні мережі 

так і на рівні вузла. А зі збільшенням спектра надання додаткових послуг та появою такого 

поняття як додаток (application) виникла необхідність моніторингу безпеки на рівні додатків. 

Тому доцільно класифікувати системи виявлення атак за середовищем моніторингу таким 

чином: на рівні мережі, на рівні вузла, гібридні (комбіновані) та на рівні додатків. 

Другою ознакою класифікації СВА є поділ за методом виявлення загроз. Прийнято 

розділяти системи виявлення атак на ті, що засновані на використанні методу виявлення 

сигнатур, і ті, що базуються на використанні методу виявлення аномалій [6]. Сьогодні 

методи виявлення аномалій являються пріоритетними у побудові систем виявлення атак. 

Найпопулярнішими серед них можна виділити чотири підгрупи, а саме: статичне виявлення 

аномалій, виявлення засноване на інтелектуальному аналізі даних, виявлення засноване на 
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існуючих знаннях, виявлення на основі машинного навчання. Також в більшості 

класифікацій відсутні гібридні методи, які стрімко досліджуються сьогодні і являють собою 

синтез сигнатурного методу і методу виявлення аномалій. 

 

 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки систем виявлення і запобігання атак. 

 

Наступною класифікаційною ознакою є поділ за архітектурою. В залежності від 

архітектури СВА виділяють системи, на якій виконується програмне забезпечення (host) і 

системи, за якими спостерігають (target). Раніше СВА, переважно, виконувалися на тих же 

системах, які вони захищали, проте з появою робочих станцій і персональних комп’ютерів у 

більшості архітектур СВА передбачається виконання СВА на окремій системі, тим самим 

розділяючи системи host і target. Це поліпшує безпеку функціонування СВА. 

За характером відповіді системи виявлення атак поділяють на активні та пасивні.СВА 

може реагувати на вторгнення в пасивній чи активній формі. Пасивні заходи частіше всього 

являють собою звіт СВА, зроблений для людей, які потім виконують деякі дії на основі 

даного звіту. Коли система виявлення атак активно реагує на вторгнення вона може 

додатково змінити стан об’єкта, що піддався атаці, або, в рідкісних випадках, змінити стан 

зловмисника. Активні заходи над об’єктом, що піддався атаці, мають на увазі автоматичне 

втручання в деяку іншу систему (наприклад, керування комутатором або мережним 

екраном). 

Ще однією ознакою класифікації систем виявлення атак є розподіл запринципом 

роботи на статичні та динамічні. Не кожна сучасна класифікація систем виявлення атак має 

подібну класифікаційну ознаку, а все через те, що більшість науковців вважають статичні 

СВА морально застарілими. Проте, існують інформаційні системи які не несуть в собі безліч 

важливої інформації та не підлягають постійному нападу зі сторони зловмисників, тому й не 

потребують складних механізмів реалізації динамічних СВА. 

Статичні системи роблять „знімкиˮ (snapshot) середовища та здійснюють їх аналіз, 

розшукуючи вразливе програмне забезпечення, помилки в конфігураціях, перевіряють версії 

прикладних програм на наявність відомих вразливостей і слабких паролів, перевіряють вміст 

спеціальних файлів в директоріях користувачів або перевіряють конфігурацію відкритих 

мережевих сервісів.  
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Динамічні СВА здійснюють моніторинг у реальному часі всіх дій, що відбуваються в 

системі, переглядаючи файли аудиту або мережні пакети, що передаються за певний 

проміжок часу. Динамічні IDS реалізують аналіз в реальному часі і дозволяють постійно 

стежити за безпекою системи. 

Наступною ознакою класифікації є розподіл зачасом реакції.Багато ранніх систем 

виявлення атак були пакетного типу, тобто вони цілком залежали від накопичення записів 

аудиту в операційній системі. СВА пакетного режиму не виконують ніяких активних дій у 

відповідь на виявлені атаки. Даний тип розглядався як єдиний можливий у [1], проте вже 

через рік у [2] були додані системи виявлення атак у реальному часі. 

Також доцільно класифікувати системи виявлення атак за джерелом аудиту. СВА 

виявляють вторгнення на основі аналізу даних, зібраних з використанням різних джерел 

аудиту. Зібрані дані представляють систему, додатки і поведінку мережі. Успішне виявлення 

вторгнень залежить від повноти даних зібраних з джерел аудиту, швидкості збору та обробки 

даних. Дані з журналів аудиту комп’ютерних систем несуть в собі інформацію про 

користувальницьку діяльність на даній машині. У разі успішної атаки, вони уразливі для 

змін, тому вони актуальні лише до моменту здійснення атаки. 

Ще однією важливою ознакою класифікації систем виявлення атак є розподіл 

затехнологіями побудови.При розгортанні СВА важливо знати, які технології 

використовуються в побудові інформаційної системи. Адже дротові мережі, порівняно з 

бездротовими, використовують різні і специфічні методи безпечної передачі, наприклад, 

шифрування. Тому фізична мережа передачі даних відіграє важливу роль у проектуванні 

систем виявлення атак.  

Провідні мережі, як правило, швидші і дешевші, ніж бездротові. Деякі з мережевих 

функцій, таких як, поведінка трафіка і топології мережі, можуть бути використані для 

виявлення вторгнень у провідних мережах зв’язку. Мобільні бездротові мережі являють 

собою набір мобільних вузлів, що автоматично самонастроюються без допомоги фіксованої 

інфраструктури або централізованого управління. Вони бувають: ієрархічні, мобільні агенти, 

автономні та розділенні і кооперативні. Ієрархічні СВА призначені для багатошарових 

мережевих інфраструктур, де мережа ділиться на кластери. 

За парадигмою виявлення СВА поділяються на ті що оцінюють стан і ті що оцінюють 

переходи між станами. Парадигма виявлення описує, як СВА оцінює вторгнення і може бути 

двох типів. Перший тип оцінює стан щоб дізнатись чи є він безпечним чи вразливим. Другий 

тип оцінює переходи міг станами, а саме переміщення з безпечного стану в незахищений. 

Ще однією з класифікаційних ознак систем виявлення атак є розподіл за режимом 

збору даних. Дані аудиту можуть бути зібрані в розподіленому режимі з декількох різних 

місць або джерел, або вони можуть бути зібрані централізовано від одного джерела. 

Окремо необхідно відмітити СВА основаних на методах Data Mining. Проаналізуємо 

їх. Виявлення атаки з допомогою скритої марковської моделі. Скрита марковська модель 

представляє собою статистичну модель [7], де система моделюється як процес Маркова з 

невідомими параметрами. Задача методу полягає в оцінці скритих параметрів, що базуються 

на параметрах, які спостерігаються. Послідовності подій, зібрані з нормальних операційних 

систем, використовуються в якості навчальної вибірки для оцінки параметрів прихованої 

марковської моделі. Після навчання скритої марковської моделі ймовірнісні оцінки 

використовуються в якості порогових значень для ідентифікації мережевих аномалій в 

тестових даних. 

Виявлення атак за допомогою байєсовських мереж. Байєсовська мережа являє собою 

модель, яка кодує імовірнісні взаємозв’язки між змінними. Основний метод застосування 

баєсовських мереж передбачає незалежність серед атрибутів. Кілька варіантів застосування 

байєсовських мереж були запропоновані для виявлення мережевих аномалій [8]. Більшість 

методів направлено на формування умовних залежностей між атрибутами з використанням 

складних мереж Байєса [9, 10]. Байєсовські методи часто використовуються в процедурі 

класифікації і локалізації помилкових спрацьовувань. Для виявлення вторгнень або 
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прогнозування поведінки порушника байєсовські мережі можуть бути ефективними в деяких 

випадках, але в загальному випадку точність цього методу залежить від припущень, 

пов’язаних з поведінкою моделі цільової системи. Таким чином, будь-яке значне відхилення 

від припущень призведе до зменшення точності виявлення. 

Виявлення атак за допомогою методів кластеризації. Методи кластеризації групують 

дані в кластери на підставі схожості об’єктів. Більшість методів кластеризації починається з 

вибору центральної точки для кожного кластера [11], а множина елементів розподіляється по 

кластерам. Після цього центри коригуються, а елементи перерозподіляються. Кластеризація 

дозволяє вивчити і виявити аномалії, не вимагаючи множини класів або типів аномалій, 

тобто для виявлення аномалій за допомогою методів кластеризації не виникає потреби в 

навчальній множині. Кластеризація досить широко застосовується для виявлення мережевих 

аномалій [12, 13]. 

Виявлення невідомих мережевих атак найчастіше будується саме на методах 

кластеризації. Однорідні групи зі схожими характеристиками або кластери формуються 

шляхом розбиття набору елементів без будь-яких позначок. В системі вкрай важливо 

правильно визначити кластери, щоб максимально віддалити їх від викидів. Кінцева мета 

даних методів полягає у визначенні ступеня відхилення викидів від кластерів. За допомогою 

простого порівняння з пороговим значенням викиди з високим ступенем відхилення від 

кластерів позначаються як аномалії. 

Виявлення атак за допомогою методу опорних векторів. Даний метод є одним з 

найбільш популярних методів класифікації. Метод будує оптимальну гіперплощину в 

просторі характеристик: w×x - b = 0, що розділяє нормальні і аномальні елементи [14]. У 

підсумку завдання можна звести до квадратичного програмування:  𝑚𝑖𝑛 ∥ 𝜔 ∥
2
𝐻
/2 +

𝑐 ∑ 𝜉𝑖
𝑁
𝑖=1 , при 𝑐𝑖 (𝑤𝑥𝑖-𝑏) ≥1-ξ𝑖, 1≤𝑖≤𝑁,де ξ𝑖 – величина помилки на об'єктах 𝑥𝑖. 

Параметр C є компромісом між точністю опису моделі, яка визначається величиною 

помилки ∑ 𝜉𝑖
𝑁
𝑖=1  і можливостями моделі до узагальнення тобто значенням межі1/∥ 𝜔 ∥

2
𝐻

. 

Виявлення атак за допомогою нейронних мереж. Інтерес до штучних нейронних 

мереж викликаний тим фактом, що людський мозок виробляє обчислювальні операції 

принципово іншим чином, ніж звичайна цифрова обчислювальна машина [15]. Нейронні 

мережі представляють множину інструментів для самих різних застосувань: кластеризація 

даних, витяг ознак, скорочення розмірності і т.д. [16, 17]. 

Виявлення атак за допомогою генетичних алгоритмів. Генетичні алгоритми являють 

собою обчислювальну модель, засновану на принципах еволюції і природного відбору. При 

такому підході завдання, яке необхідно вирішити, перетворюється в середовище, яка 

використовує хромосомну структуру даних. Хромосоми розвивалися протягом багатьох 

поколінь, використовуючи такі операції, як вибір, рекомбінація і мутація [18]. У задачі 

виявлення мережевих аномалій, хромосома для записів містить гени, що відповідають таким 

атрибутам, як сервіси, прапори, кількість звернень і т.д. 

Виявлення атак за допомогою правил нечіткої логіки. Нечіткі системи виявлення 

мережевих вторгнень використовують множину нечітких правил для визначення ймовірності 

конкретних або загальних мережевих атак. Нечітка множина може бути сформована для 

опису трафіка в конкретній мережі.В роботі [20] описується метод для побудови 

класифікаторів, що використовують нечіткі асоціативні правила, які застосовуються для 

виявлення вторгнення в мережу. Нечіткі набори правил асоціації використовуються для 

опису нормальних і аномальних класів. Належність запису певному класу визначається за 

допомогою відповідної метрики. Нечіткі асоціативні правила формуються на основі 

звичайних навчальних вибірок. Тестований зразок класифікується як нормальний, якщо 

згенерований сукупністю правил показник буде вище певного порогового значення. Зразки з 

більш низьким показником вважаються аномальними.  
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Отже, узагальнений вигляд класифікації систем виявлення загроз представлений на 

рис.2. 

Взагалі кажучи, сучасні системи виявлення вторгнень і атак ще далекі від ергономічних 

і ефективних, з точки зору безпеки рішень. Підвищення ефективності ж слід ввести не тільки 

в області виявлення зловмисних дій на інфраструктуру захищених об’єктів інформатизації, 

але і з точки зору повсякденної експлуатації цих засобів, а також економії обчислювальних 

та інформаційних ресурсів власника даної системи захисту. 

Якщо говорити безпосередньо про модулі обробки даних, то, кожна сигнатура атаки в 

системі обробки інформації про атаку є базовим елементом для розпізнавання більш 

загальних дій – розпізнавання фази атаки (етапи її реалізації). Саме поняття сигнатури 

узагальнюється до деякого вирішального правила. А кожна атака навпаки розбивається на 

набір етапів її проведення. Чим простіша атака, тим простіше її виявити і більше з'являється 

можливостей щодо її аналізу. Сценарій атаки представляє собою граф переходів, в 

аналогічний графу кінцевого детермінованого автомата. А фази атак можна описати, 

наприклад, наступним чином: випробування портів; ідентифікація програмних і апаратних 

засобів; збір банерів; застосування експлойтів; дезорганізація функціоналу мережі з 

допомогою атак на відмову в обслуговуванні; управління через бекдори; пошук 

встановлених троянів; пошук проксі-серверів; видалення слідів присутності і т. д. (за 

необхідності з різним ступенем деталізації). 
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Рис. 2. Узагальнений вигляд класифікації систем виявлення вторгнень та атак 
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Переваги такого підходу очевидні – у разі роздільної обробки різних етапів атаки 

з’являється можливість розпізнавати загрозу ще в процесі її підготовки і формування, а не на 

стадії її реалізації, як це відбувається в існуючих системах. При цьому, елементною базою 

для розпізнавання може бути як сигнатурний пошук, так і виявлення аномалій, використання 

експертних методів та систем, довірчих стосунків та інших інформаційних, вже відомих і 

реалізованих, мережевих і локальних примітивів оцінки того, що відбувається в 

інформаційному середовищі потоку подій. Узагальнюючий підхід до аналізу дозволяє 

визначати відповідно й розподілені загрози, як у логічному так і фізичному просторі. 

Загальна схема обробки вступників подій також дозволяє здійснювати пошук розподілених 

атак – шляхом подальшої агрегації даних з різних джерел і конструювання мета-даних про 

відомі інциденти. 

Системи виявлення аномального поведінки засновані на тому, що СВА відомі деякі 

ознаки, що характеризують 

правильне чи допустиме 

поведінку об’єкта 

спостереження. Структурна 

схема безпеки інформаційної 

системи протидії загрозам 

представлена на рис. 3.Датчики 

пристроїв вторгнень 

ідентифікують незвичайну 

поведінку, аномалії у 

функціонуванні окремого 

об’єкта – труднощі їх 

застосування на практиці пов’язані з нестабільністю самих об’єктів, що захищаються й 

взаємодіючих з ними зовнішніх об’єктів. Як об’єкт спостереження може виступати мережа в 

цілому, окремий комп’ютер, мережева служба, 

користувач і т.д. Датчики спрацьовують за умови, що 

вторгнення порушують нормальне функціонування 

інформаційної системи.  

Розглянемо один з ефективних методів виявлення 

вторгнень та атак, який основується на сигнатурному 

підході. Сигнатурні методи дозволяють описати атаку 

набором правил або за допомогою формальної моделі, в 

якості якої може застосовуватися символьний рядок, 

семантичне вираження на спеціальній мові й т.д. Суть 

даного методу полягає в використанні спеціалізованої 

бази даних шаблонів (сигнатур) атак для пошуку дій, що 

підпадають під визначення „атакаˮ. 

Сигнатурний метод може захистити від вірусної 

або хакерської атаки, коли вже відома її сигнатура 

(наприклад, незмінний фрагмент тіла вірусу) і вона 
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      Рис. 3. Структура сигнатурного 

аналізатора 
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внесена в базу даних СВА. Тобто, коли мережа переживає перший напад ззовні, перше 

зараження ще невідомим вірусом і в базі просто відсутня сигнатура для його пошуку, 

сигнатурної СВА не зможе сигналізувати про небезпеку, оскільки вважатиме атакуючу 

діяльність легітимною. 

Більшість існуючих програмних продуктів, які заявляють про використання 

сигнатурного методу, на самому ділі реалізують якраз найбільш примітивний спосіб 

сигнатурного розпізнавання. Багато системи позиціонуються як призначені для виявлення 

атак в інформаційних системах на основі інтелектуального аналізу мережевих пакетів. 

Насправді ж сигнатурний метод реалізований як алгоритм, який досліджує лише динаміку 

розвитку атаки, заснований на автоматі станів для оцінки сценарію розвитку атаки. За 

задумом такий підхід повинен дозволити відстежити динаміку розвитку атаки відповідно до 

дій зловмисника, при цьому в якості модуля збору даних можуть використовуватися навіть 

самі системи виявлення атак. 

Таким чином, ефективність робота сигнатурної СВА визначають три основні чинники: 

оперативність поповнення сигнатурної бази, її повнота з точка зору визначення сигнатур 

атаки, а також наявність інтелектуальних алгоритмів зведення дій атакуючої сторони до 

деяких базових кроків, в рамках яких відбувається порівняння з сигнатурами.Для реалізації 

вибраного методу визначення й ідентифікації атак пропонуються моделі сигнатурного і 

статистичного аналізаторів мережевого трафіка, а для визначення джерел вторгнень і вибору 

варіантів по їх усуненню – нечітка інтелектуальна система. Структура сигнатурного 

аналізатора потоку пакетів мережевого трафіка представлена на рис. 3. Механізм 

функціонування сигнатурного аналізатора включає два етапи: фільтрація і збірка фрагментів 

пакетів, розпізнавання вторгнень по сигнатурах.  

Робота аналізатора описується наступною моделлю.  

Позначимо мережевий трафік, що поступає з модуля захоплення пакетів, як потік у 

вигляді множини , де n – загальна кількість пакетів. Базу сигнатур представимо у 

вигляді безлічі B, яка об’єднує кластери типів сигнатур : 

                                              (1) 

де m – кількість кластерів сигнатур;  

 

 – j-й кластер, що є 

безліччю однотипних 

сигнатур;  

 K – загальна 

кількість сигнатур в j-м 

кластері.  

На вхід модуля 

реагування поступає 

сигнал тільки в тому 

випадку, якщо . 

При розробці 

статистичного аналізатора 

пропонується модель на основі аналізу середнього значення й середньоквадратичного 

відхилення параметрів мережевого трафіка.  

Даний метод заснований на порівнянні локальних (поточних) характеристик  потоку 

пакетів з усередненими за деякий проміжок часу (глобальними характеристиками) .  

Як статистичні характеристики потоку пакетів використовуються вибіркове середнє 

значення , вибіркова дисперсія  і критерій згоди . Якщо локальні характеристики 
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Рис. 4. Структура статистичного аналізатора 
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значно відрізняються від глобальних, то робиться висновок про аномальну поведінку потоку 

пакетів і цілком вірогідні збої в роботі устаткування, програмного забезпечення або 

порушення політики безпеки.  

Структура статистичного аналізатора, що реалізовує даний метод виявлення атак, 

приведена на рис. 4. 

Робота статистичного аналізатора описується наступною моделлю. Числова величина 

 є деякою подією з потоку подій, подія в мережі у момент часу 

. Безліч значень характеризується середнім значенням  і дисперсією  

величини X.  

Для визначення локальних характеристик середнє значення  обчислюватимемо не для 

всього потоку з N подій, а тільки для останніх n подій. З цією метою використовується вагова 

функція F(z) і значення локальних характеристик можна обчислювати за наступною 

формулою: 

                                              (2) 

 

Як вагова функція F(z) для знаходження W(N) була вибрана функція вигляду:  

 

                                           (3) 

 

де t – часовий інтервал, на якому обчислюються локальні характеристики,  

– коефіцієнт нормування. 

Для визначення локальних характеристик область можливих значень X розбивається на 

B інтервалів: і підраховуються частоти попадання у 

відповідні інтервали не для всього потоку, а тільки для n останніх подій. Локальні 

характеристики обчислюються за формулами (2) і (3). 

Звичайно протидіяти 

вторгненням і атакам 

основуючись тільки на 

одному з методів мало 

ефективно, тому необхідно 

підійти до цього питання 

комплексно і побудувати 

інтелектуальну систему 

протидії вторгненням (рис. 

5).  

При побудові такої 

інтелектуальної 

(експертної) системи 

пропонується вибрати 

нечітку модель.  

Це пов’язано з тим, 

що значна частина 

інформації про причини і 

джерела атак може бути отримана тільки експертним шляхом або у вигляді евристичних 

описів процесів.  

Для визначення джерел атак система безпеки має бути представлена моделлю тієї 

інформаційної мережі на яку вона орієнтується.   
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Данна модель ділить завдання переміщення інформації між комп’ютерами через 

середовище мережі на кількість рівнів менш великих і легше вирішуваних підзадач. Кожна з 

цих підзадач вирішується за допомогою одного рівня мережі. Тому первинне завдання після 

фахівця безпеки може бути представлене декомпозицією завдань безпеки по  окремих рівнях 

мережі. 

Представимо окремий рівень системи безпеки у вигляді нелінійного об’єкта з безліччю 

вхідних змінних   nixi ,1,   і однієї вихідної змінної у: 

                                                                    (4) 

Як вхідні змінні  вибираються ознаки джерел атак. Вихідна змінна у є показником 

ступеня можливості стану рівня мережі. 

У моделі використовуються наступні допущення і обмеження: 

вхідні змінні  в межах одного рівня незалежні; 

на кожному з рівнів мережі ізолюються окремі мережеві функції. 

Комплексна інтелектуальна система підтримки прийняття рішень (ІСППР) для 

визначення вторгнень містить набір функціональних компонент, що дозволяють 

максимально автоматизувати і прискорити вироблення дій, що управляють, при зміні 

ситуації в системі безпеки.  

Сучасний підхід до побудови систем виявлення атак на інформаційні системи 

сповнений недоліків і вразливостей, що дозволяють, на жаль, шкідливим впливам успішно 

долати системи захисту інформації.  

Перехід від пошуку сигнатур атак до виявлення передумов виникнення загроз 

інформаційної безпеки має сприяти тому, щоб докорінно змінити дану ситуацію, скоротивши 

дистанцію відставання в розвитку систем захисту від систем їх подолання.  

Крім того, такий перехід має сприяти підвищенню ефективності управління 

інформаційною безпекою і, нарешті, більш конкретних прикладів застосування нормативних 

і керівних документів, що вже стали стандартами. 
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