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Останнім часом у світі відбуваються якісні зміни в процесах управління 

на всіх ієрархічних рівнях, пов'язані насамперед з інтенсивним впровадженням 
сучасних інформаційних технологій. Їх швидкий розвиток призвів до зростання 
відносних цінностей суспільства взагалі й окремої людини зокрема – наявності 
конфіденційної інформації. Водночас стала зростати небезпека втручання в робо-
ту інформаційних систем для несанкціонованого зчитування інформації. Значення 
та вагомість наслідків таких втручань з часом збільшилися настільки, що навіть 
розвинені держави, їх промислові та фінансові структури стали заручниками своїх 
інформаційних технологій. Якщо раніше проблема захисту інформації була акту-
альною тільки для спеціальних служб, то згодом вона стала актуальною для всіх 
організацій та підприємств, так чи інакше пов'язаних з науковими чи виробничи-
ми здобутками, а також тих, які мали справу з комерційними чи банківськими та-
ємницями. Саме тому в Україні, в т.ч. і пожежно-рятувальних підрозділах, все бі-
льше уваги приділяється проблемі не тільки захисту інформації, але й проблемі 
побудови систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). 

У своєму розвитку СУІБ, як комплекс апаратно-програмних засобів, при-
значених для управління процесом захисту інформації, пройшли еволюційний 
шлях від однопроцесорних контролерів до розвинених багатопроцесорних конфі-
гурацій – файлових процесорів і машин баз даних – з характерними для них пара-
лельними процесами й складною міжпроцесорною взаємодією. Прогнозоване збі-
льшення структурної й функціональної складності СУІБ, насамперед, викорис-
тання в її составі елементів системи штучного інтелекту, визначає актуальність 
розроблення технології проектування СУІБ. Технологічна схема процесу проек-
тування СУІБ складається з таких етапів. 

Етап 1. Визначення вимог до СУІБ, тобто вибір структури й стратегії упра-
вління інформаційною безпекою з метою конкретизації основних її параметрів. 

Етап 2. Формалізований опис СУІБ. У зв'язку з різною специфікою робіт 
технологічної схеми на кожному етапі використовується власний метод специфі-
кації, причому всі методи базуються на моделях, що становлять собою той або 
інший вид машини послідовностей. Так, при виконанні робіт з оцінювання проду-
ктивності СУІБ може бути використаний детермінований кінцевий автомат Раби-
на-Скотта, на етапі верифікації – розширені мережі Петрі, на етапі переходу до 
структури апаратно-програмного забезпечення – діаграми потоків даних. 

Етап 3. Оцінювання продуктивності СУІБ, зокрема індексу продуктивно-
сті та інших характеристик альтернативних структур СУІБ, які можуть виконува-
тися за допомогою методу імітаційного моделювання на ЕОМ. Для побудови мо-
делей СУІБ нетрадиційної структури також може використовуватися методика 
побудови моделей на основі загальних імітаційних алгоритмів досліджуваних 
структурних рішень із використанням апаратів теорії автоматів і теорії графів. 
Подання дворівневої структури імітаційної моделі у вигляді складної машини 
Тьюринга дає змогу формалізувати процес взаємодії програмних модулів, напри-
клад, шляхом задавання множин композицій однорядкових машин. 

Етап 4. Верифікація СУІБ, яка потребує розроблення мови й системи спе-
цифікації, верифікації й імітаційного моделювання ієрархічно структурованих си-



стем. Для специфікації СУІБ може використовуватися мережний формалізм, який 
містить ряд проблемно-орієнтованих розширень мереж Петрі. В цьому випадку 
компактне подання мережних моделей досягається за допомогою застосування 
алгебри подання графів і їх граматики. Часто методи розроблення СУІБ можуть 
орієнтуватися на ієрархічне модульне проектування. Верифікація здійснюється 
методами імітаційного моделювання й побудови множини досяжних станів, при-
чому граф досяжності використовується для визначення тупикових ситуацій, бло-
кувань за обсягом ресурсів та ін. Для верифікації СУІБ, які описані у термінах 
процесів і ресурсів, може розроблятися експертна система. У цьому випадку вна-
слідок функціонування СУІБ створюється блок пояснень, який дає змогу отрима-
ти ланцюжок висновків, які інтерпретується у вигляді послідовності подій, що пе-
реводять систему з початкового стану в цільовий. 

Етап 5. Реалізація СУІБ. Для розв'язання завдання перетворення функціо-
нального опису в структуру апаратно-програмних засобів використовується атри-
бутно-керована графова граматика, обумовлена як (V, W, A, B, P, S, C), де V і W – 
алфавіти для маркування вузлів і дуг відповідно; A і B – кінцева множина атрибу-
тів для вузлів і дуг відповідно; P – кінцева множина продукції; S – множина поча-
ткових графів; C – керуюча діаграма на P. Для вирішення завдання перетворення 
функціональних специфікацій у структуру програмних засобів використається 
подання окремого пристрою СУІБ у вигляді диспетчера й функціонального сере-
довища, причому робота диспетчера описується за допомогою кінцевого автома-
та, функціонування якого аналогічно роботі машини Тьюринга з оракульними ря-
дками. Структура програмного забезпечення визначається за допомогою відобра-
ження вмісту рядків автомата на багаторівневу деревоподібну структуру функціо-
нального середовища. 

Основою прийнятого способу організації захисту інформації покладена 
ідея подання знань про систему не тільки у вигляді суджень експертів, але й у ви-
гляді знань, отриманих у процесі моделювання синтезованих структур СУІБ. Па-
радигмою подання знань є продукційна модель "if-else", яка формалізує знання у 
вигляді правил "якщо умова, то дія". Механізм маніпулювання знаннями перед-
бачає використання апарата прямого логічного виведення з поверненнями, при-
чому множини правил визначають як вибір структури або алгоритму, так і звер-
тання до імітаційних моделей. 

З огляду на сказане вище, потрібно зазначити, що у процесі управління 
інформаційною безпекою в пожежно-рятувальних підрозділах важливо розуміти 
характер, природу, сутність і зміст джерел загроз і рівнів їх небезпек, вміти своє-
часно їх ідентифікувати. Впровадження СУІБ дає змогу: оптимізувати і обґрунто-
вувати витрати на ІБ; підвищити ефективність забезпечення ІБ за рахунок досяг-
нення комплексності, взаємопов'язаності, ефективності та прозорості всіх методів 
і засобів забезпечення ІБ; забезпечити відповідність рівня ІБ як законодавчим, га-
лузевим, внутрішньо організаційним вимогам, так і бізнес-цілям; понизити опера-
ційні витрати за рахунок формалізації та стандартизації процесів управління і за-
безпечення ІБ; підвищити довіру партнерів і клієнтів організації за рахунок де-
монстрації високого рівня зрілості забезпечення ІБ. 
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