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АНОТАЦІЯ 

 

 

Радівілова Т. А. Моделі та методи забезпечення безпеки та якості 

обслуговування в комп’ютерних системах із самоподібними інформаційними 

потоками. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації». – Харківський 

національний університет радіоелектроніки. – Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ, 2021. 

Життя сучасного суспільства залежить від комп’ютерних інформаційних 

систем і мереж. Безпека і якість обслуговування (англ. Quality of service, QoS) – 

це два критичні мережні сервіси для забезпечення безпеки комунікацій (згідно з 

Державним Стандартом України ДСТУ ISO/IEC 27000:2017). Якість є 

ключовою потребою, а додаткові вимоги до безпеки швидко зростають з 

подальшим розвитком комп’ютерних інформаційних систем та мереж. 

Характеристики безпеки, рівні послуг, а також вимоги управління всіма 

послугами мережі мають бути ідентифіковані і міститися в будь-якій угоді щодо 

послуг мережі. Інтенсивний розвиток комп’ютерних інформаційних систем і 

мереж збільшує уразливість систем і примножує ймовірність кібератак. Тому 

управління безпекою мережі є ключовим елементом функціонування 

комп’ютерних систем і мереж.  

Уразливості безпеки операційних систем маршрутизаторів, 

балансувальників, брандмауерів, атаки типу «відмова в доступі», «відмова 

обслуговування» на ключові вузли мережі та сервери, вторгнення в 

маршрутизатори зі зміною параметрів тощо, впливають на доступність ресурсів, 

якість обслуговування. Такі проблеми, як забезпечення критично важливих 

параметрів QoS, захист пакетів даних, захист від атак вторгнення і атак типу 
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«відмова в обслуговуванні» – це лише деякі задачі, які необхідно вирішувати 

для забезпечення безпечного розподілу ресурсів, доступу до них, безпечного 

шляху передачі, захисту контента і наскрізного забезпечення QoS. 

Механізми забезпечення безпеки і QoS не є незалежними. Вибір 

механізмів забезпечення безпеки впливає на ефективність QoS і навпаки. 

Виконання вимог якості обслуговування потребує застосування механізмів 

забезпечення безпеки для надання належного рівня послуг і виставлення 

рахунків. Некоректний підбір механізмів безпеки може зменшити 

продуктивність ретельно вибудуваної мережі, а неналежний вибір рівня сервісу 

може призвести до витоку інформації. Тобто оптимальне балансування 

параметрами QoS може допомогти зменшити витік інформації. 

Без розуміння цих взаємодій, неякісний вибір інфраструктури мережі 

може призвести до більш слабкої, ніж очікувалося, безпеки та менш ефективної 

гарантії QoS. Тому необхідно враховувати безпеку і QoS разом під час розробки 

та реалізації мережної інфраструктури для досягнення найкращого результату. 

У дисертаційній роботі розглядаються автоматизовані системи класу «3» – 

розподілений багатомашинний багатокористувальницький комплекс, який 

обробляє інформацію різних ступенів обмеження доступу (згідно з НД ТЗІ 2.5-

005-99). 

Одним із факторів, що впливають на QoS і продуктивність 

комп’ютерних систем (КС), є властивості вхідного трафіку. Особливою 

властивістю трафіку є наявність масштабної інваріантності – самоподібності. 

Одними з причин самоподібності трафіка є неоднорідність ресурсів системи та 

поведінка користувачів в мережі. Самоподібний трафік викликає затримки і 

втрати пакетів на порядок вищі, ніж звичайний трафік. Як показали 

багаточисленні дослідження, самоподібний тип трафіка зазвичай превалює в 

більшості сучасних мереж пакетної передачі даних. У міжнародній 

Рекомендації ITU-Т Q.3925 описуються типи потоків трафіку із самоподібними 
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властивостями, які мають генеруватися з метою тестування параметрів QoS для 

передачі мови, даних і відеосигналів у модельній мережі. Таким чином, 

самоподібний тип трафіку має бути одним з основних у дослідженнях мереж. 

Однак існуючі моделі та методи забезпечення якості та безпеки ресурсів 

комп’ютерних систем не враховують самоподібні властивості трафіка. 

Таким чином, на сьогодні в практиці та теорії експлуатації 

комп’ютерних систем загострилося об’єктивне протиріччя між зростаючими 

вимогами до рівня безпеки та якості обслуговування в ході передачі 

самоподібного трафіка і можливостями існуючих технологічних та теоретичних 

рішень. Як наслідок, наразі відсутні адекватні моделі та методи забезпечення 

безпеки та якості обслуговування, які враховують самоподібні властивості 

інформаційних потоків, в умовах наявності вторгнень та кібератак. Для 

розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі сформульовано 

актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки моделей та методів 

забезпечення безпеки (доступності, конфіденційності) та якості обслуговування 

в комп’ютерних системах з урахуванням самоподібних властивостей 

інформаційних потоків в умовах наявності вторгнень та кібератак. 

Вагомий внесок у розбудову системи захисту інформації внесли такі 

вчені, як О. В. Барабаш, В. Б. Дудикевич, І. Д. Горбенко, Р. В. Грищук, 

Д. В. Ланде, В.А. Савченко, О. В. Сєвєрінов, В. О Хорошко, В. Ф. Шаньгін, 

W. Stallings, Qixun Zhao, Junghoon Lee, Y. Chen, C. Vincent, R. Shupak, K. Song, 

H. Gao, та ін. Також існує значна кількість публікацій, присвячених аналізу 

самоподібних властивостей трафіка, які були виявлені в локальних і глобальних 

мережах. Вагомий внесок у дослідження моделей та методів самоподібного 

комп’ютерного трафіка внесли Л. О. Кіріченко, В. В. Поповський, 

Б. С. Цибаков, А.І. Шелухін, K. Park, W. Willinger, P. Abry, M. Taqqu, I. Norros 

та ін. Незважаючи на значну кількість публікацій, пов’язаних із кібербезпекою 

та самоподібними властивостями інформаційних потоків, не існує 
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універсальних методів забезпечення безпеки комп’ютерних систем, які 

враховують самоподібність трафіка.  

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана із реалізацією положень та 

погоджується з концепціями таких документів: «Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні»; «Стратегія кібербезпеки України» від 

15 березня 2016 року № 96/2016; «Доктрина інформаційної безпеки» від 25 

лютого 2017, № 47/2017, у контексті п.3.2 «безпечне функціонування і розвиток 

національного інформаційного простору та його інтеграція у європейський і 

світовий інформаційний простір»; «Стратегія національної безпеки України» від 

26 травня 2015 року № 287/2015 у контексті п. 4.12 «Забезпечення кібербезпеки 

і безпеки інформаційних ресурсів, зокрема реформування системи технічного і 

криптографічного захисту інформації з урахуванням практики держав членів 

НАТО та ЄС». 

Результати дисертаційної роботи використані в ході виконання науково-

дослідних робіт Харківського національного університету радіоелектроніки 

(ХНУРЕ) у межах договору за замовленням Міністерства освіти і науки України 

НДР ДР №01190U001405 «Автоматизована оптична інформаційно-

вимірювальна система для полігонних випробувань керованих та некерованих 

ракет, артилерійських і реактивних снарядів», що виконується за 

держзамовленням; угоди про надання гранту: S-LMAQM-18-GR-2301 

Державним департаментом США 2019 р. «Українська обізнаність у сфері 

кібербезпеки: підтримка низки тренінгів щодо розвитку кіберзахисту та 

підвищення обізнаності в Україні»; проекту ТЕМПУС 544455-TEMPUS-1-2013-

1-SE-TEMPUS-JPCR «Навчання експертів наступного покоління з кібербезпеки: 

нова визнана ЄС програма магістра» ENGENSEC; проекту 516935-TEMPUS-1-

2011-1-FITEMPUS-SMGR «TRUST – «Назустріч надійній екосистемі 

забезпечення якості» (TRUST), в яких здобувач виступав виконавцем. Отримані 

в дисертаційній роботі результати були використані у навчальному процесі 
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кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського ХНУРЕ у 

лекційних курсах та практичних заняттях з дисциплін «Захист систем 

електронної комерції», «Системи інформаційної безпеки» під час підготовки 

студентів спеціальності «Кібербезпека», що підтверджено актами 

впровадження.  

Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності методів 

забезпечення безпеки та якості обслуговування в комп’ютерних системах за 

рахунок ідентифікації атак та урахуванні самоподібності інформаційних 

потоків.  

Наукова новизна отриманих наукових положень і результатів полягає у 

наступному:  

Вперше розроблено концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками, які 

працюють в умовах вторгнень та кібератак. Дана концепція базується на моделі 

розподіленої комп’ютерної системи, яка включає компоненти забезпечення 

безпеки та управління самоподібними інформаційними потоками, у поєднанні з 

методом забезпечення безпеки в ході динамічного балансування навантаження в 

комп’ютерних системах та в системах виявлення вторгнень з урахуванням 

мультифрактальних властивостей трафіка; методом забезпечення безпечної 

маршрутизації під час передачі самоподібного трафіка; методом виявлення 

вторгнень, що базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів. Реалізація концепції у 

програмному комплексі дозволяє гарантовано забезпечити доступність, 

конфіденційність та якість обслуговування в комп’ютерних системах із 

самоподібними інформаційними потоками під час вторгнень та кібератак. 

Удосконалено модель розподіленої комп’ютерної системи, яка на 

відміну від існуючих включає компоненти забезпечення безпеки та управління 

вхідними інформаційними потоками з мультифрактальними властивостями, 
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обмеження на набір характеристик мережі для різних класів обслуговування, що 

дозволяє розробити методи забезпечення безпеки в ході управління 

самоподібним трафіком з урахуванням вимог до якості обслуговування. 

Удосконалено метод забезпечення безпеки мережі при динамічному 

балансуванні навантаження з самоподібним трафіком, який, на відміну від 

існуючих, відрізняється застосуванням моделі балансувальника комп’ютерної 

мережі з урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і 

мультифрактальних властивостей трафіка. Реалізація зазначеного методу 

дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи за рахунок 

спрямування безпечних неоднорідних інформаційних потоків на безпечні та 

менш завантажені ресурси. 

Вперше розроблено метод динамічного балансування трафіка, який 

базується на моделі мережної системи виявлення вторгнень, що враховує 

мультифрактальні властивості трафіка та обмеження на час обслуговування 

різних класів трафіка. Реалізація методу динамічного балансування трафіка 

зменшує час обробки інформаційних потоків з метою виявлення вторгнень та їх 

розподілення на менш завантажені ресурси системи.  

Вперше розроблено метод забезпечення безпечної маршрутизації під час 

передачі самоподібного трафіка, який базується на мультифрактальних 

властивостях трафіка та параметрах якості обслуговування різнопріоритетного 

трафіка, що дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи 

за рахунок спрямування безпечних інформаційних потоків різного класу 

обслуговування на безпечні і менш завантажені ресурси. 

Вперше розроблено комплексний метод виявлення вторгнень, який 

базується на використанні алгоритму аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів з урахуванням 

ймовірності виявлення вторгнень. Це дозволяє підвищити як достовірність, так і 
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точність виявлення вторгнень, та уможливлює раннє виявлення вторгнень в 

широкому діапазоні кібератак на систему. 

Набули подальшого розвитку методи виявлення вторгнень на основі 

аналізу сигнатур, який враховує дані глибокого аналізу пакетів та 

рейтингування бази сигнатур; аналізу ентропії пакетів, який базується на 

розрахунку умовної ентропії та статистичних характеристиках даних пакетів; на 

основі машинного навчання, які базуються на мультифрактальних та 

рекурентних характеристиках трафіка, що дозволяє скоротити час виявлення 

вторгнень і збільшує швидкість та точність виявлення вторгнень, уможливлює 

виявлення вторгнення при низькому рівні кібератак. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що отримані 

теоретичні положення та методи доцільно використовувати для розробки і 

впровадження ефективних інструментальних засобів у вигляді програмних або 

програмно-апаратних модулів виявлення кібератак у комп’ютерних системах, 

балансування самоподібними інформаційними потоками в мережних системах 

виявлення вторгнень та управління трафіком у маршрутизаторах і 

балансувальниках для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та 

якості обслуговування в умовах неоднорідних потоків та обмеженості ресурсів 

комп’ютерних систем. 

Створено програмну реалізацію комплексного методу виявлення 

кібератак у комп’ютерній системі, яку засновано на поведінковому, 

сигнатурному та ентропійному аналізі самоподібних інформаційних потоків. Це 

дозволяє підвищити точність, швидкість та своєчасність виявлення кібератак. 

Створено прикладне програмне забезпечення для балансування 

навантаження вузлів мережної системи виявлення вторгнень, що дозволяє 

підвищити точність, швидкість та своєчасність ідентифікації кібератак та 

знизити завантаження вузлів. 
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Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, що базується на 

створених методах і моделях ідентифікації вторгнень, яке дозволило підвищити 

захищеність інформаційних ресурсів та підвищити якість обслуговування в 

комп’ютерних системах, що підтверджується актами впровадження у діяльність 

Харківського державного регіонального науково-технічного центру з питань 

технічного захисту інформації (акт впровадження від 11.12.2019), ПрАт Фарлеп-

Інвест (акт впровадження від 10.12.2019), ТОВ Дайтекс Технолоджіс (акт 

впровадження від 05.07.2019), АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК (акт впровадження від 

25.06.2019), ТОВ WorkNest (акт впровадження від 20.06.2019), ТОВ Владармет 

(акт впровадження від 18.04.2019), ТОВ Стріт Вей Холідейз (акт впровадження 

від 05.07.2019), Харківського національного університету радіоелектроніки (акт 

впровадження від 16.04.2019). 

Ключові слова: безпека, доступність, вторгнення, системи виявлення 

вторгнень, атаки, самоподібність, трафік, потік, безпечне балансування, 

безпечна маршрутизація, якість обслуговування, комп’ютерні системи.  
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ABSTRACT 

 

 

Radivilova T.A. Models and methods of ensuring security and quality of 

service in computer systems with self-similar information flows. - Manuscript.  

Dissertation for the Doctor of Technical Sciences degree in the specialty 

05.13.21 «Information security systems». – Kharkiv National University of Radio 

Electronics. – State University of Telecommunications, Kyiv, 2021. 

The life of modern society depends on computer information systems and 

networks. Security and Quality of service (QoS) are two critical network services to 

ensure the security of communications (according to the State Standard of Ukraine 

DSTU ISO / IEC 27000: 2017). Quality is a crucial requirement, and additional 

security requirements are rapidly growing with the subsequent development of 

computer information systems and networks. Characteristics of security, level of 

service, as well as requirements for management of all services must be identified and 

contained in any transaction on services. Intensive development of computer 

information systems and networks increases the vulnerability of systems and 

multiplies the probability of cyber attacks. Therefore, network security management is 

a key element in the functioning of computer systems and networks. 

Security vulnerabilities of operating systems of routers, balancers, firewalls, 

denial of access attacks, denial of service attacks on key network nodes and servers, 

router intrusion with parameter changes, etc., have effect on resource availability, 

service quality. Problems such as providing critical QoS parameters, data packet 

security, protection from intrusion attacks and denial of service attacks are just some 

of the tasks that need to be solved to ensure secure resource deployment, access to 

resources, secure transmission path, content security and end-to-end QoS support. 

Security and QoS mechanisms are not independent. The choice of security 

mechanisms influences the efficiency of QoS and vice versa. Compliance with quality 
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of service requirements requires the use of security mechanisms to provide the 

appropriate level of service and billing. Incorrect selection of security mechanisms 

can reduce performance of a carefully designed network, and inappropriate selection 

of service level can lead to information leakage. In other words, optimal balancing 

with QoS parameters can help reduce information leakage. 

Without understanding these interactions, inadequate network infrastructure 

selection can lead to worse than expected security and less effective QoS guarantee. 

Therefore, it is necessary to consider security and QoS together when designing and 

implementing the network infrastructure to achieve the best result. In the dissertation 

work are considered automated systems of class «3» is a distributed multi-machine 

multi-user complex processing information of different degrees of access restriction 

(according to ND TZI 2.5-005-99). 

One of the factors that influence the QoS and performance of computer 

systems (CS), are the properties of incoming traffic. A special property of traffic is the 

presence of a scale invariance - self-similarity. One of the reasons for traffic self-

similarity is heterogeneity of system resources and user behavior in the network. Self-

similarity traffic causes delays and packet losses by an order above the usual traffic. 

As numerous studies have shown, the self-similarity type of traffic usually prevails in 

most modern packet data networks. nternational Recommendation ITU-T Q.3925 

describes the types of traffic flows with self-similar properties that are generated to 

test the parameters of QoS for speech, data and video signals in the model network. 

Thus, the self-similar type of traffic should be one of the main in network research. 

However, the existing models and methods of quality assurance and security of 

computer systems resources do not take into account the self-similar properties of 

traffic. 

As a result, in practice and theory of computer systems exploitation the 

objective contradiction between the growing requirements to the level of security and 

quality of service in the process of transfer of self-similar traffic and the possibilities 
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of existing technological and theoretical solutions has become more evident. As a 

consequence, there are currently no adequate models and methods to ensure security 

and service quality, taking into account the self-similar properties of information 

flows in the presence of intrusions and cyber attacks. To solve this contradiction, the 

thesis formulates an actual scientific and applied problem of developing models and 

methods of ensuring security (availability, confidentiality) and service quality in 

computer systems based on self-similar properties of information flows in the 

presence of intrusions and cyber attacks. 

A great contribution to the development of the information security system 

was made by such scientists as А. V. Barabash, V. B. Dudikevich, I. D. Gorbenko, 

R. V. Hryshchuk, D. V. Lande, V. A. Savchenko, A. V. Severinov, V. V. Khoroshko, 

V. F. Shangin, W. Stallings, Qixun Zhao, Junghoon Lee, Yu. Chen, C. Vincent, 

R. Shupak, K. Song, H. Gao, and others.  

There are also a significant number of publications devoted to the analysis of 

self-similar properties of traffic, which were found in local and global networks. A 

great contribution to the research of models and methods of self-similar computer 

traffic was made by the following authors L. A. Kirichenko, V. V. Popovsky, 

B. S. Tsybakov, A. I. Shelukhin, K. Park, W. Willinger, P. Abry, M. Taqqu, I. Norros, 

and others. Despite a significant number of publications related to cybersecurity and 

self-similarity of information flows, there are no universal methods of ensuring 

security of computer systems that take into account the self-similarity of traffic. 

The thesis is directly related to the implementation of the regulations and 

agrees with the concepts of the following documents: «Strategy for the Development 

of Information Society in Ukraine»; «Cyber Security Strategy of Ukraine» of 

March 15, 2016 № 96/2016; «Information Security Doctrine» of February 25, 2017, 

№ 47/2017, in the context of paragraph 3.2 of the «secure functioning and 

development of the national information space and its integration into the European 

and world information space»; «National Security Strategy of Ukraine» of May 26, 
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2015 № 287/2015 in the context of the paragraph 3.2. 4.12 «Ensuring cybersecurity 

and security of information resources, in particular reforming the system of technical 

and cryptographic protection of information, taking into account the practice of 

NATO and EU states». 

The results of the thesis were used in the process of research studies of the 

Kharkov National University of Radio Electronics (KNURE) under an agreement by 

order of the Ministry of Education and Science of Ukraine SRS GS № 01190U001405 

«Automated optical information-measuring system for polygon tests of guided and 

unguided missiles, artillery and rockets», which is performed by government order; 

grant agreement: S-LMAQM-18-GR-2301 of the U.S. Department of State 2019 

«Ukrainian Cyber Security Awareness: Support to a series of trainings on 

development of cyberdefense and awareness raising in Ukraine»; TEMPUS 544455-

TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR project «Training of Next Generation Cyber 

Security Experts: new EU recognized Master's program» ENGENSEC; project  

516 935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR «TRUST - Towards a reliable 

ecosystem of quality» (TRUST), in which the applicant acted as a performer. The 

results obtained in the thesis were used in the educational process of the Department 

of Infocommunication Engineering named V.V. Popovsky KhNURE in lecture 

courses and practical classes in the disciplines «Protection of e-commerce systems», 

«Information security systems» in the preparation of students of the specialty «Cyber 

Security», which is confirmed by the implementation acts.  

The purpose of the dissertation research is to improve the effectiveness of 

methods to ensure security and quality of service in computer systems by identifying 

attacks and taking into account the self-similarity of information flows. 

The scientific novelty of the obtained scientific provisions and results is as 

follows: 

The concept of ensuring information security of computer systems with self-

similar information flows, which work in the conditions of intrusions and 
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cyberattacks, was developed. This concept is based on the distributed computer 

system model, which includes security and management components of self-similar 

information flows, in combination with the method of ensuring security during 

dynamic load balancing in computer systems and intrusion detection systems, taking 

into account multifractal properties of traffic; method of ensuring secure routing 

during the transmission of self-similar traffic; method of intrusion detection, based on 

the use of signature analysis, anomaly analysis, and anomaly analysis. 

Implementation of the concept in the software package allows to guarantee 

availability, confidentiality and quality of service in computer systems with self-

similar information flows during intrusions and cyberattacks. 

The model of distributed computer system has been improved, which, in 

contrast to the existing ones, includes components of security ensuring and 

management of input information flows with multifractal properties, limits on the set 

of network characteristics for different classes of service, allows to develop methods 

of security ensuring during the management of self-similar traffic taking into account 

the requirements to service quality. 

The method of ensuring network security in the course of dynamic load 

balancing with self-similar traffic has been improved, which, in contrast to the 

existing ones, differs in application of the computer network balancing model taking 

into account traffic distribution security parameters and multifractal traffic properties. 

Implementation of this method allows reducing computer system resource load by 

directing secure heterogeneous information flows to less loaded resources. 

The method of dynamic traffic balancing based on the network intrusion 

detection system model was developed. It takes into account multifractal properties of 

traffic and service limitations for different traffic classes. Implementation of the 

dynamic traffic balancing method reduces processing time of information flows in 

order to detect intrusions and allocate them to less loaded system resources. 
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The method of secure routing in case of transfer of self-similar traffic based 

on multifractal properties of traffic and quality of service parameters of priority traffic 

has been developed. It allows to reduce computer system resources load by directing 

secure information flows of different classes of service to safe and less loaded 

resources. 

The complex method of intrusion detection has been developed, based on the 

use of signature analysis algorithm, analysis of network behavior anomalies and 

entropy analysis of protocols taking into account the probability of intrusion 

detection. This improves both the reliability and accuracy of intrusion detection and 

makes early detection of intrusions in a wide range of system cyberattacks. 

Intrusion detection methods based on signature analysis have been further 

developed, taking into account data from deep packet analysis and signature database 

ranking; packet entropy analysis based on conditional entropy calculation and 

statistical characteristics of these packets; machine-based training based on 

multifractal and recursive traffic characteristics, which reduces the time of intrusion 

detection and increases the speed and accuracy of intrusion detection, making 

detections at low levels of cyberattacks. 

The practical significance of the obtained results lies in the fact that it is 

reasonable to use the obtained theoretical provisions and methods for the development 

and implementation of effective tools in the form of software or hardware modules of 

cyberattack detection in computer systems, balancing self-similar information flows 

in network intrusion detection and traffic management systems in routers and 

balancers to ensure confidentiality, integrity, availability and quality of service in 

conditions of heterogeneous flows and limited resources of computer systems. 

Software implementation of complex method of cyberattack detection in 

computer system based on behavioral, signature and entropic analysis of self-similar 

information flows was created. This allows improving accuracy, speed and timeliness 

of cyberattack detection. 
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Application software has been created to balance the load of nodes in the 

network intrusion detection system, which allows increasing the accuracy, speed and 

timeliness of identification of cyberattacks and reducing the load of nodes. 

The specialized software based on the created methods and models of 

intrusion identification was developed, which allowed to increase the security of 

information resources and improve the quality of service in computer systems, which 

is confirmed by the implementation acts of the Kharkiv State Regional Scientific and 

Technical Center on the technical protection of information (implementation act of 

11. 12.2019), Farlep-Invest LLC (implementation act of 10.12.2019), Daitex 

Technologies LLC (implementation act of 05.07.2019), BANKOMSVIAZ S.A. 

(implementation act of 25.06.2019), WorkNest LLC (implementation act of 20.06.). 

2019), Vladarmet LLC (implementation act of 18.04.2019), Street Way Holidays LLC 

(implementation act of 05.07.2019), Kharkiv National University of Radio Electronics 

(implementation act of 16.04.2019). 

Keywords: security, availability, intrusion detection systems, attacks, self-

similarity, traffic, flow, secure balancing, secure routing, quality of service, computer 

systems. 
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ВСТУП 

Актуальність теми.  

Комп’ютерна система (КС) має бути захищена від атак і повинна мати 

високу доступність, належний час відгуку, надійність, цілісність, 

масштабованість і надання точної інформації для виставлення рахунків. Безпека 

не має бути реалізована окремо для кожного продукту або послуги, але має бути 

розроблена так, щоб сприяти взаємодії заходів безпеки в загальних наскрізних 

рішеннях безпеки. Для досягнення такого рішення в середовищі з кількома 

постачальниками, безпека системи має розроблятися з урахуванням параметрів 

якості обслуговування (англ. Quality of service, QoS). Для більшості 

користувачів і додатків безпека не може бути досягнута за допомогою 

технології, яка знижує зручність використання.  

Як відомо, безпека і якість обслуговування – це два критичні мережні 

сервіси для забезпечення безпеки комунікацій (згідно з Державним Стандартом 

України ДСТУ ISO/IEC 27000:2017). Тенденція підключення всього до 

Інтернету, від принтерів до систем центрального опалення, збільшує 

уразливість систем і примножує ймовірність атак. Тому актуальним напрямком 

є посилення безпеки комп’ютерних систем.  

Уразливості безпеки операційних систем маршрутизаторів, 

балансувальників, брандмауерів, атаки типу «відмова в доступі», «відмова 

обслуговування» на ключові вузли мережі та сервери, вторгнення в 

маршрутизатори зі зміною параметрів і інші, впливають на доступність 

ресурсів, якість обслуговування. Такі проблеми, як забезпечення критично 

важливих параметрів QoS, захист пакетів даних, захист від атак вторгнення і 

атак типу «відмова в обслуговуванні» – це лише деякі задачі, які необхідно 



35 

 

вирішувати для забезпечення безпечного розподілу ресурсів, доступу до них, 

безпечного шляху передачі, захисту контента і наскрізного забезпечення QoS. 

Якщо такі механізми безпеки, як аутентифікація, контроль доступу, 

шифрування, контроль заборони доступу, застосовуються під час установки 

QoS-з'єднання, цього має бути достатньо для безпечного розподілу вимог QoS. 

Якщо механізми і політики безпеки на маршрутизаторах, шлюзах і 

брандмауерах, такі як виявлення вторгнень, цифровий підпис і шифрування є 

доступними, це може забезпечити безпечний шлях передачі, захист контента і 

наскрізне забезпечення QoS. 

Якість обслуговування може взаємодіяти з безпекою деякими способами: 

- служби, які потребують гарантованої доставки, можуть відмовити в 

обслуговуванні службам, які є критично важливими з точки зору безпеки (але 

не QoS), зарезервувавши зайві ресурси; 

- протоколи, що використовуються для переговорів за угодами про QoS, 

можуть піддаватися атакам або втручанню з боку третіх сторін; 

- служби безпеки, такі як шифрування, можуть запобігти виконанню 

вимог щодо затримок шляхом введення додаткових затримок; 

- алгоритми, чий час залежить від даних, також можуть ввести додатковий 

джиттер; 

- служби безпеки можуть скористатися перевагами заходів QoS. Тією ж 

мірою, в якій заходи QoS обмежують затримку і джиттер, контроль таких 

функцій, як прихована сигналізація, знижується; 

- у тій мірі, в якій QoS функціонує в рамках бізнес-моделі, що вимагає 

забезпечення послуг мережного управління для надання, аудиту та виставлення 

рахунків, механізми QoS цілком можуть скористатися перевагами існуючих 

служб безпеки мережі. 

Однак, для повної реалізації переваг інформаційного суспільства 

необхідно, щоб люди могли довіряти системам. Ось чому безпека стає таким 
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важливим питанням, але для кінцевого користувача все можна повернути на 

одне слово – якість. 

Тоді безпека стоїть поряд з іншими критеріями якості обслуговування 

(QoS), такими як швидкість, точність, доступність, надійність, простота і 

гнучкість. Це викладено в Рекомендації ITU-T. G.1000 (англ. International 

Telecommunication Union, Міжнародний союз електрозв’язку). Відповідно до 

цієї рекомендації ITU-T якість обслуговування і, отже, функції безпеки можуть 

визначати не тільки сеанс зв’язку (тобто фази встановлення з’єднання, передачі 

інформації і роз’єднання), а й інші фази відносин між мережею і користувачем 

(тобто продаж, переддоговірна діяльність, сервісна підтримка, білінг, контроль 

мережі / послуги з боку споживача і т.ін.). 

Уразливості безпеки операційних систем маршрутизаторів, 

балансувальників, брандмауерів, атаки типу «відмова в доступі», «відмова 

обслуговування» на ключові вузли мережі та сервери, вторгнення в 

маршрутизатори зі зміною параметрів тощо, впливають на доступність ресурсів, 

якість обслуговування. Такі проблеми, як забезпечення критично важливих 

параметрів QoS, захист пакетів даних, захист від атак вторгнення і атак типу 

«відмова в обслуговуванні» – це лише деякі задачі, які необхідно вирішувати 

для забезпечення безпечного розподілу ресурсів, доступу до них, безпечного 

шляху передачі, захисту контента і наскрізного забезпечення QoS. 

Рекомендація ITU-T. E.860 пропонує укласти угоду про рівень сервісу 

(англ.Service Level Agreement, SLA) між оператором зв’язку та користувачем (а 

також між операторами зв’язку). Метою угоди про рівень сервісу є визначення 

характеристик пропонованої послуги, відповідальності і пріоритету кожної зі 

сторін. Рекомендується, щоб характеристики безпеки, що надаються кожною із 

сторін, були включені в угоду про рівень сервісу між оператором зв’язку та 

користувачем. 
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Механізми забезпечення безпеки і QoS не є незалежними. Вибір 

механізмів забезпечення безпеки впливає на ефективність QoS і навпаки. 

Виконання вимог якості обслуговування потребує застосування механізмів 

забезпечення безпеки для надання належного рівня послуг і виставлення 

рахунків. Некоректний підбір механізмів безпеки може зменшити 

продуктивність ретельно вибудуваної мережі, а неналежний вибір рівня сервісу 

може призвести до витоку інформації. Тобто оптимальне балансування 

параметрами QoS може допомогти зменшити витік інформації. 

Без розуміння цих взаємодій, неякісний вибір інфраструктури мережі 

може призвести до більш слабкої, ніж очікувалося, безпеки та менш ефективної 

гарантії QoS. Тому, необхідно враховувати безпеку і QoS разом під час 

розробки та реалізації мережної інфраструктури для досягнення найкращого 

результату. У дисертаційній роботі розглядаються автоматизовані системи 

класу «3» – розподілений багатомашинний багатокористувальницький 

комплекс, який обробляє інформацію різних ступенів обмеження доступу 

(згідно з НД ТЗІ 2.5-005-99). 

Одним із факторів, що впливають на QoS і продуктивність 

комп’ютерних систем (КС), є властивості вхідного трафіка. Особливою 

властивістю трафіка є наявність масштабної інваріантності – самоподібності. 

Одними з причин самоподібності трафіка є неоднорідність ресурсів системи та 

поведінка користувачів у мережі. Самоподібний трафік викликає затримки і 

втрати пакетів на порядок вищі, ніж звичайний трафік. Як показали 

багаточисленні дослідження, самоподібний тип трафіка зазвичай превалює в 

більшості сучасних мереж пакетної передачі даних. У міжнародній 

Рекомендації ITU-Т Q.3925 описуються типи потоків трафіка із самоподібними 

властивостями, які мають генеруватися з метою тестування параметрів QoS для 

передачі мови, даних і відеосигналів у модельній мережі. Таким чином, 

самоподібний тип трафіка має бути одним з основних у дослідженнях мереж. 
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Однак існуючі моделі та методи забезпечення якості та безпеки ресурсів 

комп’ютерних систем не враховують самоподібні властивості трафіка. 

Таким чином, на сьогодні в практиці та теорії експлуатації комп’ютерних 

систем загострилося об’єктивне протиріччя між зростаючими вимогами до рів-

ня безпеки та якості обслуговування в ході передачі самоподібного трафіка і 

можливостями існуючих технологічних та теоретичних рішень. Як наслідок, 

наразі відсутні адекватні моделі та методи забезпечення безпеки та якості 

обслуговування, які враховують самоподібні властивості інформаційних 

потоків, в умовах наявності вторгнень та кібератак. Для розв’язання вказаного 

протиріччя в дисертаційній роботі сформульовано актуальну науково-прикладну 

проблему щодо розробки моделей та методів забезпечення безпеки (доступності, 

конфіденційності) та якості обслуговування в комп’ютерних системах з 

урахуванням самоподібних властивостей інформаційних потоків в умовах 

наявності вторгнень та кібератак. 

Вагомий внесок у розбудову системи захисту інформації внесли такі 

вчені, як О. В. Барабаш, В. Б. Дудикевич, І. Д. Горбенко, Р. В. Грищук, 

Д. В. Ланде, В.А. Савченко, О. В. Сєвєрінов, В. О Хорошко, В. Ф. Шаньгін, 

W. Stallings, Qixun Zhao, Junghoon Lee, Y. Chen, C. Vincent, R. Shupak, K. Song, 

H. Gao, та ін. Також існує значна кількість публікацій, присвячених аналізу 

самоподібних властивостей трафіка, які були виявлені в локальних і глобальних 

мережах. Вагомий внесок у дослідження моделей та методів самоподібного 

комп’ютерного трафіка внесли Л. О. Кіріченко, В. В. Поповський, 

Б. С. Цибаков, А. І. Шелухін, K. Park, W. Willinger, P. Abry, M. Taqqu, I. Norros 

та ін. Незважаючи на значну кількість публікацій, пов’язаних із кібербезпекою 

та самоподібними властивостями інформаційних потоків, не існує 

універсальних методів забезпечення безпеки комп’ютерних систем, які 

враховують самоподібність трафіка.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана із реалізацією положень та 

погоджується з концепціями таких документів: «Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні»; «Стратегія кібербезпеки України» від 

15 березня 2016 року № 96/2016; «Доктрина інформаційної безпеки» від 25 

лютого 2017, № 47/2017, у контексті п.3.2 «безпечне функціонування і розвиток 

національного інформаційного простору та його інтеграція у європейський і 

світовий інформаційний простір»; «Стратегія національної безпеки України» від 

26 травня 2015 року № 287/2015 у контексті п. 4.12 «Забезпечення кібербезпеки 

і безпеки інформаційних ресурсів, зокрема реформування системи технічного і 

криптографічного захисту інформації з урахуванням практики держав членів 

НАТО та ЄС». 

Результати дисертаційної роботи використано в ході виконання науково-

дослідних робіт Харківського національного університету радіоелектроніки 

(ХНУРЕ) у межах договору за замовленням Міністерства освіти і науки України 

НДР ДР №01190U001405 «Автоматизована оптична інформаційно-

вимірювальна система для полігонних випробувань керованих та некерованих 

ракет, артилерійських і реактивних снарядів», що виконується за 

держзамовленням; угоди про надання гранту: S-LMAQM-18-GR-2301 

Державним департаментом США 2019 р. «Українська обізнаність у сфері 

кібербезпеки: підтримка низки тренінгів щодо розвитку кіберзахисту та 

підвищення обізнаності в Україні»; проекту ТЕМПУС 544455-TEMPUS-1-2013-

1-SE-TEMPUS-JPCR «Навчання експертів наступного покоління з кібербезпеки: 

нова визнана ЄС програма магістра» ENGENSEC; проекту 516935-TEMPUS- 1-

2011- 1-FITEMPUS- SMGR «TRUST – «Назустріч надійній екосистемі 

забезпечення якості» (TRUST), в яких здобувач виступав виконавцем. Отримані 

в дисертаційній роботі результати були використані у навчальному процесі 

кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського ХНУРЕ у 
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лекційних курсах та практичних заняттях з дисциплін «Захист систем 

електронної комерції», «Системи інформаційної безпеки» під час підготовки 

студентів спеціальності «Кібербезпека», що підтверджено актами 

впровадження.  

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційного дослідження є 

підвищення ефективності методів забезпечення безпеки та якості 

обслуговування в комп’ютерних системах за рахунок ідентифікації атак та 

урахування самоподібності інформаційних потоків.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі основні 

задачі:  

– проаналізувати сучасний стан і тенденції подальшого розвитку 

основних принципів, концепцій, технологій, програмних рішень, а також 

засобів забезпечення безпеки з урахуванням параметрів якості обслуговування 

та самоподібних властивостей вхідних потоків у комп’ютерних системах; 

- розробити концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками; 

– розробити модель та метод безпечної маршрутизації вхідних 

самоподібних інформаційних потоків різного класу обслуговування, що 

враховує їхні мультифрактальні властивості та ймовірність виявлення 

вторгнень; 

– розробити метод безпечного балансування вхідних самоподібних 

інформаційних потоків у комп’ютерних системах; 

– розробити модель безпечного балансування мультифрактального 

потока в комп’ютерній системі, з урахуванням параметрів безпеки; 

– розробити методи виявлення атак у мережних системах виявлення 

вторгнень, що засновані на сигнатурному аналізі пакетів, на ентропійному 

аналізі пакетів, на основі методів машинного навчання; 
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– розробити комплексний метод виявлення атак у комп’ютерній системі, 

що базується на поведінковому, сигнатурному та ентропійному аналізі 

самоподібних інформаційних потоків; 

– розробити модель і метод балансування вхідних потоків у мережних 

системах виявлення вторгнень; 

– провести експериментальну верифікацію і практичну реалізацію 

розроблених методів і моделей з метою підтвердження їхньої ефективності та 

працездатності.  

Об’єкт дослідження – процеси забезпечення безпеки та якості 

обслуговування в комп’ютерних системах.  

Предмет дослідження – моделі та методи забезпечення 

конфіденційності, доступності та якості обслуговування під час передачі 

самоподібних інформаційних потоків у комп’ютерних системах. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використовувалися методи фрактального і статистичного аналізу даних під час 

дослідження властивостей самоподібності та розрахунку характеристик 

мережного трафіка та його модельних аналогів; методи безпечного 

балансування навантаження в процесі передачі трафіка; методи безпечної 

маршрутизації для передачі трафіка в комп’ютерній системі; методи 

класифікації для виявлення вторгнень; методи аналізу пакетів для виявлення 

вторгнень; методи ентропійного аналізу; методи аналізу підписів з глибоким 

аналізом пакетів для ідентифікації вторгнень; імітаційне моделювання для 

розробки методів забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності і 

запобігання перевантаженню системі, перевірки запропонованих моделей, для 

аналізу та перевірки достовірності отриманих теоретичних положень.  

Наукова новизна отриманих наукових положень і результатів полягає у 

наступному:  
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1. Вперше розроблено концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками, які 

працюють в умовах вторгнень та кібератак. Дана концепція базується на моделі 

розподіленої комп’ютерної системи, яка включає компоненти забезпечення 

безпеки та управління самоподібними інформаційними потоками, у поєднанні з 

методом забезпечення безпеки в ході динамічного балансування навантаження в 

комп’ютерних системах та в системах виявлення вторгнень з урахуванням 

мультифрактальних властивостей трафіка; методом забезпечення безпечної 

маршрутизації під час передачі самоподібного трафіка; методом виявлення 

вторгнень, що базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів. Реалізація концепції у 

програмному комплексі дозволяє гарантовано забезпечити доступність, 

конфіденційність та якість обслуговування в комп’ютерних системах із 

самоподібними інформаційними потоками під час вторгнень та кібератак. 

2. Удосконалено модель розподіленої комп’ютерної системи, яка на 

відміну від існуючих включає компоненти забезпечення безпеки та управління 

вхідними інформаційними потоками з мультифрактальними властивостями, 

обмеження на набір характеристик мережі для різних класів обслуговування, що 

дозволяє розробити методи забезпечення безпеки в ході управління 

самоподібним трафіком з урахуванням вимог до якості обслуговування. 

3. Удосконалено метод забезпечення безпеки мережі при динамічному 

балансуванні навантаження з самоподібним трафіком, який, на відміну від 

існуючих, відрізняється застосуванням моделі балансувальника комп’ютерної 

мережі з урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і 

мультифрактальних властивостей трафіка. Реалізація зазначеного методу 

дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи за рахунок 

спрямування безпечних неоднорідних інформаційних потоків на безпечні та 

менш завантажені ресурси. 



43 

 

4. Вперше розроблено метод динамічного балансування трафіка, який 

базується на моделі мережної системи виявлення вторгнень, що враховує 

мультифрактальні властивості трафіка та обмеження на час обслуговування 

різних класів трафіка. Реалізація методу динамічного балансування трафіка 

зменшує час обробки інформаційних потоків з метою виявлення вторгнень та їх 

розподілення на менш завантажені ресурси системи.  

5. Вперше розроблено метод забезпечення безпечної маршрутизації під 

час передачі самоподібного трафіка, який базується на мультифрактальних 

властивостях трафіка та параметрах якості обслуговування різнопріоритетного 

трафіка, що дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи 

за рахунок спрямування безпечних інформаційних потоків різного класу 

обслуговування на безпечні і менш завантажені ресурси. 

6. Вперше розроблено комплексний метод виявлення вторгнень, який 

базується на використанні алгоритму аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів з урахуванням 

ймовірності виявлення вторгнень. Це дозволяє підвищити як достовірність, так і 

точність виявлення вторгнень, та уможливлює раннє виявлення вторгнень в 

широкому діапазоні кібератак на систему. 

7. Набули подальшого розвитку методи виявлення вторгнень на основі 

аналізу сигнатур, який враховує дані глибокого аналізу пакетів та 

рейтингування бази сигнатур; аналізу ентропії пакетів, який базується на 

розрахунку умовної ентропії та статистичних характеристиках даних пакетів; на 

основі машинного навчання, які базуються на мультифрактальних та 

рекурентних характеристиках трафіка, що дозволяє скоротити час виявлення 

вторгнень і збільшує швидкість та точність виявлення вторгнень, уможливлює 

виявлення вторгнення при низькому рівні кібератак. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані теоретичні положення та методи доцільно використовувати для 
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розробки і впровадження ефективних інструментальних засобів у вигляді 

програмних або програмно-апаратних модулів виявлення кібератак у 

комп’ютерних системах, балансування самоподібними інформаційними 

потоками в мережних системах виявлення вторгнень та управління трафіком у 

маршрутизаторах і балансувальниках для забезпечення конфіденційності, 

цілісності, доступності та якості обслуговування в умовах неоднорідних потоків 

та обмеженості ресурсів комп’ютерних систем. 

Практична цінність полягає у наступному: 

- створено програмну реалізацію комплексного методу виявлення 

кібератак у комп’ютерній системі, яку засновано на поведінковому, 

сигнатурному та ентропійному аналізі самоподібних інформаційних потоків. Це 

дозволяє підвищити точність, швидкість та своєчасність виявлення кібератак;  

- створено прикладне програмне забезпечення для балансування 

навантаження вузлів мережної системи виявлення вторгнень, що дозволяє 

підвищити точність, швидкість та своєчасність ідентифікації кібератак та 

знизити завантаження вузлів;  

– розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, що базується на 

створених методах і моделях ідентифікації вторгнень, яке дозволило підвищити 

захищеність інформаційних ресурсів та підвищити якість обслуговування в 

комп’ютерних системах, що підтверджується актами впровадження у діяльність 

Харківського державного регіонального науково-технічного центру з питань 

технічного захисту інформації (акт впровадження від 11.12.2019), ПрАт Фарлеп-

Інвест (акт впровадження від 10.12.2019), ТОВ Дайтекс Технолоджіс (акт 

впровадження від 05.07.2019), АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК (акт впровадження від 

25.06.2019), ТОВ WorkNest (акт впровадження від 20.06.2019), ТОВ Владармет 

(акт впровадження від 18.04.2019), ТОВ Стріт Вей Холідейз (акт впровадження 

від 05.07.2019), Харківського національного університету радіоелектроніки (акт 

впровадження від 16.04.2019). 



45 

 

Особистий внесок здобувача. Усі основні положення і результати 

дисертаційної роботи, які виносяться на захист, отримано здобувачем особисто 

та опубліковано в роботах [1-38]. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, здобувачу належать такі результати: у роботі [1] – проведено 

дослідження оцінки показника Херста різними методами та його статистичних 

характеристик; у роботі [2] – проведено дослідження роботи протоколів 

сімейства ТСР з урахуванням самоподібності трафіка при критичних режимах 

функціонування мережі; у статті [3] – проведено моделювання реалізацій 

стохастичного самоподібного процесу з різною тяжкістю хвоста; у роботі [4] – 

проведено імітаційне моделювання проходження самоподібного ТСР трафіка 

через вузьке місце мережі; у статті [5] – виконано аналіз значень 

перевантаження вікна протоколів ТСР методами нелінійної динаміки; у роботі 

[6] – проведено імітаційне моделювання роботи комп’ютерної мережі для 

різних методів маршрутизації та пуассонівського і самоподібного трафіка; у 

роботі [7] – виконано аналіз методів підвищення якості обслуговування в 

комп’ютерних системах з урахуванням самоподібності трафіка; у статті [8] – 

проведено моделювання самоподібного трафіка для імітаційного моделювання 

роботи комп’ютерної системі; у роботі [9] – запропоновано метод розрахунку 

вартості маршрутизації в комп’ютерній системі з урахуванням фрактальних 

властивостей трафіка; у статті [10] – проведено попереднє дослідження впливу 

параметрів самоподібності на якість обслуговування за різних методів 

управління ресурсами комп’ютерної системи; у роботі [12] – проведено аналіз 

впливу параметрів самоподібності трафіка на ресурси мережі; у роботі [13] – 

проведено аналіз різних атак на централізовану комп’ютерну систему та методів 

захисту; у роботі [14] – запропоновано математичну модель балансувальника 

самоподібного навантаження комп’ютерної мережі; у роботі [15] – досліджено 

модель балансувальника при мультифрактальному навантаженні; у роботі [16] – 

проведено моделювання роботи балансувальника розподіленої системи при 
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самоподібному навантаженні; у роботі [17] – запропоновано метод оцінки 

завантаження вузлів комп’ютерної системі; у роботі [18] – проведено виявлення 

кіберзагроз за допомогою імітаційного моделювання; у роботі [19] – проведено 

порівняльний аналіз методів прогнозування слабко корельованих часових рядів; 

у роботі [20] – розроблено методи забезпечення безпеки та якості 

обслуговування в комп’ютерних мережах з фрактальним трафіком; у роботі 

[22] – розроблено методи забезпечення якості обслуговування самоподібного 

трафіка в комп’ютерних системах; у роботі [23] – проведено порівняльний 

аналіз прогнозування часових рядів; у роботі [24] – досліджено фрактальні 

властивості часових рядів на прикладі трафіків; у роботі [25] – проведено 

фрактальний аналіз інфокомунікаційних даних; у роботі [26] – проведено 

оцінювання мультифрактальних характеристик інфокомунікаційних даних; у 

роботі [27] – досліджено методи аналізу показника Херста нестаціонарних 

часових рядів; у роботі [28] – досліджено методи аналізу показника Херста 

стаціонарних часових рядів; у роботі [29] – досліджено методи дерев рішень в 

задачах класифікації; у роботі [30] – досліджено фрактальні властивості атак; у 

роботі [31] – проведено кластеризацію часових рядів; у роботі [32] – проведено 

класифікацію атак та їх виявлення методами машинного навчання; у роботі  

[33] – проведено практичний аналіз впливу самоподібних властивостей трафіка 

на якість роботи комп’ютерних мереж; у роботі [35] – розроблено методи 

балансування та маршрутизації з урахуванням параметрів захисту та якості 

обслуговування комп’ютерної системі; у роботі [36] – розроблено метод 

балансування самоподібного трафіка в мережних системах виявлення 

вторгнень; у роботі [37] – запропоновано комплексний метод виявлення 

вторгнень в комп’ютерних системах; у роботі [38] – проведено ідентифікацію 

атак методами машинного навчання. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 

доповідалися та були схвалені на 23 Міжнародних наукових конференціях, 

форумах і семінарах, у тому числі:  

- IEEE конференціях: IІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційні технології у інноваційному бізнесі» ITIB (Харків, 2015); «Modern 

problems of radio engineering, telecommunications, and computer science» TCSET 

(Lviv-Slavsko, 2016, 2018); «Data Mining and Processing» DSMP (Львів, 2016, 

2018); «Computer Science and Information Technologies» CSIT (Львів, 2015, 2017); 

«Problems of Infocommunications Science and Technology» PICST (Харків, 2015, 

2016, 2017, 2018); «The Experience of Designing and Application of CAD Systems 

in Microelectronics» CADSM (Львів, 2017, 2019); «Advanced Information and 

Communication Technologies» AICT (Львів, 2017); «Information and 

Telecommunication Technologies and Radio Electronics» UkrMiCo (Одеса, 2017, 

2018); «Radioelektronika» RADIOELEKTRONIKA (Прага, Чехія, 2018); 

«Dependable Systems, Services and Technologies» DESSERT (Київ, 2018, 2020), 

14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial 

Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Київ, 2018); 3rd 

International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems 

(COLINS-2019) (Харків, 2019); IEEE 8th International Conference of Advanced 

Optoelectronics and Lasers (Sozopol, 2019); IEEE International Conference on 

Advanced Trends in Information Theory (Kyiv, 2019);   

- міжнародних конференціях: International Conference Knowledge – 

Dialogue – Solution, «KDS» (Київ, 2011, 2012); International Workshop on Conflict 

Management in Global Information Networks (Kyiv, 2019); 3rd International 

Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (Zaporizhzha, 2020). 

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 67 друкованих 

працях, у тому числі 36 статтях, серед яких 20 статей у наукових фахових ви-
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даннях України та 16 статей у закордонних фахових виданнях, з яких чотири 

статті індексуються наукометричними базами Scopus / Web of Science. 

Отримані результати апробовано на 23 Міжнародних наукових 

конференціях та форумах, з яких 22 на конференціях, що індексуються базою 

Scopus. Результати подано у двох монографіях, з яких одна – закордонна. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, шести розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. У 

роботі 123 рисунки та 41 таблиця. Загальний обсяг роботи становить 403 

сторінки, у тому числі 300 сторінок основного тексту, 31 сторінка з рисунками 

та таблицями, анотації на 26 сторінках, додатки на 21 сторінці. Список 

використаних джерел містить 381 найменування, викладених на 50 сторінках 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА АТАК 

Як відомо, інтернет є глобальною загальнодоступною мережею, в якій є 

як безпечні, так і шкідливі користувачі. Хоча організація робить свою 

інформаційну систему доступною для нешкідливих користувачів Інтернету, 

водночас інформація також доступна і зловмисникам. Шкідливі користувачі або 

хакери можуть отримати доступ до внутрішніх систем організації з різних 

причин: помилки програмного забезпечення, що називаються уразливими; 

прогалини в адмініструванні; залишення конфігурації систем за замовчуванням. 

Шкідливі користувачі використовують різні методи, такі як злом пароля, 

прослуховування, незашифрований або чистий текстовий трафік і т. ін. для 

використання згаданих уразливостей системи і щоб поставити під загрозу 

критично важливі системи [Ільков, 2017]. Тому необхідно забезпечити певний 

рівень захисту приватних ресурсів організації як з зовні, так і зсередини, 

оскільки, за даними опитування, 80% атак відбуваються від внутрішніх 

користувачів саме тому, що вони знають системи набагато краще, ніж сторонні 

користувачі, і доступ до інформації для них простіше. [Лаптєв, 2019; Столингс, 

2002; Хорошко, 2003; Хорошко, 2003-1; SANS, 2001]. 

Різні організації в усьому світі розгортають брандмауери, щоб захистити 

свою приватну мережу від публічного доступу [Савченко, 2015]. Але, якщо 

мова йде про захист приватної мережі з Інтернету за допомогою брандмауерів, 

жодна мережа не може бути стовідсотково захищеною. Це пояснюється тим, що 

бізнес вимагає певного доступу до локальних систем для користувачів з зовні 

[Stallings, 2012]. Брандмауер забезпечує безпеку, надаючи через нього лише 
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певні послуги. Брандмауер реалізує політику щодо дозволу або заборони 

з’єднань на основі політики організації безпеки та потреб бізнесу [Соловйов, 

2015]. Брандмауер також захищає організацію від зловмисних атак з Інтернету, 

скидаючи з’єднання з невідомих джерел. 

Система виявлення вторгнень доповнює безпеку брандмауера. 

Брандмауер захищає організацію від зловмисних атак з Інтернету, а система 

виявлення вторгнень виявляє, чи хтось намагається прорватися через 

брандмауер або вдається зламати захист брандмауера і намагається отримати 

доступ до будь-якої системи на надійній стороні та попереджає систему 

адміністратора у випадку порушення безпеки [Сєвєрінов, 2011]. 

Більше того, брандмауер дуже добре справляється з фільтруванням 

вхідного трафіка з Інтернету, проте є способи обійти його. Наприклад, зовнішні 

користувачі можуть підключитися до Інтранету, набравши номер через модем, 

встановлений у приватній мережі організації. Цей вид доступу не 

розглядатиметься брандмауером. [Столингс, 2001; Шаньгин, 2019] 

Таким чином, система виявлення вторгнень (СВВ) – це система безпеки, 

яка контролює комп’ютерні системи та мережний трафік та аналізує цей трафік 

на предмет можливих атак, що надходять ззовні меж організації, а також на 

зловживання системою або атаки, що походять зсередини організації. 

1.1. Аналіз параметрів безпеки та якості обслуговування мережі 

У сучасних умовах одним з основних процесів управління 

телекомунікаційною мережею (ТКМ) є процес управління її інформаційною 

безпекою (ІБ). Даний процес має бути як на етапі проектування мережі, так і на 

етапі її функціонування, і складається із постійного аналізу стану мережі. На 

реалізацію даного процесу значною мірою впливає можливість зміни структури, 

топології і режимів роботи ТКМ у процесі її функціонування. Така ситуація 
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може мати місце внаслідок додавання нових пристроїв у мережу або зміни 

налаштувань вже діючих механізмів, поломок устаткування, неправильних дій 

адміністраторів мережі, користувачів і т. ін. 

Під час аналізу стану мережі основними з оцінюваних параметрів є 

ймовірність атаки, ступінь (ймовірність) уразливості елементів мережі до 

інформаційних атак. [Шаньгин, 2008] 

Аналітики з безпеки, які перевіряють результати роботи СВВ, хотіли б 

знати ймовірність того, що за певних видів атак з’являться попередження. 

Нарешті, дослідникам необхідно розуміти сильні і слабкі сторони існуючих на 

сьогодні систем, щоб вони могли ефективно сфокусувати дослідницькі зусилля 

на вдосконаленні систем і вимірювати їхній прогрес. 

Кількісно-вимірні характеристики СВВ. Наведемо деякі вимірювання, 

які можуть бути виконані у СВВ [Mell, 2003]. Особливу увагу ми приділяємо 

кількісним вимірам, пов’язаних з точністю виявлення. 

Охоплення. Це вимірювання визначає, які атаки СВВ може виявити в 

ідеальних умовах. Для систем, що базуються на підписах, це було б просто 

підрахувати кількість підписів та зіставити їх за стандартною схемою 

іменування. Для систем, що не базуються на підписах, потрібно було б 

визначити, які атаки з набору всіх відомих атак можуть бути виявлені певною 

методикою. 

Імовірність помилкової тривоги. Це вимірювання визначає частоту 

помилкових спрацьовувань СВВ у даному середовищі протягом певного 

періоду часу. Хибнопозитивні спрацьовування або помилкова тривога – це 

сигнал тривоги, викликаний звичайним безпечним фоновим трафіком. 

Вимірювання помилкових спрацьовувань складне, оскільки СВВ може мати 

різну частоту помилкових спрацьовувань в кожному мережному середовищі і не 

існує «стандартної» мережі. Крім того, важко визначити аспекти мережного 

трафіка або активності хоста, які можуть викликати помилкові тривоги. 
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Ймовірність виявлення атак. Це вимірювання визначає частку атак, 

правильно виявлених СВВ у даному середовищі протягом певного періоду часу. 

Труднощі вимірювання ступеня виявлення полягають у тому, що успіх СВВ 

значною мірою залежить від набору атак, які використовуються під час 

тестування. Крім того, ймовірність виявлення різниться залежно від частоти 

хибно-позитивних спрацьовувань, і СВВ може бути налаштована на користь 

можливості виявлення атак або зведення до мінімуму хибнопозитивних 

спрацьовувань. Під час тестування на наявність помилкових спрацьовувань і 

частоту попадань слід з обережністю використовувати одну і ту саму 

конфігурацію. 

Опір атакам, направлених на СВВ. Це вимірювання демонструє, 

наскільки стійка СВВ до спроби зловмисника порушити правильну роботу СВВ. 

Атаки проти СВВ можуть мати такі форми: 

1. Надсилання великої кількості легального трафіка, об’єм якого 

перевищує можливості обробки СВВ. Занадто багато трафіка для обробки, то ж 

СВВ може скидати пакети і не в змозі виявити атаки. 

2. Відправлення легальних пакетів на СВВ, які спеціально створені для 

запуску багатьох підписів всередині СВВ, тим самим переповнюючи систему 

сповіщення хибнопозитивними спрацьовуваннями СВВ або збоєм інструментів 

для обробки або виведення сповіщень. 

3. Відправлення на СВВ великої кількості пакетів атак, призначених для 

відволікання адміністратора мережі від СВВ, в той час як зловмисник 

проводить справжню атаку, приховану під «димовим екраном», створеним 

множиною інших атак. 

4. Відправлення пакетів у СВВ, що містять дані, які використовують 

уразливість в алгоритмах обробки СВВ. Такі атаки будуть успішними лише в 

тому випадку, якщо СВВ містить відому помилку кодування, яку може 

використовувати нападник.  



53 

 

5. Можливість обробки трафіка з високою інтенсивністю трафіка. Це 

вимірювання демонструє, наскільки добре СВВ функціонуватиме з великим 

обсягом трафіка. Більшість мережних СВВ почнуть скидати пакети в міру 

збільшення обсягу трафіка, тим самим змушуючи СВВ пропустити деякий 

відсоток атак. При певному порозі більшість СВВ припинить виявлення будь-

яких атак. Це вимірювання майже ідентичне «вимірюванню стійкості до 

відмови в обслуговуванні», коли зловмисник надсилає велику кількість 

легітимного трафіка на СВВ. Єдина відмінність у тому, що це вимірювання 

обчислює здатність СВВ обробляти певні обсяги нормального фонового 

трафіка. 

6. Можливість співвідносити події. Це вимірювання демонструє, 

наскільки добре СВВ корелює події атаки. Ці події можуть бути зібрані з СВВ, 

маршрутизаторів, брандмауерів, журналів додатків або з множини інших 

пристроїв. Однією з головних цілей цього співвідношення є виявлення 

поетапних атак проникнення. Наразі СВВ мають лише обмежені можливості у 

цій галузі. 

7. Здатність виявляти ніколи раніше не бачені напади, атаки «нульового 

дня». Це вимірювання демонструє, наскільки добре СВВ може виявляти напади, 

які раніше не відбувалися. Для комерційних систем, як правило, не корисно 

проводити це вимірювання, оскільки їхня технологія на основі підпису може 

виявляти напади, що відбувалися раніше (за кількома винятками). Однак 

дослідницькі системи, засновані на виявленні аномалії або на основі 

специфікації, можуть бути придатними для такого типу вимірювань. Зазвичай 

системи виявлення атак «нульового дня», дають більше хибнопозитивних 

результатів, ніж ті, у яких немає цієї функції. 

8. Можливість ідентифікації атак. Це вимірювання показує, наскільки 

добре СВВ може ідентифікувати атаку, яку вона виявила, позначаючи кожну 
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атаку загальним іменем або іменем уразливості або присвоюючи атаці 

категорію. 

9. Можливість визначення успіху в атаці. Це вимірювання показує, чи 

може СВВ визначати успіх атак з віддалених сайтів, які надають зловмиснику 

привілеї вищого рівня для атакованої системи. У сучасних мережних 

середовищах багато віддалених атак (або зондів), які отримують привілеї, 

виходять з ладу і не пошкоджують атаковану систему. Однак багато СВВ не 

відрізняють невдалі від успішних атак. Для тієї ж атаки деякі СВВ можуть 

виявити докази пошкоджень (успіх нападу), а деякі СВВ виявляють лише 

підпис дій атаки (без вказівки, успішна атака чи ні). Здатність визначати успіх 

атаки є важливою для аналізу кореляції атаки та сценарію атаки; це також 

значно спрощує роботу аналітика, розрізняючи більш важливі успішні атаки та, 

як правило, менш згубні невдалі атаки. Вимірювання цієї можливості вимагає 

інформації про невдалі атаки, а також про успішні атаки. 

10. Перевірка ємності для мережних СВВ. Мережна СВВ вимагає 

поінформованості протоколів вищого рівня, ніж інші мережні пристрої, такі як 

комутатори та маршрутизатори; вона має можливість перевірки глибшого рівня 

мережних пакетів. Тому важливо виміряти здатність мережної СВВ 

захоплювати, обробляти та виконувати дії на тому ж рівні точності під час 

заданого навантаження мережі, як це відбувається у спокійній мережі. 

Наприклад, Холл [Hall, 2001] запропонував методологію тестування та 

показники трафіка для стандартизованої оцінки потенціалу щодо мережної 

СВВ. Потім клієнти мережної СВВ можуть використовувати стандартизовані 

результати тестування потужностей для кожної метрики та профілю їхніх 

мереж, щоб визначити, чи здатна мережна СВВ навіть підтримувати перевірку 

трафіка. 

11. Продуктивність. Під час розгляду мережних технологій наведемо 

ключові структури і властивості, пов’язані з продуктивністю мережі. 
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Топологія: існують фізичні та логічні топології. Фізична топологія – 

схема розташування кабелів, мережних пристроїв і кінцевих систем. У ній 

описується, як мережні пристрої з’єднані між собою за допомогою проводів і 

кабелів. Логічна топологія – це шлях, за яким дані передаються у мережі. У ній 

описується, як користувачі бачать з’єднання мережних пристроїв. 

Швидкість – це кількість переданих даних за будь-якими каналами 

мережі, яка вимірюється в бітах за секунду (біт/с). 

Вартість вказує загальні витрати на придбання компонентів мережі, 

встановлення та обслуговування мережі. 

Безпека вказує на ступінь захищеності мережі, в тому числі захищеності 

інформації, що передається в мережі. Фактор безпеки відіграє дуже важливу 

роль, тому технології та методи забезпечення безпеки постійно розвиваються. 

За будь-яких дій, які можуть вплинути на роботу мережі, необхідно звертати 

увагу на забезпечення безпеки. 

Доступність вказує на можливість використання мережі в момент 

звернення користувача. 

Масштабованість показує, наскільки легко мережа може вміщати більшу 

кількість користувачів і відповідати вимогам передачі даних. Якщо проект 

мережі оптимізований тільки для виконання поточних завдань, то розширення 

мережі для відповідності зростаючим вимогам тягне за собою великі труднощі і 

високі витрати. 

Надійність вказує на ступінь безвідмовності компонентів, з яких 

складається мережа: маршрутизаторів, комутаторів, комп’ютерів і серверів. 

Надійність часто вимірюється як ймовірність збою або як середній час 

безвідмовної роботи. 

Часові та якісні показники роботи мережі. 

Ці характеристики і властивості забезпечують способи для порівняння 

різних мережних рішень. В роботі [Shan, 2018] показник мережної безпеки 
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може дати дані, які піддаються кількісній оцінці та які допоможуть фахівцям з 

безпеки забезпечити безпеку комп’ютерних мереж. Однак дослідження 

показників безпеки, засновані на графі атак, не застосовні до характеристик 

внутрішніх атак, тому автори пропонують метод вимірювання безпеки 

внутрішньої мережі, заснований на ймовірності атаки. Переваги їхнього підходу 

полягають у тому, що: передбачений метод спрощення графіка атаки з 

моніторингом вузла подій, який дозволяє вирішити проблему 

експоненціального зростання графу атаки зі збільшенням розміру мережі, 

одночасно знижуючи маскування внутрішніх атак і підвищуючи ефективність 

всього методу; метод розрахунку ймовірності атаки на основі спрощеного графу 

дозволяє спростити складність внутрішніх атак і підвищити точність підходу. 

Результати проведеного аналізу показали, що існує множина показників 

якості роботи мережі та систем виявлення вторгнень і можна обрати ті 

показники, які найкраще підходять для кожного методу управління 

самоподібним трафіком та СВВ [Хорошко, 2012].  

1.2. Аналіз методів безпечної маршрутизації  

У сучасних умовах вибір маршрутів передачі інформації визначається 

вимогами вирішення завдань збалансування навантаження телекомунікаційних 

мереж (ТКМ), задач забезпечення гарантій якості обслуговування – QoS (Quality 

of Service) і інформаційної безпеки. Складність вирішення комплексу 

перерахованих завдань зумовила появу концепції завчасної маршрутизації або 

маршрутизації з попереднім обчисленням шляхів PR (Precomputation Routing) 

[Поповский, 2011]. В ході PR на першому кроці попередньо обчислюється 

множина шляхів між множиною пар вузлів, а на другому – здійснюється 

розподіл трафіків користувачів за цими шляхами з виділенням кожному з них 

необхідної пропускної здатності з метою забезпечення заданих показників 
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якості обслуговування. Концепція PR закладена в так звану модель «від 

управління» [Поповский, 2011; Лемешко, 2012] під час вирішення маршрутних 

завдань в технологіях Tag Switching (Cisco Systems), IP Navigator 

(Ascend/Lucent) і ARIS (IBM). Концепція PR в даний час отримує велике 

поширення внаслідок своїх переваг перед іншими технологіями маршрутизації 

[Chakryan, 2015-3]. 

Особливістю сучасних процесів маршрутизації є наявність великої 

кількості загроз інформаційній безпеці, спрямованих на різні елементи системи 

маршрутизації. Так, наприклад, згідно з дослідженням [Лукацкий, 2018], в 

мережі можливий неавторизований доступ зловмисників до трафіка через взяття 

ними під контроль вузлів мережі. Можливі такі види інформаційних атак, як 

компрометація пристроїв постачальника послуг, злам станцій управління 

мережею, атаки на транзитні пристрою між провайдерами і т. ін. Необхідно 

зазначити, що забезпечення конфіденційності інформації ефективно 

вирішується з використанням шифрування трафіка. Однак від цього способу 

захисту часто відмовляються заради економії і простоти адміністрування 

віртуальної приватної мережі [Лукацкий, 2018]. Однак не можна виключати і 

«найнебезпечнішу уразливість» будь-яких сучасних інформаційних систем – 

людину, що входить в їхню систему управління. Кадрова політика провайдерів і 

вплив людини на інформаційну безпеку даних компаній і їх клієнтів є окремим 

дослідженням. Однак навіть поверхневий аналіз сучасного стану цієї теми 

показує наявність величезної кількості проблем [Шаньгин, 2017]. 

Небезпечними для комп’ютерної мережі є DDoS-атаки на клієнтські 

мережі, підключені до такої мережі. DDoS-атака призводить до зростання 

інтенсивності атакованого трафіка через маршрутизатори магістральної мережі, 

їхнє перевантаження, і відповідно відмови або затримки в обслуговуванні 

легітимного трафіка. Складність боротьби з такими атаками полягає у тому, що 

не просто відрізнити легітимний трафік від атакованого DDoS-трафіка. 
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У цих умовах актуальним завданням управління трафіком є вибір таких 

маршрутів передачі трафіка, які забезпечують облік як вимог якості 

обслуговування (QoS), так і вимог інформаційної безпеки. Для розрахунку 

якості маршруту в сучасних ТКМ можуть використовуватися такі параметри, як 

затримка інформації, пропускна здатність маршруту, завантаженість і 

надійність каналів зв’язку маршруту. Для обліку інформаційної безпеки 

маршруту використовують показники ризику інформаційної безпеки вузлів 

маршруту, або ймовірності атаки на вузли мережі зловмисником і ступінь 

уразливості системи захисту цих вузлів до таких атак [Замула, 2014; Asif, 2017]. 

Використання цих показників дозволяє вибрати маршрут передачі пакетів з 

більш низькою ймовірністю порушення конфіденційності та цілісності 

інформації, що передається. Однак облік вимог за одним показником при виборі 

маршруту без урахування показників якості обслуговування може призвести до 

неприпустимого погіршення якості роботи мережі. Так, наприклад, вибір більш 

безпечного, з точки зору забезпечення конфіденційності інформації, маршруту 

може не задовольняти вимоги за часом затримки інформації, що критично, 

наприклад, для трафіка сервісів реального часу (IP-телефонія, IPTV, відео за 

запитом, аудіо- та відео - конференції, VoIP і ін.). 

До основних причин погіршення параметрів якості обслуговування 

належить  негативний вплив різнорідності ресурсів, що призводить до 

виникнення вузьких місць мережі, та їх обмеженість під час передачі трафіка. 

Це може бути виражено в тимчасовому зниженні швидкості передачі пакетів, у 

збільшені втрат пакетів та джитеру через перевантаження ресурсів мережі. 

Методи забезпечення QoS спрямовані на запобігання негативних наслідків 

тимчасових перевантажень, що виникають в мережах з комутацією пакетів.  

Проведені в останні десятиліття наукові та експериментальні 

дослідження свідчать, що трафік у комп’ютерних мережах має самоподібні 

(фрактальні) властивості. Це обумовлено особливостями розподілу файлів по 
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серверах, їхніх розмірах, за типовою поведінкою користувачів та змінами 

мережних ресурсів і топологією мережі. Самоподібний трафік викликає значні 

затримки і втрати пакетів, навіть якщо сумарна інтенсивність всіх потоків 

далека від максимально допустимих значень. Експериментальні та чисельні 

дослідження, проведені в останні десятиріччя, свідчать, що трафік у багатьох 

комп’ютерних мережах має самоподібні властивості. Самоподібний трафік 

викликає значні затримки і втрати пакетів, навіть у випадку, якщо сумарна 

інтенсивність усіх потоків далека від максимально допустимих значень. 

Самоподібні властивості інформаційних потоків виявлені у багатьох локальних 

і глобальних телекомунікаційних мережах [Shelukhin, 2007; Riedi, 2002, 

Kantelhardt, 2012; Поповський, 2006]. У зв’язку з вищевикладеним почали 

активно досліджуватися механізми підвищення якості обслуговування і методи 

управління трафіком у комп’ютерних мережах, що функціонують в умовах 

самоподібного трафіка [Шелухин, 2010].  

Завданням даної роботи є розробка методу безпечної маршрутизації, 

який заснований на урахуванні самоподібних властивостей трафіка та виявленні 

вторгнень для зменшення затримки пакетів у мережі та передачі легітимного 

трафіку за найкоротшими шляхами. 

1.3. Аналіз методів безпечного балансування трафіка  

Сучасні мережі зв’язку характеризуються значними слабко 

передбачуваними коливаннями навантаження. Трафік сучасної глобальної 

мережі виявляє експоненціальне зростання, відбуваються значні структурні 

зміни, все більш відчутними стають слабко передбачувані коливання 

навантажень. Процеси конвергенції мереж зв’язку призвели до домінування 

протоколу IP у як універсальний для усіх видів даних, що передаються. Однак 

відсутність вбудованих механізмів інжинірингу трафіка ставить питання про 
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необхідність розробки методів, що дозволяють більш ефективно 

використовувати можливості наявної мережної інфраструктури, але не 

потребують зміни основ функціонування глобальної мережі. Одним з найбільш 

перспективних варіантів вирішення зазначених проблем на сьогоднішній день є 

динамічні механізми балансування трафіка, що викликають пильний інтерес 

наукової спільноти. Застосування даних методів, що реагують на зміни 

мережних навантажень в режимі, близькому до реального часу, для локального 

пом’якшення тимчасових перевантажень в глобальній мережі дозволить 

позбутися недоліків, що мають існуючі мережі. [Kurose, 2012; Wenhong Tian, 

2014; Hisao Kameda, 1997; Red Hat, 2015]. 

Збільшення попиту на пристрої балансування навантаження з метою 

задоволення більш сучасних вимог щодо доставки сервісів та додатків і 

підвищення продуктивності додатків призвело до стрімкого розвитку 

балансувальників. 

Як відомо, балансувальники – це спеціалізовані мережні пристрої, 

призначені для підвищення продуктивності, безпеки та відмовостійкості 

додатків, що доставляються по мережі. Вони можуть підтримувати як 

позитивні, так і негативні моделі безпеки. Коли балансувальник знаходиться в 

режимі «навчання», він може аналізувати трафік для визначення характеру 

функціонування, який вказує на нормальну поведінку. Якщо був відправлений 

шкідливий вхідний запит, наприклад, за допомогою впровадження SQL або 

міжсайтового скриптинга, він автоматично визначить цей запит і заблокує його. 

Він також може використовувати захист на основі сигнатур за допомогою 

інтеграції зі сторонніми постачальниками рішень для забезпечення безпеки, 

такими як Qualys. Об’єднання цих методів захисту дозволяє балансувальнику 

використовувати комплексну гібридну модель безпеки для додатків і 

користувачів. 

http://www.amazon.com/James-F.-Kurose/e/B001IGQHKM/ref=ntt_athr_dp_pel_1


61 

 

Балансування навантаження широко використовується в корпоративних 

системах захисту, забезпечуючи рівномірне навантаження на сервери, для 

захисту веб-сервісів і сайтів, у системах фільтрації веб-контенту і т. ін. Також 

існують різні онлайн-сервіси з організації балансування за певним методом. 

Можливість здійснювати балансування навантаження додатків, що 

використовують протокол HTTP/HTTPS, і працювати з особливими 

можливостями рівня 7 або використовувати балансування навантаження суворо 

на 4 рівні для додатків, які працюють з протоколами TCP і UDP. 

Вибирати балансувальник навантаження необхідно залежно від потреб 

програми. Якщо потрібне гнучке управління додатком, рекомендується 

використовувати балансувальник додатків. Якщо для програми потрібна дуже 

висока продуктивність і статична IP адреса, рекомендується використовувати 

мережний балансувальник [AWS, 2019]. Порівняння балансувальників за 

показниками наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1.  

Порівняння балансувальників 

Можливості 
Балансувальник 

додатків 

Мережний 

балансувальник 

Класичний 

балансувальник 

Протоколи HTTP, HTTPS TCP, UDP, TLS 
TCP, SSL/TLS, HTTP, 

HTTPS 

Платформи VPC VPC EC2-Classic, VPC 

Перевірка працездатності + + + 

Метрики хмар + + + 

Ведення журналів + + + 

Зональна обробка відмов + + + 

Балансування 

навантаження між 

декількома портами 

одного інстанса 

+ + -  

Захист від видалення 

балансувальника 

навантаження 

+ + -  



62 

 

Продовження таблиці 1.1. 

Можливості 
Балансувальник 

додатків 

Мережний 

балансувальник 

Класичний 

балансувальник 

Настроюваний тайм аут 

неактивного з'єднання 
+ - + 

Балансування 

навантаження між зонами 
+ + + 

Закріплені сеанси + - + 

Статична IP адреса - + - 

Підтримка PrivateLink -  + (TCP, TLS)  -  

Маршрутизація на основі 

CIDR IP-адреси джерела 
+ - - 

Рівень 7 

Маршрутизація на основі 

шляху 
+ -  -  

Маршрутизація на основі 

хоста 
+ -  -  

Вбудована підтримка 

HTTP / 2 
+ -  -  

Перенаправлення + -  -  

Безпека 

Розвантаження SSL + + + 

Server Name 

Indication (SNI) 
+ + -  

Шифрування для 

внутрішнього сервера 
+ + + 

Аутентифікація 

користувачів 
+  -  - 

Власна політика безпеки  - -  + 

 

Надійний моніторинг і аудит. 

Хмарні сервіси надають такі метрики, як кількість активних потоків, 

кількість працездатних хостів, кількість нових потоків, кількість оброблених 

байт і інші.  

Розширене ведення журналу. 

Для запису всіх запитів, відправлених балансувальнику навантаження, 

можна використовувати можливість логування потоків (Flow Logs). Логування 
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потоків захоплює інформацію про IP-трафік, що йде до мережних інтерфейсів у 

VPC або від них. Дані журналів потоків зберігаються з використанням логів. 

Під час додавання TLS серверу в мережному балансувальнику можна 

включити журнали доступу, які містять дані про кожне підключення TLS, що 

отримується сервером, вказуючи TLS-підтвердження, які були виконані як 

успішно, так і з помилкою. 

У зв’язку з масовим поширенням розподілених обчислювальних систем 

стала актуальною проблема їхнього ефективного використання. Одним з 

аспектів даної проблеми є ефективне планування і розподіл завдань усередині 

розподілених обчислювальних систем з метою оптимізації використання 

ресурсів та скорочення часу обчислення. Дуже часто виникає ситуація, за якої 

частина обчислювальних ресурсів простоює, у той час, як інша частина ресурсів 

перевантажена і в черзі є велика кількість задач, що очікують свого виконання. 

Для оптимізації використання ресурсів, скорочення часу обслуговування 

запитів, горизонтального масштабування (динамічне додавання/видалення 

пристроїв), а також забезпечення відмовостійкості (резервування) 

застосовується метод рівномірного розподілу завдань між декількома 

мережними пристроями (наприклад, серверами), який називається балансування 

навантаження, або вирівнювання навантаження (англ. Load Balancing). 

З появою нових завдань програмне забезпечення, що реалізує 

балансування, має прийняти рішення про те, на якому обчислювальному вузлі 

необхідно виконувати обчислення, пов’язані з цим новим завданням. Окрім 

того, балансування передбачає перенесення частини обчислень з найбільш 

завантажених обчислювальних вузлів на менш завантажені вузли. Під час 

виконання завдань процесори обмінюються між собою комунікаційними 

повідомленнями. У разі низьких витрат на комунікацію, деякі процесори 

можуть простоювати, у той час як інші будуть перевантажені. Також будуть 

недоцільними великі витрати на комунікацію. Отже, стратегія балансування має 
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бути такою, щоб обчислювальні вузли були завантажені досить рівномірно, але 

й комунікаційне середовище не має бути перевантаженим. 

Задачі балансування обчислювального навантаження у розподілених 

системах. Проблема балансування обчислювального навантаження виникає за 

кількома основними причинами [Kurose, 2012; Hisao Kameda, 1997; Grama, 

2003; Performance, 1986]: структура розподіленого додатка є неоднорідною, 

різні логічні процеси вимагають різних обчислювальних потужностей; 

структура розподіленої системи також є неоднорідною, тобто різні 

обчислювальні вузли мають різну продуктивність; структура міжвузлової 

взаємодії є неоднорідною, тому що лінії зв’язку, що поєднують вузли, можуть 

мати різні характеристики пропускної здатності. 

Залежно від поставленого завдання можна використовувати статичне або 

динамічне балансування [Kanungo, 2016; Wowza, 2015]. Статичне балансування 

виконується до початку виконання завдань. Однак попереднє розміщення 

логічних процесів за процесорами (серверами) не дає потрібного ефекту. Це 

пояснюється мінливістю обчислювального середовища (вузол може вийти з 

ладу), зайнятістю вузла іншими обчисленнями. Так чи інакше, виграш від 

розподілу логічних процесів за серверами з метою виконання паралельної 

обробки стає неефективним. Динамічне балансування передбачає розподіл 

обчислювального навантаження на вузли під час виконання завдань. Програмне 

забезпечення, що реалізує динамічне балансування, визначає: завантаження 

обчислювальних вузлів; пропускну здатність ліній зв’язку; кількість вільної 

пам’яті; частоту обмінів повідомленнями між логічними процесами завдань 

тощо. На підставі зібраних даних про завдання та обчислювальне середовище 

приймається рішення про розподіл завдань між вузлами мережі. 

Мета балансування завантаження може бути сформульована так: 

виходячи з набору завдань, що включають обчислення і передачу даних, та 

мережі серверів певної топології, знайти такий розподіл завдань за серверами, 

http://www.amazon.com/James-F.-Kurose/e/B001IGQHKM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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який забезпечить приблизно рівне обчислювальне завантаження серверів і 

мінімальні витрати на передачу даних. 

Зазвичай практичне і повне розв’язання задачі балансування 

завантаження складається з чотирьох етапів [Cheng-Zhong Xu, 2017; Ling Zhuo, 

2017; Kanungo, 2016; Воеводин, 2003]: 1) оцінка завантаження обчислювальних 

вузлів; 2) ініціація балансування завантаження; 3) прийняття рішень про 

балансування; 4) розподіл завдань. 

Розглянемо більш детально кожний етап балансування. 

1. Оцінка завантаження системи. 

На цьому етапі здійснюється розрахунок завантаження кожного сервера 

шляхом розрахунку середнього коефіцієнта використання процесорів, пам’яті, 

пропускної здатності мережі і -го сервера. Отримана інформація про 

завантаження використовується для процесу балансування, по-перше, для 

визначення виникнення дисбалансу, по-друге, для визначення нового розподілу 

завдань шляхом обчислення обсягу робіт, необхідного для переміщення 

завдань. Таким чином, якість роботи балансування завантаження безпосередньо 

залежить від точності і повноти інформації. 

2. Ініціалізація. 

Занадто часте виконання балансування навантаження може призвести до 

того, що виконання завдань тільки сповільниться. Витрати на саме 

балансування можуть перевершити можливу вигоду від його проведення. Отже, 

для продуктивності балансування необхідно якимось чином визначати момент 

його ініціалізації. Для цього необхідно: визначити момент виникнення 

дисбалансу навантаження; визначити ступінь необхідності балансування 

шляхом порівняння можливої користі від його проведення та витрат на нього. 

Дисбаланс навантаження може визначатися синхронно і асинхронно. В 

ході синхронного визначення дисбалансу всі процесори (сервери мережі) 

переривають роботу у певні моменти синхронізації і визначають дисбаланс 

https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cheng-Zhong+Xu%22
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навантаження шляхом порівняння завантаження окремого процесора із 

загальним середнім завантаженням. У ході асинхронного визначення 

дисбалансу кожен сервер зберігає історію свого завантаження. У цьому випадку 

момент синхронізації для визначення ступеня дисбалансу відсутній. 

Обчисленням обсягу дисбалансу займається фоновий процес, що працює 

паралельно з завданнями. 

3. Прийняття рішень у процесі балансування. 

Більшість стратегій динамічного балансування завантаження належать 

віднести до класу централізованих або до класу повністю розподілених. 

При централізованій стратегії балансувальник збирає глобальну 

інформацію про стан всієї обчислювальної системи і приймає рішення про 

переміщення задач для кожного з серверів. 

При повністю розподіленій стратегії на кожному сервері виконується 

алгоритм балансування навантаження, сервери обмінюються між собою 

інформацією про їхній стан. Переміщення завдань відбувається тільки між 

сусідніми процесорами. 

4. Розподіл завдань. 

Існує множина алгоритмів балансування (розподілу завдань). Однак 

кожен з алгоритмів має переваги і недоліки [Gupta, 2013; Kashyap, 2014]. 

Найчастіше використовуваними алгоритмами балансування навантаження є 

такі: Round Robin Weight [Keshav, 1997; Ghuge, 2014; Rajwinder, 2014], 

Connection mechanism [Hu, 1998; Singhal, 2011; Katyal, 2013; Kashyap, 2014], 

Least Connection [Mishra, 2012; Kashyap, 2014] та Compare and Balance [Hu, 1998; 

Gupta, 2013; Rajwinder, 2014] та багато інших. Можна обрати найбільш 

відповідний залежно від поставлених завдань та структури комп’ютерної 

мережі. 

З появою нових завдань програмне забезпечення, що реалізує 

балансування, має прийняти рішення про те, на якому обчислювальному вузлі 
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необхідно виконувати обчислення, пов’язані з цим новим завданням. Крім того, 

балансування передбачає перенесення частини обчислень з найбільш 

завантажених обчислювальних вузлів на менш завантажені вузли. Під час 

виконання завдань процесори обмінюються між собою комунікаційними 

повідомленнями. У разі низьких витрат на комунікацію, деякі процесори 

можуть простоювати, у той час, як інші будуть перевантажені. Також будуть 

недоцільні великі витрати на комунікацію. Отже, стратегія балансування має 

бути такою, щоб обчислювальні вузли були завантажені досить рівномірно, але 

й комунікаційне середовище не має бути перевантаженим [Cardellini, 1999; 

Гуревич, 2010; Ghuge, 2014; Red Hat, 2015]. 

Велика увага у науковій літературі приділяється питанням управління 

навантаженням у розподілених системах. Теоретичні дослідження і розробка 

фундаментальних основ розподілу навантаження, створення математичного 

апарату, моделей та методів управління для розподілу навантаження у 

розподілених системах розглядалися у роботах вчених [Kameda, 1997; Cardellini, 

2001; Casalicchio, 2001; Hong, 2006; Randles, 2010; Mehta, 2011; Sran, 2013]. 

Розроблялися і вдосконалювалися алгоритми балансування навантаження, 

залежні від часу завершення завдання на машині, в [Keshav, 1997; Elzeki, 2012], 

алгоритми грубої сили та алгоритми, засновані на статистичних даних, 

розглядалися в роботах [Hu, 1998; Ghanbari, 2012; Chen, 2013; Liu, 2013], 

алгоритми, засновані на біологічних феноменах, розглядалися у [Mishra,2012; 

Dhinesh, 2013], а також багатьма іншими вченими, які працюють над 

проблемами розподілу навантаження. 

Основні властивості та класифікація алгоритмів балансування 

навантаження. 

Алгоритми балансування навантаження можуть бути класифіковані за 

кількома типами [Gupta, 2013; Kashyap, 2014].  

– На основі поточного стану системи. 
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Статичний алгоритм. 

Поточний стан вузла не враховується, потрібна попередня база знань про 

статистику кожного вузла і вимоги користувача, не гнучкий, не масштабується, 

не сумісний з мінливими вимогами користувачів і завантаження. 

Використовується в однорідному середовищі. 

Динамічний алгоритм. 

Цей тип алгоритму працює відповідно до динамічних змін стану вузлів, 

тобто він збирає, зберігає і аналізує інформацію про стан системи. Через це 

таким алгоритмам властиві великі накладні витрати на балансування. Необхідно 

враховувати розташування процесора, якому передається навантаження від 

перевантаженого процесора, оцінку навантаження, обмеження числа міграцій. 

Якщо який-небудь вузол дав збій, це не зупинить роботу всієї мережі, але 

вплине на продуктивність системи. Використовується у гетерогенному 

середовищі. 

– На основі ініціатора алгоритму. 

Ініційований відправником: відправник визначає, що кількість вузлів 

велика, й ініціює виконання алгоритму балансування навантаження. 

Ініційований одержувачем: вимоги про балансування навантаження 

можуть бути визначені одержувачем/сервером у хмарі, і тоді сервер ініціює 

виконання алгоритму балансування навантаження. 

Симетричний: є поєднанням типів ініційованих відправником і 

отримувачем алгоритмів. 

Динамічний підхід балансування навантаження поділяється на два типи: 

розподілений і нерозподілений (централізований) підходи. Вони визначаються 

таким чином: 

– у нерозподіленому підході один вузол або група вузлів відповідають за 

управління та розподіл всією системою. Інші вузли не розподіляють завдання і 

не виконують керуючі функції, отже цей тип алгоритмів не є відмовостійким, у 
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ньому може статися перевантаження центрального процесора прийняття 

рішень. Корисні в невеликих мережах з низьким навантаженням; 

– у розподіленому підході кожен вузол незалежно від інших будує свій 

вектор навантаження. Всі процесори у мережі відповідальні за розподіл 

навантаження і наповнення власної локальної бази даних для прийняття 

ефективних рішень балансування. Це призводить до великих комунікаційних 

витрат і складності алгоритмів. Корисні у великих і гетерогенних мережах. 

З розподіленим підходом балансування навантаження може мати дві 

форми: кооперативну і некооперативну. У кооперативній формі вузли 

працюють пліч-о-пліч для досягнення спільної мети, наприклад, поліпшення 

загального часу відгуку. З некооперативним підходом балансування вузол 

працює незалежно від мети, наприклад, поліпшення часу виконання місцевого 

завдання. 

Вузли постійно взаємодіють один з одним і з розподіленим підходом 

генерують більше повідомлень, ніж з нерозподіленим. Передача повідомлень 

між вузлами для обміну інформацією про оновлення системи може призвести до 

зниження продуктивності системи [Kameda, 1997]. Один вузол або група вузлів 

вирішує завдання балансування навантаження з нерозподіленим підходом, він 

може приймати дві форми: централізованої та напіврозподіленої. 

У централізованих алгоритмах один вузол одноосібно відповідає за 

балансування навантаження всієї системи і називається центральним вузлом. 

Використовується у невеликих мережах. У напіврозподілених алгоритмах 

кластер формується групою вузлів системи, балансування навантаження 

відбувається у кожному кластері з централізованого типу. Серед вузлів у 

кластері центральний вузол иніціалізує балансування навантаження у цій групі. 

Напіврозподілені алгоритми обмінюються великою кількістю повідомлень 

порівняно з централізованими. 
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Класифікація алгоритмів балансування навантаження наведена на 

рисунку 1.1 

 

Рис. 1.1. Класифікація алгоритмів балансування навантаження 

Показники ефективності алгоритмів балансування. 

Ефективність алгоритмів балансування навантаження визначається 

представленими нижче показниками [Ghuge, 2014; Raghava, 2014].  

1. Пропускна здатність. 

Цей показник використовується для оцінки загальної кількості завдань, 

що успішно завершені. Висока пропускна здатність необхідна для загальної 

продуктивності системи. 

2. Витрати. 

Витрати пов’язані з роботою будь-якого алгоритму балансування 

навантаження і вказують на вартість процесів, що беруть участь у вирішенні 

задачі, перерозподілі процесів. Вони мають бути якомога нижче. 

3. Відмовостійкість. 
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Цей показник вимірює здатність алгоритму рівномірно виконувати 

балансування навантаження у разі будь-якого збою в роботі. Гарний алгоритм 

балансування навантаження має бути дуже нечутливим до несправностей. 

4. Час міграції. 

Визначається як загальний час переходу завдання від одного вузла або 

ресурсу до іншого. Він повинен бути зведеним до мінімуму. 

5. Час відгуку. 

Вимірюється як інтервал часу між відправленням запиту й одержанням 

відповіді. Він має бути зведеним до мінімуму, щоб підвищити загальну 

продуктивність. 

6. Використання ресурсів. 

Показник використовується для забезпечення належного використання 

всіх ресурсів, які включені в систему. Даний показник має бути оптимізованим 

для ефективності алгоритму балансування навантаження. 

7. Масштабованість. 

Це здатність алгоритму виконувати рівномірне балансування 

навантаження у системі відповідно до вимог зі збільшенням числа вузлів. 

Кращим є алгоритм з високою масштабованістю. 

8. Продуктивність. 

Може бути визначена як ефективність системи. Даний показник має бути 

поліпшений за розумних витрат, наприклад, зменшуючи час відгуку та 

зберігаючи допустимі затримки. 

Проведено аналіз існуючих алгоритмів балансування та показників якості 

балансування, результати якого необхідно враховувати при розробці методу 

балансування самоподібного навантаження  



72 

 

1.4. Аналіз методів балансування трафіка в системах виявлення 

вторгнень 

Компоненти системи виявлення вторгнень. Система виявлення 

вторгнень включає консоль управління та датчики. Консоль управління – 

консоль управління та звітності. Датчики – це агенти, які контролюють хости 

або мережі в режимі реального часу. Система виявлення вторгнень має базу 

підписів про атаку. Підписи атаки є зразками різних типів раніше виявлених 

атак. 

Якщо датчики виявляють будь-яку шкідливу активність, він відповідає 

зловмисному пакету проти бази даних підписів атаки. У разі виявлення 

відповідності датчик повідомляє про шкідливу активність на консолі 

управління. Датчик може здійснювати різні дії залежно від того, як вони 

налаштовані. Наприклад, датчик може скинути TCP-з’єднання, надіславши TCP 

FIN, змінити список контролю доступу на маршрутизаторі шлюзу або 

брандмауері або надіслати електронною поштою повідомлення адміністратору 

для відповідних дій [Воеводин, 2003]. 

Види систем виявлення вторгнень. 

Загалом існує два типи систем виявлення вторгнень. Це система 

виявлення вторгнень, заснована на хості, та мережна система виявлення 

вторгнень. Система виявлення вторгнень на базі хоста має лише датчики на 

основі хоста, а мережна система виявлення вторгнень має мережний сенсор, як 

пояснено на рисунку 1.2. 

Як зображено на рисунку 1.2, мережний датчик СВВ має два інтерфейси. 

Один із інтерфейсів є керованим. Консоль управління СВВ зв’язується з 

датчиком через інтерфейс управління. Інший інтерфейс СВВ знаходиться в 

безладному (прослуховувальному) режимі. Доступ до цього інтерфейсу не 

можна використовувати через мережу та не керувати ним. 
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Рис. 1.2. Розгортання датчиків СВВ та консолі управління в мережі 

Інтерфейс моніторингу підключень до мережного сегмента, за яким 

здійснюється моніторинг [Гетьман, 2015]. Датчик вивчає кожен пакет, який 

передається в мережному сегменті. Сенсори на основі мережі застосовують 

заздалегідь визначені підписи атаки до кожного кадру, щоб виявити атакований 

трафік. Якщо він знайде збіг з будь-яким підписом, він повідомляє консоль 

управління. Деякі виробники пропонують мережні датчики, що працюють на 

робочому місці. Деякі виробники пропонують сенсорні прилади з власною 

операційною системою та сенсорним програмним забезпеченням [Хорошко, 

2012-1]. 

На рисунку 1.2 інтерфейс пунктирної лінії на кожному мережному 

датчику СВВ (показаний як мережна СВВ) є інтерфейсом управління, а 

інтерфейс товстої лінії – інтерфейсом моніторингу. 
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Як показано, інтерфейс управління підключається до VLAN управління 

(VLAN0). У цьому прикладі консоль управління також встановлена в VLAN 

управління. Консоль управління може бути підключена до будь-якої іншої 

VLAN, але вона повинна мати можливість спілкуватися з іншими VLAN, до 

яких підключені інтерфейси управління сенсорами СВВ на основі мережі. 

Рекомендується підключити інтерфейси управління мережної СВВ та консолі 

управління до тієї ж VLAN. 

З іншого боку, системи виявлення вторгнень на основі хоста працюють з 

хостами. Датчик на основі хоста – це програмне забезпечення, яке працює на 

хості, що захищається. Він контролює системний аудит та журнали подій. Коли 

будь-який з цих файлів змінюється, датчик СВВ порівнює новий запис журналу 

з підписами атаки, щоб побачити, чи є відповідність. У разі виявлення 

відповідності датчик повідомляє консоль управління. 

Датчики на основі хоста не роблять жодного аналізу рівня пакетів. 

Натомість вони контролюють діяльність на рівні системи. Наприклад, 

несанкціонований користувач (крім адміністратора) змінює файли реєстру в 

системі Windows NT або змінює / etc / password або / etc / shadow файл у системі 

Unix, користувач намагається увійти о 19:00 вечора, хоча користувач може 

входити лише між 9:00 та 17:00. 

Датчики, що базуються на хості, відстежують такі дії, і якщо вони 

виявляють аномалію, відповідають на повідомлення адміністратора. 

Ідентифікатори, що базуються на хостах, зростали з роками. Деякі системи на 

основі СВВ на хостах регулярно перевіряють ключові системні файли та 

виконувані файли через контрольні суми на предмет несподіваних змін. Деякі 

продукти слухають діяльність на основі порту та попереджають адміністраторів 

про доступ до певних портів. Системи виявлення вторгнень, засновані на 

мережі, мають свої переваги та недоліки.  
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Переваги мережних систем виявлення вторгнень. 

1. Низька вартість володіння: мережна СВВ може бути розгорнута для 

кожного сегменту мережі. СВВ відстежує мережний трафік, призначений для 

всіх систем у мережному сегменті. Це скасовує вимогу завантаження 

програмного забезпечення на різних хостах у мережному сегменті. Це зменшує 

накладні витрати, оскільки немає необхідності підтримувати сенсорне 

програмне забезпечення на рівні хоста. 

2. Легше розгортати: мережні СВВ легше розгортати, оскільки це не 

впливає на існуючі системи чи інфраструктуру. Мережні системи СВВ не 

залежать від операційної системи. Датчик СВВ на основі мережі 

прослуховуватиме всі атаки на мережний сегмент незалежно від типу 

операційної системи, на якій працює цільовий хост. 

3. Виявлення мережних атак: мережні СВВ-датчики можуть виявляти 

атаки, які датчикам на основі хоста не вдається виявити. Мережна СВВ 

перевіряє всі заголовки пакетів на наявність будь-якої шкідливої атаки. Багато 

DoS-атак (denial of service) заснованих на ІР, таких як атака TCP SYN, 

фрагментована атака пакетів тощо, можна ідентифікувати лише за допомогою 

перегляду заголовків пакетів під час передачі в мережі. 

4. Зберігання доказів: мережний СВВ використовує живий мережний 

трафік і здійснює виявлення вторгнень у режимі реального часу Тому 

зловмисник не може вилучити докази нападу. Ці дані можуть бути використані 

для криміналістичного аналізу. З іншого боку, хост-датчик виявляє атаки, 

переглядаючи файли системного журналу. Багато хакерів здатні вносити зміни 

до файлів журналів, щоб вилучити будь-які докази нападу. 

5. Виявлення в реальному часі та швидке реагування: мережний СВВ 

відстежує трафік у режимі реального часу. Таким чином, мережний СВВ може 

виявляти зловмисну активність під час їхнього виникнення. Виходячи з 

налаштування датчика, таку атаку можна зупинити ще до того, як вони зможуть 



76 

 

потрапити на хост і скомпрометувати систему. З іншого боку, хост-системи 

виявляють атаки, переглядаючи зміни, внесені до системних файлів. До цього 

часу критичні системи, можливо, вже були порушені. 

6. Виявлення невдалих атак: мережний СВВ-датчик, розгорнутий за 

межами брандмауера (як показано на рисунку 1.2 вище), може виявити 

зловмисні атаки на ресурси за брандмауером, навіть якщо брандмауер може 

відхиляти ці спроби. Ця інформація може бути дуже корисною для 

криміналістичного аналізу. Датчики, що базуються на хості, не бачать 

відхилених атак, які ніколи не могли потрапити на хост всередині брандмауера. 

Проблеми виявлення вторгнень. 

Системи виявлення вторгнень теоретично виглядають як інструмент 

захисту, який потребує кожна організація. Однак є деякі проблеми, з якими 

стикаються організації під час розгортання системи виявлення вторгнень. Вони 

обговорюються нижче. 

1. Сама технологія СВВ зазнає вдосконалень. Тому для організацій дуже 

важливо чітко визначити свої очікування від впровадження СВВ. Технологія 

СВВ не досягла такого рівня, коли вона не потребує втручання людини. 

Зазвичай, сьогоднішня технологія СВВ пропонує деяку автоматизацію, як 

сповіщення адміністратора у разі виявлення зловмисної активності, відхилення 

від шкідливого з’єднання протягом певного періоду часу, динамічна зміна 

списку контролю доступу маршрутизатора, щоб зупинити зловмисне з’єднання 

тощо. 

Але все ще дуже важливо регулярно контролювати журнали СВВ, щоб 

залишатися на початку подій. Щоденний моніторинг журналів необхідний для 

аналізу виду шкідливих дій, виявлених СВВ протягом певного періоду часу. 

Сьогоднішній СВВ ще не досяг рівня, на якому він може дати історичний аналіз 

вторгнення, виявленого за певний проміжок часу. Це все ще ручна діяльність. 
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Тому для організації важливо мати чітко визначений план поводження та 

реагування на інциденти, якщо втручання виявлено і повідомляє СВВ. Крім 

того, організація повинна мати кваліфікований персонал з безпеки, щоб 

обробляти подібний сценарій. 

2. Успіх впровадження СВВ значною мірою залежить від того, як вона 

була розгорнута. На етапі проектування, а також на етапі реалізації потрібно 

багато плану. У більшості випадків бажано реалізувати гібридне рішення 

мережного і хостового СВВ, щоб отримати вигоду з обох. Насправді одна 

технологія доповнює іншу. 

Однак це рішення може відрізнятися від однієї організації до іншої. 

Мережний СВВ – це безпосередній вибір для багатьох організацій через його 

здатність контролювати декілька систем, а також той факт, що він не вимагає 

завантаження програмного забезпечення у виробничу систему на відміну від 

хоста СВВ. 

Деякі організації реалізують гібридне рішення. Організаціям, що 

впроваджують хост на базі СВВ, слід пам’ятати, що програмне забезпечення 

СВВ, засноване на хості, є процесором та пам’яттю. Тому дуже важливо мати 

достатню кількість доступних ресурсів у системі, перш ніж встановлювати на 

ній датчик на основі хоста. 

3. Важливо подбати про співвідношення датчика та менеджера. Для 

обчислення цього співвідношення не існує правила великого пальця як такого. 

Значною мірою це залежить від того, скільки різних видів трафіка контролюється 

кожним датчиком і в якому середовищі. Багато організацій застосовують 

співвідношення 10: 1. Деякі організації застосовують 20: 1, а інші 15: 1. 

Дуже важливо розробити базову політику перед початком впровадження 

СВВ та уникати помилкових позитивних результатів. Неправильно 

налаштований датчик СВВ може надсилати на консоль багато помилкових 
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позитивних даних, і навіть 10: 1 або навіть краще співвідношення датчика до 

консолі може бути недостатнім. 

4. Технологія СВВ є реактивною та не є проактивною. Технологія СВВ 

працює над підписами атаки. Підписи нападів – це моделі попередніх атак. Базу 

даних підписів потрібно оновлювати щоразу, коли буде виявлено різного типу 

атаку, і з’явились виправлення для неї. Частота оновлення підписів змінюється 

від постачальника до постачальника. 

5. Розгортаючи мережне рішення СВВ, важливо пам’ятати про один 

дуже важливий аспект мережної СВВ у комутованому середовищі. На відміну 

від мережі на базі HUB, де хост на одному порту може бачити трафік поза будь-

яким іншим портом HUB, у комутованій мережі, проте трафік одного порту не 

може бачити хост іншого порта, оскільки вони знаходяться в різних областях 

зіткнення. 

Датчик СВВ на основі мережі повинен бачити трафік порта та поза ним, 

щоб виявити будь-який шкідливий трафік. У переключеному середовищі для 

досягнення цього потрібне дзеркальне відображення або прокручування портів. 

Одна ціла VLAN може бути перенесена на один порт, на якому встановлений 

мережний датчик СВВ. 

Висновок: СВВ стають логічним наступним кроком для багатьох 

організацій після розгортання технології брандмауера в мережному периметрі. 

СВВ може забезпечити захист від зовнішніх користувачів та внутрішніх 

зловмисників, коли трафік взагалі не проходить через брандмауер. 

Однак наступні моменти дуже важливі, щоб завжди пам’ятати. Якщо всі 

ці пункти не дотримані, реалізація СВВ разом із брандмауером не може 

створити інфраструктуру з високою захищеністю. 

Аналіз методів балансування навантаження в СВВ. 

Збільшення трафіка та необхідність повного аналізу стану висувають 

високі обчислювальні вимоги до мережних систем виявлення вторгнень мережу 
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(мережна СВВ) та мотивують потребу розподілених архітектур з декількома 

датчиками. В умовах зростаючої кількості трафіка з великими хвостами 

статичні правила диспетчеризації ділянок трафіка між розподіленими 

датчиками викликають сильний дисбаланс. Отже, розподілена архітектура 

мережної СВВ має поєднуватися з адекватними механізмами динамічного 

перерозподілу навантаження. В роботі [Andreolini, 2007] автори пропонують та 

порівнюють різні політики щодо активації / деактивації динамічного 

балансувальника навантаження. Вони розглядають та порівнюють схеми 

одинарних та подвійних порогових значень та представлення навантажень на 

основі моделей ресурсів та моделей агрегації навантажень.  

Для отримання цілком надійного аналізу СВВ має відстежувати, збирати 

та вивчати кожне окреме з’єднання зі швидкістю проводу. Будь-яка архітектура, 

що базується лише на одному датчику руху, не може бути достатньою для того, 

щоб стикатися з мережами, які характеризуються постійним збільшенням 

потужностей та трафіка. 

Отже, розподілені архітектури з декількома датчиками є найбільш 

ефективним рішенням для масштабованого аналізу трафіка нинішніх та 

майбутніх швидкісних мереж. Ці розподілені архітектури характеризуються 

набором декількох зрізів, які присвоюють частини мережного трафіка різним 

датчикам мережної СВВ за допомогою певної політики формування трафіка. 

Кожен датчик мережної СВВ (короткий датчик) аналізує отриманий трафік на 

присутність незаконних мережних дій і при необхідності генерує сповіщення. 

Основна проблема полягає в тому, що вхідний трафік, отриманий розподіленою 

архітектурою мережної СВВ, має великі хвостові характеристики [Kang, 2009; 

Akujuobi, 2007] та множину сплесків [Jeong, 2017]. Якби система прийняла 

статистичний розподіл трафіку, кількість трафіка, що досягає кожного датчика, 

була б надзвичайно мінливою і спричинила б серйозні ситуації з 

неврівноваженим навантаженням, що зумовлює ризики втрат пакетів. З цієї 
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причини необхідно повторити динамічний перерозподіл навантаження між 

датчиками. З цією метою вводиться координатор, який отримує періодичну 

інформацію про стан датчиків і на основі певної політики може активувати 

механізм балансування навантаження для переміщення ділянок мережного 

трафіка з перевантажених на менш навантажені датчики. 

Умови завантаження кожного датчика зазвичай оцінюються за 

допомогою періодичної вибірки відстежуваних необроблених даних, які 

називаються ресурсними заходами або зразками. Хоча одна міра пропонує 

миттєвий вигляд умов навантаження датчика, це не допомагає системі 

відрізнити реальні умови перевантаження від перехідних піків. Отже, в умовах 

мультифрактального трафіка з несподіваними сплесками та сплесками 

надходження даних вкрай важко визначити найкращу політику рішення щодо 

активації та алгоритм перерозподілу завантаження для процесу збалансування 

навантаження. 

Незважаючи на те, що є багато досягнень у створенні кращого 

обладнання для СВВ, існує відтермінований час, перш ніж мережі можуть 

отримати користь від цього на практиці. Робота [Heorhiadi, 2012] доповнює 

існуючі дослідження щодо масштабування апаратних засобів мережної СВВ для 

кращого використання та розширення існуючих розгортань мережної СВВ. З 

цією метою автори запропонували загальну архітектуру мережної СВВ, щоб 

використовувати три можливості: завантаження обробки на інші вузли шляху 

маршрутизації пакета, реплікацію трафіку на вузли, що не завантажені 

(наприклад, на кластери мережної СВВ), та агрегацію для розділення 

коштовних завдань мережної СВВ. Результати впровадження багатьох реальних 

топологій показують, що ця архітектура значно зменшує максимальне 

навантаження на обчислення, забезпечує кращу стійкість під час змінності 

трафіка та пропонує покращене охоплення виявлення для сценаріїв, що 

потребують перегляду в мережі. 
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При швидко зростаючих швидкостях мережі ємність датчика мережної 

СВВ може обмежувати здатність системи виявляти вторгнення. Паралельна 

архітектура мережної СВВ, запропонована в [Schaelicke, 2005], долає це 

обмеження, розподіляючи навантаження на мережний трафік через масив 

сенсорних вузлів. Спираючись на спеціальний апаратний балансир 

навантаження та економічно ефективні позаштатні датчики, система 

використовує нові евристики збалансування навантаження без стану, щоб 

запобігти обмеженням масштабованості. Він також використовує динамічний 

зворотний зв’язок від сенсорних вузлів для адаптації до змін мережного 

трафіка.  

Виходячи з проведеного аналізу задача балансування навантаження в 

СВВ є актуальною та потребує вирішення. 

1.5. Аналіз методів виявлення вторгнень 

З урахуванням методів виявлення вторгнень СВВ можна розділити на 

два основних типи систем: на основі сигнатур і аномалій [Jeong, 2017; 

Schaelicke, 2005; Heorhiadi, 2012].  

Метод аналізу аномалій. СВВ на основі аномалій створюють профіль, 

відстежуючи нормальну активність в системі [Jeong, 2017]. Цей профіль 

використовується, щоб знайти відхилення спостережуваних дій від нормальної 

поведінки системи і повідомити про них як про аномалії. У системах такого 

типу дуже важливо правильно визначити нормальний профіль системи в 

автономному режимі або в режимі онлайн [Barracuda, 2019]. В іншому випадку 

будь-яка активність, яка відрізняється від створеного профілю, може бути 

ідентифікована як вторгнення, і, отже, система може страждати від високого 

рівня помилкових спрацьовувань, який викликаний маркуванням будь-якої 
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неінтрузивної ненормальної поведінки як шкідливої. На відміну від систем на 

основі сигнатур, системи на основі аномалій здатні виявляти нові типи атак. 

Система виявлення вторгнень, яка використовує методи виявлення 

аномалій для виявлення зловмисних дій, називається системою виявлення 

аномалій. Системи виявлення аномалій побудовані на основі припущення, що 

вторгнення є підмножиною аномалій [Barracuda, 2019]. В ідеальному випадку 

кожна виявлена аномалія фактично є вторгненням, що означає відсутність в 

системі помилкових спрацьовувань. Відповідно до цього припущення, системи 

виявлення аномалій здатні виявляти нав'язливі дії, навіть якщо атаки 

запускаються з законного облікового запису користувача. Однак основним 

недоліком систем виявлення аномалій є висока частота помилкових 

спрацьовувань, що виникають під час спостереження за будь-якою законною 

ненормальною активністю в контрольованій системі або мережі. У реальних 

додатках тягар помилкових спрацьовувань може призвести до збою СВВ 

[Barracuda, 2019]. З іншого боку, в ході виявлення аномальних дій системний 

адміністратор повинен витратити багато часу на виявлення першопричини 

згенерованих аварійних сигналів [Gagnon, 2009]. Зі збільшенням кількості 

аварійних сигналів системний адміністратор може не мати можливості 

відслідковувати всі ініційовані попередження або може просто відключити 

генератор аварійних сигналів. Отже, ряд дійсних сигналів тривоги може бути 

втрачений серед великої кількості помилкових сигналів в системному трафіку.  

Загальний процес системи виявлення аномалій можна розділити на дві 

фази: навчання і тестування. На етапі навчання нормальний профіль системи 

будується СВВ. Цей профіль становить нормальну поведінку системи в 

термінах певних характеристик і метрик. На етапі тестування СВВ відстежує 

поточні дії системи або мережі і намагається знайти відхилення, порівнюючи 

навчений профіль з новими даними [Jabez, 2015]. Системи виявлення аномалій 
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можуть використовувати різні методи щодо доступних функцій даних. До них 

належать методи на основі статистики і машинного навчання.  

Метод заснований на аналізі статистичних даних. У методах, 

заснованих на статистиці, система підтримує два профілі для нормальної і 

поточної поведінки системи або мережі. У кожному з цих профілів поведінка 

системи моделюється шляхом розрахунку деяких статистичних показників, 

таких як середнє значення, стандартне відхилення, розподіл даних і т. ін. 

[Jyothsna, 2019; Das, 2002]. Коли в системі або мережі запускається новий набір 

дій, СВВ намагається знайти відхилення між двома профілями відповідно до 

згаданих мір. Використовуючи деякі статистичні тести, система обчислює 

показник аномалії для поточного профілю, який показує ступінь відхилення від 

норми. Якщо оцінка аномалії вище певного порогу, система викликає тривогу 

як ознаку аномалії [Jabez, 2015]. 

Методи, засновані на статистиці, мають ряд переваг. По-перше, вони не 

мають потреби в будь-яких попередніх знаннях про систему або мережу, 

оскільки нормальний профіль може бути створений тільки шляхом 

спостереження за діями в системі протягом певного періоду часу. Крім того, 

оскільки ці підходи використовують статистичні моделі, вони особливо 

ефективні під час виявлення атак, що відбуваються протягом тривалих періодів 

часу [Das, 2002; Lazarevic, 2013; Liu, 2016]. З іншого боку, засновані на 

статистиці підходи, мають два основних недоліки. У цих методах зловмисник 

може навчити систему, щоб можна було припустити, що нав'язлива поведінка є 

нормальною. Більш того, основним принципом цих підходів є моделювання 

точок даних як стохастичних розподілів, які передбачають квазістаціонарний 

процес [Tyralis, 2011].  

Методи машинного навчання.  

У підходах, заснованих на машинному навчанні, система намагається 

вивчити шаблони даних і побудувати модель для класифікації аналізованих 
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моделей [Tyralis, 2014; Tyralis, 2018]. Використовуючи цю модель, системи 

виявлення аномалій, засновані на машинному навчанні, можуть поліпшити свої 

характеристики відповідно до попередніх результатів. Техніки, засновані на 

машинному навчанні [Arjunan, 2010; Breiman, 2001; Cielen, 2016; Kirichenko, 

2020; Kirichenko, 2019], можуть використовувати навчання під наглядом або без 

нього. У контрольованому навчанні набір помічених даних використовується 

системою на етапі навчання. Кожен ярлик є класом дій, таких як шкідливі або 

звичайні. Після створення моделі на основі характеристик даних і відповідних 

їм міток система здатна робити прогнози для класифікації нових даних, 

доступних на етапі тестування. 

З іншого боку, під час навчання без учителя доступний набір даних не 

позначається. У цьому методі система намагається проаналізувати структуру 

даних й ідентифікувати подібні точки даних, що робить його досить 

ефективним у вирішенні проблем кластеризації [Kopelo, 2013; Радівілова, 2017]. 

Переваги і недоліки методів виявлення вторгнень наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Переваги і недоліки методів виявлення вторгнень 

Засновані на сигнатурах 

(засновані на знаннях) 

Засновані на аномаліях 

(засновані на поведінці) 

Засновані на аналізі стану 

Переваги: 

Найпростіший і ефективний 

метод виявлення відомих 

нападів. 

Докладний контекстний 

аналіз і виявлення атак 

шляхом зіставлення 

захоплених сигнатур із 

заздалегідь визначеними в 

базі знань. 

Висока точність виявлення 

відомих атак. 

Низька вартість обчислень. 

Дуже низька частота 

помилкових спрацьовувань. 

ініціюючи процедури 

обробки інцидентів. 

Переваги: 

Здатність виявляти нові атаки 

або невідомі атаки. 

Виявляє нові і непередбачені 

уразливості. 

Менше залежить від 

операційної системи і сприяє 

виявленню випадків 

зловживання привілеями. 

Використовує статистичний 

тест на зібрану поведінку для 

виявлення вторгнення. 

Може знизити частоту 

помилкових спрацьовувань за 

невідомих атак. 

безпеки. 

 

Переваги: 

Знати і відстежувати стан 

протоколу. 

Відрізняти несподівані 

послідовності команд. 
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Продовження таблиці 1.2 

Засновані на сигнатурах 

(засновані на знаннях) 

Засновані на аномаліях 

(засновані на поведінці) 

Засновані на аналізі стану 

Може відстежувати проблеми 

безпеки в системах, 

Немає необхідності апріорі 

знати про недоліки в системі. 

Може повертатися, щоб 

визначити сигнатури для 

неправильних детекторів. 

 

Недоліки: 

Неможливо виявити нові 

атаки, невідомі атаки, 

ухилення від атак, і варіанти 

відомих атак. 

Невелике розуміння про стан 

і протоколи. 

Складно тримати сигнатури / 

схеми в актуальному стані. 

На підтримку знань йде 

багато часу. 

Висока частота помилкових 

спрацьовувань за невідомих 

атак і т.ін. 

Виявлення тільки тих атак, 

для яких вони навчені. 

Потрібні поновлення з 

сигнатурними атаками. 

Недоліки: 

Слабка точність профілів 

через постійні зміни подій, за 

якими йде обчислення. 

Недоступність під час 

відновлення профілів 

поведінки. 

Потрібно більше часу для 

виявлення атак. 

Точність виявлення залежить 

від кількості зібраної 

інформації (ознак) щодо 

поведінки. 

Добре відомі атаки можуть 

бути не виявленими, якщо 

вони відповідають 

встановленим користувачем. 

Складно виявляються атаки, 

які повільно змінюють 

поведінковий профіль з 

часом. 

Висока частота помилкових 

спрацьовувань через 

фіксований розподіл профілів 

користувачів 

Висока частота хибно-

негативних спрацьовувань 

через широко тренований 

алгоритм виявлення. 

Менш ефективний в 

динамічному середовищі. 

Потрібні великі "тренувальні 

комплекти" для опису 

нормальних моделей 

поведінки. 

Недоліки: 

Ресурсоспоживання на 

відстеження і експертизу 

стану протоколу. 

Неможливо перевірити атаки, 

що виглядають як 

доброякісний протокол 

Поведінки. 

Може бути несумісний з 

виділеними операційними 

системами / точками доступу. 

 

Таким чином всі наведені методи управління трафіком і СВВ можна 

об’єднати в концепцію універсалізації та централізації аналізу трафіка і стану 
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мережі при використанні СВВ шляхом розвитку засобів DPI / DCI. Дана 

концепція може бути позначена як «DPI як сервіс» – під цією назвою вона була 

наведена в роботі [Guo, 2016]. Суть концепції в тому, що якщо в мережі 

використовується велика кількість різних засобів, що реалізують той чи інший 

аналіз трафіка (міжмережні екрани, системи СВВ, оптимізатори трафіку і ін.), то 

є сенс винести весь аналіз в окремий пристрій. Цей пристрій виконуватиме 

повний розбір мережних даних і розсилатиме результати аналізу на всі пристрої 

залежно від їхніх потреб, а ті, в свою чергу, реалізовуватимуть тільки реакцію 

на дані, що надходять [Гетьман, 2015]. Перехід до цієї концепції в чомусь 

аналогічний переходу до програмно-конфігурованих мереж (Software Defined 

Networks, SDN) у питаннях управління трафіком, за якого всі рішення щодо 

використовуваних алгоритмів маршрутизації і рівня їхнього виконання 

переходять від конкретних маршрутизаторів до виділених пристроїв – SDN-

контролерів. Такі підходи спрощують масштабування систем і дозволяють 

ефективно розширювати функціонал без додаткових робіт з інтеграції і 

перенастроювання додатків. Концепція «DPI як сервіс» може бути ефективно 

реалізована в рамках систем уніфікованого управління загрозами (Unified threat 

management, UTM) і уніфікованого управління безпекою (Unified security 

management, USM). Ці системи також є відображенням тенденції централізації у 

вигляді об’єднання функціоналу міжмережних екранів, мережних систем СВВ / 

СПВ, антивірусів, VPN-серверів, фільтрів вмісту, балансування навантаження і 

запобігання витоків даних у рамках єдиної системи. 

Проведено аналіз методів управління трафіком і СВВ, який показав що їх 

можна об’єднати в концепцію універсалізації та централізації аналізу трафіку і 

стану мережі при використанні СВВ шляхом розвитку засобів DPI / DCI. В 

подальшому варто використовувати концепцію DPI. 
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1.6. Аналіз інформаційних потоків даних, що мають фрактальні 

властивості   

Численні дослідження процесів в інформаційних мережах показали, що 

реалізації мережного трафіка мають властивість масштабної інваріантності 

(самоподібністі). Самоподібний трафік має особливу структуру, що зберігається 

на багатьох масштабах – в реалізації завжди присутня деяка кількість дуже 

великих викидів за відносно невеликого середнього рівня трафіка. Ці викиди 

викликають значні затримки та втрати пакетів, навіть коли сумарна потреба всіх 

потоків далека від максимально допустимих значень. 

Самоподібні властивості інформаційних потоків виявлені в багатьох 

локальних і глобальних телекомунікаційних мережах [Leland, 1994; Willinger, 

1997; Ryu, 2001; Abry, 2002; Столлингс, 2003; Sheluhin, 2007; Шелухін, 2008]. У 

зв’язку з вищевикладеним почали активно досліджуватися механізми 

підвищення якості обслуговування і методів управління трафіком у 

мультисервісних мережах, що функціонують в умовах самоподібного і 

мультифрактального трафіка [Vargas-Rosales, 2004; Петров, 2004; De Carvalho, 

2005; Урьев, 2007; Буров, 2009; Шелухін, 2011; Кириченко, 2011; Кириченко, 

2011; Комісарів, 2011]. 

Основні поняття і визначення самоподібних випадкових процесів, 

стосовно до інформаційних потоків даних, були наведені в роботах [Abry, 2000; 

Crovella, 1998; Шелухин, 2008; Riedi, 2002; Городецкий, 2000].  

Стохастичний процес ( ),X t t R  з неперервною змінною часу 

називається самоподібним з параметром , 0 1H H  , якщо для будь-якого 

дійсного значення 0a   скінченновимірні розподіли для ( ),X at t R  ідентичні 

скінченновимірним розподілам ( ),Ha X at t R−   , тобто якщо для будь-яких  

1 21, , , ..., kk t t t R   і будь-яких  0a   виконується 
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   ( ) 2 1 2Low ( ), ..., ( ) Low ( ), ( ), ..., ( )H H H

k kX t X t a X at a X at a X at− − −=  (1.1) 

Коротко рівняння (1.1) можна записати у вигляді 

    Law ( ), Law ( ), .HX t t R a X at t R− =   (1.2) 

Позначення  Law   означає скінченновимірні закони розподілу 

випадкового процесу. Параметр H , що називається параметром Херста, є 

мірою самоподібності стохастичного процесу. 

Початкові моменти самоподібного випадкового процесу можна виразити  

 M ( ) M (1) M (1) ( )
qq qH qH qHX t t X t X C q t    = = = 

     
, (1.3) 

де величина ( ) M (1)
q

C q X =
 

. 

Розглянемо поняття самоподібності для процесів з дискретним часом. 

Нехай 
1 2( , ,...)X X X=  – відрізок стаціонарного в широкому сенсі випадкового 

процесу з дискретним часом {1,2,...}t N = . Припустимо, процес X  має 

автокореляційну функцію такого вигляду: 

 1( ) ~ ( ),r k k L k−
 k →  , (1.4) 

де 0 1   і 
1L  – функція, що повільно змінюється на нескінченності, тобто 

1

1

( )
lim 1

( )t

L tx

L t→
=  для усіх 0x  . 
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Позначимо через 
( ) ( ) ( )

1 2{ , ,...)m m mX X X=  усереднений по блоках довжини 

m  процес X , компоненти якого визначаються рівністю 

 ( )

1

1
( ... ),m

t tm m tmX X X
m

− += + +  ,m t N . (1.5) 

Такий ряд називається агрегованим. Позначимо через ( )mr k  і 
mD  

коефіцієнт кореляції і дисперсію процесу 
( )mX  відповідно. Процес X  

називається суворо самоподібним у широкому сенсі з параметром 

1 ( / 2), 0 1H  = −   , якщо 

 ( ) ( ), ,mr k r k k Z+=   {2,3,...}m ,  

тобто, процес не змінює свій коефіцієнт кореляції після усереднення по блоках 

довжини m . Іншими словами, X  є самоподібним у широкому сенсі, якщо 

агрегований процес 
( )mX  не відрізняється від вихідного процесу ,X  щодо 

статистичних характеристик другого порядку. 

Поняття повільно спадної залежності має ключове значення в теорії 

самоподібних процесів і описує довгострокову пам'ять процесу. Процес X  має 

повільно спадну залежність, якщо виконується відношення (1.4). Таким чином, 

процеси з повільно спадною залежністю характеризуються автокореляційною 

функцією, яка спадає гіперболічно (за степеневим законом) в ході збільшення 

часової затримки. Можна показати, що з (1.4) прямує нескінченність 

автокореляційної функції, тобто ( )
k

r k =  . На відміну від процесів з повільно 

спадною залежністю, процеси з швидко спадною залежністю мають 

автокореляційну функцією вигляду 
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 ( ) ~ , , 0 1kr k k →    ,  

і, як наслідок, скінченність автокореляційної функції: 0 ( )
k

r k   . 

Довгострокова залежність має на увазі властивість самоподібності в 

широкому сенсі зі значенням показника 0.5H   і навпаки. Більшість процесів, 

що мають довгострокову залежність, мають важкі хвости одновимірної функції 

розподілу ймовірностей. Випадкова величина X  має розподіл з важким 

хвостом, якщо 

 [ ] ,  P X x c x −    x →  , (1.6) 

де величина  , 0 2a  , називається параметром форми; 

c  – деяка позитивна константа.  

На відміну від розподілів з легкими хвостами, такими як 

експоненціальне або гауссівське, які мають експоненціальне спадання хвоста, 

випадкові величини з важким хвостом мають хвости, що спадають за 

степеневим (гіперболічним) законом. При 0 2a   випадкові величини мають 

нескінченну дисперсію, а при 0 1a   ще і володіють нескінченним середнім. 

Основна властивість випадкової величини, яка розподілена з важким хвостом, в 

тому, що вона проявляє високу мінливість. Іншими словами, її вибірка 

становить в основному відносно невеликі значення, проте також містить і 

достатню кількість дуже великих значень. 

Мультифрактальність – це концепція, яка, з деякими незначними 

змінами, може бути добре застосована до функцій і мір, детермінованих або 

стохастичних [Мандельброт, 2002; Veitch, 2005; Шелухин 2011]. На відміну від 

самоподібних процесів (1.2), мультифрактальні процеси мають більш 

різноманітну скейлінгову поведінку: 
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 ( )Law{ ( )} Law{ ( ) }X at M a X t=  , 0a  , (1.7) 

 ( )( )Law{ ( )} Law{ }H aX at a X t=  , (1.8) 

де ( )M a  – незалежна від ( )X t  випадкова функція. У разі самоподібного 

процесу ( ) HM a a= . З цих властивостей випливає визначальна властивість 

мультифрактальних процесів [Riedi, 2002; Kantelhardt, 2002]: процес ( )X t  є 

мультифрактальним, якщо виконується таке відношення: 

 
( )M ( ) ( )

q qh qX t c q t  = 
 

, t  , q Q  , (1.9) 

де ( )c q  – деяка детермінована функція.  

Методи оцінювання фрактальних характеристик. Існує багато 

методів оцінювання параметрів самоподібних і мультифрактальних процесів. У 

ході оцінювання показника Херста на практиці найчастіше використовуються 

методи нормованого розмаху, зміни дисперсії ряду, флуктуаційного аналізу 

[Clegg, 2006; Шелухін, 2007; Кириченко, 2012]. В ході оцінювання 

мультифрактальних характеристик найбільш затребуваними є методи 

мультифрактального детрендованого флуктуаційного аналізу і метод 

максимумів модулів безперервного вейвлет-перетворення [Kantelhardt, 2008; 

Кириченко, 2012; Шелухін, 2011]. Метод детрендованого флуктуаційного 

аналізу (ДФА) є одним з найбільш затребуваних на практиці, оскільки досить 

точний, та його можна використовувати як для стаціонарних, так і для 

нестаціонарних часових рядів [Kantelhardt, 2002]. 
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У методі ДФА для вихідного часового ряду ( )x t  будується кумулятивний 

ряд 
1

( ) ( )
t

i

y t x i
=

=  , який розбивається на N  сегментів довжиною  , і для 

кожного сегмента ( )y t  обчислюється флуктуаційна функція 

 
2 2

1

1
( ) ( ( ) ( ))m

t

F y t Y t



 =

= − , (1.10) 

де ( )mY t  – локальний m -поліноміальний тренд у межах даного сегмента. 

Функція ( )F  , усереднена по всьому ряду ( )y t , має скейлінгову 

залежність від довжини сегмента ряду: ( ) HF   . Графік залежності log ( )F   

від log  у певному діапазоні значень буде прямою лінією, що апроксимовано 

методом найменших квадратів. Оцінка показника Н  обчислюється як тангенс 

кута нахилу прямої залежності log ( )F   от ( )log  .  

Під час дослідження властивостей мультифрактальних процесів 

застосовується мультифрактальний флуктуаційний аналіз (МФДФА) 

[Олемской, 2008; Kantelhardt, 2002]. Під час проведення МФДФА досліджується 

залежність флуктуаційної функції ( )qF s  від параметра q  

 

1

2 2

1

1
( ) [ ( )]

qN q

q

i

F s F s
N =

 
=  

 
 , (1.11) 

отриманої зведенням виразу (1.10) в ступінь q  і подальшим усередненням за 

всіма сегментами. 
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Змінюючи часову шкалу s  з фіксованим показником q , знаходимо 

залежність ( )qF s , подаючи її в подвійних логарифмічних координатах. Якщо 

досліджуваний ряд зводиться до мультифрактальної множині, яка виявляє 

довгострокові залежності, то флуктуаційна функція ( )qF s  подається 

степеневою залежністю 
( )( ) h q

qF s s  з функцією узагальненого показника 

Херста ( )h q . При 2q =  цей показник зводиться до звичайного значення H . Для 

часових рядів, які відповідають монофрактальній множині, флуктуаційна 

функція ( )qF s  однакова для всіх сегментів, і узагальнений показник Херста 

( )h q H=  не залежить від параметра q .  

Деякі класи моделей фрактального трафіка. Моделі, засновані на 

фрактальному броунівському русі. Цей клас моделей [Norros, 1995; Шелухин, 

2003; Jeongy, 1998] розглядає агрегований трафік як випадковий процес 

дискретного часу { }tX , значеннями 
tX  якого є число або сумарний обсяг 

пакетів, що надійшли від джерела на t -му одиничному інтервалі часу. Основою 

таких моделей є фрактальний гауссівський шум. 

Гауссівський процес ( )X t  називається фрактальним броунівським рухом 

(ФБР) з параметром , 0 1H H  , якщо прирости випадкового процесу 

( ) ( ) ( )X X t X t  = + −  мають розподіл вигляду 

 
2

2 2

00

1
( ) Exp

22

x

HH

z
P X x dz

   −

 
  =  − 

 
 ,  

де 
0  – коефіцієнт дифузії. 
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ФБР з параметром 0,5H =  збігається з класичним броунівським рухом. 

Прирости ФБР називаються фрактальним гауссівським шумом (ФГШ), 

дисперсія якого підпорядковується співвідношенню 
2 2

0[ ( ) ( )] HD X t X t  + − = . 

Основною моделлю, яка використовується більшістю дослідників з 

невеликими модифікаціями, є фрактальний броунівський трафік, 

запропонований в [Norros, 1995]. Фрактальний броунівський трафік 

визначається як процес вигляду 

 / , ( , )
ut t tA mt amZ t= +  −  , 

де t  є фізичним часом;  

ut  – одиниця часу;  

m  и a  – позитивні параметри;  

tZ  є фрактальним броунівським рухом.  

Фрактальный броунівський трафік 
tA  має три параметри: m  (кбіт/с) – 

середня інтенсивність процесу, a  – коефіцієнт дисперсії з розмірністю біт/с,  

H  – показник Херста. 

Модель, заснована на експоненціальному перетворенні ФГШ. У роботі 

[Дейнеко, 2010] запропонований підхід, який базується на функціональному 

перетворенні ФГШ: 

 ( ) Exp[ ( )]Y b k X =   , (1.12) 

де ( )X   – ряд приростів ФБР із заданим параметром H  на інтервалі часу τ ;  

,b k  – параметри, що регулюють частоту і величину сплесків даних. 
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Дане перетворення зберігає довгострокову залежність випадкового 

процесу ( )X   і переводить його в самоподібний процес з важкими хвостами. 

Оскільки прирости ФБР мають ( )X   нормальний розподіл, то ( )Y   має 

логарифмічно нормальний розподіл. 

Визначення параметрів ,b k  модельного процесу за реалізацією 

реального трафіка здійснюється таким способом: 

 / ( ) / ,b Y F Y Y= +  ( )ln ( ) / / ( )k F Y Y  = + ,  

де 
1

1
t

t

Y Y


 =

=   – середнє значення реалізації; 

2S
F

Y
=  – відношення середнього квадратичного відхилення до 

середнього значення; 

( )  – середнє відхилення ФГШ. 

Мультифрактальні моделі. Використання мультифракталів для 

моделювання телекомунікаційного трафіка досить нове, і сьогодні на практиці 

використовуються лише кілька результатів. У роботах [Crouse, 1999; Riedi, 

1999; Шелухин, 2011] розглянуто алгоритми моделювання мультифрактального 

трафіка за допомогою вейвлетів на основі методу зворотного дискретного 

вейвлет-перетворення. Він полягає у формуванні за допомогою масштабних 

вейвлет-коефіцієнтів дискретного часового ряду, використовуючи функції 

деталізації різного масштабу. 

До найбільш простих способів опису і моделювання 

мультифрактального випадкового процесу належать моделі, засновані на 

властивостях бінарних мультиплікативних мультифрактальних каскадів, які 

були вперше запропоновано як мультифрактальні моделі для трафіка [Riedi, 
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2002]. Цей клас моделей до сих пір є найпопулярнішим для 

мультифрактального трафіка [Veitch, 2005; Шелухін, 2011; Kirichenko, 2012]. 

Огляд досліджень, присвячених вивченню впливу самоподібних 

властивостей трафіка на якість обслуговування мережі. Фрактальний трафік 

має особливу структуру, що зберігається на багатьох масштабах,  у реалізації 

завжди присутня деяка кількість дуже великих викидів з відносно невеликим 

середнім рівнем трафіка. Ці викиди викликають значні затримки і втрати 

пакетів, навіть коли сумарна потреба всіх потоків далека від максимально 

допустимих значень. 

Більшість використовуваних мереж застосовує пакетну передачу даних, 

за якої дані передаються за допомогою зберігання і відсилання інформації від 

вузла до вузла, від буфера до буферу. У класичному випадку для 

пуассонівського вхідного потоку буде достатньо буферів помірного розміру: 

черга може утворитися в короткостроковій перспективі, але за довгий період 

часу буфери очистяться. Однак, при самоподібному навантаженні утворюються 

черги набагато більшої довжини. 

Загальних аналітичних результатів вивчення впливу самоподібності і 

довготривалої залежності трафіку на якість обслуговування сервісів (QoS) 

сьогодні не існує [Шелухин, 2011]. Відомі лише окремі аналітичні результати 

для окремих випадків, наприклад, [Цыбаков, 1999]. 

Найбільш ефективним способом оцінки роботи телекомунікаційних 

мереж є методи імітаційного моделювання. Саме з цих позицій були розглянуті 

питання впливу ступеня самоподібності трафіка на ефективність 

телекомунікаційних систем у роботах [Столингс, 2000; Петров, 2004; Шелухин, 

2008]. У цих роботах основна увага приділена оцінці впливу самоподібності на 

побудову черг і ймовірності втрати пакетів. Вплив мультифрактальних 

властивостей трафіка на побудову черг і втрату даних вивчено в набагато 

меншому ступені [Crouse, 1999; Riedi, 1999; Шелухин, 2011; Урьев, 2007]. 
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Одночасно з вище перерахованим в останні роки почали активно 

досліджуватися методи управління фрактальним трафіком для поліпшення 

якості обслуговування мережі. В роботі [Урьев, 2007] проведено дослідження 

фрактальних властивостей трафіка реального часу і оцінка впливу моно- і 

мультифрактального трафіка на характеристики телекомунікаційної системи з 

метою забезпечення заданої якості обслуговування QoS. У дисертаційній роботі 

[Буров, 2009] досліджено вплив методів маршрутизації на якість 

обслуговування в мультисервісних мережах зв’язку, що функціонують в 

екстремальних умовах з самоподібним характером трафіка. В роботі [Галкин, 

2008] проведено аналіз характеристик трафіка в мережах Metro Ethernet і 

дослідження протоколів побудови маршрутів для самоподібного трафіка. В 

роботі [Гайнулин, 2009] досліджено алгоритми управління ресурсами 

високошвидкісних бездротових мереж в умовах самоподібного трафіку. В 

роботі [Комисаров, 2011] запропонований метод адаптивної маршрутизації, що 

дозволяє зменшити затримку пакетів у мережі на основі прогнозу інтенсивності 

самоподібного трафіка.  

У роботах [Casellas, 2002; Lґopez, 2008; Czarkowski, 2013; Kyryk, 2013] 

проведено дослідження впливу ступеня самоподібності трафіку на збіжність 

мережі в ході управління трафіком з різним QoS. У роботах [Barreto, 2005; 

Carvalho, 2005; Acharya, 2013; Czarkowski, 2016] розглянуто залежності 

характеристик QoS, такі як затримки, джитер і втрати пакетів від параметрів 

самоподібності вхідного трафіка. Показано, що основний вплив на погіршення 

характеристик QoS надають великі значення показника Херста, як ступеня 

самоподібності і коефіцієнта дисперсії, що визначає рівень сплесків трафіка. 

На сьогодні розглядається кілька підходів, спрямованих на зменшення 

впливу самоподібності потоків в інфокомунікаційних мережах. У роботах [Kyu-

Seek, 2006; Donghyuk Han, 2014; Wei Ni, 2015] пропонуються підходи до 

скорочення кількості запасної пропускної здатності і загальної вартості мережі. 
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В ході визначення шляху для передачі трафіка і необхідної пропускної здатності 

враховуються параметри самоподібного трафіка. Необхідна пропускна здатність 

каналу змінюється залежно від значень показника Херста і коефіцієнта 

дисперсії, і кількість зарезервованої пропускної здатності каналів зменшується. 

Таким чином, з забезпеченням якості обслуговування інформації в 

комп’ютерних системах виникає проблема забезпечення її безпеки в умовах 

наявності кібератак, яка безумовно є актуальною науковою проблемою.  

1.7. Постановка науково-прикладної проблеми та завдань 

дослідження 

Аналіз безпеки функціонування комп’ютерних систем показав, що 

проблема побудови безпечних та якісних комп’ютерних систем є дуже 

широкою та багатогранною. Нарівні з дотриманням вимог якості 

обслуговування забезпечення доступності та конфіденційності інформації є 

необхідним і першочерговим завданням. 

Сьогодні удосконалення систем забезпечення безпеки інформації в 

комп’ютерних системах з обмеженими ресурсами базується на таких 

напрямках: 

- удосконалення криптографічних систем з метою забезпечення 

конфіденційності інформації; 

- використання нових принципів забезпечення цілісності інформації, 

заснованих на методах її безпечної передачі в комп’ютерних системах; 

- застосування удосконалених принципів виявлення кібератак та 

вторгнень в комп’ютерні системи, заснованих на урахуванні властивостей 

інформаційних потоків;  
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- розробка методів виявлення аномальної поведінки в ході 

функціонування комп’ютерних систем з метою підвищення точності 

ідентифікації вторгнень та атак. 

Проведений аналіз процесу забезпечення доступності та 

конфіденційності інформації з дотриманням рівня якості обслуговування 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. Остаточно не вирішена проблема щодо забезпечення безпеки з 

дотриманням рівня якості обслуговування. 

2. Не розв’язана проблема запобігання кібератакам, їхня ідентифікація та 

формування пропозицій із протидії їм. 

3. Розробка методів виявлення вторгнень у комп’ютерних системах 

потребує удосконалення. 

4. Існуючі моделі та методи забезпечення якості та безпечного 

управління ресурсами комп'ютерних систем не враховують самоподібні 

властивості трафіка. 

Виходячи з проведеного аналізу, виникає актуальна науково-прикладна 

проблема щодо розробки моделей та методів забезпечення безпеки 

(доступності, конфіденційності) та якості обслуговування в комп’ютерних 

системах з урахуванням самоподібних властивостей інформаційних потоків в 

умовах наявності вторгнень та кібератак. 

На сьогодні існує ряд методів, які направлені на забезпечення безпеки та 

якості обслуговування, у тому числі методи безпечного балансування, 

маршрутизації. Також розроблено ряд методів балансування інформаційними 

потоками, до основних з яких належать: 

-метод, заснований на використанні динамічних алгоритмів урахування 

стану системи, який використовується в балансувальниках таких фірм як: 

Barracuda, AWS, F5 та ін.; 
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-метод, заснований на вхідних сповіщеннях [Andreolini, 2007; AWS, 

2019; Chen, 2013; Ghuge, 2014; Heorhiadi, 2012; Hu, 1998]. 

Проте ці методи мають дуже суттєві недоліки в ході дисбалансу роботи 

системи та наявності вторгнень і сплесків трафіку. У багатьох випадках ці 

недоліки можуть бути усунені шляхом урахування самоподібних властивостей 

інформаційних потоків та ймовірності виявлення вторгнень. 

В процесі маршрутизації інформаційних потоків питання безпеки 

розглядаються переважно зі сторони оцінювання ризику уразливостей ресурсів 

[Snihurov, 2013; Snihurov, 2015] або надійності та живучості [Lemeshko, 2016]. 

При цьому властивості структури трафіка не враховуються. Це пов’язано з 

відсутністю адекватних моделей самоподібного трафіка та комп’ютерних 

систем з точки зору мультифрактальної структури трафіка та його статистичних 

характеристик.  

Таким чином, під час розробки нових та модернізації існуючих моделей 

комп’ютерних систем і методів управління трафіком, актуальним є завдання в 

ході маршрутизації та балансування трафіка забезпечувати безпечну передачу 

потоків шляхом урахування ймовірності виявлення аномальної поведінки в 

комп’ютерній системі та інформаційному потоці та властивостей його 

самоподібності.  

Існуючі методи виявлення вторгнень в більшості направлені на 

виявлення інтенсивних атак, не враховують безпечність ресурсів комп’ютерних 

систем і самоподібність інформаційних потоків. Тобто, від самого початку вже 

існують накладені обмеження на множину виявлених атак та структуру 

інформаційного потоку. Це обмежує можливість своєчасно виявити аномалії в 

комп’ютерних системах та інформаційних потоках.  

Тому виникає потреба застосовувати комплексний підхід до розробки 

методу виявлення вторгнень, який одночасно враховує самоподібні та 

статистичні характеристики трафіка, глибокий аналіз пакетів та час, необхідний 
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для обробки інформації, та застосовувати методи безпечного управління 

інформаційними потоками. Функціональні можливості, ергономічні 

характеристики і розробка програмного забезпечення концепції виявлення 

вторгнень та безпечного управління трафіком є найбільш актуальними на 

сьогодні для України в умовах глобалізації інформаційного простору та 

кібервійни.  

Таким чином, на сьогодні в практиці та теорії експлуатації 

комп’ютерних систем загострилося об’єктивне протиріччя між зростаючими 

вимогами до рівня безпеки та якості обслуговування під час передачі 

самоподібного трафіка і можливостями існуючих технологічних та теоретичних 

рішень. Як наслідок, наразі відсутні адекватні моделі та методи забезпечення 

безпеки та якості обслуговування, які враховують самоподібні властивості 

інформаційних потоків, в умовах наявності вторгнень та кібератак. Для 

розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі сформульовано 

актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки моделей та методів 

забезпечення безпеки (доступності, конфіденційності) та якості обслуговування 

в комп’ютерних системах з урахуванням самоподібних властивостей 

інформаційних потоків в умовах наявності вторгнень та кібератак. 

Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності 

методів забезпечення безпеки та якості обслуговування в комп’ютерних 

системах за рахунок ідентифікації атак та урахуванні самоподібності 

інформаційних потоків.  

Відповідно до поставленої мети, для вирішення науково-прикладної 

проблеми, в роботі сформульовано такі завдання:  

– проаналізувати сучасний стан та тенденції подальшого розвитку 

основних принципів, концепцій, технологій, програмних рішень, а також 

засобів забезпечення безпеки з урахуванням параметрів якості обслуговування 

та самоподібних властивостей вхідних потоків у комп’ютерних системах; 
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– розробити концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками; 

– розробити модель та метод безпечної маршрутизації вхідних 

самоподібних інформаційних потоків різного класу обслуговування, що 

враховує їхні мультифрактальні властивості та ймовірність виявлення 

вторгнень; 

– розробити метод безпечного балансування вхідних самоподібних 

інформаційних потоків у комп’ютерних системах; 

– розробити модель безпечного балансування мультифрактальних 

потоків в комп’ютерній системі, з урахуванням параметрів безпеки; 

– розробити методи виявлення атак у мережних системах виявлення 

вторгнень, що засновані на сигнатурному аналізі пакетів, на ентропійному 

аналізі пакетів, на основі методів машинного навчання; 

– розробити комплексний метод виявлення атак у комп’ютерній системі, 

що базується на поведінковому, сигнатурному та ентропійному аналізі 

самоподібних інформаційних потоків; 

– розробити модель і метод балансування вхідних потоків у мережних 

системах виявлення вторгнень; 

– провести експериментальну верифікацію і практичну реалізацію 

розроблених методів і моделей з метою підтвердження їхньої ефективності та 

працездатності. 

Вирішенню загальної науково-прикладної проблеми і частковим 

науковим завданням і присвячена дана дисертаційна робота. 

Висновки до розділу 1 

1. Проведений аналіз процесу забезпечення доступності та 

конфіденційності інформації при дотриманні рівня якості обслуговування 
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дозволяє зробити висновки, що остаточно не вирішена проблема щодо 

забезпечення безпеки при дотриманні рівня якості обслуговування; розробка 

методів виявлення вторгнень в комп’ютерних системах потребує 

удосконалення; існуючі моделі та методи забезпечення якості та безпечного 

управління ресурсами комп'ютерних систем не враховують самоподібні 

властивості трафіка. 

2. На підставі проведеного аналізу існуючих методів, які застосовуються 

під час забезпечення доступності, конфіденційності та якості обслуговування в 

комп’ютерних системах, виявлено протиріччя між зростаючими вимогами до 

рівня безпеки та якості обслуговування в ході передачі самоподібного трафіка і 

можливостями існуючих технологічних та теоретичних рішень. 

3. На сьогодні існує ряд методів, які направлені на забезпечення безпеки 

та якості обслуговування. Проаналізовано ряд методів балансування 

інформаційними потоками, але вони мають дуже суттєві недоліки при 

дисбалансі роботи системи та наявності вторгнень і сплесків трафіку, які 

можуть бути усунені шляхом урахування самоподібних властивостей 

інформаційних потоків та ймовірності виявлення вторгнень. Під час 

маршрутизації інформаційних потоків питання безпеки розглядаються 

однобоко, а властивості структури трафіку не враховуються. Таким чином, під 

час розробки нових та модернізації існуючих моделей комп’ютерних систем та 

методів управління трафіком, актуальним є завдання забезпечувати безпечну 

передачу потоків шляхом урахування ймовірності виявлення аномальної 

поведінки в комп’ютерній системі та інформаційному потоці та його 

самоподібність.  

4. Існуючі методи виявлення вторгнень в більшості направленні на 

виявлення інтенсивних атак, не враховують безпечність ресурсів комп’ютерних 

систем та самоподібність інформаційних потоків. Тому виникає потреба 

застосовувати комплексний підхід до розробки методу виявлення вторгнень, 
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який одночасно враховує самоподібні та статистичні характеристики трафіку, 

глибокий аналіз пакетів та час, необхідний для обробки інформації, та 

застосовувати методи безпечного управління інформаційними потоками.  

5. Виходячи з проведеного аналізу, виникає науково-прикладна проблема 

щодо розробки моделей та методів забезпечення безпеки (доступності, 

конфіденційності) та якості обслуговування в комп’ютерних системах з 

урахуванням самоподібних властивостей інформаційних потоків в умовах 

наявності вторгнень та кібератак. 

6. У рамках сформульованої науково-прикладної проблеми поставлені 

часткові наукові завдання з розробки моделі та метода безпечної маршрутизації 

вхідних самоподібних інформаційних потоків різного класу обслуговування, 

розробки метода безпечного балансування вхідних самоподібних 

інформаційних потоків у комп’ютерних системах та СВВ, що враховує їхні 

мультифрактальні властивості та ймовірність виявлення вторгнень, розробки 

комплексного метода виявлення атак у комп’ютерній системі, 

експериментальної верифікації і практичної реалізації розроблених методів і 

моделей з метою підтвердження їхньої ефективності та працездатності. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА МЕТОДУ БЕЗПЕЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

Маршрутизатор є складним багатофункціональним пристроєм, до 

завдань якого належить: побудова таблиць маршрутизації, визначення 

маршруту на її основі, буферизація, фрагментація і фільтрація пакетів, що 

надходять, підтримка мережних інтерфейсів [Asif, 2017; Поповский, 2011; Clark, 

2010; https://studfiles.net/preview/2610385/]. 

Як відомо, маршрутизатор (router) є пристроєм зв’язку, який здійснює 

передачу кадрів за визначеним протоколом. Маршрутизатори, аналізуючи лише 

адресовані їм кадри, направляють їх у зазначені мережні канали за оптимальним 

маршрутом, ґрунтуючись на інформації про відносну ефективність та надійність 

різних шляхів між вузлами джерела і одержувача. Вони забезпечують з'єднання 

на мережному рівні еталонної моделі OSI. 

Найважливішим завданням мережного рівня є маршрутизація – передача 

пакетів між двома кінцевими вузлами у розподіленій мережі. 

Маршрутизатори мають кілька портів (мінімум два), до яких 

приєднуються мережі. Кожний порт маршрутизатора можна розглядати як 

окремий вузол мережі: він має власну мережну адресу і власну локальну адресу 

в тій підмережі, яка до нього підключена. Таким чином, маршрутизатор можна 

розглядати як сукупність декількох вузлів, кожний з яких входить в свою 

мережу. Як єдиний пристрій маршрутизатор не має ні окремої мережної адреси, 

ні будь-якої локальної адреси. [Czarkowski, 2016; Donghyuk, 2014; Gu, 2011; 

Jensen, 2006; Kirichenko, 2012-1; ] 

У складних розподілених мережах майже завжди існує кілька 

альтернативних маршрутів для передачі пакетів між двома кінцевими вузлами. 
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Як відомо, маршрут – це послідовність маршрутизаторів, які пакет має пройти 

від відправника до пункту призначення. Завдання вибору маршруту з декількох 

можливих вирішують маршрутизатори, а також кінцеві вузли. Маршрут 

обирається на підставі наявної у цих пристроїв інформації про поточну 

конфігурацію мережі, а також на підставі зазначеного критерію вибору 

маршруту. Зазвичай як критерій виступає затримка проходження маршруту 

окремим пакетом або середня пропускна здатність маршруту для послідовності 

пакетів. Часто також використовується досить простий критерій, що враховує 

лише кількість проміжних маршрутизаторів, які були пройдені в маршруті 

[Lemeshko, 2016; Mehdi, 2018; Radivilova, 2017-1; Samreen, 2015]. 

2.1. Оцінка роботи алгоритмів маршрутизації 

Завдання маршрутизації вирішується на основі аналізу таблиць 

маршрутизації, розміщених в усіх маршрутизаторах і кінцевих вузлах мережі. 

Основна робота зі створення таблиць маршрутизації виконується автоматично, 

але, як правило, передбачається також і можливість вручну скорегувати або 

доповнити таблицю. [Samreen, 2015; Xia, 2012; Кириченко, 2010-5] 

Для автоматичної побудови таблиць маршрутизації маршрутизатори 

обмінюються службовою інформацією про топологію розподіленої мережі 

згідно зі спеціальним службовим протоколом. Протоколи цього типу називають 

протоколами маршрутизації. Протоколи маршрутизації (наприклад RIP, OSPF, 

NLSP) слід відрізняти від власне мережних протоколів (наприклад, IP, IPX). І ті 

й інші виконують функції мережного рівня моделі OSI – приймають участь у 

доставці пакета адресату через різнорідну розподілену мережу. Але в той час як 

перші збирають і передають по мережі виключно службову інформацію, другі 

призначені для передачі даних користувача, як це роблять протоколи 

канального рівня. Протоколи маршрутизації використовують протоколи 
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транспортного рівня як транспортний засіб [Кириченко, 2010-8; Кириченко, 

2011; Кириченко, 2012; Радівілова, 2015-2]. Під час обміну маршрутною 

інформацією пакети протоколу маршрутизації розміщують у полі даних пакетів 

мережного рівня, тому з погляду вкладеності пакетів протоколи маршрутизації 

слід було б віднести до більш високого рівня, ніж мережний. 

У тому, що маршрутизатори для прийняття рішення щодо передачі 

пакета звертаються до адресних таблиць, можна побачити їх деяку схожість з 

мостами і комутаторами. Адресні таблиці, які вони використовують, сильно 

розрізняються від таблиць мостів і комутаторів. У таблицях маршрутизації 

замість MAC-адрес вказують номери мереж, які об’єднуються в інтермережу. 

Такою відмінністю адресних таблиць мостів від таблиць маршрутизації є спосіб 

їхнього створення. У той час як міст будує таблицю, пасивно спостерігаючи за 

трафіком, що передається між кінцевими вузлами, маршрутизатори за своєю 

ініціативою обмінюються спеціальними службовими пакетами, в яких є 

інфомрація про мережі, відомі їм в інтермережі, існуючі маршрутизатори і про 

зв’язки мереж з маршрутизаторами. Також враховуються топології зв’язків, їхня 

пропускна здатність і стан. Це дозволяє маршрутизаторам швидше адаптуватися 

до змін конфігурації мережі, а також правильно передавати пакети в мережах з 

довільною топологією, яка допускає наявність замкнутих контурів. 

За допомогою протоколів маршрутизації маршрутизатори складають 

карту зв’язків мережі з тим чи іншим ступенем деталізації. На підставі цієї 

інформації для кожної мережі приймається рішення про те, якому наступному 

маршрутизатору треба передавати пакети, що направляються в цю мережу, щоб 

маршрут виявився раціональним [Лемешко, 2020; Мінухін, 2008; Поповский, 

2011; Поповский, 2015]. Результати цих рішень заносяться в таблицю 

маршрутизації. Під час зміни конфігурації мережі деякі записи в таблиці стають 

недійсними. У таких випадках пакети, відправлені за помилковими 

маршрутами, можуть зациклюватися і загубитися. Від того, наскільки швидко 
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протокол маршрутизації призводить у відповідність вміст таблиці реальному 

стану мережі, залежить якість роботи всієї мережі. 

Протоколи маршрутизації можуть бути побудовані на основі різних 

алгоритмів, що відрізняються за способами побудови таблиць маршрутизації, 

способами вибору найкращого маршруту та іншими особливостями своєї 

роботи. В ході вибору оптимального маршруту визначається тільки наступний 

(найближчий) маршрутизатор, а не вся послідовність маршрутизаторів від 

початкового до кінцевого вузла. Відповідно до цього підходу маршрутизація 

виконується за розподіленою схемою – кожен маршрутизатор відповідає за 

вибір лише одного кроку маршруту, а остаточний маршрут полягає в результаті 

роботи всіх маршрутизаторів, через які проходить даний пакет. Такі алгоритми 

маршрутизації називають однокроковими.  

Існує і прямо протилежний, багатокроковий підхід – маршрутизація від 

джерела (Source Routing). Відповідно до нього вузол-джерело задає в пакеті, 

направленому в мережу, повний маршрут його прямування через всі проміжні 

маршрутизатори. Під час використання багатокрокової маршрутизації немає 

необхідності будувати і аналізувати таблиці маршрутизації. Це прискорює 

проходження пакета в мережі, розвантажує маршрутизатори, але при цьому 

велике навантаження покладається на кінцеві вузли. Ця схема в 

обчислювальних мережах сьогодні застосовується набагато рідше, ніж схема 

розподіленої однокрокової маршрутизації. Однак у новій версії протоколу IP 

поряд з класичною однокроковою маршрутизацією буде дозволена і 

маршрутизація від джерела. 

Залежно від формування таблиць маршрутизації однокрокові алгоритми 

поділяються на три класи: 

– алгоритми фіксованої (або статичної) маршрутизації; 

– алгоритми простої маршрутизації; 

– алгоритми адаптивної (або динамічної) маршрутизації. 
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В алгоритмах фіксованої маршрутизації всі записи в таблиці 

маршрутизації є статичними. Адміністратор мережі сам вирішує, на які 

маршрутизатори треба передавати пакети з тими чи іншими адресами, і вручну 

(наприклад, за допомогою утиліти route ОС Unix або Windows NT) заносить 

відповідні записи в таблицю маршрутизації. Таблиця, як правило, створюється в 

процесі завантаження, в подальшому вона використовується без змін до того 

часу, поки її зміст не буде змінено вручну. Такі виправлення можуть 

знадобитися, наприклад, якщо в мережі відмовляє будь-який маршрутизатор і 

його функції покладаються на інший маршрутизатор. Розрізняють 

одномаршрутні таблиці, в яких для кожного адресата задано один шлях, і 

багатомаршрутні таблиці, що визначають кілька альтернативних шляхів для 

кожного адресата. У багатомаршрутних таблицях має бути задано правило 

вибору одного з маршрутів. Найчастіше один шлях є основним, а решта – 

резервними. Зрозуміло, що алгоритм фіксованої маршрутизації з ручним 

способом формування таблиць маршрутизації прийнятний тільки в невеликих 

мережах з простою топологією. Однак цей алгоритм може бути ефективно 

використаний і для роботи на магістралях великих мереж, тому що сама 

магістраль може мати просту структуру з очевидними найкращими шляхами 

проходження пакетів до підмереж, приєднаних до магістралі. 

В алгоритмах простої маршрутизації таблиця маршрутизації або зовсім 

не використовується, або будується без участі протоколів маршрутизації. 

Виділяють три типи простої маршрутизації: 

– випадкова маршрутизація, коли пакет, що надійшов, надсилається в 

першому випадковому напрямку, крім вихідного; 

– лавинна маршрутизація, коли пакет широкомовно надсилається за 

всіма можливими напрямами, крім вихідного (аналогічно обробці мостами 

кадрів з невідомою адресою). Щоб виключити безмежне розмноження пакетів, 

до заголовка вводиться поле-лічильник числа кроків. У кожному вузлі вміст 
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поля зменшується на одиницю. Коли значення поля стає рівним нулю, пакет 

ліквідується. Початкове значення лічильника визначається розміром підмереж. 

Вживаються спеціальні заходи проти можливого зациклення пакетів; 

– маршрутизація за попереднім досвідом, коли вибір маршруту 

здійснюється за таблицею, але таблиця будується за принципом моста шляхом 

аналізу адресних полів пакетів, що з'являються на вхідних портах. 

Більшість алгоритмів враховують топологію зв’язків, а не їхню якість 

(пропускну здатність, завантаження та ін.). Але існують підходи до вирішення 

проблеми статичної маршрутизації, що враховують як топологію, так і 

завантаження (flow-based routing). У деяких мережах потоки між вузлами 

відносно стабільні і передбачувані. У цьому випадку з'являється можливість 

обчислити оптимальну схему маршрутів заздалегідь. Тут на основі теорії 

масового обслуговування проводиться оцінка середньої затримки доставки для 

кожного зв'язку. Топологія маршрутів оптимізується за значенням затримки 

доставки пакета. 

Найпоширенішими є алгоритми адаптивної (або динамічної) 

маршрутизації. Ці алгоритми забезпечують автоматичне оновлення таблиць 

маршрутизації після зміни конфігурації мережі. Протоколи, побудовані на 

основі адаптивних алгоритмів, дозволяють всім маршрутизаторам збирати 

інформацію про топологію зв’язків у мережі, оперативно відпрацьовуючи всі 

зміни конфігурації зв’язків. У таблицях маршрутизації під час застосування 

адаптивної маршрутизації зазвичай є інформація про інтервал часу, протягом 

якого даний маршрут залишиться дійсним. Цей час називається часом життя 

маршруту (Time To Live, TTL). 

Адаптивні алгоритми зазвичай мають розподілений характер, який 

виражається в тому, що в мережі відсутні будь-які виділені маршрутизатори, які 

збирали б і узагальнювали топологічну інформацію: ця робота розподілена між 

усіма маршрутизаторами. Але необхідно зазначити, що останнім часом 
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намітилася тенденція використовувати так звані сервери маршрутів. Сервер 

маршрутів збирає маршрутну інформацію, а потім роздає її за запитами 

маршрутизаторів, які звільняються в цьому випадку від функції створення 

таблиць маршрутизації, або створюють тільки частини цих таблиць. З'явилися 

спеціальні протоколи взаємодії маршрутизаторів з серверами маршрутів, 

наприклад, Next Hop Resolution Protocol (NHRP). 

Адаптивні алгоритми маршрутизації мають відповідати кільком 

важливим вимогам. По-перше, вони мають забезпечувати якщо не 

оптимальність, то хоча б раціональність маршруту. По-друге, алгоритми мають 

бути досить простими, щоб під час їхньої реалізації не витрачався занадто 

великий обсяг обчислень і не породжувався інтенсивний службовий трафік.  

По-третє, алгоритми маршрутизації повинні мати властивість збіжності, тобто 

завжди приводити до однозначного результату за прийнятний час. 

Адаптивні протоколи обміну маршрутною інформацією, що 

застосовуються в даний час в обчислювальних мережах, у свою чергу діляться 

на дві групи, кожна з яких пов'язана з одним з таких типів алгоритмів: 

– дистанційно-векторні алгоритми (Distance Vector Algorithms, DVA); 

– алгоритми стану зв’язків (Link State Algorithms, LSA). 

В дистанційно-векторних алгоритмах кожен маршрутизатор періодично 

і широкомовно розсилає в мережі вектор, компонентами якого є відстані від 

даного маршрутизатора до всіх відомих йому мереж. Під відстанню зазвичай 

розуміють число хопів. Можлива й інша метрика, що враховує не лише 

кількість проміжних маршрутизаторів, але час проходження пакета в мережі 

між сусідніми маршрутизаторами. Під час отримання вектора від сусіда, 

маршрутизатор збільшує відстань до зазначених у векторі мереж на відстань до 

даного сусіда. Отримавши вектор від сусіднього маршрутизатора, кожен 

маршрутизатор додає до нього інформацію про відомі йому інші мережі, про які 

він дізнався безпосередньо (якщо вони підключені до його портів) або з 
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аналогічних оголошень інших маршрутизаторів, а потім знову розсилає нове 

значення вектора в мережі. Зрештою, кожен маршрутизатор взнає інформацію 

про всі мережі, наявні в інтермережі, і про відстань до них через сусідні 

маршрутизатори. 

Дистанційно-векторні алгоритми добре працюють тільки в невеликих 

мережах. У великих мережах вони засмічують лінії зв’язку інтенсивним 

широкомовним трафіком, до того ж зміни конфігурації можуть 

відпрацьовуватися за цим алгоритмом не завжди коректно через те, що 

маршрутизатори не мають точного уявлення про топологію мережі, а володіють 

лише узагальненою інформацією – вектором дистанцій, – до того ж отриману 

через посередників. Робота маршрутизатора відповідно до дистанційно-

векторного протоколу нагадує роботу моста, тому що точної топологічної 

картини мережі такий маршрутизатор не має. 

Найбільш поширеним протоколом, заснованим на дистанційно-

векторному алгоритмі, є протокол RIP, який поширений в двох версіях – RIP IP, 

що працює з протоколом IP, та RIP IPX, що працює з протоколом IPX. 

Алгоритми стану зв’язків забезпечують кожен маршрутизатор 

інформацією, достатньою для побудови точного графа зв’язків мережі. Всі 

маршрутизатори працюють на підставі однакових графів, що робить процес 

маршрутизації стійкішим до змін конфігурації. «Широкомовна» розсилка (тобто 

передача пакета всім безпосереднім сусідам маршрутизатора) використовується 

тут лише при змінах стану зв’язків, що відбувається в надійних мережах не так 

часто. Вершинами графа є як маршрутизатори, так і мережі, які вони 

об'єднують. Інформація, що поширюється в мережі, складається з опису зв’язків 

різних типів: маршрутизатор-маршрутизатор, маршрутизатор-мережа. 

Щоб зрозуміти, в якому стані знаходяться лінії зв'язку, підключені до 

його портів, маршрутизатор періодично обмінюється короткими пакетами 

HELLO зі своїми найближчими сусідами. Цей службовий трафік також засмічує 
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мережу, але не в такій мірі як, наприклад, RIP-пакети, тому що пакети HELLO 

мають набагато менший обсяг. Протоколами, заснованими на алгоритмі стану 

зв’язків, є протоколи IS-IS (Internet System to Internet System) стека OSI, OSPF 

(Open Shortest Path First) стека TCP/IP і нещодавно реалізований протокол NLSP 

стека Novell, IEGRP Cisco. 

Дистанційно-векторні алгоритми добре працюють тільки в невеликих 

мережах. У великих мережах вони засмічують лінії зв'язку інтенсивним 

широкомовним трафіком. А при роботі алгоритмів стану зв’язків кожен 

маршрутизатор забезпечують інформацією, достатньою для побудови точного 

графа зв’язків мережі. Всі маршрутизатори працюють на підставі однакових 

графів, що робить процес маршрутизації стійкішим до змін конфігурації. Однак 

всі алгоритми мають уразливості, вплив яких необхідно проаналізувати для 

забезпечення безпечної маршрутизації. 

2.2. Дослідження впливу уразливостей та атак при безпечній 

маршрутизації   

Особливістю сучасних процесів маршрутизації є наявність великої 

кількості загроз інформаційної безпеки, спрямованих на різні елементи системи 

маршрутизації. Так, наприклад, згідно з дослідженням [Кириченко, 2010-5], в 

мережі можливий неавторизований доступ зловмисників до трафіка через те, що 

вони беруть під контроль вузли мережі. Можливі такі види інформаційних атак, 

як компрометація пристроїв постачальника послуг, злом станцій управління 

мережею, атаки на транзитні пристрої між провайдерами і т.д. Необхідно 

відзначити, що забезпечення конфіденційності інформації ефективно 

вирішується з використанням шифрування трафіка. Однак від цього способу 

захисту часто відмовляються заради економії і простоти адміністрування 

віртуальної приватної мережі [Snihurov, 2015]. У зв’язку з цим найбільш 
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небезпечна уразливість сучасних комп’ютерних інформаційних систем – 

людина. Кадрова політика провайдерів, організацій і вплив її на інформаційну 

безпеку даних організацій і їх клієнтів є окремим дослідженням. Однак навіть 

поверхневий аналіз сучасного стану цієї теми показує наявність проблем. 

[Снегуров, 2013].   

Небезпечними для комп’ютерної системи можуть бути атаки, такі як 

DDoS на клієнтські мережі, підключення до такої мережі. DDoS-атака 

призводить до зростання інтенсивності нелегітимного трафіка через 

маршрутизатори мережі, їх перевантаження і відмови або затримки в 

обслуговуванні легітимного трафіка. Складність боротьби з такими атаками 

полягає в виявленні наявності атак.  

За цих умов актуальним завданням управління трафіком є вибір таких 

маршрутів передачі трафіка, які б забезпечували як вимоги якості 

обслуговування (QoS), так і вимоги інформаційної безпеки. В сучасних ТКС 

можуть використовуватися такі показники якості маршруту, як затримка 

інформації, пропускна здатність маршруту, завантаженість і надійність каналів 

зв’язку маршруту. В роботі [Snigurov, 2013] для забезпечення інформаційної 

безпеки маршруту запропоновано використовувати показник ризику 

інформаційної безпеки вузлів маршруту, що залежить від ймовірності атаки на 

вузли мережі зловмисником і ступінь уразливості системи захисту цих вузлів 

від таких атак. Використання даного показника дозволяє вибрати маршрут 

передачі пакетів з більш низьким ризиком порушення конфіденційності 

інформації, що передається. Однак врахування вимог при виборі маршруту за 

одним показником може призвести до неприпустимого погіршення якості 

роботи системи, що оцінюється за іншими показниками. Так, наприклад, вибір 

більш безпечного, з точки зору забезпечення конфіденційності інформації, 

маршруту може не задовольняти вимоги за часом затримки інформації. 
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Тому важливим завданням є розробка математичної моделі 

комп’ютерної системи передачі пакетів, яка дозволить отримати ймовірнісно-

часові характеристики процесу передачі пакетів під час вибору маршрутів з 

різними параметрами та характеристиками функціонування. Такими 

характеристиками можуть бути довжина маршрутів, кількість маршрутизаторів 

на кожному з маршрутів і їхня ефективність роботи (пропускна здатність), 

інтенсивність трафіка на маршрутах, умови інформаційної безпеки трафіка, що 

передається за різними маршрутами. 

У статті [Снегуров, 2013] для вирішення даного завдання пропонується 

напівмарківська модель процесу передачі пакетів з урахуванням факту 

прийняття рішення щодо маршруту в системі маршрутизації. Використання 

напівмарківської моделі дозволяє уявити динаміку процесу передачі пакетів в 

умовах інформаційних атак з урахуванням його ймовірнісно-часових 

характеристик. 

Дослідження процесу маршрутизації в умовах наявності загроз 

інформаційної безпеки має бути багаторівневим, за якого кожен з рівнів 

визначається масштабом процесів, що розглядаються (табл.2.1). Такий підхід 

дозволяє здійснити декомпозицію процесу маршрутизації високого ієрархічного 

рівня на його складові [Снегуров, 2013]. 

На першому рівні деталізації проводиться аналіз процесів і протоколів 

маршрутизації, метрик оцінки якості маршруту, що використовуються, облік дії 

системи маршрутизації і зловмисників, вибір ними рефлексії різного рівня, 

використання зловмисниками вторгнень та атак через різні канали впливу і т.ін. 

На даному етапі аналізуються всі уразливі місця в системі маршрутизації ТКС, 

всі можливі засоби і методи нападу, які може обрати зловмисник. 
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Таблиця 2.1. 

Аналіз процесу функціонування системи маршрутизації в умовах наявності 

загроз ІБ 

Рівень процесу  Сутність 

процесу  

Опис процесу 

1. Функціонування системи 

маршрутизації в умовах 

загроз ІБ 

Процес 

маршрутизації 

Передача пакетів, оцінка та вибір 

маршрутів з урахуванням вимог QoS і 

ІБ, оцінка ризику ІБ системи 

маршрутизації 

2. Функціонування засобів 

(підсистем) системи 

маршрутизації в умовах 

загроз ІБ 

Процес 

протиборства 

засобів захисту 

маршрутизаторів 

(трафіку) від 

відповідних 

загроз ІБ 

Реалізація DDоS-атак і захист від них, 

вторгнення в маршрутизатори та захист 

маршрутизаторів існуючими засобами 

(СВВ, IPS, і т.ін.), криптографічний 

захист трафіку і криптоаналіз, дія 

засобів радіоелектронної боротьби 

через безпроводові ТКС і захист від 

них і т.ін. 

3. Функціонування окремих 

процесів підсистем (засобів) 

системи маршрутизації і 

засобів інформаційного 

нападу 

Системні 

процеси 

функціонування 

маршрутизаторів 

і засобів 

інформаційного 

нападу 

Виявлення нападу, розпізнавання 

загрози, прийняття рішення щодо 

застосування методів захисту, передача 

інформації про виявлення загрози і т.ін. 

 

На другому рівні деталізації здійснюється розгляд процесу протиборства 

конкретних засобів (підсистем) нападу і захисту, наприклад, розповсюдження 

шкідливих програм – антивірусні пакети, засоби проникнення в ТКС – система 

виявлення вторгнення і т.д.  

Третій рівень деталізації необхідний для отримання значень ймовірнісно-

часових характеристик окремих процесів функціонування засобів (підсистем) 

системи маршрутизації. 

В ході маршрутизації використовується протокол ІРv4 та IPv6. 

Розглянемо загрози та атаки на ці протоколи.  

Загрози інформаційної безпеки стека протоколів IPv6. З 2006 року 

IPv6 протокол перейшов у фазу активного впровадження після проходження 

тестів і необхідних перевірок [Arkko, 2005]. Зараз цифровий світ знаходиться у 
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стані, коли IPv6 став невід'ємною частиною телекомунікаційних мереж. 

[Снегуров, 2015] 

З’явилися нові уразливості, які пов’язані із змінами правил взаємодії та 

додаванням нового функціоналу. В протоколі IPv6 значний акцент ставився на 

безпеку, що призвело до появи нових механізмів захисту від різних атак, які 

реалізовано на мережному рівні моделі OSI. Необхідно зазначити, що подібні 

механізми безпеки описано в RFC ще починаючи з 2005 року, проте в протоколі 

IPv4 вони не застосовувалися і розроблялися виключно для протоколу IPv6 

[Снегуров, 2014]. 

Атаки на стек протоколів IPv6 у локальній мережі. Для контролю 

процесу встановлення нових налаштувань IP на кінцевому пристрої 

зловмиснику достатньо перехопити повідомлення RA, RS, NA, NS. Уразливості 

NDP можуть бути використані також для здійснення DoS атак, у тому числі атак 

на процес перевірки дублюючої адреси в мережі. 

Окрім поширених атак на NDP протокол, IPv6 може бути атакований і з 

багатьох інших сторін. А механізми безпеки, які повинні знизити ризики 

експлуатації стека протоколів IPv6, надають зловмиснику нові можливості для 

атаки. Розглянемо атаки, які можливо реалізувати в межах локальної мережі. 

Атаки на процес визначення маршрутизатора. 

В IPv6 за визначення маршрутизатора в мережі відповідає протокол 

ICMPv6. Клієнт здійснює пошук шляхом відправки RS повідомлення в мережу 

на адресу групового розсилання маршрутизаторів. Як шлюз буде обраний той 

маршрутизатор, який першим відповів RA повідомленням. Зловмисник, 

перехопивши цей інформаційний обмін, може відправити підроблену RA 

відповідь, вказавши як шлюз себе. Таким чином, весь трафік, спрямований в 

зовнішні мережі, проходитиме через пристрій зловмисника. Комп’ютер 

атакуючого, в такому випадку, виступатиме як проксі-сервер. 
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Механізм здійснення даної атаки в найпростішому варіанті наведений на 

рис. 2.1. Дана атака може бути модифікована шляхом відправки на третьому 

кроці підробленого RA пакета, в якому вказано справжню MAC адресу 

маршрутизатора і час життя запису, що дорівнює декільком годинам. Таким 

чином, клієнт через призначений час видалить запис зі своєї таблиці, а 

зловмисник передасть вже підроблений RA пакет зі своєю MAC адресою. 

Подібна атака може бути проведена в тому випадку, якщо на клієнті вже 

встановлено коректний шлюз, або для обходу деяких механізмів безпеки. 

 

Рис. 2.1. Механізм атаки на процес виявлення маршрутизатора в IPv6 

Атака на SLAAC. 

Для того, щоб автоматично налаштувати IPv6 адресу (рис. 2.1) клієнт 

спочатку звертається до маршрутизаторів мережі, відправляючи RS 

повідомлення на адресу групового розсилання маршрутизаторів. 

Маршрутизатор або видає налаштування, або відправляє клієнта за отриманням 

налаштувань до DHCPv6 сервера, надсилаючи йому відповідь у RA 

повідомленні. Перехопивши RS запит клієнта, зловмисник може підмінити RA 

відповідь маршрутизатора і вказати у відповіді підроблені налаштування. Як 

шлюз за замовчуванням зловмисник вказує свій пристрій і весь трафік клієнта, 

який передається у зовнішню мережу, проходитиме через зловмисника. Як і в 
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атаці на процес визначення маршрутизатора, пристрій зловмисника виступає які 

проксі-сервер між клієнтом і зовнішніми мережами. 

DoS атака шляхом зміни Current Hop Limit. 

В IPv6 мережі маршрутизатор може відправити хостам RA повідомлення 

з виставленим значенням у полі Current Hop Limit (це поле вказує, яке значення 

хости в локальній мережі мають вказувати в полі Hop Limit кожного IPv6-

пакета). В IPv6 пакеті поле Hop Limit відіграє ту ж роль, що і поле TTL в IPv4 

пакеті, і вказує на те, скільки стрибків може зробити заданий пакет (скільки 

пристроїв рівня L3 пакет може пройти) до того, як він буде відкинутий. Кожний 

L3 пристрій забирає від даного поля 1 перед його відправкою. Коли поле Hop 

Limit стає рівним нулю, пакет відкидається. Зловмисник може вказати дуже 

малий Current Hop Limit і це призведе до того, що пакети з малим Hop Limit 

відкидатимуться швидше, ніж досягнуть кінцевого вузла-одержувача. Для 

здійснення даної атаки зловмиснику необхідно якимось чином організувати 

атаку людина-по-середині, яка може бути здійснена під час використання 

незахищеного NDP протоколу. 

Виходячи з аналізу будь-яких атак, у тому числі і абсолютно нових 

способів компрометації, які з’явилися з протоколом IPv6, можна зробити 

висновок про його недостатню захищеність без застосування спеціальних 

захисних технологій. Також слід зазначити, що в мережі Інтернет з’явилася 

велика кількість різних утиліт, які можуть бути використані для компрометації 

протоколу IPv6. Слід також враховувати і той факт, що дані програми стають 

все простішими в експлуатації, що робить можливою реалізацію атаки навіть 

атакуючим з базовим рівнем знань і навичок. 

Всі перераховані вище фактори вказують на те, що сімейство протоколів 

IPv6 потребує додаткових механізмів забезпечення інформаційної безпеки, в 

тому числі і кардинально нових, тому що протокол IPv6 має багато унікальних 

особливостей функціонування. 
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Таким чином проведено аналіз безпеки протоколів IPv4 та IPv6, атак на ці 

протоколи та відповідно підходів забезпечення безпеки при функціонуванні 

комп’ютерних систем та мереж. Для реалізації підходів необхідно розробити 

концепцію забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем із 

самоподібними інформаційними потоками. 

2.3. Розробка концепції забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками  

З метою розробки концепції забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем сформулюємо завдання для розробки моделей та методів 

забезпечення безпеки та якості обслуговування, які відповідають сучасному 

часу. Для цього стисло сформулюємо недоліки, які є в сучасних моделях та 

методах та визначимо шляхи їх усунення.  

Основними недоліками сучасних моделей та методів забезпечення 

безпеки та якості обслуговування комп’ютерних систем є: 

- відсутність компонентів управління вхідними інформаційними 

потоками та забезпечення безпеки; 

- програмні та апаратні системи виявлення вторгнень використовують 

або сигнатурний, або поведінковий метод ідентифікації атак; 

- відсутність урахування мультифрактальних властивостей 

інформаційних потоків різних класів якості обслуговування, обмеження на 

набір характеристик системи;  

- відсутність методів балансування різних класів мультифрактальних 

інформаційних потоків за обмежень на час обслуговування в системах 

виявлення вторгнень.  
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Тому актуальним завданням є розробка концепції забезпечення 

інформаційної безпеки комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними 

потоками, які працюють в умовах вторгнень та кібератак. 

У концепції забезпечення інформаційної безпеки використовуються 

мережні системи виявлення вторгнень, датчики яких приймають інформаційний 

потік для виявлення вторгнень в комп’ютерну систему шляхом його аналізу. 

Для оптимального використання ресурсів СВВ та зменшення часу обробки 

інформаційних потоків з метою виявлення вторгнень потрібно розробити метод 

динамічного балансування трафіка, який базується на моделі СВВ та враховує 

мультифрактальні властивості трафіка та обмеження на час обслуговування 

різних класів інформаційного потоку. Потрібно розробити метод виявлення 

вторгнень, щоб підвищити достовірність і точність виявлення вторгнень, який 

базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій поведінки мережі 

та ентропійному аналізі протоколів.  

Надалі, у концепції  потрібно розробити метод забезпечення безпечної 

маршрутизації, який базується на мультифрактальних властивостях трафіка та 

параметрах якості обслуговування пріоритетного трафіка, для зменшення 

завантаженості ресурсів комп’ютерної системи за рахунок спрямування 

безпечних інформаційних потоків різного класу обслуговування на безпечні і 

менш завантажені ресурси. 

Надалі, у концепції необхідно розробити метод забезпечення безпеки 

мережі в ході динамічного балансування навантаження з самоподібним 

трафіком, який засновано на моделі балансувальника комп’ютерної мережі з 

урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і мультифрактальних 

властивостей трафіку, що дозволить  зменшити завантаженість ресурсів 

комп’ютерної системи за рахунок спрямування безпечних неоднорідних 

інформаційних потоків на менш завантажені ресурси. 
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Виходячи з вищевикладеного, нова концепція забезпечення інформаційної 

безпеки має позбавляти комп’ютерні системи існуючих недоліків та перевершує 

їх за такими параметрами:  

- точності виявлення вторгнень, що дозволяє зменшити кількість 

помилкових спрацьовувань та підвищити ймовірність виявлення кібератак; 

- швидкості виявлення вторгнень за рахунок використання комплексного 

методу виявлення вторгнень; 

- завантаженості ресурсів СВВ за рахунок динамічного балансування 

інформаційного потоку; 

- швидкості обробки інформаційного потоку, що дозволяє зменшити час 

затримки трафіка; 

- завантаженості ресурсів комп’ютерної системи за рахунок балансування 

трафіку із самоподібними властивостями; 

- швидкості передачі інформації за рахунок блокування атакованого 

трафіка в ході безпечної маршрутизації. 

Отже розроблена концепція забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем, практично за усіма параметрами суттєво випереджає 

існуючі програмні системи захисту інформації в інфокомунікаційних системах. 

2.4. Аналіз підходів щодо забезпечення безпечної маршрутизації в 

комп’ютерних системах 

Ефективна мережна безпека вимагає інтегрованого поглибленого 

захисту. Перший рівень захисту полягає в забезпеченні дотримання 

основоположних елементів мережної безпеки. Ці фундаментальні елементи 

безпеки формують базовий рівень безпеки, створюючи міцну основу, на якій 

згодом можуть бути побудовані більш досконалі методи і технології [Cisco, 

2008]. 



123 

 

Однак розробка та розгортання базової лінії безпеки може бути 

проблематичною у зв’язку з широким спектром доступних опцій. Базова лінія 

мережної безпеки призначена для надання допомоги шляхом опису тих 

ключових елементів безпеки, які мають бути розглянуті на першому етапі 

здійснення захисту. Основна увага Базової лінії мережної безпеки направлена на 

забезпечення безпеки мережної інфраструктури: площини управління і 

контролю, та є основними елементами мережної безпеки, які є ключовими для 

розробки надійної базової лінії мережної безпеки, а також критично важливих 

мережних послуг, і розглядаються такі ключові області базової безпеки: 

– доступ до пристроїв; 

– стійкість і надійність пристрою; 

– інфраструктура; 

– застосування мережних політик; 

– інфраструктура маршрутизації; 

– телеметрія мережі; 

– перемикання інфраструктури. 

Якщо ці базові елементи безпеки не будуть враховані, додаткові 

технології і функції безпеки не принесуть користі.  

Для досягнення такої повної видимості і повного контролю по всій 

мережі використовуються різні технології і можливості для отримання 

видимості мережної активності, впровадження мережних політик і адресації 

аномального трафіка. Елементи мережної інфраструктури, такі як 

маршрутизатори і комутатори, використовуються як поширені, проактивні 

агенти моніторингу політики та правозастосування. 

Захист мережної інфраструктури є критично важливим для загальної 

мережної безпеки, незважаючи на те, чи це маршрутизатори, комутатори, 

сервери або інші пристрої інфраструктури. Одним з ключових елементів цього є 

безпека управління доступом до цих інфраструктурних пристроїв. Якщо доступ 
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до пристрою інфраструктури буде порушений, безпека і управління всією 

мережею буде поставлена під загрозу. Отже, важливо встановити відповідні 

заходи контролю для запобігання несанкціонованому доступу до 

інфраструктурних пристроїв. 

Маршрутизація є однією з найважливіших складових інфраструктури, 

яка підтримує працездатність мережі, і тому вкрай важливо вжити всіх 

необхідних заходів для її захисту. Існують різні способи зламу маршрутизації, 

від впровадження незаконних оновлень до DoS атак, спеціально розроблених 

для порушення маршрутизації. Атаки можуть бути спрямовані на пристрої 

маршрутизатора, пірингові сесії та/або інформацію про маршрутизацію. Такі 

протоколи, як BGP, IS-IS, OSPF, EIGRP і RIPv2, надають набір інструментів, які 

допомагають захистити інфраструктуру маршрутизації. У даному розділі 

наведено рекомендації щодо використання таких інструментів. 

Основні функції маршрутизатора полягають у вивченні і поширенні 

маршрутної інформації та пересиланні пакетів за відповідними вимогам 

шляхами. Успішні атаки на маршрутизатори можуть вплинути або порушити 

одну або кілька основних функцій, скомпрометувавши сам маршрутизатор, його 

пірингові сесії та/або маршрутну інформацію. 

Маршрутизатори зазнають тих самих видів атак, спрямованих на злом 

хостів і серверів, таких як злом паролів, підвищення привілеїв, переповнення 

буфера, соціальна інженерія і.т.ін. Об’єктами атак також стають пірингові 

відносини. Для більшості протоколів маршрутизації маршрутизатори не можуть 

обмінюватися маршрутною інформацією, лише якщо вони не встановлюють 

пірингові відносини, які також називаються сусідніми сусідами. Деякі атаки 

намагаються зірвати встановлені сеанси, посилаючи неправильно сформовані 

пакети маршрутизатора, скидаючи TCP-з’єднання, споживаючи ресурси 

маршрутизатора і т.ін. Атаки можуть також запобігти утворенню сусідніх 



125 

 

сусідів через перевантаження черг, пам'яті, процесора та інших ресурсів 

маршрутизатора. 

Маршрутизація також може бути скомпрометована через введення 

неправдивої інформації про маршрут, а також зміною або видаленням законної 

інформації маршруту. Інформація про маршрут може бути введена або змінена 

багатьма способами, починаючи зі вставки окремих помилкових оновлень 

маршруту і закінчуючи установкою фіктивних маршрутизаторів в 

інфраструктуру маршрутизації. Потенційні умови відмови в обслуговуванні 

можуть бути результатом навмисних перебоїв або «чорних дірок» у певних 

пунктах призначення. Зловмисники можуть також намагатися перенаправити 

трафік за небезпечними маршрутами, щоб перехопити і змінити призначені для 

користувача дані або просто обійти заходи безпеки. Таким чином, захист 

інформації про маршрути, захист самих маршрутизаторів і з’єднань є 

актуальним завданням. 

Для забезпечення комплексного рішення при розробці базової лінії 

мережної безпеки варто використовувати Cisco Security Framework (CSF). У 

CSF передбачено комплексний метод оцінки та валідації вимог безпеки 

системи. Базова лінія мережної безпеки включає ще деякі методи безпеки, які 

засновані на застосуванні фільтрації трафіку на основі IP-адрес. Більш 

розвинені методи забезпечення безпеки, які згодом можуть бути додані в якості 

додаткового рівня безпеки, також залежать від фільтрації трафіку на основі IP-

адрес, наприклад, від визначення правил брандмауера. 

Cisco Security Framework (CSF) – це операційна модель процесу 

забезпечення безпеки, спрямована на забезпечення мережі, обслуговування, 

доступності та безперервності бізнесу. Загрози безпеці – це ціль, що постійно 

змінюється, і CSF призначений для визначення поточних векторів загроз, а 

також відстежування нових і виникаючих загроз з використанням кращих 

загальноприйнятих методів і комплексних рішень. 
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Результати застосування методології CSF наведені в таблиці 2.2 і 

таблиці 2.3. У таблицях показано технології і функції, ідентифіковані для 

забезпечення безпеки площині маршрутизації й інтегровані в базову лінію 

мережної безпеки.  

Таблиця 2.2. 

Інфраструктура маршрутизації – повна видимість 

Ідентифікація Контроль 

– аутентифікація сусідів  

– Визначення однорангової 

маршрутизації 

– Фільтрація перерозподілу 

маршрутів 

– Реєстрація сусідів  

– Логування: 

   – Syslog, 

   – SNMP 

 

 

Таблиця 2.3. 

Інфраструктура маршрутизації – повний контроль 

Апаратна частина забезпечувати дотримання 

– Пасивний інтерфейс за 

замовчуванням 

– Перевірка безпеки BGP TTL 

– Резервні інтерфейси 

– Резервні пристрої 

– Резервування елементів 

– Топологічна надмірність  

– префіксна фільтрація 

– Максимальна фільтрація префіксів 

– Фільтрація перерозподілу маршрутів 

– заглушка маршрутизації 

– iACL 

– RACL 

– Захист площині управління 

– Обмеження площини управління  

 

Перед відправкою відновлення маршрутизації кожен маршрутизатор 

повинен підписати його заздалегідь визначеним секретним ключем і включити 

отриману сигнатуру в повідомлення про оновлення. Нарешті, оновлення 

перевіряється сусіднім одержувачем, щоб довести його справжність і цілісність. 

Аутентифікація за сусідством підтримується для BGP, IS-IS, OSPF, RIPv2 і 

EIGRP. 

Аутентифікація за сусідством є функцією, доступною більшості 

протоколів маршрутизації, і гарантує, що маршрутизатор отримує тільки 

достовірну інформацію щодо маршрутизації і тільки від довірених сусідів. 
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Цього можна досягти за рахунок сертифікації автентичності кожного сусіда і 

цілісності оновлень маршрутизації. Технічно кожен маршрутизатор спочатку 

налаштовується за загальним секретним ключем, який використовується для 

перевірки кожного оновлення маршрутизації. 

Аутентифікація за сусідством допомагає захистити пірингові сеанси від 

таких атак, як спроби скидання сеансу і вставки несанкціонованих 

маршрутизаторів. Аутентифікація за сусідством також допомагає захистити дані 

маршрутизації від впровадження помилкових маршрутів і вилучення або зміни 

легітимної інформації про маршрутизацію від несанкціонованих користувачів. 

Однак слід зазначити, що аутентифікація за сусідством не перешкоджає 

запровадженню неправильних даних маршрутизації дійсним маршрутизатором, 

який був зламаний довіреним маршрутизатором. На щастя, такі сценарії атак 

можна пом’якшити за допомогою фільтрації маршрутів, як буде показано нижче 

в цьому розділі. 

У EIGRP MD5 аутентифікація включена на рівні інтерфейсу або 

підінтерфейсів. Як тільки аутентифікація EIGRP MD5 вмикається на інтерфейсі 

або підінтерфейсах, маршрутизатор припиняє обробку повідомлень 

маршрутизації, отриманих від цього інтерфейсу або підінтерфейсів, поки піри 

також не будуть налаштовані на аутентифікацію повідомлень. Це перериває 

маршрутизацію комунікацій в мережі. 

Ті ж самі механізми динамічного виявлення тимчасових пристроїв, які 

полегшують розгортання і налаштування маршрутизаторів, можуть бути 

використані для вставки підроблених маршрутизаторів в інфраструктуру 

маршрутизації. Цю проблему можна попередити, відключивши такі механізми, 

статично налаштувавши список довірених сусідів з відомими IP-адресами. Його 

можна використовувати в поєднанні з іншими функціями безпеки 

маршрутизації, такими як сусідська аутентифікація і фільтрація маршрутів. 
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У разі EIGRP, за замовчуванням, більшість вітань, оновлень і запитів 

відправляються у багатоадресових пакетах на широкомовних інтерфейсах, 

таких як Ethernet. Таку поведінку за замовчуванням можна змінити, 

налаштувавши статичного сусіда, після чого всі повідомлення маршрутизації 

відправлятимуться в одноадресних пакетах. Крім того, після налаштування 

першого статичного сусіда, маршрутизатор приймає лише EIGRP-пакети від 

пірів, які явно налаштовані на використання оператора сусіда. Отже, всі 

повідомлення, що надходять з маршрутизаторів без відповідного затвердження 

сусіда, відкидаються. 

Той факт, що маршрутизатор відкидає будь-які повідомлення, що 

надходять з будь-якого маршрутизатора, не налаштованого як сусідній, 

допомагає запобігти додаванню несанкціонованих пірів маршрутизації. 

Водночас, перехід з багатоадресної на одноадресну передачу ускладнює 

несанкціоноване перехоплення даних маршрутизації, не дозволяючи 

потенційному зловмиснику дізнатися топологічну інформацію, яка може бути 

використана для здійснення майбутніх атак. Слід зазначити однак, що, оскільки 

статичні сусіди розпізнаються за їхніми IP-адресами, існує можливість підробки 

IP-адрес на цих сусідів. Зловмисник, володіючи достатніми знаннями, може 

підробити IP-адресу дійсного статичного сусіда. Аутентифікація за сусідством 

забезпечує другий рівень захисту, що дозволяє знизити ймовірність підміни  

IP-адрес. Під час використання аутентифікації за сусідством, сесії і оновлення 

приймаються тільки від сусідів, які використовують відповідні секретні ключі. 

В результаті, спроба підробки не буде успішною до того часу, доки секретні 

ключі будуть невідомі зловмисникові. 

Слід також зазначити, що статичні сусіди не перешкоджають введенню 

некоректних даних маршрутизації зламаним довіреним маршрутизатором. На 

щастя, такі сценарії атак можна пом'якшити за допомогою фільтрації 

маршрутів, як буде показано нижче в цьому розділі. 
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Визначення статичних сусідів є рекомендованою практикою для всіх 

маршрутизаторів, але особливо для тих, які знаходяться на межі Інтернету або 

стикаються з іншими зовнішніми мережами. 

Як і списки контролю доступу (ACL), карти маршрутів 

використовуються для різних цілей, включаючи, але не обмежуючись, 

класифікацію пакетів, маршрутизацію політик, перетворення адрес і фільтрацію 

маршрутів. Як і ACL, карти маршрутів дозволяють визначати критерії 

відповідності пакетів або маршрутів разом з примусовими діями. Але на відміну 

від ACL, які тільки підсилюють дозвіл і забороняють дії, карти маршрутів 

дозволяють змінювати широкий спектр параметрів у пакетах і маршрутах, таких 

як next-hop, community, metric і т.д. У цілому, карти маршрутів забезпечують 

більшу гнучкість і деталізацію політики, ніж карти ACL. Оскільки інтерес цього 

документа полягає у фільтрації маршрутів, у даному розділі основна увага буде 

приділена використанню карт маршрутів для тимчасової фільтрації маршрутів і 

розподілу маршрутів. 

У таблиці 2.4 наведено приклади передової практики і перелічені 

загрози, які вони допомагають пом’якшити. 

Таблиця 2.4. 

Підсумок кращих практик безпечної площини маршрутизації 

Членство в протоколі 

обмеженої 

маршрутизації 

Маршрутизатор Пірингова сесія  Дані 

маршрутизації  

Аутентифікація сусідів  Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

Введення 

помилкових 

маршрутів, 

видалення або 

модифікація 

маршрутів 

Маршрутизація 

однорангового 

визначення 

 Несанкціонований 

піринг 

Перехоплення 

інформації про 

маршрутизацію 

Пасивний інтерфейс за 

замовчуванням 

Відмова в 

обслуговуванні 

(DoS) 

Несанкціонований 

піринг 
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Продовження таблиці 2.4 

Членство в протоколі 

обмеженої 

маршрутизації 

Маршрутизатор Пірингова сесія  Дані 

маршрутизації  

Перевірка безпеки BGP 

TTL 

DoS Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

 

iACLs Несанкціонований 

доступ, 

неправильне 

джерело / DoS 

протоколу 

Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

 

rACLs Несанкціонований 

доступ, 

неправильне 

джерело / DoS 

протоколу 

Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

 

Обмеження площини 

управління 

Несанкціонований 

доступ, недійсний 

/ дійсний DoS, 

насичені черги 

маршрутизатора 

Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

 

Захист площині 

управління 

Несанкціонований 

доступ, недійсний 

/ дійсний DoS, 

насичені черги 

маршрутизатора  

Перезавантаження 

сесії, 

несанкціонований 

піринг 

 

Маршрутна фільтрація Маршрутизатор  Пірингова сесія  Дані 

маршрутизації  

Фільтрація за 

одноранговими 

маршрутами 

DoS на основі 

інформації про 

маршрутизацію  

 Введення 

помилкових 

маршрутів 

Максимальна фільтрація 

префіксів 

DoS на основі 

інформації про 

маршрутизацію 

 Введення 

помилкових 

маршрутів 

EIGRP Stub Routing DoS на основі 

інформації про 

маршрутизацію 

 Введення 

помилкових 

маршрутів, 

видалення або 

модифікація 

маршрутів 

Перерозподіл маршрутів DoS на основі 

інформації про 

маршрутизацію 

 Введення 

помилкових 

маршрутів, 

видалення або 

модифікація 

маршрутів 
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Маршрутизатор і комутатори можуть піддаватися атакам, спрямованим 

на доступність мережі або побічно впливаючим на неї. Можливі атаки 

включають DoS на основі несанкціонованих і авторизованих протоколів, 

розподілені DoS, атаки флуду, розвідку, несанкціонований доступ і багато 

іншого. У цьому розділі подано підбірку кращих методик, призначених для 

збереження надійності та відмовостійкості маршрутизаторів і комутаторів, які 

допомагають підтримувати доступність мережі навіть під час атаки. 

Control Plane Policing (CoPP) – функція інфраструктури безпеки, яка 

захищає площину управління маршрутизаторів і комутаторів, застосовуючи 

політики QoS, які регулюють трафік, що обробляється центральним процесором 

системи (процесором маршрутизації або комутації). У CoPP ці політики QoS 

налаштовуються на дозвіл, блокування або обмеження швидкості пакетів, які 

обробляює головний процесор. Це допомагає захистити площину управління 

маршрутизаторами і комутаторами від цілого ряду атак, включаючи розвідку та 

прямі DoS. 

CoPP використовує модульний інтерфейс командного рядка QoS (MQC) 

для налаштування політики. MQC дозволяє розділити трафік на класи і дозволяє 

користувачу визначати і застосовувати різні політики QoS до кожного класу. 

Політики QoS можуть бути налаштовані на дозвіл усіх пакетів, скидання всіх 

пакетів або скидання лише тих пакетів, які перевищують певну межу швидкості. 

CoPP доступний на широкому спектрі платформ Cisco, які забезпечують 

однакову базову функціональність. Проте, CoPP був вдосконалений на деяких 

платформах, щоб максимально використовувати переваги окремих апаратних 

архітектур. У результаті, деякі платформи забезпечують вдосконалені форми 

CoPP. Нерозподілені платформи реалізують централізовану програмну модель 

CoPP, в той час як деякі розподілені платформи надають розширені версії CoPP: 

розподілені і апаратні. Крім того, через апаратні відмінності підтримка 

протоколу CoPP може варіюватися залежно від платформи.  
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Функціонально CoPP вступає в гру відразу після комутації або рішення 

про маршрутизацію, а також перед відправкою трафіка на площину управління. 

Коли CoPP включений, на високому рівні послідовність подій виглядає таким 

чином: 

Крок 1. Пакет входить у маршрутизатор/комутатор, налаштований за 

допомогою CoPP на вхідному порту. 

Крок 2. Порт виконує всі вхідні порти і служби QoS, що можуть 

застосуватися. 

Крок 3. Пакет пересилається на процесор маршрутизатора/комутатора. 

Крок 4. Процесор маршрутизатора/комутатора приймає рішення про 

маршрутизацію/комутацію, визначаючи, чи призначений пакет для площині 

управління, чи ні. 

Крок 5. Пакети, призначені для площині управління, обробляються CoPP 

і передаються на площину управління відповідно до політики кожного класу 

трафіка. Пакети, які мають інші пункти призначення, пересилаються нормально. 

Порівняно з RACL, здатність CoPP обмежувати швидкість робить його 

більш ефективним при DoS-атаках на рівні управління, зокрема, заснованих на 

дозволених протоколах і джерелах. rACL дозволяє або забороняє лише трафік, 

також існують сценарії, в яких такої подвійної відповіді недостатньо. 

Наприклад, ICMP ехо-запити (pings) зазвичай дозволені для діагностичних 

цілей і мають бути дозволені в ході їхнього використання за призначенням. 

Однак велика кількість ехо-запитів ICMP може перевантажити RP і стати 

частиною DoS-атаки. CoPP може ефективно справлятися з подібними 

ситуаціями, застосовуючи політики обмеження швидкості для кожного класу 

трафіка. Наприклад, використовуючи MQC, ви можете визначити клас трафіка 

для включення ехо-запитів ICMP, а потім пропускати пакети, що перевищують 

зазначений ліміт швидкості для даного класу трафіку. 
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В цілому, CoPP рекомендується на всіх маршрутизаторах і комутаторах, 

але особливо на маршрутизаторах, підключених до Інтернету або інших 

зовнішніх мереж. Деякі користувачі все ще воліють використовувати rACL для 

простоти або як перший крок до впровадження CoPP. Інструкції щодо переходу 

з rACL на CoPP див. в розділі Захист інфраструктури на програмних 

платформах Cisco IOS на базі програмного забезпечення IOS за адресою URL, 

вказаною нижче. 

Класифікація трафіку за CoPP. Оскільки CoPP фільтрує трафік, дуже 

важливо отримати адекватний рівень розуміння легитимного трафіка, 

призначеного для RP або SP, до розгортання. Політики CoPP, побудовані без 

належного розуміння протоколів, пристроїв або необхідних швидкостей 

трафіка, можуть блокувати критичний трафік. Це може призвести до 

виникнення умови відмови в обслуговуванні (DoS). Визначити точний профіль 

трафіка, необхідного для побудови політик CoPP, може бути складно в деяких 

мережах. З цієї причини в даному документі описується консервативна 

методологія розгортання CoPP з використанням ітеративних конфігурацій ACL 

для ідентифікації та поступової фільтрації трафіка. 

Перш ніж розробляти фактичну політику CoPP, необхідно визначити 

необхідний трафік і розділити його на різні класи. Можна використовувати 

кілька схем класифікації, але одна з рекомендованих методологій включає 

класифікацію трафіка на різні групи в залежності від відносної важливості і 

типу трафіка. В даному розділі наведено приклад, заснований на десяти різних 

класах, який забезпечує більшу деталізацію і підходить для реальних умов. 

Важливо зазначити, що, навіть якщо ви можете використовувати цей приклад, 

фактична кількість і тип класів, необхідних для даної мережі, можуть 

відрізнятися і мають бути обрані залежно від місцевих вимог, політик безпеки і 

ретельного аналізу базового трафіку. 
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Маршрутизатори Cisco також підтримують протоколи надмірності First 

Hop Redundancy Protocol, такі як HSRP, VRRP і GLBP. Ці протоколи призначені 

для прозорого обходу відмови на першому IP-маршрутизаторі. За допомогою 

цих протоколів два або більше маршрутизаторів встановлюються разом у групі, 

розділяючи одну IP-адресу, віртуальну IP-адресу. Віртуальна IP-адреса 

налаштовується на робочій станції кожного кінцевого користувача як адреса 

шлюзу і кешуєтся в ARP-кеші хоста. Як активний маршрутизатор вибирається 

один з маршрутизаторів у групі, який відповідає за обробку всього трафіка, що 

передається на віртуальну IP-адресу. У разі відмови активного маршрутизатора, 

один з резервних маршрутизаторів в групі переходить на резервний. 

Опишемо протоколи надмірності першого хопу. 

Протокол гарячого резервування маршрутизатора (HSRP)-HSRP 

забезпечує високу доступність мережі, резервування маршрутизації в першому 

ряду для IP хостів в Ethernet, FDDI, BVI, LANE або мережі типу Token Ring з  

IP-адресою основного шлюзу. HSRP використовується в групі маршрутизаторів 

для вибору активного і резервного маршрутизаторів. У групі інтерфейсів 

маршрутизатора активний маршрутизатор є кращим маршрутизатором для 

маршрутизації пакетів; резервний маршрутизатор – це маршрутизатор, який 

приймає на себе функції за відмови активного маршрутизатора або з 

дотриманням встановлених умов. 

Протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol – протокол 

надмірності віртуальних маршрутизаторів) – протокол відображення, який 

динамічно призначає відповідальність за один або кілька віртуальних 

маршрутизаторів маршрутизаторам VRRP у локальній мережі, дозволяючи 

кільком маршрутизаторам в лінії мультидоступу використовувати одну 

віртуальну IP адресу. Маршрутизатор VRRP налаштований на роботу з 

протоколом VRRP в поєднанні з одним або декількома іншими 

маршрутизаторами, підключеними до локальної мережі. 
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Протокол балансування навантаження шлюзу (GLBP)-GLBP забезпечує 

автоматичне резервне копіювання маршрутизатора для IP-хостів, налаштованих 

за допомогою одного шлюзу в локальній мережі IEEE 802.3. Кілька 

маршрутизаторів першого стрибка в локальній мережі об’єднуються, щоб 

запропонувати один віртуальний IP-маршрутизатор першого стрибка в ході 

поділу навантаження переадресації пакетів IP. Інші маршрутизатори в локальній 

мережі можуть працювати як резервні GLBP-маршрутизатори, які стають 

активними в разі відмови будь-якого з існуючих маршрутизаторів переадресації. 

GLBP виконує для користувача функції, аналогічні HSRP і VRRP. HSRP і VRRP 

дозволяють декільком маршрутизаторам брати участь у віртуальній групі 

маршрутизаторів, налаштованих на віртуальну IP-адресу. HSRP і VRRP також 

дозволяли балансувати навантаження, налаштовуючи кілька груп віртуальних 

маршрутизаторів і різні шлюзи за замовчуванням на клієнтах LAN. На відміну 

від HSRP і VRRP, GLPB дозволяє балансувати навантаження за допомогою 

однієї віртуальної IP адреси, без необхідності налаштування різних шлюзів за 

замовчуванням. З цією метою одна віртуальна IP-адреса асоціюється з кількома 

віртуальними MAC-адресами. Переадресація навантаження розподіляється між 

усіма маршрутизаторами в групі GLBP, а не обробляється одним шлюзом, в той 

час як інші маршрутизатори простоюють. Кожен вузол має одну і ту саму 

віртуальну IP-адресу, і всі маршрутизатори віртуальної групи маршрутизаторів 

беруть участь у переадресації пакетів. Члени GLBP спілкуються один з одним за 

допомогою привітань, що відправляються кожні 3 секунди на порт 3222 

протоколу UDP (джерело і призначення) за багатоадресною адресою 

224.0.0.102. Крім того, GLBP підтримує аутентифікацію за алгоритмом MD5 для 

захисту від підробки. 

У таблиці 2.5 наведено приклади передової практики і перераховані 

загрози, які вони допомагають пом’якшити. 
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Таблиця 2.5. 

Зведені дані щодо відмовостійкості і виживання пристроїв 

Особливість безпеки / 

техніка безпеки  
Атаки пом’якшені Найкраще 

використовується в  
Відключення 

непотрібних послуг 

Несанкціонований доступ, розвідка, 

DoS на основі несанкціонованих 

протоколів, атаки з посиленням, обхід 

контролю доступу 

Всі маршрутизатори та 

комутатори 

iACL Несанкціонований доступ, розвідка, 

DoS на основі несанкціонованих 

протоколів 

Інтернет та інші 

прикордонні мережі, 

адміністративні 

прикордонні мережі  

rACL Несанкціонований доступ, розвідка, 

DoS на основі несанкціонованих 

протоколів 

Усі маршрутизатори, в 

першу чергу, в Інтернеті, 

прикордонних мережах. 

rACL простота 

віддається перевага над 

CoPP.  

CoPP Несанкціонований доступ, розвідка, 

DoS на основі неавторизованих 

протоколів, DoS на основі 

авторизованих протоколів, розподілена 

DoS 

Усі пристрої, що 

пропонують апаратне 

забезпечення CoPP 

Захист площини 

управління 

Несанкціонований доступ, розвідка, 

DoS на основі неавторизованих 

протоколів, DoS на основі 

авторизованих протоколів, Розподілена 

DoS 

Програмне забезпечення 

лише пристроїв IOS 

Надмірність DoS, розподілена DoS Критичні 

маршрутизатори та 

комутатори 

 

Телеметрія мережі. 

Для того щоб забезпечити працездатність і доступність мережі, вкрай 

важливо мати видимість і обізнаність про те, що відбувається в мережі в будь-

який момент часу [Барабаш, 2010]. Телеметрія мережі надає широкі і корисні 

можливості виявлення, які можуть бути об'єднані зі спеціалізованими 

системами аналізу для збору, аналізу тенденцій і кореляції активності, що 

спостерігається. 
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Телеметрія базової мережі недорога і відносно проста у реалізації. У 

цьому розділі розглядаються базові форми телеметрії, рекомендовані для 

пристроїв мережної інфраструктури, в тому числі: 

– синхронізація часу; 

– статистика трафіка локальних пристроїв; 

– інформація про стан системи; 

– кращі зразки передової практики КПР; 

– системні логи; 

– SNMP; 

– ACL Logging; 

– аудит обліку; 

– журнал змін конфігурації архіву; 

– захоплення пакетів. 

Результати застосування методології CSF для телеметрії базової мережі 

наведено в таблиці 2.6 і показують технології та особливості, ідентифіковані та 

інтегровані в Базову лінію мережної безпеки. 

Таблиця 2.6. 

Методологічна оцінка-CSF видимість і обізнаність 

Ідентифікація Контроль 

•CDP  

•SNMP  

•Syslog  

NTP/ 

Статистика локальних пристроїв/ 

Інформація про стан системи/ 

Пам'ять / ЦП / процеси: 

– CPU і повідомлення про пороги пам'яті 

– CDP кращі розповсюдженні практики 

Логування: 

– syslog 

– SNMP 

– звітність 

Інформація про зміну конфігурації і ведення журналу 

– захоплення пакета 

– SPAN / RSPAN 

– Копіювання / захоплення VACLs 
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Локальна статистика пристроїв є найбільш базовою і поширеною 

формою телеметрії. Вони надають базову інформацію, таку як пропускна 

здатність інтерфейсу і статистику пропускної здатності, включені функції і 

глобальну статистику трафіку за кожним протоколом. 

В Cisco IOS доступ до цієї інформації здійснюється через інтерфейс 

командного рядка (CLI). Формат виведення команди, а також сама команда і її 

параметри залежать від платформи. Важливо проаналізувати і зрозуміти ці 

відмінності. Команди, що найчастіше використовуються, можуть мати 

псевдоніми для більшої простоти використання. 

В Cisco IOS глобальна статистика IP надає багато корисної інформації, 

включаючи підрахунок кількості протоколів для ICMP, TCP, UDP і 

багатоадресного трафіка. 

Коли мережа розгорнута в середовищі, де присутні атаки, різні шляхи 

між вузлами можуть забезпечити різний рівень стійкості до атак. Тому для того, 

щоб гарантувати своєчасність і безпеку мережних служб, у ході вибору 

маршруту необхідно враховувати як уразливість, так і продуктивність 

маршруту. Проте, існуючі протоколи маршрутизації не враховують стійкість 

проміжних ланок, а фокусуються на оптимізації використання мережних 

ресурсів. У цій роботі пропонується метод безпечної протоколів маршрутизації 

з посиленою відмовостійкістю, який включає безпеку ресурсів при виборі 

маршруту та безпеку інформаційного потоку. Для забезпечення можливості 

вибору шляху передачі повинен бути спільний показник ефективності і 

уразливості, який кількісно визначає вартість каналу зв'язку на основі 

показників продуктивності і уразливості, щоб найкоротші шляхи, вибрані за 

допомогою цього показника, були одночасно ефективними і стійкими до атак 

[Clark, 2010]. 
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2.5. Вибір критеріїв якості маршрутизації в комп’ютерних мережах 

Оператор повинен забезпечити клієнту вказаний в договорі рівень якості 

обслуговування, витративши при цьому мінімум власних коштів. Існує клас 

систем, за допомогою яких він може відповідним чином настроїти свою мережу, 

це так звані системи маршрутизації за критерієм найменшої вартості (Least Cost 

Routing, LCR). 

Критерієм оптимальності під час розрахунку маршрутів служить вимога 

забезпечити задану якість обслуговування з мінімальною вартістю. 

Відомо, що ефективність протоколів маршрутизації, і в тому числі 

механізмів балансування навантаження, багато в чому залежить від 

математичних моделей, які покладені в їх основу [Lemeshko, 2016]. В основу 

існуючих протоколів маршрутизації покладені переважно графові моделі. 

Однак, під час вирішення задачі маршрутизації спостерігається тенденція 

переходу від графових моделей до потокових, які дозволяють враховувати 

особливості сучасного трафіка, що циркулює у ТКС: його мультимедійність і 

потоковий характер. Дослідження і подальший розвиток маршрутизації з 

балансуванням навантаження неможливо без обґрунтованої і ефективної 

математичної моделі. Проведено аналіз математичних моделей, в результаті 

чого зроблено висновок, що існуючі моделі маршрутизації з балансуванням 

навантаження недосконалі і мають ряд недоліків. У результаті досліджень було 

розроблено математичну модель маршрутизації, в її основу якої покладено 

критерії, які безпосередньо пов'язані з показниками ефективності 

(продуктивність, надійність і безпека) якості обслуговування (часовими, 

швидкісними). 

В ході забезпечення продуктивності використовуються методи 

забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS), які забезпечують 

стабільну роботу сучасних сервісів: IP-телефонії, відео- і радіомовлення, 
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інтерактивне дистанційне навчання та ін. Методи забезпечення QoS спрямовані 

на поліпшення робочих характеристик, надійності мережі, зменшення затримки 

та втрати пакетів в періоди перевантаження мережі.  

До основних причин погіршення параметрів якості обслуговування 

належить негативний вплив різнорідності ресурсів, що призводить до 

виникнення вузьких місць мережі, та їх обмеженість під час передачі трафіка. 

Це може бути вираженим у тимчасовому зниженні швидкості передачі пакетів, 

у збільшені втрат пакетів та джитера через перевантаження ресурсів мережі. 

Методи забезпечення QoS спрямовані на запобігання негативних наслідків 

тимчасових перевантажень, що виникають в мережах з комутацією пакетів.  

Експериментальні та числові дослідження, проведені в останні 

десятиліття, показують, що трафік у мультисервісних мережах має самоподібні 

властивості. Самоподібний трафік, який має значні викиди, зазнає значних 

затримок і втрати пакетів, навіть якщо загальна інтенсивність всіх потоків 

далека від максимально допустимих значень. Крім того, великою проблемою 

для постачальників послуг є забезпечення QoS за умови наявності 

лавиноподібного трафіка вторгнень. Цей тип поведінки пов’язаний з такими 

погрозами, як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDoS), інтернет-

черв’яки, віруси, спам електронної пошти та ін. Обсяг трафіка, який генерується 

для проведення атак та через зараження, може порушити функціонування 

мережі і створити додатковий ризик для мережних пристроїв (маршрутизаторів, 

комутаторів). Безпека стає критично важливою характеристикою усіх сервісів і 

відіграє вирішальну роль в прибутковості постачальників послуг. 

Завдання забезпечення безпеки мережі визначає, як постачальник може 

ефективно пропонувати більший обсяг послуг з більш високою ефективністю з 

більшим ступенем керованості трафіком та ресурсами мережі.  

Розглянемо модель безпечної маршрутизації, на основі якої розроблено 

метод безпечної маршрутизації, який заснований на урахуванні 
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мультифрактальних властивостей трафіка та виявленні вторгнень для 

зменшення затримки пакетів у мережі та передачі легітимного трафіка за 

найкоротшими шляхами. 

2.6. Розробка моделі маршрутизації самоподібного трафіку в 

комп’ютерній системі 

До складу інфокомунікаційної мережі входить множина вузлів, з’єднана 

між собою каналами зв’язку. Всі вузли мережі підтримують функцію 

маршрутизації. В кожному граничному вузлі встановлюється детектор системи 

виявлення вторгнень для перевірки вхідного трафіка на наявність загроз. 

Всередині мережі один із вузлів є центральним і виконує збір статистичної 

інформації про стан мережі та трафіка. На основі цих даних він обчислює 

необхідні значення параметрів мультифрактальності, рівня загроз, якості 

виявлення атак тощо та надсилає цю інформацію на всі вузли мережі. В мережу 

надходить самоподібний трафік, який у рамках цього дослідження поділяється 

за класами обслуговування згідно з інформацією, яка міститься у відповідному 

полі заголовку пакета.  

Для кожного каналу зв’язку lij між суміжними вузлами 
ia  та ja  

призначається метрика ijс , яка залежить від таких параметрів, як надійність та 

пропускна здатність каналу зв’язку, затримка до суміжного вузла. В кожному 

вузлі мережі 
xa  для кожного вузла – отримувача 

ka  та класу обслуговування qs 

визначається множина маршрутів від поточного вузла до вузла – отримувача 

 ,( ) ( )qs qs

xk xk mt t = , де m  це індекс елементу множини, при цьому маршрути 

ранжуються згідно їх вартості.  

Маршрутизатор містить n вхідних інтерфейсів, на які надходить трафік 

від суміжних вузлів мережі. При цьому пакети з вхідного інтерфейсу 
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передаються на вихідний інтерфейс згідно з таблицею маршрутизації, обираючи 

маршрут мінімальної вартості для відповідного класу обслуговування. Для 

забезпечення розв’язання задачі маршрутизації між маршрутизаторами 

здійснюється обмін службовою інформацією про стан каналів зв’язку. 

Трафік, який передається в системі, може бути атакою або містити 

шкідливі дані. Як модель потоку використовується проста модель 

мультифрактального процесу з використанням ФГШ, представлена в роботі 

[Kirichenko, 2013]. В цьому випадку мультифрактальний часовий ряд отриманий 

на основі експоненціального перетворення (1.12) 

 ( ) Exp[ * ( )]Y t k X t= ,   

де ( )X t  – часовий ряд фрактального гауссівского шуму із заданим показником 

Херста H; k  – певний коефіцієнт, що впливає на ступінь його 

мультифрактального ряду ( )Y t ; H – параметр Херста. Трафік інтенсивності   

передається за лініями зв’язку ( ),x k  з пропускною здатністюь xkc . 

Використовуючи формулу Литтла, середній час затримки пакету в 

системі обчислюється за формулою: 
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де   - повний інформаційний потік, що надходить на вхід системи, для 

визначення якого необхідно знайти суми інтенсивностей інформаційних 

потоків. Таким чином ( )
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В дисертаційній роботі розглядається мережна система виявлення 

вторгнень, яка збирає та аналізує трафік, що йде через маршрутизатор, для чого 

в маршрутизаторі є SPAN порт, з якого трафік перенаправляється в СВВ. 

До складу СВВ належить класифікатор, який за результатами аналізу 

параметрів трафіка, приймає рішення чи цей трафік є легітимним, чи атакою. В 

рамках цього дослідження класифікатор був побудований на базі алгоритму 

машинного навчання (англ. Machine Learning). Оскільки класифікатор, який 

використовується, є прикладом бінарної класифікації (трафік є легітимним чи 

атакою) залежно від того чи пройшла класифікація правильно чи ні, можливі 

такі випадки: 

– істинно позитивне рішення (англ. True positive), це випадок, коли 

трафік, який насправді є атакою, успішно класифікується як атака; 

– хибно позитивне рішення (англ. False Positive), легітимний трафік 

класифікується як атака; 

– істинно негативне рішення (англ. True Negative), це випадок, коли 

легітимний трафік правильно класифікується як легітимний; 

– хибно негативний (англ. False negative): трафік, який насправді є 

атакою помилково класифікується як легітимний. 

Введемо позначення: ТР – True positive, FP – False Positive, TN – True 

Negative, FN – False negative, які відповідають кількості реалізацій трафіка, 

щодо яких класифікатором були прийняті істинно позитивні, хибно позитивні, 

істинно негативні та хибно негативні рішення відповідно. Ці параметри 

утворюють матрицю помилок класифікації (2.2) 
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TP FP

Confusion matrix
FN TN

 
=  

 
. (2.2) 

Якість процедури класифікації вторгнень також можна охарактеризувати 

точністю та повнотою, де 

– точність (precision) показує яку частку об’єктів, розпізнаних як об’єкти 

позитивного класу, ми передбачили правильно ( )P Prec Tisio Tn P FP= + ;  

– повнота (recall) показує, яку частку об’єктів, які реально належать до 

позитивного класу, ми передбачили правильно ( )Recall TP TP FN= + . 

Також можна використовувати агрегований критерій якості виявлення 

атак 
2

2

(1 )
( )( )

TP
F

TP FP TP FN




+
=

+ +
, де β∈(0,∞), при 0 →  отримуємо 

точність, при β=1 – непараметричну F-міру, при  →   – повноту. 

Як елементи матриці помилок під час проведення дослідження 

приймаються відповідні значення вихідних параметрів алгоритму машинного 

навчання за результатом виконання класифікації, описаного в [Liu, 2016; Özgür, 

2016; Arjunan, 2010; Brieman, 1996]. 

Зазвичай, в СВВ кількість хибно позитивних виявлень дуже велика, що є 

основною складністю для побудови цих систем, яка зменшує їхню 

ефективність. А саме, високе значення FP призведе до менш ефективного 

виявлення, а високе значення FN зробить систему уразливою для вторгнень. 

Таким чином, для забезпечення необхідної продуктивності системи виявлення 

вторгнень, FP і FN мають бути мінімізовані з забезпеченням необхідної точності 

виявлення [Brieman, 1996]. Всі підходи, запропоновані для зменшення 

помилкових спрацьовувань, недостатньо ефективні, оскільки вони орієнтовані 

тільки на зменшення помилкових спрацьовувань. В ході роботи було 

використано метод, який описано в [Quinlan, 1993], що дозволяє одночасно 
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зменшити як FN так і FP, зберігаючи точність на заданому рівні або збільшуючи 

її. Також необхідно враховувати самоподібні властивості потоку. 

2.7. Оцінка самоподібних та мультифрактальних властивостей 

трафіка 

В інфокомунікаційних мережах трафік може розглядатися як випадковий 

процес. Прикладом такого випадкового процесу (який використовується у цій 

роботі) є залежність інтенсивності трафіка від часу. Таким чином, трафік, який 

можна описати самоподібним випадковим процесом, називається 

самоподібним. 

Стохастичний процес безперервного часу ( )X t  є самоподібним з 

параметром ,H  якщо процес ( )Ha X at−
, де a – константа, описується тими ж 

законами скінченновимірних розподілів, що і ( )X t : 

 { (a )} { ( )}, a 0HLaw a X t Law X t− =    (2.3) 

де параметр , 0 1H H   становить ступінь самоподібності процесу і 

називається параметром Херста. Це означає, що якщо часовий ряд протягом 

якогось часу зростав (убував), то з ймовірністю, близькою до показника Херста, 

ряд збереже цю тенденцію протягом аналогічного проміжку часу [Kirichenko, 

2020; Kirichenko, 2018-3]. Для самоподібного випадкового процесу буде 

справедливим такий вираз математичного очікування M ( ) ( )
q qHX t C q t  = 

 
, де 

значення ( ) M (1)
q

C q X =
 

, а параметр q  приймає дійсні значення. 

Мультифрактальний трафік можна визначити як розширення 

самоподібного трафіка з урахуванням масштабованих властивостей 
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статистичних характеристик другого та більш високого порядків. Для 

мультифрактальних процесів виконується співвідношення 

( )M ( ) ( )
q qh qX t c q t  = 

 
, де ( )c q  – деяка детермінована функція; ( )h q  є 

узагальненим індексом Херста, який є нелінійною функцією в загальному 

випадку. Значення ( )h q  при 2q =  співпадає зі значенням ступеня 

самоподібності H . 

Мультифрактальний трафік має особливу структуру, яка зберігається в 

багатьох масштабах: завжди є кілька дуже великих сплесків з відносно 

невеликим середнім рівнем трафіку. В рамках дослідження, що проводиться, 

мультифрактальний трафік однозначно описують наступними статистичними 

параметрами: інтенсивність трафіку  , коефіціент варіації 
var , параметр 

Херста H  і діапазон узагальненого індексу Херста 
min max( ) ( )h h q h q = − . Для 

монофрактальних процесів узагальнений індекс Херста не залежить від 

параметра q : ( )h q H= , 0h = . Більш велика гетерогенність процесу, великі 

сплески трафіка, призводять до більшого діапазону h . Коефіцієнт варіації 
var  

можна розглядати як найпростішу кількісну характеристику розподілу хвостів 

var[ ( )] / [ ( )]X t M X t , де   - середнє квадратичне відхилення процесу X(t) 

[Kirichenko, 2018-2; Kirichenko, 2018-3]. 

Таким чином проведено аналіз моделей самоподібних інформаційних 

потоків, методів обчислення параметрів мультифрактальності. На основі 

вищенаведених підходів, характеристик, моделей та методів можна розробити 

метод безпечної маршрутизації трафіку з урахуванням його мультифрактальних 

властивостей. 
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2.8. Розробка методу безпечної маршрутизації при передачі 

мультифрактального трафіку 

Для забезпечення QoS потрібен вибір маршрутів на основі класів 

обслуговування, водночас різні потоки, які відправляються одному одержувачу, 

можуть бути направлені різними маршрутами. Крім того, в разі перевантаження 

або компрометації шляхів або вузлів можуть бути змінені маршрути передачі 

потоків [Lemeshko, 2015]. Маршрути між вузлами мережі визначаються 

алгоритмами та протоколами маршрутизації [Lemeshko, 2016]. Розглянемо 

метод безпечної маршрутизації при передачі мультифрактального трафіка. 

Опишемо математичну модель інфокомунікаційної мережі, яка 

використовується в дослідженні. До складу мережі належить множина вузлів 

 iA a= , яка з’єднана між собою множиною каналів зв’язку  ijL l= , де ijl  канал 

зв’язку між вузлами 
ia  та ja , де ,i ja a A . До мережі надходить множина 

потоків  lkB b= , де 
lkb  – це потік від вузла 

la  до вузла 
ka , де ,l ka a A . 

Потоки, що надходять до мережі, поділяються за множиною класів 

обслуговування  qsZ z= . Кожний з потоків, який передається в мережі, 

описується набором параметрів var( , , , , , , , )qs qs qs qs qs qs

lk l k qs lk lk lk lkb a a z H h F =  , де 
qs

lk  – 

це інтенсивність трафіка qs  класу обслуговування, що передається від вузла 
la  

до вузла 
ka ; 

qs

lkH  – це показник Херста трафіка qs  класу обслуговування, що 

передається від вузла 
la  до вузла 

ka ; 
qs

lkh  – це діапазон узагальненого індексу 

Херста трафіка qs  класу обслуговування, що передається від вузла 
la  до вузла 

ka ; var

qs

lk  – це коефіцієнт варіації трафіка qs  класу обслуговування, що 

передається від вузла 
la  до вузла 

ka ; 
qsF  – це агрегований критерій якості 
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виявлення атак в трафіку qs  класу обслуговування, що передається від вузла 
la  

до вузла 
ka . 

Визначається 
qsF  для кожного потоку трафіку qs  класу обслуговування 

як узагальнене значення F  на основі множини проведених експериментів та 

результатів подальшого виявлення вторгнень будь-яким методом виявлення 

вторгнень та/або аналізатором трафіку на основі характеристик трафіку.  

Запропонований в статті метод базується на алгоритмі маршрутизації за 

станом каналів з модифікацією способу визначення вартості маршруту. Для 

кожного каналу зв’язку lij між суміжними вузлами 
ia  та ja  призначається 

метрика ijс , яка залежить від таких параметрів, як надійність та пропускна 

здатність каналу зв’язку, затримка до суміжного вузла. В кожному вузлі мережі 

xa  для кожного вузла – отримувача 
ka  та класу обслуговування qs 

визначається множина маршрутів від поточного вузла до вузла – отримувача 

 ,( ) ( )qs qs

xk xk mt t = , де m  це індекс елементу множини, при цьому маршрути 

ранжуються згідно з їхньою вартістю. Вартість кожного маршруту дорівнює 

сумі метрик каналів зв'язку уздовж маршруту 

,

,

( )

( ) ( )
qs

ij xk m

qs

xk m ij

l t

С t с t


=  .  

В [Lemeshko, 2016; Попопський 2012] показано, що при середньому 

навантаженні 0,6  значеннях 0,5H   та 
var 3   (що приблизно відповідає 

значенням 1h  ) або при 0,9H   коефіцієнт втрат становить більше, ніж 

5-10%. Також слід відмітити, що передача трафіка з більшими значеннями Н, за 

умови збереження вимог щодо якості обслуговування вимагає збільшення 

пропускних здатностей каналів зв’язку мережі. Згадані властивості трафіка 

необхідно було врахувати в методі, що пропонується, шляхом використання 

маршрутів з меншою вартістю для передачі потоків з великими значеннями Н у 
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той час, як потоки з невеликими значеннями Н, передаються маршрутами з 

більшою вартістю. 

Якщо у вузлі мережі було виявлено, що потік, який передається, з 

великою ймовірністю містить зловмисний трафік (має мале значення ТР), то він 

згідно з методом, що пропонується, передається за маршрутом з більшою 

вартістю. 

Метод безпечної маршрутизації полягає в періодичному перерахунку 

маршрутів (з періодом T ) з використанням стандартних алгоритмів 

маршрутизації з модифікованими значеннями вартості маршрутів. При цьому на 

кожній з ітерацій здійснюються такі операції: 

1. В центральному вузлі здійснюється аналіз трафіка, що надходить до 

маршрутизатора, в інтервалі 
0[ , )t T t− , де 

0T  – тривалість інтервалу. 

2. Розраховується на інтервалі аналізу 
0T  інтенсивність вхідного трафіка 

qs

xk , вибіркове значення функції узагальненого показника Херста ( )qs

xkh q , 

значення параметра Херста (2)qs qs

xk xkH h= , діапазон значень узагальненого 

показника Херста min max( ) ( )qs qs qs

xk xk xkh h q h q = − , де 
min max5, 5q q= − =  та агрегований 

критерій якості виявлення атак 
2

2

(1 )
( )( )

qs
qs

qs qs qs qs

TP
F

TP FP TP FN




+
=

+ +
 

для ділянки трафіка в інтервалі 
0[ , )t T t− . 

3. Для поточної множини маршрутів  ,( ) ( )qs qs

xk xk mt t = , які існують у 

мережі, здійснюємо розрахунок значень , ( )qs

xk mС t . 

4. Для множини маршрутів  , ( ) , 1...qs

xk m qst m m = , де qsm  – це кількість 

маршрутів, що використовуються для передачі трафіка, обчислюємо поточні 

значення метрики шляхів , ( )qs

xk mС t , які оновлюються через регулярні проміжки 
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часу T  і розраховується за такою формулою для кожного qs -го класу трафіка 

на основі мультифрактальних властивостей трафіка: 

, var

, 0 var

,

, var 0 var

( ), 0,9 або 0,5, 3 або 0,7;

( ) ( 0,5) , 0,5 0,9, 1 3 або 0,6 0,7;
( )

( ) ( 0,5)2 , 0,5 0,9, 1, або 0,5

qs qs qs qs qs

xk m xk xk xk

qs qs qs qs qs

xk m xk xk xkqs

xk m qs qs qs qs qs

xk m xk xk xk xk

C t H H F

C t H C H F
C t

C t H C H









 

   

+ −      
 =

+ −    

, 0

0,6;

( ) , 0,5 або 0,5,

qs

qs qs qs

xk m xk

F

C t C H F











 + = 

 (2.4) 

де значення 
0C  обирається мережним адміністратором. Вартість шляху не 

змінюється , ,( ) ( )qs qs

xk m xk mC t C t = , якщо трафік має значення 0,9H   або 

var0,5, 3qs qs

xk xkH    або 0,7qsF  . Якщо значення 0,5 0,9qs

xkH  , 

var1 3 або 0,6 0,7qs qs

xk F    , то значення , ( )qs

xk mC t  збільшується пропорційно 

значенням показника Херста. Вартість з максимальним значенням , 0( )qs

xk mC t C+  

обчислюється при 𝐻=0,5 та при 0,5qsF   для можливості додаткового аналізу 

трафіка для виявлення вторгнень. Після перерахунку повідомлення про стан та 

вартість усіх шляхів відправляється на інші маршрутизатори. 

У маршрутів, які не використовуються  , ( ) , 1 ( )qs qs

xk m qs xkt m m t = +  , 

вартість не змінюється.  

5. Перераховані вартості маршрутів записуються в таблицю 

маршрутизації. Далі маршрутизатор використовує ці значення для 

маршрутизації трафіка у межах кожного класу потоку, що надходить до нього.  

Основна ідея цього підходу полягає в тому, що введення штрафних 

додатків призводить до того, що трафік з більшою ймовірністю атаки 

передається за маршрутом з більшою вартістю. Те саме є справедливим для 

трафіку без властивостей самоподібності (тобто самоподібний трафік 
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передається за маршрутом з низькою вартістю). Якщо трафік з великою 

ймовірністю атаки та має великі значення самоподоби, то він передаватиметься 

за маршрутом з великою вартістю. 

Запропонований метод безпечної маршрутизації при передачі 

мультифрактального трафіка забезпечує безпечну маршрутизацію, високі 

показники пропускної здатності, відмовостійкості (автоматично знаходячи збої 

вузлів та перерозподіляючи потік даних серед тих, що залишилися) та низький 

час відгуку, кількість втрачених даних.  

2.9. Результати моделювання та практичного використання методу 

безпечної маршрутизації   

В ході імітаційного моделювання була проведена перевірка роботи 

запропонованого методу, для чого були розроблені програмні модулі з 

використанням Python. У процесі моделювання було згенеровано трафік із 

заданими фрактальними властивостями з параметрами, що аналогічні 

реальному трафіку [Kirichenko, 2010-1; Kirichenko, 2012-2], який передавався від 

відправника до одержувача. Також, генерувались атаки з властивостями, що 

аналогічні трафіку реальних атак. Ці атаки додавались до згенерованого трафіка 

у випадкові моменти часу. Сумарна інтенсивність доданих атак змінювалася від 

10 до 40% від загальної інтенсивності трафікf. Це пов’язано з тим, що атаки з 

інтенсивністю, меншою за 10%, слабко впливають на функціонування мережі, а 

атаки з інтенсивністю, більшою за 40%, ідентифікуються з ймовірністю 

близькою до 100%. Інтенсивність трафіка змінювалась від 10 до 100 Гбіт/с. 

Імітаційне моделювання проводилось для мереж з різною структурою, 

кількістю маршрутизаторів, їхньою зв’язністю, пропускною здатністю каналів, 

кількістю та характеристиками потоків.  
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Для наочності розглянемо роботу методу на прикладі мережі, структура 

якої наведена на рис. 2.2, яка складається з десяти маршрутизаторів 
1 10{ , }a a  та 

чотирнадцяти каналів зв’язку. На вхід подається три потоки інтенсивністю 

1 200 =  1/с, 
2 200 =  1/с, 

3 200 =  1/с. У розривах каналів зв’язку подано дріб: у 

чисельнику наведено інтенсивність потоку, що протікає в даному каналі, а в 

знаменнику – його пропускна здатність (1/с).  

Під час експерименту вимірювались такі параметри: утилізація каналів, 

величина втрат даних, джитер, відсоток заблокованого атакованого трафіка, 

затримка даних у мережі. Параметри QoS, узагальнені для всієї мережі (середнє 

мережне значення), які отримані під час експериментів, наведено в таблиці 2.7. 

 

Рис. 2.2. Структура інфокомунікаційної мережі для маршрутизації 

Під час використання запропонованого методу коефіцієнт втрат пакетів 

самоподібного трафіка вище, ніж під час використання стандартного методу 

маршрутизації за станом каналів, тому що деякі дані втрачаються під час 

проходження за маршрутом з великою вартістю. Збільшення відсотка 
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заблокованого атакованого трафіка пов’язано із ідентифікацією атак, яке 

здійснюється вузлами мережної системи виявлення вторгнень. 

Таблиця 2.7. 

Значення параметрів якості обслуговування мережі 

Методи 
Джитер, 

мс 

Ступінь 

утилізації 

каналів, % 

Втрачені 

дані, %  

Заблокований 

атакований 

трафік, %  

Затримка 

даних у 

мережі, мс 

Метод безпечної 

маршрутизації у 

мережі 

15 0,65 1,48 10 72 

Стандартний 

метод 

маршрутизації за 

станом каналів 

19 0,7 1,5 1,2 67 

 

Було виявлено зменшення джитера та завантаженості каналів зв’язку. 

Затримка даних у мережі збільшується за рахунок перенаправлення 

підозрюваних потоків для ідентифікації атак. Таким чином, отримані дані 

свідчать про те, що запронований метод безпечної маршрутизації є ефективним 

щодо забезпечення безпеки та якості обслуговування. 

Висновки до розділу 2 

1. Розроблено концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками, які 

працюють в умовах вторгнень та кібератак. Дана концепція базується на моделі 

розподіленої комп’ютерної системи, яка включає компоненти забезпечення 

безпеки та управління самоподібними інформаційними потоками, у поєднанні з 

методом забезпечення безпеки в ході динамічного балансування навантаження в 

комп’ютерних системах та в системах виявлення вторгнень з урахуванням 

мультифрактальних властивостей трафіка; методом забезпечення безпечної 

маршрутизації під час передачі самоподібного трафіка; методом виявлення 
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вторгнень, що базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів. Реалізація концепції у 

програмному комплексі дозволяє гарантовано забезпечити доступність, 

конфіденційність та якість обслуговування в комп’ютерних системах із 

самоподібними інформаційними потоками під час вторгнень та кібератак. 

2. Розроблено модель розподіленої комп’ютерної системи, яка на відміну 

від існуючих включає компоненти забезпечення безпеки та управління 

вхідними інформаційними потоками з мультифрактальними властивостями, 

обмеження на набір характеристик мережі для різних класів обслуговування, що 

дозволяє розробити методи забезпечення безпеки в ході управління 

самоподібним трафіком з урахуванням вимог до якості обслуговування. 

3. На основі розробленої моделі запропоновано метод забезпечення 

безпечної маршрутизації під час передачі мультифрактального трафіка, який 

базується на його мультифрактальних властивостях та параметрах якості 

обслуговування пріоритетного трафіка, що дозволяє зменшити завантаженість 

ресурсів комп’ютерної системи за рахунок спрямування безпечних 

інформаційних потоків різного класу обслуговування на безпечні і менш 

завантажені ресурси. 

4. Застосування методу призводить до того, що легітимний трафік 

передається за найкоротшими маршрутами, а підозрюваний на атаку трафік 

направляється за більш довгими маршрутами для проведення більш детального 

його аналізу. Вартість шляху не змінюється, якщо трафік має високе значення 

самоподібності. Максимальне значення вартості маршруту надається для 

трафіка з низьким значенням самоподібності.  

5. Запропонований метод при передачі фрактального трафіку забезпечує 

безпечну маршрутизацію за рахунок блокування атакованого трафіка в 9 раз 

більшої кількості ніж при роботі стандартного методу маршрутизації, зменшує 

джитер на 21%.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МЕТОДУ БЕЗПЕЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ 

ФРАКТАЛЬНОГО ТРАФІКУ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 

Процеси конвергенції мереж зв’язку призвели до домінування протоколу 

IP як універсальний для всіх видів переданих даних. Однак відсутність 

вбудованих механізмів інжинірингу трафіка ставить питання про необхідність 

розробки методів, що дозволяють більш ефективно використовувати 

можливості наявної мережної інфраструктури, але які не потребують зміни 

основ функціонування глобальної мережі. Одним з найбільш перспективних 

варіантів вирішення зазначених проблем на сьогоднішній день є динамічні 

механізми балансування трафіку, що викликають пильний інтерес наукової 

спільноти. Найбільш відомими дослідженнями в області балансування, 

теоретичних досліджень і розробки фундаментальних основ розподілу 

навантаження, в створенні математичного апарату, моделей і методів 

управління для розподілу навантаження в розподілених системах є такі 

[Игнатенко, 2011; Гуревич, 2010; Дорт-Гольц, 2014; Чжоу, 2000; Lewis, 2009; 

Andreolini, 2007; Arian, 2017; Chen, 2013], а також інші роботи, в яких описано 

вирішення проблеми розподілу навантаження. 

Одним з механізмів забезпечення QoS (Quality of service) є балансування 

навантаження [Cardellini, 1999; Dhinesh, 2013; Ghuge, 2014]. Система 

балансування навантаження вирішує завдання забезпечення якості 

обслуговування і підвищення продуктивності розподілених систем за рахунок 

оптимального розподілу завдань між вузлами обчислювальної системи.  

Завдання балансування завантаження полягає в тому, щоб виходячи з 

комплекту завдань, які включають обчислення і передачу даних, і системи 

серверів різної ресурсоємності, знайти такий розподіл завдань по серверах, яке 
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забезпечує приблизно рівне обчислювальне завантаження кожного сервера і 

мінімальні витрати на передачу даних. Для виконання цього завдання можуть 

використовуватися різні алгоритми балансування навантаження, які враховують 

оцінки завантаження обчислювального вузла. Але слід пам’ятати про те, що 

трафік у комп’ютерних системах має фрактальні властивості та наявність у 

переданих клієнтами інформаційних потоків властивостей самоподібності дуже 

впливає на ефективність роботи розподілених систем [Taqqu, 1995; Riedi, 2002;  

Qingyun, 2016; W. Willinger, Ageyev, 2008; Das, 2016]. Особливо важливу роль 

це відіграє для роботи сервісів, що забезпечують передачу мультимедійного 

трафіка і трафіка реального часу.  

3.1. Дослідження методів безпечного балансування в комп’ютерних 

системах 

Для корпоративних мереж з високими вимогами якості обслуговування 

потрібен балансувальник навантаження, який оптимізує продуктивність, 

одночасно забезпечуючи захист від постійно розширююючогося списку 

вторгнень і атак [Триполка, 2014]. Балансувальник повинен забезпечувати 

доступність, прискорення і контроль додатків, забезпечуючи при цьому 

можливості безпеки додатків, а також розширене балансування навантаження 

Рівня 4 і Рівня 7 з розвантаженням (Offloading) SSL і Прискоренням додатків 

(Application Acceleration) [Barracuda, 2019]. Таким чином, актуальною є задача 

розробки і аналізу методу безпечного балансування навантаження, який 

враховує самоподібні властивості трафіка і завантаження кожного вузла і всієї 

розподіленої системи. 

Модуль Security забезпечує комплексний захист трафіка і додатків, у 

тому числі від атак OWASP Top 10 і Application DDoS, а також відстежує 

вихідний трафік для запобігання втрати даних. Також цей модуль відстежує 



157 

 

порушення доступу до веб-додатків, і здійснює захист від DDoS атак, тобто 

забезпечує конфіденційність. 

Функції Модуля Security: OWASP 10 найкращих захистів; захист від 

поширених атак, SQL-ін'єкцій, міжсайтового скриптинга, файлів cookie або 

злому форм; перевірка метаданих поля форми; адаптивна безпека; маскування 

сайту; шифрування URL; контроль реагування; захист від крадіжки вихідних 

даних; номери кредитних карт; зіставлення користувача зі зразком (регулярний 

вираз); детальна політика для елементів HTML; перевірка обмежень протоколу; 

контроль завантаження файлів; DDoS-захист: база даних  

IP-репутації, евристична ідентифікація; виклики CAPTCHA; повільний захист 

клієнта; Geo IP Anonymous Proxy; вузли виходу ToR; чорний список. 

Підтримувані веб-протоколи: HTTP / S 0,9 / 1,0 / 1,1; FTP / S XML; IPv4 / IPv6. 

Аутентифікація і авторизація: LDAP / RADIUS / Kerberos / локальна база 

даних користувачів; клієнтські сертифікати; єдина точка входу; RSA SecurID; 

CA SiteMinder; SMS PASSCODE. 

Безпечна доставка додатків (Secure Application Delivery) 

Аутентифікація додатків гарантує, що тільки авторизовані користувачі 

можуть отримати доступ до критично важливих додатків. Неавторизований 

трафік може бути відвернений від проходження через DMZ. Безпека додатків 

забезпечує чудовий захист від втрати даних, DDoS і всіх відомих способів атаки 

на рівні додатків. Автоматичні оновлення забезпечують всебічну безпеку для 

існуючих і виникаючих загроз рівня 7, таких як SQL ін’єкції (SQLi), 

міжсайтовий скриптинг (XSS) й інші атаки OWASP Top 10. 

Аутентифікація та авторизація (Authentication and Authorization) 

Балансувальник повністю інтегрує Active Directory або будь-які інші 

служби аутентифікації, сумісні з RADIUS або LDAP. У поєднанні з 

можливостями суворого контролю доступу адміністратори можуть забезпечити 

детальний контроль над доступом користувачів / груп до ресурсів. Це гарантує, 



158 

 

що тільки авторизовані користувачі зможуть отримувати доступ до додатків, 

гарантуючи, що нерозпізнаний трафік ніколи не перетине DMZ. 

Атака додатків та захист від DDoS 

Балансувальник забезпечує лідируючий захист у галузі, допомагаючи 

організаціям захищати критично важливі програми. Він захищає від атак 

OWASP Top 10, таких як SQL-ін’єкція, міжсайтовий скриптинг (XSS) і підробка 

міжсайтових запитів (CSRF). Крім того, Load Balancer мають можливість 

детально контролювати кількість запитів для захисту від атак на основі 

швидкості, таких як відмова в обслуговуванні (DoS) або розподілена відмова в 

обслуговуванні (DDoS). Адміністратори мають можливість інтелектуально 

розпізнавати відбитки пальців і регулювати або відкидати трафік залежно від 

IP-адреси або клієнта. 

Запобігання втратам даних  

Балансувальник також пропонує перевірку вихідного контенту для 

запобігання втрати даних (DLP). Він запобігає витоку даних, маскуючи або 

блокуючи відповіді, які містять конфіденційну інформацію, таку як номери 

кредитних карт або будь-які інші шаблони даних. 

Автоматичні оновлення безпеки 

Можливості безпеки балансувальника можуть доповнюватися великою 

мережею, що складається з тисячі датчиків, які підключаються до сервера 

управління. Датчики надають цінну інформацію для дослідницької групи з 

безпеки, яка дозволяє створювати нові визначення безпеки і автоматично 

оновлювати пристрої в польових умовах. Можливість застосування нових 

визначень і «віртуального виправлення» забезпечує найвищий рівень безпеки 

для критично важливих додатків. 

В ході появи нових завдань програмне забезпечення, що реалізує 

балансування, має прийняти рішення про те, на якому обчислювальному вузлі 

слід виконувати обчислення, пов'язані з цим новим завданням. Крім того, 



159 

 

балансування передбачає перенесення частини обчислень з найбільш 

завантажених обчислювальних вузлів на менш завантажені вузли. Під час 

виконання завдань процесори обмінюються між собою комунікаційними 

повідомленнями. У разі низьких витрат на комунікацію, деякі процесори 

можуть простоювати, в той час як інші будуть перевантажені. Також будуть 

недоцільні великі витрати на комунікацію. Отже, стратегія балансування має 

бути такою, щоб обчислювальні вузли були завантажені досить рівномірно, але 

і комунікаційне середовище не має бути перевантажено [Cardellini, 1999; 

Гуревич, 2010 року; Ghuge, 2014; Red Hat, 2015]. 

Велика увага в науковій літературі приділяється питанням управління 

навантаженням у розподілених системах. Теоретичні дослідження і розробка 

фундаментальних основ розподілу навантаження, створення математичного 

апарату, моделей і методів управління для розподілу навантаження в 

розподілених системах розглядалися в роботах вчених [Kameda, 1997; Cardellini, 

2001; Casalicchio, 2001; Hong, 2006; Randles, 2010 року; Mehta, 2011 року; Sran, 

2013]. Розробляли і вдосконалили алгоритми балансування навантаження 

залежні від часу завершення завдання на машині такі вчені, як [Keshav, 1997; 

Elzeki, 2012], алгоритми грубої сили і засновані на статистичних даних 

розглядалися в роботах таких вчених, як [Hu, 1998; Ghanbari, 2012; Chen, 2013; 

Liu, 2013], алгоритми, засновані на біологічних феноменах, розглядалися 

[Mishra, 2012; Dhinesh, 2013], а також багато інших дослідників, що працюють 

над проблемами розподілу навантаження. 

Таким чином важливою задачею є опис математичної моделі 

розподіленої системи балансування навантаження, яка враховує самоподібні 

властивості трафіка та параметри безпеки трафіка і вузлів мережі. На основі 

математичної моделі важливо розробити метод безпечного балансування 

навантаження в комп'ютерних системах на основі моніторингу завантаженість 

серверів, з урахуванням самоподібної структури трафіка і результатів аналізу 
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основних алгоритмів балансування навантаження розподілених систем за 

різними показниками продуктивності. 

3.2. Оцінка стану вузлів системи балансування навантаження 

Для отримання інформації про поточний стан обчислювального вузла 

виділяють два підходи: зовнішній моніторинг стану обчислювальних вузлів 

розподіленої системи і внутрішній моніторинг. 

Зовнішній моніторинг системи балансування навантаження 

Система балансування централізовано збирає дані про стан всіх 

обчислювальних вузлів розподіленої системи. Існує кілька методів зовнішнього 

моніторінгу. 

1. Метод розрахунку системою балансування навантаження часу відгуку 

обчислювального вузла, для чого вона спрямовує на вузол запит на послугу і 

заміряє час відповіді (наприклад, використовуючи протокол управління 

повідомленнями, англ. Internet Control Меssage Ргоtосоl – ICMP). Даний метод 

дозволяє системі переконатися в готовності обчислювального вузла і визначити 

кількість часу, необхідний для передачі даних на обчислювальний вузол від 

системи балансування навантаження і навпаки. Однак затримка в отриманні 

відповіді може надаватися незалежно від завантаження обчислювального вузла. 

Тут затримку може вносити середовище передачі даних. Якщо навантаження на 

мережу в розподіленії системі нерівномірне, то дані про завантаження вузлів, 

засновані на часі відповіді вузла, можуть бути сильно спотворені. 

2. Метод, заснований на відправці службових пакетів підконтрольних 

вузлів з метою отримання більш детальної інформації про завантаження 

обчислювального вузла (встановлення з’єднання з обчислювальним вузлом за 

протоколом ТСР). 
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3. Метод, що дозволяє забезпечувати моніторинг часу відгуку і 

готовності обчислювального вузла і додатків, що працюють на ньому [Zhihao, 

2013]. Час відгуку програми визначається як інтервал часу між відправленням 

запиту на надання даних і до моменту оголошення про готовність до передачі. 

Основною перевагою даного підходу є можливість враховувати 

продуктивність обчислювального вузла і можливість вводити вагові 

коефіцієнти, які можна динамічно змінювати в процесі роботи системи 

балансування, що дозволяє більш гнучко змінювати навантаження на вузол. 

Недоліки: 

а) дані про завантаження вузла виражаються тільки часом відповіді на 

запит системи балансування, яке може бути великим через перевантаження в 

мережі, а не завантаження самого вузла; 

б) відсутність даних про стан процесора, пам’яті, системи введення / 

висновки і т.ін. 

Внутрішній моніторинг системи балансування навантаження 

Використовується для отримання більш детальної інформації про стан 

обчислювального вузла. З таким підходом на кожен вузол розподіленої системи 

поміщається програма-агент, яка збирає дані про вузол, на якому вона 

знаходиться. Дані від програм-агентів можуть передаватися на балансувальник 

або після запиту центральної (диспетчерської) частини системи балансування 

навантаження, або програми-агенти можуть самостійно передавати відомості 

про завантаження підконтрольного вузла на центральний вузол через певний 

інтервал часу. З таким підходом існує проблема визначення частоти передачі 

обробленої інформації на балансувальник. Перший метод дозволяє за запитом 

центрального вузла отримувати дані від всіх вузлів у той момент, коли 

необхідно поставити новий запит клієнта в чергу на виконання. Другий метод 

дозволяє постійно мати актуальні дані про завантаження обчислювальних 
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вузлів, але при цьому підвищується навантаження на мережу через постійну 

передачу службових даних. 

Основним недоліком даного підходу є використання службовими 

програмами-агентами певної кількості ресурсів вузла. Обсяг необхідних 

ресурсів вузла програмами-агентами залежить від того, за скількома 

параметрами йде оцінка завантаженості обчислювального вузла [Zheng, 2006; 

Roth, 2015], чи йде обробка цих даних на самому вузлі або вони передаються на 

центральний балансувальник навантаження. Тому під час розробки системи 

балансування навантаження важливим питанням є визначення критеріїв 

завантаження обчислювального вузла. Буде потрібно більшу кількість ресурсів 

вузла для обробки інформації про завантаження компонентів (процесор, 

пам'ять) вузла. Однак, оцінка завантаження тільки одного компонента не дає 

об'єктивних даних про стан всього вузла. Тому в роботі запропоновано критерії, 

що враховують сукупність кількох ресурсів вузла. 

Система балансування складається з активного балансувальника, 

резервного балансувальника і групи серверів [AWS, 2019; Barracuda, 2019]. 

Проблема балансування обчислювального навантаження виникає за 

кількома основними причинами [Sran, 2013; Hong, 2006; Hu, 1998]: 

− структура розподіленого додатка неоднорідна, різні логічні процеси 

вимагають різних обчислювальних потужностей; 

− структура розподіленої системи також неоднорідна, тобто різні 

обчислювальні вузли володіють різною продуктивністю; 

− структура межузлової взаємодії неоднорідна, тому що лінії зв’язку, що 

з’єднують вузли, можуть мати різні характеристики пропускної здатності. 

Залежно від поставленого завдання можна використовувати статичне або 

динамічне балансування [Hu, 1998; Li, 2008]. Статичне балансування 

виконується до початку виконання завдань. Однак попереднє розміщення 

логічних процесів по процесорах (серверам) не дає ефекту. Це пояснюється 
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мінливістю обчислювального середовища (вузол може вийти з ладу), зайнятістю 

вузла іншими обчисленнями. Так чи інакше, виграш від розподілу логічних 

процесів по серверах з метою виконання паралельної обробки стає 

неефективним. Динамічне балансування передбачає розподіл обчислювального 

навантаження на вузли під час виконання завдань. Програмне забезпечення, що 

реалізує динамічне балансування, визначає: завантаження обчислювальних 

вузлів; пропускну здатність ліній зв’язку; кількість вільної пам’яті; частоту 

обмінів повідомленнями між логічними процесами завдань і ін. На підставі 

зібраних даних про завдання та обчислювальне середовище приймається 

рішення про розподіл завдань між вузлами мережі. 

Мета балансування навантаження може бути сформульована таким 

чином: виходячи з набору завдань, що включають обчислення і передачу даних, 

і мережі серверів певної топології, знайти такий розподіл завдань по серверах, 

що забезпечує приблизно рівне обчислювальне завантаження серверів і 

мінімальні витрати на передачу даних. 

Зазвичай практичне і повне розв’язання задачі балансування 

завантаження складається з чотирьох етапів [Ignatenko, 2010; Ivanisenko, 2015-3, 

Ivanisenko, 2015-2]: 1) оцінка завантаження обчислювальних вузлів; 2) ініціація 

балансування завантаження; 3) прийняття рішень про балансування 4) розподіл 

завдань. 

Опишемо більш детально кожний етап балансування. 

1. Оцінка завантаження системи. На цьому етапі здійснюється 

розрахунок завантаження кожного сервера шляхом розрахунку середнього 

коефіцієнта використання процесора, пам’яті, пропускної здатності мережі i-го 

сервера. Отримана інформація про завантаження використовується для процесу 

балансування, по-перше, для визначення виникнення дисбалансу, по-друге, для 

визначення нового розподілу завдань шляхом обчислення обсягу робіт, 

необхідного для переміщення завдань. Таким чином, якість роботи 
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балансування навантаження безпосередньо залежить від точності і повноти 

інформації. 

2. Ініціація. Занадто часте виконання балансування навантаження може 

призвести до сповільнення виконання завдань. Витрати на саме балансування 

можуть перебільшити можливу вигоду від його проведення. Отже, для 

продуктивності балансування необхідно якимось чином визначати момент його 

ініціалізації. Для цього слід: визначити момент виникнення дисбалансу 

завантаження; визначити ступінь необхідності балансування шляхом 

порівняння можливої користі від його проведення та витрат на нього. 

Дисбаланс завантаження може визначатися синхронно і асинхронно. Під 

час синхронного визначення дисбалансу всі процесори (сервери мережі) 

переривають роботу в певні моменти синхронізації і визначають дисбаланс 

завантаження шляхом порівняння завантаження окремого процесора із 

загальним середнім навантаженням. При асинхронному визначенні дисбалансу 

кожен сервер зберігає історію свого завантаження. У цьому випадку момент 

синхронізації для визначення ступеня дисбалансу відсутній. Обчисленням 

обсягу дисбалансу займається фоновий процес, що працює паралельно із 

завданнями. 

3. Прийняття рішень в процесі балансування. Більшість стратегій 

динамічного балансування завантаження можуть належати до класу 

централізованих або до класу повністю розподілених. 

В ході централізованої стратегії балансувальник збирає глобальну 

інформацію про стан всієї обчислювальної системи і приймає рішення про 

переміщення задач для кожного з серверів. З повністю розподіленою стратегією 

на кожному сервері виконується алгоритм балансування навантаження, 

обмінюються інформацією про стан з іншими серверами. Переміщення завдань 

відбувається тільки між сусідніми процесорами. 
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4. Розподіл завдань. Існує множина алгоритмів балансування (розподілу 

завдань). Однак кожен з алгоритмів має як переваги, так і недоліки [Ivanisenko, 

2015-1; Kameda, 1997; Kashyap, 2014]. Найбільш часто використовуваними 

алгоритмами балансування навантаження є такі: Round Robin Scheduling 

[Kashyap, 2014; Kaur, 2012;], Max-Min Algorithm [Kopparapu, 2008; Mishra, 

2012], Compare and Balance [Katyal, 2014; Mehta, 2011] та ін. Можна вибрати 

найбільш підходящий залежно від поставлених завдань та параметрів системи 

балансування навантаження. 

3.3. Оцінка процесів системи балансування навантаження 

Вже згадана система балансування навантаження складається з групи 

серверів і балансувальника навантаження [Li, 2008; Ignatenko, 2010; 

Заборовский, 2013]. Наведена на рис. 3.1 система балансування навантаження 

побудована на основі підсистеми балансування навантаження і підсистеми 

управління і моніторингу, які тісно взаємодіють між собою: 

– Підсистема балансування навантаження: алгоритм балансування 

навантаження, інформація про поточний стан системи, гнучкі настройки QoS, 

динамічний розподіл трафіка по різних каналах зв’язку і вузлів в залежності від 

їхнього поточного стану, ступеня завантаження, адміністративних політик 

балансування навантаження. 

– Підсистема управління та моніторингу: збір та аналіз статистики про 

поточний стан системи, визначення мультифрактальних властивостей вхідного 

потоку даних, розрахунок розподілу потоків по вузлах мережі з урахуванням 

класифікації трафіка і завантаженості серверів і каналів зв’язку. 
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Рис. 3.1. Система балансування навантаження 

Пропонований метод безпечного балансування навантаження заснований 

на використанні комплексу методів внутрішнього і зовнішнього моніторингу 

[Kirichenko, 2016-1; Kirichenko, 2017]. Використання зовнішнього моніторингу 

системи дозволяє періодично тестувати мережу для визначення найбільш 

завантажених сегментів. Використання внутрішнього моніторингу стану 

обчислювального вузла дозволяє отримати об’єктивну картину завантаження 

вузла і дані про завантаження окремих компонентів вузла. Критеріями 

завантаження обчислювального вузла пропонується вважати завантаження 

процесора, пам’яті і пропускної здатності каналу для потоків різних класів 

обслуговування. Щоб враховувати потенційну обчислювальну потужність 

кожного ресурсу вузла, пропонується використовувати вагові коефіцієнти. 

Даний метод враховує мультифрактальні властивості вхідного інформаційного 

потоку. Використання комплексного підходу в ході балансування навантаження 

дозволить досягти збільшення продуктивності розподіленої обчислювальної 

системи. 
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Система балансування навантаження складається з компонентів, 

наведених на риcунку 3.2. Балансувальник навантаження має веб-інтерфейс для 

відстеження, настройки та адміністрування розподілу навантаження [Ігнатенко, 

2011; Zhihao, 2013; Tian, 2014; Red Hat, 2015]. 

 

 

Рис. 3.2. Компоненти системи розподілення навантаження  

Процес pulse – це керуючий процес, який на активному балансувальнику 

запускає процес lvs, а на резервному балансувальнику – відстежує стан 

активного, періодично опитуючи його. Якщо активний балансувальник не 

відповідає протягом заданого періоду часу, буде ініційовано процес передачі 

його функцій резервному балансувальнику. При цьому pulse на резервному 
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балансувальнику відправляє процесу pulse на активному балансувальнику 

команду зупинки всіх служб lvs, запускає send_arp для присвоєння MAC-адресу 

резервного балансувальника віртуальних IP-адрес і запускає процес lvs. Процес 

send_arp розсилає широкомовні пакети ARP під час переходу віртуальної  

IP-адреси від одного вузла іншому. [Erl, 2015]. 

Модуль Sec забезпечує комплексний захист трафіка і додатків, у тому 

числі від атак OWASP Top 10 і Application DDoS, а також відстежує вихідний 

трафік для запобігання втрати даних. Також цей модуль відстежує порушення 

доступу до веб-додатків, і здійснює захист від DDoS-атак, тобто забезпечує 

конфіденційність. 

Процес lvs запускається на активному балансувальнику за викликом 

pulse. Він викликає службу ipadm для створення, додавання, зміни і видалення 

записів в таблиці маршрутизації IP. Процес lvs запускає процес status для 

кожної налаштованої служби розподілу навантаження. Якщо status повідомляє 

про те, що реальний сервер відключений, lvs змусить утиліту ipadm видалити 

цей сервер з таблиці IP. Основним призначенням процесу status, що працює на 

активному балансувальнику, є спостереження за навантаженням серверів, збір і 

аналіз статистики про поточний стан системи й інтенсивності трафіка. Процес 

status передає оброблену і проаналізовану інформацію в підсистему 

балансування навантаження процесу inf_status. Процес inf_status у свою чергу 

передає інформацію про поточний стан системи процесу coun_parce. 

Процес fractal проводить розрахунок мультифрактальних властивостей 

кожного вхідного потоку даних і передає цю інформацію процесу coun_parce. 

Процес algor вибирає алгоритм балансування навантаження і також передає цю 

інформацію процесу coun_parce. Процес coun_parce проводить розрахунок 

розподілу потоків по вузлах мережі з урахуванням класифікації трафіка і 

завантаженості серверів і каналів зв’язку. Результати розрахунку передаються 

процесу parce, який здійснює динамічний розподіл трафіка по різних каналах 
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зв'язку і вузлах залежно від їхнього поточного стану. Також результати 

розрахунку процесу coun_parce передаються процесу qos для гнучкого 

налаштування забезпечення якості обслуговування відповідно до методів 

управління трафіком (управління кеш-пам’яттю, пропускною здатністю пам’яті 

і каналів, продуктивністю процесорів), якщо це необхідно. У разі застосування 

методів управління трафіком процесом qos, інформацію про зміни має процес 

inf_status. 

Таким чином проведено аналіз процесів в системі балансування 

самоподібного навантаження. На основі проведеного аналізу можна розробити 

модель балансування навантаження в комп’ютерних системах.  

3.4. Удосконалення моделі балансування в комп’ютерних системах 

У кожен момент t T  на балансувальник LB надходить трафік 

інтенсивністю 
1 2{ , ,..., }N   = , що належать до q -го класу обслуговування, 

який необхідно доставити на сервер 
kServ  для обробки, не перевищуючи 

заданих максимально допустимих значень затримки q  і максимально 

допустимого відсотка втрат ql  залежно від їхнього поточного завантаження і 

реальної пропускної здатності в конкретний момент часу. 

Трафік має множину характеристик { , , }V h = , де 
1 2{ , ,..., }N   =  – 

потоки заявок (пакетів) різної інтенсивності; { , ( ), }h H h q h=  , де ( )h q  - 

вибіркове значення функції узагальненого показника Херста, (2)H h=  – 

значення параметра Херста, 
max min( ) ( )h h q h q = −  – діапазон значень 

узагальненого показника Херста для ділянки трафіка,   – трудомісткість 

запиту. Трудомісткість запиту визначається як вектор необхідних ресурсів для 
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виконання запиту. Кожному qs -му класу обслуговування відповідає набір 

векторів необхідних ресурсів { , , }r iCPU Net RAM = , 1,2,...r = . 

Балансувальник навантаження і сервера з’єднані між собою 

двосторонніми мережними зв’язками з максимальною пропускною здатністю 

{ }i iLink L= , 1,2,...,i N= , які мають доступну пропускну здатність ( ) { }i iNet t Net=  

в момент часу t . Кожен сервер 
kServ  характеризується такими параметрами: 

( )iCPU t  – обсяг вільного ЦПУ i -го сервера в момент часу t , який обчислюється 

як 
1

( ) 1 /
j

i jCPU t LoadM j= −  , де jLoadM  – завантаження кожного ядра 

1,2,...j =  в кожному процесорі 1,2,...M =  у сервері в момент часу t , ( )kRAM t  – 

обсяг вільної оперативної пам’яті i -го сервера в момент часу t . [Kirichenko, 

2017]. 

Те, як ядра розподілені по процесорах вважатимемо неважливим. Два 

чотириядерних відповідають чотирьом двоядерним і відповідають восьми 

одноядерним процесорам, тобто має значення лише загальне число ядер. Якщо 

середнє значення завантаження постійно перевищує 0,70, слід з’ясувати 

причину такої поведінки системи, щоб уникнути проблем у майбутньому. Якщо 

середнє завантаження системи перевищує 1,00, необхідно терміново знайти 

причину і усунути її. 

На вхід балансувальника LB  навантаження надходять кілька 

незалежних мультифрактальних потоків пакетів різної інтенсивності 

1 2{ , ,..., }N   = , кожен з яких відправляється в чергу 
iQ  обмеженої ємності. 

Час обслуговування пакетів залежить від класу обслуговування qs , тобто 

враховується пріоритетність пакетів (найвищий пріоритет – першим). Поки всі 

пріоритетні пакети на обслуговування не будуть оброблені, пакети інших типів 

залишаються в черзі до закінчення їхнього часу життя. Пріоритетні запити, що 

надійшли наступними, переривають обробку непріоритетних і з ймовірністю, 

що дорівнює одиниці, витісняють їх у накопичувач (якщо є вільні місця 
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очікування), або за межі системи (якщо вільних місць немає). Витісненні з 

обслуговування пакети приєднуються до черги непріоритетних вимог і можуть 

бути дообслужені після всіх пріоритетних. Накопичувачі є роздільними для 

кожного вхідного потоку, вільні місця очікування повнодоступні для будь-якого 

надходження запиту. 

На відміну від типових пріоритетних систем масового обслуговування 

розглянута система забезпечена ймовірнісним виштовхуючим механізмом. 

Пріоритетний пакет, що застав всі місця очікування зайнятими в момент 

обробки іншого пріоритетного пакета, із заданою ймовірністю витісняє з 

накопичувача один з менш пріоритетних пакетів і займає його місце. 

Витіснений пакет втрачається або відправляється назад в чергу. Підсистема 

балансування навантаження LB , відповідно до закладеного в неї алгоритму, 

здійснює вилучення пакетів з черг 
iQ  і призначення їх на вільні обчислювальні 

ядра відповідних серверів. 

Для опису механізму вивільнення зайнятих трафіком мережних ресурсів 

після закінчення передачі трафіку qs -го класу обслуговування, (це відбувається 

на основі даних, що надходять від протоколу маршрутизації, що підтримує 

повідомлення про доступну полосу пропускання і доступні ресурси на сервері, 

наприклад, CSPF, SNMP), введемо змінну 0,
( ) {0,1}

Li

q t

C t = , яка вказує, що в момент 

t  на сервер перестав надходити трафік класу ( 1)qs  = , який був прийнятий на 

обслуговування в момент 
0t  і повинен був передаватися по шляху ( )iNet t  на 

сервер 
kServ . Дана змінна містить всі необхідні дані для визначення мережних 

ресурсів, що підлягають вивільненню. 

Балансувальник LB  у t -й момент характеризується коефіцієнтом втрат 

( )q

LBX t  і середнім часом очікування пакета в черзі ( )q

LBT t . Змінна ( )q

LBX t  

дорівнює відсотку втрат на балансувальнику трафіка класу обслуговування qs , 
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переданого по шляху ( )iNet t  на сервер 
kServ  у момент t . Передбачається, що 

ймовірністю втрати пакета в тракті можна знехтувати і втрати відбуваються 

виключно в балансувальнику через переповнення буфера. ia
F  – значення 

агрегованого крітерію якості виявлення атак на вузол 
ia . 

Моніторинг стану серверів і вільної пропускної здатності можна 

здійснити трьома способами: після кожного запиту, що поступив; у фіксовані 

проміжки часу, які визначаються статичним алгоритмом; у нефіксовані 

проміжки часу, які визначаються динамічним алгоритмом [Kirichenko, 2016]. 

Інформація, отримана першим способом, є найбільшою за обсягом, тому 

що вимірювання проводяться після кожного запиту, що поступив. З другим 

способом кількість інформації постійна, але необхідно визначити інтервал 

знімання інформації, щоб обсяг інформації не був надмірним і недостатнім. З 

третім способом кількість інформації залежить від частоти інтервалів контролю, 

який повинен пристосовуватися до структури трафіка, що надходить, з огляду 

на його самоподібну структуру. 

Черги і втрати, породжувані трафіком з мультифрактальними 

властивостями, залежать від мультифрактальної характеристики: функції 

узагальненого показника Херста. Діапазон значень узагальненого показника 

Херста відповідає ступеню неоднорідності трафіка, тобто характеризує розкид 

даних. Значення звичайного параметра Херста, отримане з узагальненого 

показника, відповідає ступеню довгострокової залежності реалізації і 

характеризує кореляційні властивості трафіку. 

Використання алгоритму, що динамічно змінюється, є найбільш 

прийнятним з точки зору зменшення надмірності даних. З таким способом 

частота моніторингу залежатиме від значень узагальненого показника Херста 

( )h q  вхідного потоку [Kirichenko, 2016]. Інтервал моніторингу має частішати, 

якщо у вхідному потоці діапазон значень узагальненого показника Херста 
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приймає значення, більші заданої величини 
min max( ) ( ) MAXh h q h q = −   , і зі 

значенням показника Херста ( 2) 0,8MAXH h q H= =   . 

Удосконалена модель балансування навантаження враховує не тільки 

мультифрактальні характеристику інформаційних потоків, а і параметри 

безпеки ресурсів системи та ідентифікацїї атак. Необхідно провести аналіз та 

обрати алгоритм балансування навантаження. 

3.5. Дослідження алгоритмів балансування навантаження 

Алгоритми балансування навантаження можуть бути класифіковані за 

кількома типами [Gupta, 2013; Kashyap, 2014; Ivanisenko, 2015-1]. 

– На основі поточного стану системи. 

Статичний алгоритм. У цьому випадку поточний стан вузла не 

враховується, потрібна попередня база знань про статистику кожного вузла і 

призначені для користувача вимоги. Алгоритми цього типу не гнучкі, не 

масштабуються, не сумісні з мінливими вимогами користувачів і завантаження, 

використовуються в однорідному середовищі. 

Динамічний алгоритм. Цей тип алгоритмів працює відповідно до 

динамічних змін стану вузлів, тобто він збирає, зберігає і аналізує інформацію 

про стан системи. Через це виникають великі накладні витрати на балансування. 

Необхідно враховувати розташування процесора, якому передається 

навантаження від перевантаженого процесора, оцінку навантаження, обмеження 

числа міграцій.  Використовується в гетерогенному середовищі. 

– На основі ініціатора алгоритму. 

Ініційований відправником: відправник визначає, що кількість вузлів 

велика, і відправник ініціює виконання алгоритму балансування навантаження. 
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Ініційований одержувачем: вимоги про балансування навантаження 

можуть бути визначені одержувачем / сервером в хмарі, і тоді сервер ініціює 

виконання алгоритму балансування. 

Симетричний: Це поєднання типів ініційованих відправником і 

отримувачем. 

Динамічний підхід балансування навантаження підрозділяється на 

два типи: розподілений і нерозподілений (централізований) підходи. Вони 

визначаються таким чином: 

– у нерозподіленому підході один вузол або група вузлів відповідають за 

управління та розподіл по всій системі. Інші вузли не розподіляють завдання і 

не виконують керуючі функції, отже цей тип алгоритмів не є відмовостійким, 

може статися перевантаження центрального процесора прийняття рішень. 

Корисні в невеликих мережах з низьким навантаженням. 

– у розподіленому підході кожен вузол незалежно будує свій вектор 

навантаження. Всі процесори в мережі відповідають за розподіл навантаження і 

наповнення власної локальної бази даних для прийняття ефективних рішень 

балансування. Це призводить до великих комунікаційних витрат і складності 

алгоритмів. Корисні в великих і гетерогенних мережах. 

З розподіленим підходом балансування навантаження може мати дві 

форми: кооперативну і некооперативну. У кооперативній вузли працюють пліч-

о-пліч для досягнення спільної мети, наприклад, поліпшення загального часу 

відгуку. З некооперативним підходом балансування вузол працює незалежно від 

мети, наприклад, поліпшення часу виконання місцевого завдання. 

Вузли постійно взаємодіють один з одним і з розподіленим підходом 

генерують більше повідомлень, ніж з нерозподіленим. Передача повідомлень 

між вузлами для обміну інформацією про оновлення системи може призвести до 

зниження продуктивності системи [Kameda, 1997]. Один вузол або група вузлів 
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вирішує завдання балансування навантаження з нерозподіленим підходом, він 

може приймати дві форми централізованої і напіврозподіленої. 

У централізованих алгоритмах один вузол одноосібно відповідає за 

балансування навантаження всієї системи і називається центральним вузлом. 

Використовується в невеликих мережах. У напіврозподілених алгоритмах 

кластер формується групою вузлів системи, балансування навантаження 

відбувається в кожному кластері з централізованого типу. Серед вузлів у 

кластері центральний вузол ініціалізує балансування навантаження в цій групі. 

Напіврозподілені алгоритми обмінюються великою кількістю повідомлень 

порівняно з централізованими. [Методы кластерного анализа] 

Зазвичай динамічний алгоритм балансування містить чотири елементи: 

політику балансування (transfer policy); алгоритм вибору партнера (location 

policy); алгоритм вибору завдання для передачі (selection policy); механізм збору 

необхідної інформації про стан системи (information policy). 

Політика балансування визначає, чи є вузол об’єктом балансування 

[Kaur, 2014]. Різні види політик балансування використовують порогові 

значення завантаженості вузлів, відхилення величини навантаження вузла від 

середнього значення у системі і інші методи. Алгоритм вибору завдання 

визначає, яке завдання необхідно передати. З вибором завдання для відправки 

алгоритм може враховувати, що накладні витрати, пов’язані з пересилкою 

завдання, мають бути мінімальні, складність виконання завдання має бути 

великою, кількість зв’язків у завданні з локальними ресурсами має бути 

мінімальною. Алгоритм вибору партнера відповідає за вибір відповідного вузла 

для операції балансування. Поширеною технікою в розподілених алгоритмах є 

опитування (polling) вузлів. Опитування може бути послідовним або 

паралельним, використовувати результати попередніх опитувань. У 

централізованих алгоритмах вузол звертається до спеціалізованого 

координатора для визначення відповідного партнера для балансування. 
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Координатор збирає і підтримує в актуальному стані інформацію про 

завантаженість вузлів системи, а алгоритм пошуку партнера використовує ці 

дані. 

Механізм збору інформації про завантаженість системи визначає 

джерело інформації, час збору даних про завантаженість, місце зберігання 

інформації. Існує кілька класів механізмів збору інформації. 

1. Збір даних за необхідністю. У даному класі використовуються 

розподілені алгоритми, які збирають інформацію про завантаженість, коли 

вузол потребує балансування навантаження. 

2. Періодичний збір даних. Алгоритми даного класу можуть бути як 

централізованими, так і розподіленими. Залежно від зібраних даних, алгоритм 

ініціює балансування навантаження. 

3. Збір даних щодо зміни стану. У системах, що реалізують алгоритми 

даного класу, вузли самі поширюють інформацію про зміну завантаженості в 

ході зміни внутрішнього стану. У разі розподілених алгоритмів дані 

направляються сусіднім вузлам, у разі централізованих алгоритмів дані 

направляються координатору. 

Класифікація алгоритмів балансування навантаження схематично 

наведена на рис. 3.3. 

Балансувальники навантаження використовують різні алгоритми для 

управління трафіком з метою розподілу навантаження і / або максимального 

використання всіх серверів в кластері. 

Аналіз якості алгоритмів балансування навантаження. 

Завдяки алгоритмам балансування досягається більш висока пропускна 

здатність і поліпшується час відгуку в розподілених системах. Однак кожен з 

алгоритмів має як переваги, так і недоліки [Gupta, 2013; Kashyap, 2014]. 

Розглянемо основні алгоритми балансування навантаження. 
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Рис. 3.3. Класифікація алгоритмів балансування навантаження 

1. В Round Robin Scheduling [Keshav, 1997; Ghuge, 2014; Rajwinder, 2014] 

(управління завданнями в системах з розподілом часу) алгоритм визначає кільце 

як черга і квант фіксованого часу. Кожне завдання може бути виконано тільки в 

цей квант часу і в свою чергу. Якщо завдання не може бути завершено протягом 

одного кванта, воно повернеться в чергу на очікування наступного кола. Однак 

існує проблема визначення відповідного кванта часу. Коли квант часу дуже 

великий, то RR алгоритм планування працює так само, як FCFS Scheduling. А 

коли квант часу дуже малий, то Round Robin Scheduling відомий як Processor 

Sharing алгоритм. 

2. Max-Min Algorithm [Elzeki, 2012; Katyal, 2013; Ghuge, 2014; Kashyap, 

2014; Rajwinder, 2014]: у цьому алгоритмі розрахувавши мінімальний час 

виконання завдань, вибирається максимальний час серед всіх завдань на всіх 

ресурсах. Далі завдання зі знайденим максимальним часом призначається для 

виконання на конкретно обраний вузол. Потім перераховується час виконання 

всіх завдань на цьому вузлі шляхом додавання часу виконання поставленого 
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завдання до часу виконання інших завдань на цьому вузлі. Потім поставлена 

задача вилучається зі списку системи. 

3. Алгоритм Compare and Balance [Hu, 1998; Gupta, 2013; Rajwinder, 

2014] використовується для досягнення рівноважного стану і управління 

незбалансованим навантаженням системи. На основі ймовірності (номер 

віртуальної машини, запущеної на поточному хості і всієї хмарної системи), 

поточний хост випадковим чином вибирає хост і порівнює їх навантаження. 

Якщо навантаження поточного хоста більше обраного хоста, він передає 

додаткове навантаження на цей конкретний вузол. Потім кожен вузол системи 

виконує ту ж процедуру. Цей алгоритм балансування навантаження також 

розроблений і реалізований для зменшення часу міграції віртуальних машин. 

Спільна пам’ять використовується для зменшення часу міграції віртуальних 

машин. 

4. Ant Colony Optimization [Mishra, 2012; Dhinesh, 2013; Katyal, 2013; 

Rajwinder, 2014]: це розподілений алгоритм. У цьому алгоритмі, інформація про 

ресурси динамічно оновлюється з кожним рухом мурах. Множинні колонії 

мурах описуються таким чином, що вузол посилає кольорові колонії по всій 

мережі. Розфарбовані колонії мурах використовуються для запобігання руху 

мурах з одного гнізда наступних одним маршрутом, а також забезпечення 

їхнього розподілу по всіх вузлах у системі, де кожна мураха діє як мобільний 

агент, який несе оновлену інформацію балансування в наступний вузол. 

5. В алгоритмі Shortest Response Time First [Singhal, 2011 року; Liu, 2013; 

Kashyap, 2014] головною ідеєю є пряма переадресація. Кожному процесу 

призначається пріоритет для його запуску. У процеси з рівними пріоритетами 

планується в FCFS порядку. Якщо сплеск процесора збільшується, то пріоритет 

знижується. У цьому алгоритмі короткі завдання виконуються перед довгими 

завданнями. У SJF дуже важливо знати час обробки кожного завдання, що є 

головною його проблемою. 
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6. Active Clustering load balancing Algorithm [Hu, 1998; Singhal, 2011 року; 

Katyal, 2013]. Алгоритм самоагрегації оптимізує завдання, підключивши схожі 

послуги з використанням локального перепризначення. Працює на основі 

групування схожих вузлів. Рефері вузол утворює з’єднання між сусідами, яке 

подібно ініціалізоаному вузлу. Потім рефері вузол розриває з’єднання між 

собою і початковим вузлом. Далі сукупність процесів знову і знову 

повторюється. Продуктивність системи зростає на основі високої доступності 

ресурсів, через це пропускна здатність також збільшується. 

7. ACCLB [Singhal, 2011]: методика балансування завантаження, 

заснована на мурашиній колонії і теорії складної мережі (ACCLB) у відкритих 

хмарних обчисленнях. Вона використовує низькорівневі і немасштабовані 

характеристики складної мережі, щоб домогтися кращого розподілу 

навантаження. Ця методика дозволяє подолати неоднорідність, є адаптивною до 

динамічного середовища, чудова за стійкістю до помилок і має гарну 

масштабованість, отже, допомагає в поліпшенні продуктивності системи. 

8. Join-Idle-Queue [Singhal, 2011, Gupta, 2013]: алгоритм балансування 

навантаження для динамічно масштабованих веб-сервісів, забезпечує 

масштабне балансування навантаження по розподілених відправниках. 

Спочатку обчислює доступність простоюючих процесорів у кожного 

відправника, а потім призначає завдання процесорам для зменшення середньої 

довжини черги в кожному процесорі. В ході вилучення завдань балансування 

навантаження з критичного шляху обробки запиту він ефективно знижує 

навантаження системи, не несе ніякого комунікаційного навантаження на 

новоприбулі завдання і не збільшує фактичний час відгуку. 

9. Central queuing [Rajwinder, 2014]. Цей алгоритм працює за принципом 

динамічного розподілу. Кожна нова задача прибуває до менеджера черг і стає в 

чергу. Коли запит для виконання завдання приймається менеджером черг, він 

видаляє перше завдання з черги і передає його запитуючій сторони. Якщо в 
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черзі немає готових завдань, то запит буферизується, доки нова задача не буде 

доступна. Але в разі запису нового завдання в чергу, поки є пропущені запити в 

черзі, перший такий запит видаляється з черги, а нове завдання ставиться перед 

нею. Коли завантаження процесора падає нижче порогового значення, то 

локальний менеджер завантаження надсилає запит на нову задачу центральному 

менеджеру завантаження. Потім центральний менеджер відповідає на запит, 

якщо знайдено готове завдання, в іншому випадку дотримується черговість 

запитів до надходження нового завдання. 

10. Connection mechanism [Ray, 2012; Gupta, 2013; Liu, 2013]: алгоритм 

балансування навантаження заснований на механізмі найменшої кількості 

з’єднань, який є частиною динамічного алгоритму планування. Він необхідний 

для підрахунку кількості з’єднань для кожного сервера і динамічної оцінки 

навантаження. Балансувальник навантаження записує кількість з’єднань 

кожного сервера, яке збільшується, коли нове з’єднання відправляється до 

сервера, і зменшується, коли з’єднання завершується або відбувається його 

переривання. 

11. Least connections [Mishra, 2012; Kashyap, 2014]. Алгоритм мінімуму 

з'єднань посилає запити на сервер, який в даний час обслуговує найменшу 

кількість підключень. Балансувальник навантаження відстежуватиме кількість 

з’єднань серверів і відправить наступний запит до сервера з мінімумом ’'єднань. 

Ефективність алгоритмів балансування навантаження визначається 

декількома показниками, які подано нижче [Ghuge, 2014; Raghava, 2014]. 

– Пропускна здатність використовується для оцінки загальної кількості 

завдань, які успішно завершені. Висока пропускна здатність необхідна для 

загальної продуктивності системи. 

– Час міграції визначається як загальний час переходу завдання від 

одного вузла або ресурсу до іншого. Він має бути зведений до мінімуму. 
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– Час відгуку вимірюється як інтервал часу між відправленням запиту й 

одержанням відповіді. Він має бути зведений до мінімуму, щоб підвищити 

загальну продуктивність. 

– Відмовостійкість вимірює здатність алгоритму рівномірно виконувати 

балансування навантаження в разі будь-якого збою. Гарний алгоритм 

балансування навантаження має бути нечутливим до несправностей. 

– Витрати пов’язані з роботою будь-якого алгоритму балансування 

навантаження і вказують на вартість процесів, що беруть участь у вирішенні 

задачі, перерозподілі процесів. Вони мають бути якомога менше. 

– Ресурси використовуються для забезпечення належного використання 

всіх ресурсів, які включені в систему. Даний показник має бути оптимізований 

для ефективності алгоритму балансування навантаження. 

– Масштабованість – здатність алгоритму виконувати рівномірне 

балансування навантаження в системі відповідно до вимог зі збільшенням числа 

вузлів. Кращим є алгоритм з високою масштабованістю. 

– Продуктивність може бути визначена як ефективність системи. Даний 

показник має бути поліпшений при розумних витратах, наприклад, зменшуючи 

час відгуку, зберігаючи допустимі затримки [Радивилова, 2012-1]. 

У табл. 3.1 наведено порівняння розглянутих алгоритмів балансування 

навантаження за можливістю їхнього оцінювання за різними показниками 

продуктивності. 

3.6. Оцінка рівня дисбалансу комп’ютерної системи 

Перед тим як описати стратегію балансування навантаження, яка 

включає в себе комплексне вимірювання загального рівня дисбалансу системи 

(ступеня рівномірності розподілу навантаження між серверами), необхідно 

ввести деякі поняття і визначення. 
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Таблиця 3.1. 

Порівняльний аналіз алгоритмів за показниками продуктивності 

Алгоритм / Метрика 
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ас
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о
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Round Robin Sheduling  так - так - так так - так 

Max-Min  так - так - так так - так 

Compare and Balance  так так так так так - так так 

Ant Colony Optimization  так - - - так так так так 

Shortest Response Time 

First  

- так так - так так - так 

Active Clustering  - так - - так так - - 

ACCLB  так - - - так так так так 

Join-Idle-Queue  так так так - так - так так 

Central queuing  - так так - так так - так 

Connection mechanism  так - - так так так так - 

Least connections - - - так так - - - 

 

Під терміном «частка» розумітимемо частину ресурсів процесора, 

виділених для задачі. Якщо завданню виділяється більша частка процесу, ніж 

іншим завданням, таке завдання отримує більше процесорних ресурсів від 

планувальника пайового розподілу. Частки процесора не еквівалентні відсоткам 

ресурсів процесора. Частки дозволяють визначити важливість робочих 

навантажень по відношенню до інших робочих навантажень. Під час 

призначення завданню частки процесора найбільш важливим є не кількість 

часток, виділених задачі. Набагато важливіше знати, скільки часток виділено 

задачі порівняно з іншими завданнями. Слід також враховувати, що багато які з 

інших завдань конкуруватимуть з цим завданням за ресурси процесора. 

Завантаження процесора, пам’яті і каналу розглядатимемо як безрозмірні 

величини, значення яких нормовані і лежать в діапазоні [0, 1]. Загальновизнано, 

що якщо середнє значення завантаження постійно перевищує 0,70, слід 
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з’ясувати причину такої поведінки системи, щоб уникнути проблем у 

майбутньому; якщо ж середнє завантаження системи близько до одиниці, то 

необхідно терміново знайти причину і усунути її. 

Комплексне вимірювання дисбалансу системи. 

З огляду на переваги і недоліки існуючих метрик для планування 

ресурсів [Иванисенко, 2016-1], розроблено методику комплексного 

вимірювання загального рівня дисбалансу системи, а також середнього рівня 

дисбалансу кожного сервера. Розглянуто такі критерії: 

1. Середнє завантаження кожного u -го процесора ( )u

iCPU T  i -го сервера 

визначається як середнє завантаження процесора протягом спостережуваного 

періоду. Наприклад, якщо період спостережень становить 1 хв., а завантаження 

процесора записується через кожні 10 секунд, тобто 
u

iCPU  – це середнє 

значення з шести записаних значень i -го сервера. 

Аналогічно визначається середнє завантаження кожної r -ї пам’яті 

( )r

iRAM T  i -го сервера й середнє завантаження k -го каналу ( )k

iNet T  i -го 

сервера протягом спостережуваного періоду. 

2. Оскільки вимірюване завантаження процесора, використання пам’яті і 

каналу потоком класу qs  відрізняється від середнього завантаження процесора 

qs

iCPU , пам’яті 
qs

iRAM  і каналу 
qs

iNet  потоком класу qs  відсутністю часу 

роботи операційної системи і перемиканням між завданнями, то можна ввести 

величини 
qsv

iCPU , 
qsv

iRAM  і каналу 
qsv

iNet , які позначають завантаження 

процесора, пам’яті й каналу потоками класу qs , виміряну системою обліку або 

монітором операційної системи. 

Завантаження процесора потоком класу qs  обчислюється за формулою: 



184 

 

 
qs u qs

i i CPUCPU CPU f=  ,  (3.1) 

де 
qs

CPUf  – частка сумарного використання u -го процесора, яка належить класу 

qs . Параметр 
qs

CPUf  обчислюється таким чином: 

 
qsvqs qsv

CPU i qs i
f CPU CPU


=   . 

Аналогічно розраховуються значення завантаження пам’яті і пропускної 

здатності мережі з урахуванням класів потоків. Завантаження пам’яті потоком 

класу qs  обчислюється за формулою: 

 
qs r qs

i i RAMRAM RAM f=  ,  (3.2) 

де 
qs

RAMf  – частка сумарного використання r -ї пам’яті, яка може належати класу 

qs . Параметр 
qs

RAMf  обчислюється так: 

 
qsvqs qsv

RAM i qs i
f RAM RAM


=   . 

Завантаження каналу потоком класу qs  обчислюється за формулою: 

 
qs k qs

i i NetNet Net f=     ,  (3.3) 

де 
qs

Netf  – частка сумарного використання k -го каналу, яка може належати до 

класу qs . Параметр 
qs

Netf  обчислюється так: 
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qsvqs qsv

Net i qs i
f Net Net


=  . 

3. Введемо середній коефіцієнт використання всіх процесорів у системі. 

Нехай in

iCPU  середнє завантаження ЦПУ i -го сервера, 

 
i

i

N nu

i iAll i
u N n

ii

CPU CPU
CPU

CPU
=




,  (3.4) 

де N  – загальна кількість фізичних серверів в системі, 
in  – кількість ЦПУ на i -

му сервері. Аналогічним чином, середній коефіцієнт використання пам’яті 

im

iRAM , пропускної здатності лінії зв'язку ik

iNet  i -го сервера, вся пам'ять 
All

rRAM

, і вся пропускна здатність мережі в системі 
All

kNet  може бути визначена. 

 
i

i

N mr

i iAll i
r N m

ii

RAM RAM
RAM

RAM
=




,  (3.5) 

 
i

i

N kk

i iAll i
k N k

ii

Net Net
Net

Net
=




.  (3.6) 

4. Значення дисбалансу всіх процесорів. Використовуючи формулу 

дисперсії, значення дисбалансу всіх процесорів в системі визначається як 

 2( )
N u All

CPU i ui
ISL CPU CPU= − . (3.7) 



186 

 

Аналогічно можуть бути розраховані значення дисбалансу пам’яті і 

пропускної здатності мережі. 

 2( )
N r All

RAM i ri
ISL RAM RAM= − ,  (3.8) 

 2( )
N k All

Net i ki
ISL Net Net= − .  (3.9) 

5. Введемо комплексне значення дисбалансу навантаження 
iSIL  i -го 

сервера, що враховує всі три ресурси сервера. Використовуючи формулу 

розрахунку дисперсії як міри нерівномірності, інтегроване значення дисбалансу 

навантаження i -го сервера можна визначити як: 

 
2 2 2( ) ( ) ( )u All r All k All

i i u i r i kSIL a CPU CPU b RAM RAM c Net Net= − + − + − .  (3.10) 

Параметри , ,a b c  позначають вагові коефіцієнти для процесора, пам’яті і 

пропускної здатності мережі, відповідно, які вибираються експериментальним 

шляхом таким чином, що 1a b c+ + = , залежно від розв’язуваних завдань і 

структури системи. 

iSIL  застосовується для позначення рівня дисбалансу навантаження 

шляхом порівняння коефіцієнтів використання процесора, пам’яті і пропускної 

здатності мережі. 

Тоді сумарні значення дисбалансу всіх серверів у системі записується як: 

 
1 N

tot ii
ISL SIL

N
=  .  (3.11) 
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6. Середня тривалість роботи з однаковою кількістю завдань дозволяє 

порівнювати різні алгоритми планування. 

7. Період обробки на i -му сервері визначається як максимальне 

навантаження на i -му сервері. Період обробки в системі визначається як 

середнє завантаження на всіх серверах. 

8. Ефективність використання визначається як середнє навантаження на 

будь-якому сервері. 

Таким чином, для планування ресурсів була розроблена методика 

комплексного вимірювання загального рівня дисбалансу системи, а також 

середнього рівня дисбалансу кожного сервера. 

3.7. Розробка методу безпечного балансування навантаження з 

урахуванням мультифрактальних властивостей трафіка 

Черги і втрати, породжувані трафіком з мультифрактальними 

властивостями, залежать від мультифрактальної характеристики: функції 

узагальненого показника Херста. Діапазон значень узагальненого показника 

Херста відповідає ступеню неоднорідності трафіка, тобто характеризує розкид 

даних. Значення звичайного параметра Херста, отримане з узагальненого 

показника, відповідає ступеню довгострокової залежності реалізації і 

характеризує кореляційні властивості трафіка. 

Використання динамічно змінюваного алгоритму є найбільш 

прийнятним з точки зору зменшення надмірності даних. З таким способом 

частота моніторингу залежатиме від значень узагальненого показника Херста 

( )h q  вхідного потоку. Інтервал моніторингу має частішати, якщо у вхідному 

потоці діапазон значень узагальненого показника Херста приймає значення, 
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більші заданої величини 
min max( ) ( ) MAXh h q h q = −   , і зі значеннім показника 

Херста ( 2) 0.8MAXH h q H= =   . 

Алгоритм роботи методу безпечного балансування навантаження. 

На основі мультифрактальних властивостей вхідного трафіка та задачі 

забезпечення безпеки комп’ютерної системи пропонується динамічний метод 

балансування трафіка. Залежно від змін параметрів вхідного потоку 

використовуються різні методи управління трафіком.  

Наведемо покроковий опис методу забезпечення безпеки в ході 

динамічного балансування самоподібного трафіку: 

1. На вхід балансувальника надходять потоки даних інтенсивності 

1 2[ , ,.., ]   = , які належать до qs -класу обслуговування. Потоки мають 

множину характеристик { , , }tV h S=  і обов'язково містять тип протоколу 

(протокол управління передачею – TCP, протокол призначених для користувача 

дейтаграм – UDP і т. Д.) та інформацію в заголовках пакетів. 

2. Вхідні пакети даних обробляються процедурою поділу, яка класифікує 

їх на потоки типів даних шляхом ідентифікації заголовків пакетів, що надійшли. 

Для кожного класу потоку протягом певного періоду часу Т  розраховуються 

1 2[ , ,.., ]   = , мультифрактальні параметри 
min max( ) ( )h h q h q = − , H , 

qsF  – 

агрегований крітерій якості виявлення атак у трафіку qs  класу обслуговування, 

що передається від вузла 
la  до вузла 

ka . 

3. На балансувальник у момент часу t  приходять дані про доступні 

пропускні здатності ( )iNet t  кожного каналу, стан серверів ( )iCPU t  – обсяг 

вільного ЦПУ і ( )iRAM t  – обсяг вільної оперативної пам’яті i -го сервера, 

значення дисбалансу навантаження i -го сервера 
iSIL , агрегований крітерій 

якості виявлення атак ia
F  на вузол 

ia . 



189 

 

4. На основі мультифрактальних властивостей трафіка, значень 

дисбаланса навантаження i -го сервера, трудомісткості запитів обчислюємо 

набір векторів необхідних ресурсів ( , , )new

qs CPU Net RAM =  для кожного qs -го 

класу трафіка. 

 
0

0

0

, 0,5;

( 0,5) , 0,5 0,9; 0,4;

( 0,5)( 0,4) , 0,5 0,9; 0,4 1;

, 0,9 or 0,5; 1.

qs

qsnew

qs

qs

qs

H

H H h

H h H h

H H h



 


 

 




+ −    
= 

+ −  −     
 +    

 

де qs  визначається відповідно до класу обслуговування та необхідними 

ресурсами, значення 
0  обирається адміністратором мережі з урахуванням 

стану мережі. Щоб відобразити зміну мультифрактальних властивостей потоків 

та дисбалансу серверів, вектори потрібних ресурсів 
new

qs  оновлюються у 

регулярні проміжки часу та перераховуються за формулою.  

Кількість потрібних ресурсів не змінюється (
new

qs qs = ), якщо трафік є 

звичайним пуассонівським потоком ( 0.5H = ) або має антиперсистентні 

властивості ( 0.5H  ). Зі значенням 0.5 0.9H   та малим розкидом даних 

( 0.4h  )  значення qs  збільшується пропорційно значенню показника 

Херста. Зі значенням показника Херста 0.5 0.9H   та великим розкидом 

даних ( 0.4 1h   ) значення qs  збільшується пропорційно обом 

характеристикам. Кількість потрібних ресурсів з максимальним значенням 

0qs +  отримується зі значенням 0.9H   або при персистентному трафіку  

( 0.5H  ) з діапазоном значень узагальненого показника Херста 1h  .  
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5. На підставі обчисленого вектора необхідних ресурсів для кожного 

потоку qs -класу балансувальник розраховує розподіл цих потоків між 

серверами відповідно до завантаження кожного i -го сервера, критеріями 

виявлення атак у трафіку і вузлах мережі. 

 0

0

, 0,6 or 0,7 or 0,7;

, 0,6 0,7 or 0,7 0,9 or 0,7 0,9;

, 0,7 or 0,9 or 0,9.

i

i

i

a qs

qs i

anew qs

qs qs i

adel qs

qs i

SIL F F

SIL F F

SIL F F

 

 

 



  

 

   


= +      


+   

 

qs  комбінація розподілу потоків між серверами за наявності ресурсів на 

кожному сервері відповідно до обраного алгоритму балансування з дисбалансом 

на кожному сервері 0,6iSIL  , зі значенням агрегованого критерію якості 

виявлення атак в трафіку qs  класу обслуговування, що передається від вузла 
la  

до вузла 
ka  0,7qsF   та зі значенням агрегованого критерію якості виявлення 

атак на вузол 
ia  0,7ia

F  . 
0  – необхідні дії адміністратора, 0

del  – необхідна 

перевірка потоку або вузла мережі на наявність атак, зменшення дисбалансу 

сервера. 

6. Розподіляємо трафік по серверах, згідно з алгоритмом балансування в 

межах кожного класу потоку. 

7. Виконуємо розрахунки п.2–6 для періоду часу T T+  . 

Розроблюваний метод забезпечення безпеки з динамічним 

балансуванням навантаження має забезпечувати статистично рівномірний 

розподіл безпечного навантаження на безпечних серверах, високі показники 

продуктивності, пропускної здатності, відмовостійкості (автоматично 

виявляючи збої вузлів і перерозподіляючи потік даних серед решти) і низький 

час відгуку, кількість службової інформації, кількість втрачених даних. 
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Алгоритм балансування має розподіляти запити по серверах так, щоб 

відхилення завантаженості серверів від середнього значення було мінімальним. 

3.8. Результати моделювання методу безпечного балансування 

навантаження з урахуванням мультифрактального властивостей трафіку 

Був розроблений програмний продукт, який дозволяє проводити 

імітаційне моделювання роботи системи балансування навантаження за 

допомогою різних алгоритмів балансування, використовуючи запропонований 

метод. Розглянуто три основних алгоритми балансування навантаження: Round 

Robin, Round Robin Weight і Compare Balance. Алгоритм Round Robin 

(кругового обслуговування), є перебором за круговим циклом: перша задача 

передається одному вузлу, потім наступна задача передається іншому і так до 

досягнення останнього вузла, а потім все починається спочатку. В алгоритмі 

Round Robin Weight кожному вузлу присвоюється ваговий коефіцієнт 

відповідно до його продуктивності і потужності. Це допомагає розподіляти 

навантаження більш гнучко, оскільки вузли з великою вагою обробляють 

більше запитів. Алгоритм Compare Balance використовується для досягнення 

рівноважного стану і управління незбалансованої навантаженням системи. У 

цьому алгоритмі балансувальник випадковим чином вибирає сервери і порівнює 

їхні навантаження, після чого відправляє заявку на обробку сервера з меншим 

завантаженням. 

Для аналізу роботи алгоритмів балансування проведено чисельні 

дослідження роботи системи балансування за різних значень навантаження, з 

кількістю серверів і параметрів мультифрактального трафіку. На рис. 3.4, 3.5 

показано зміну дисбалансу процесорів, пам’яті і пропускної здатності каналів 

(3.7-3.9) в разі двох серверів, а також комплексне значення дисбалансу 

навантаження кожного сервера (3.10) під час роботи алгоритму балансування 
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Compare Balance. Параметри , ,a b c , які позначають вагові коефіцієнти для 

процесора, пам’яті і пропускної здатності мережі, були обрані рівнозначними. 

 

Рис. 3.4. Дисбаланс системи при параметрах трафіка 0,6H =  і 1,5h = . 

 

Рис. 3.5. Дисбаланс системи при параметрах трафіка 0,9H =  і 1,5h =  
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У першому випадку (рис. 3.2) на балансувальник надходить 

згенерований трафік з параметром 0,6H =  і діапазоном узагальненого 

показника Херста 1,5h = . Рис. 3.5 демонструє дисбаланс системи для трафіка з 

більш сильною довгостроковою залежністю ( 0,9H = ) і тієї ж неоднорідністю, 

що і в першому випадку. На рис. 3.6 наведено результати моделювання роботи 

балансувальника в разі великих значень як параметра Херста 0,9H = , так і 

діапазону узагальненого показника Херста 2,5h = . 

Таблиця 3.2. 

Аналіз роботи методів балансування самоподібного навантаження 

Параметри Стандартний 

метод 

балансування 

З урахуванням 

дисбалансу системи 

Метод 

безпечного 

балансування 

Втрачені дані, % 1,98 1,65 0,98 

Середній час 

очікування, мс 

5 4 6 

Кількість 

атакованого 

трафіка на 

серверах, % від 

загальної кількості 

атак 

50 40 0,5 

Дисбаланс 

системи, % 

0,7 0,65 0,5 

Кількість сигналів 

про 

перевантаження 

46 21 4 

 

Дослідження показали, що дисбаланс системи істотно залежить від 

мультифрактальних характеристик трафіка. За невеликих значень H  і 

невеликої неоднорідності система балансування приходить в рівноважний стан і 

значення дисбалансу прагне до нуля. Зі збільшенням показника Херста 

протягом часу дисбаланс системи не згасає і система балансування не спадає на 

рівноважний стан. За великих значень показника Херста і великої 

неоднорідності система балансування знаходиться в нестійкому стані і значення 
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дисбалансу змінюється в кілька разів, що призводить до максимального 

завантаження ресурсів. У табл. 3.2 наведені значення кількості втрачених даних 

і середній час очікування заявок у системі під час роботи алгоритмів 

балансування Round Robin, Round Robin Weight і Compare Balance. 

 

Рис. 3.6. Дисбаланс системи при параметрах трафіка 0,9H =  і 2,5h =  

Проведені дослідження показали, що з трьох розглянутих алгоритмів 

найкращим є алгоритм Compare Balance. Під час роботи даного алгоритму 

кількість втрачених даних є найменшою і, відповідно, забезпечує найкращу 

якість обслуговування для чутливого до втрат трафіка. Однак середній час 

очікування заявки в системі є найбільшим у алгоритма Compare Balance, що 

відбувається через урахування даними алгоритмом стану серверів. 

В роботі запропоновано метод балансування навантаження з 

урахуванням оцінювання завантаження вузлів розподіленої системи. В ході 

оцінювання завантаження вузлів розраховується середнє завантаження 

процесора, пам’яті і пропускної здатності каналу на основі завантаження, яке 

виміряно системою обліку або монітором операційної системи. Це дозволяє 
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обчислити дисбаланс усіх серверів системи, середню тривалість роботи та 

ефективність використання ресурсів системи за різними алгоритмами 

балансування. 

В роботі проведено імітаційне моделювання запропонованого методу і 

алгоритмів балансування Round Robin, Round Robin Weight і Compare Balance, 

яке показало, що найменша кількість втраченої інформації виходить під час 

роботи динамічного алгоритма балансування, а найменший час відгуку – під час 

статичного. Результати моделювання показали, що мультифрактальні 

характеристики трафіка істотно впливають на дисбаланс системи. За невеликих 

значень показника Херста і невеликої неоднорідності трафіка значення 

дисбалансу прагне до нуля і система балансування приходить в рівноважний 

стан. За великих значень показника Херста і неоднорідності система 

балансування постійно знаходиться в нестійкому стані, що призводить до 

максимального завантаження ресурсів. Використання запропонованого методу в 

ході балансування навантаження, з урахуванням інформації про стан серверів і 

всієї системи, дозволяє балансувальнику виділити сервер, який здатний 

найкращим чином впоратися з обробкою мультифрактального потоку завдань. 

Висновки до розділу 3 

1. Розроблено модель балансувальника комп’ютерної системи, яка 

враховує мультифрактальні властивості самоподібного трафіка, параметри 

якості обслуговування для кожного класу обслуговування трафіка, параметри 

безпеки розподілу трафіка. Вузли системи описуються об’ємом ЦПУ та 

оперативної пам’яті, пропускною здатністю каналів зв’язку та рівнем 

дисбалансу навантаження.  

2. Удосконалено метод забезпечення безпеки мережі при динамічному 

балансуванні навантаження з самоподібним трафіком, який, на відміну від 
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існуючих, відрізняється застосуванням моделі балансувальника комп’ютерної 

мережі з урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і 

мультифрактальних властивостей трафіка. Реалізація зазначеного методу 

дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи за рахунок 

спрямування безпечних неоднорідних інформаційних потоків на безпечні та 

менш завантажені ресурси. 

3. Запропонований метод дозволяє розраховувати завантаження 

процесора, пам’яті і пропускної здатності каналу потоками різних класів 

обслуговування для кожного сервера і всієї розподіленої системи та розподіляти 

самоподібний трафік на основі параметру виявлення атак в трафіку кожного 

класу обслуговування та розрахованих значеннях завантаження серверів. 

4. Запропонований метод балансування навантаження завдяки аналізу та 

урахуванню фрактальних властивостей та агрегованого критерію якості 

виявлення атак вхідного трафика забезпечує зниження вдвічі кількості 

втрачених даних, дозволяє до 9 раз знизити кількість атакованого трафіка на 

серверах, на 16% знизити дисбаланс завантаження системи.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА МЕТОДУ БАЛАНСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО ТРАФІКУ В 

МЕРЕЖНІЙ СИСТЕМІ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ 

Як відомо, системи виявлення вторгнення (СВВ, англ. Intrusion Detection 

System) – це системи, які збирають інформацію з різних точок комп’ютерної 

системи, яка захищається, і аналізують цю інформацію для виявлення як спроб 

порушення, так і реальних порушень захисту (вторгнень) [Allen, 2000; 

Городецкий, 2000; Корниенко, 2009].  

4.1. Дослідження систем виявлення вторгнень 

Існує класичний розподіл СВВ на такі [Sans1, 2001; Артем, 2018]: 

– Системи рівня мережі, на які відводиться трафік з маршрутизатора 

(Network-based). Системи рівня хоста, які виявляють зміни на окремо взятій 

машині, наприклад, аналізуючи журнали або мережну активність (Host-based). 

– Системи, засновані на оцінці уразливостей (Vulnerability-assessment). 

Тобто завдання системи складаються з: отримання даних; інтерпретації 

отриманих даних; подання результату. 

Відповідно, всі системи можна позиціонувати за значеннями таких 

ознак: 

– тип зібраних даних; 

– метод отримання даних; 

– метод інтерпретації даних; 

– метод подання результату. 

Позасистемною характеристикою вважається тип реакції на результат: 

інформаційний і активний. У першому випадку, проводиться інформування 
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зацікавлених осіб. У другому – активні дії, наприклад блокування діапазону 

адрес атакуючого. За цією ознакою дані системи зазвичай штучно поділяються 

на СВВ і системи запобігання вторгненнь (СЗВ, англ. intrusion prevention 

system). Будь-яка СВВ може бути включена до складу СЗВ. 

Опис типової архітектури СВВ. Типова СВВ складається з таких 

компонентів [Seok, 2016]: 

– Датчики: 

- модулі захоплення; 

- модуль збору; 

- модуль сполучення. 

– Підсистема аналізу: 

- модулі декодування; 

- модулі виявлення. 

– Підсистема виведення: 

- модулі реагування; 

- модулі виведення. 

Датчиків у сучасних СВВ, як правило кілька, і вони можуть бути 

розподілені по машинах користувача. Найкраще це видно на прикладах Prelude 

SIEM і OSSIM. Завданням датчиків є захоплення даних, їх накопичення і 

відправка центральній системі. 

Датчики поділяють на: 

– датчики додатків – надають дані про роботу конкретного програмного 

забезпечення системи, що захищається; 

– датчики хоста – надають дані про функціонування окремої робочої 

станції системи, що захищається; 

– датчики мережі – відповідають за збір даних для оцінки мережного 

трафіка; 
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– міжмережні датчики – містять характеристики даних, що циркулюють 

між мережами. 

Отримана від датчиків інформація декодується в набір ознак і 

проводиться через ланцюжок модулів аналізу. 

Модуль аналізу приймає інформацію з джерела даних і аналізує дані на 

наявність ознак атак або порушень політики безпеки. Він може 

використовуватися як для виявлення вторгнень, що експлуатують відомі 

шаблони атак, так і для виявлення аномальної активності. 

Аналізатори відомих атак можуть спиратися на оновлювану базу 

сигнатур, або бути реалізовані на основі мережі прямого поширення, навченої 

на прикладах атак. 

Аналізатори аномалій можуть враховувати не тільки стан датчиків, а й 

результати роботи попередніх аналізаторів. 

Після того, як аналізатори відпрацювали, в тому чи іншому вигляді 

виводиться їх сукупний результат. Це може бути, як виведення даних 

користувачу через один з інтерфейсів, за що відповідають модулі виведення, так 

і вказівка мети активної системі захисту (наприклад, брандмауер на блокування 

з’єднання), за що відповідають модулі реагування. Коротко це виглядає так, як 

зображено на рисунку 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Компоненти та процеси СВВ 
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Код діаграми. 

Датчики -> «Підсистема збору даних»: Збір даних 

"Підсистема збору даних" -> «Підсистема аналізу»: Фільтрація \ NИ 

нормалізація даних 

«Підсистема аналізу»-> «Аналізатори»: Виділення ознак 

«Аналізатори» -> «Підсистема виведення»: Аналіз ознак \ NИ прийняття 

рішення 

«Підсистема виведення» -> Результат: Виведення результату 

У сучасних системах виявлення вторгнень логічно виділяють такі 

основні елементи: підсистема збору інформації, підсистема аналізу і модуль 

представлення даних, які наведено на рисунку 4.2. [Schaelicke, 2005]. 

 

 

Рис. 4.2. Структура системи виявлення вторгнень  
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Підсистема збору інформації використовується для збору первинної 

інформації про роботу системи, що захищається.  

Підсистема аналізу (виявлення) здійснює пошук атак і вторгнень в 

систему, що захищається. 

Підсистема подання даних (призначена для інтерфейсу користувача) 

дозволяє користувачу (ям) СВВ стежити за станом системи, що захищається. 

Підсистема збору інформації акумулює дані про роботу системи, яка 

захищається. Для збору інформації використовуються автономні модулі – 

датчики. Кількість використовуваних датчиків різна і залежить від специфіки 

системи, що захищається. Датчики в СВВ прийнято класифікувати за 

характером інформації, що збирається. Відповідно до загальної структури 

інформаційних систем виділяють такі типи: 

– датчики додатків – дані про роботу програмного забезпечення системи, 

що захищається; 

– датчики хоста – функціонування робочої станції системи, що 

захищається; 

– датчики мережі – збір даних для оцінки мережного трафіку; 

– міжмережні датчики – містять характеристики даних, що циркулюють 

між мережами. 

Система виявлення вторгненнь може включати будь-яку комбінацію з 

наведених типів датчиків. 

Підсистема аналізу структурно складається з одного або більше модулів 

аналізу – аналізаторів. Наявність декількох аналізаторів потрібна для 

підвищення ефективності виявлення. Кожен аналізатор виконує пошук атак або 

вторгнень певного типу. Вхідними даними для аналізатора є інформація з 

підсистеми збору інформації або від іншого аналізатора. Результат роботи 

підсистеми – індикація про стан системи, що захищається. У разі, коли 

аналізатор повідомляє про виявлення несанкціонованих дій, на його виході 
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може з’являтися деяка додаткова інформація. Зазвичай ця інформація містить 

висновки, що підтверджують факт наявності вторгнення або атаки. 

Підсистема подання даних необхідна для інформування зацікавлених 

осіб про стан системи, що захищається. У деяких системах передбачається 

наявність груп користувачів, кожна з яких контролює певні підсистеми системи, 

що захищається. Тому в таких СВВ застосовується розмежування доступу, 

групові політики, повноваження і т.ін. 

Класи типу даних, що збираються. 

Дотримуючись класичного поділу, існує три типи даних, що збираються 

[Артем, 2018; Sans, 2001; Sans1, 2001]: дані, що збираються про вузол мережі; 

дані, що збираються про всю мережу; гібридна система. 

Типи даних, що збираються про вузол мережі – це дані, які стосуються 

тільки одного вузла і частково тих, хто з ним взаємодіє. 

Аналіз таких даних дозволяє виявити атаку на даний хост. Як правило, 

зручніше збирати ці дані безпосередньо на вузлі, але це не обов’язково. 

Наприклад, мережні сканери можуть отримати список відкритих портів на 

конкретному вузлі ззовні, не маючи можливості запускати там код. Цей клас 

включає дані таких типів (до кожного з яких належать конкретні показники, що 

збираються): мережна активність вузла; мережні налаштування вузла; дані про 

файли (списки і контрольні суми, метадані, дії з файлами і т.ін.); дані про 

процеси. При цьому, вузли можуть бути як робочими станціями, що не 

передбачають їхнього використання як сервери, що надають служби, так і 

серверами. Хости поділяються на типи з метою вивчення методів атак (у тому 

числі донавчання методів машинного навчання) та виявлення атакуючих вузлів. 

Можна припустити, що будь-яка взаємодія з даним вузлом буде спробою атаки. 

Дані, що збираються про мережу – це цілісна картина мережної 

взаємодії. Як правило, повні мережні дані не збираються, тому що це 

ресурсозатратно і вважається, що порушник взаємодіє з WAN. Таким чином, 
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СВВ аналізує трафік, що йде через маршрутизатор, для чого в маршрутизаторі є 

SPAN порт, з якого трафік перенаправляється в СВВ. 

Класи методів отримання даних: 

– пасивний – система не впливає безпосередньо на працездатність 

мережі, вона просто робить аналіз трафіка; 

– активний – система намагається провести «розвідку боєм», активно 

впливаючи на мережу, наприклад з метою знайти знайомі сигнатури в 

відповідному трафіка; 

– змішаний – використовуються обидва вищевказаних класи. 

В ході пасивного виявлення, система просто спостерігає за обстановкою. 

Більшість СВВ використовують даний клас методів. Системи рівня хоста також, 

зазвичай використовують даний клас методів. Наприклад, вони не намагаються 

вилучити системний файл з під користувача і перевірити, що він був вилучений, 

а просто оцінюють відповідність прав на даний файл шаблоном у базі, і якщо 

відповідність не спостерігається, видають попередження. 

В класі методів активного пошуку уразливостей помилки провокуються 

шляхом деяких дій як відомих, так і невідомих. Після цього, за базою 

аналізується реакція на дані дії. Даний клас методів характерний для сканерів 

уразливостей. Для інтерпретації результатів застосовні обидва класи методів: 

– Є варіант аналізу відповідей по базі (наприклад, характерні відповіді на 

типові шаблони SQL ін’єкцій), або поведінковий аналіз (як мета стала після 

цього себе вести і як відповідає на такі запити). Наприклад, посилка некоректно 

складеного IP пакета має призвести до падіння уразливого сервера, після чого 

він перестане відповідати. 

– Є варіант виявлення аномальної активності. Наприклад, якщо після 

надсилання ICMP пакета розміром 777 байт із заповненням 0xDEADBEEF, в 

мережі різко зростає рівень мережної активності, а потім падає – це аномалія 

(нормальна ситуація – рівень мережної активності не змінюється). 
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Переваги очевидні: превентивне виявлення вторгнень; будь-яка атака 

може жодного разу не відбутися, але мережа залишатиметься до неї уразливою; 

даний клас методів виявить потенційні уразливості; перевірка мережі 

аналогічно атакуючому, що підвищує шанси виявити уразливості. 

Недоліки: додаткове навантаження на мережу; можливість реалізувати 

успішну атаку в процесі сканування, наприклад, DoS деяких сервісів; як 

правило, залежність від бази атак, яка старіє; ілюзія безпеки, за якої ризики 

спрямованих атак все одно залишаються.  

Проведено аналіз існуючих СВВ, підходів, які використовуються ними 

для виявлення вторгнень, їхні недоліки та переваги. Необхідно проаналізувати 

та обрати методи виявлення вторгнень в СВВ.  

4.2. Дослідження методів виявлення вторгнень в системах 

виявлення вторгнень 

Серед методів, використовуваних у підсистемі аналізу сучасних СВВ, 

можна виділити два напрямки: один спрямований на виявлення аномалій у 

системі, що захищається, а інший – на пошук зловживань [Melnick, 2018; 

Phoenixnap, 2019]. Кожний з цих напрямків має свої переваги і недоліки, тому в 

більшості існуючих СВВ застосовуються комбіновані рішення, засновані на 

синтезі відповідних методів. Ідея методів, використовуваних для виявлення 

аномалій, полягає в тому, щоб розпізнати, чи є процес, що викликав зміни в 

роботі системи, діями зловмисника. Методи пошуку аномалій наведені в 

таблицях 4.1 і 4.2. 

Виділяються дві групи методів: з контрольованим навчанням («навчання 

з вчителем»), і з неконтрольованим навчанням («навчання без вчителя»). 

Основна відмінність між ними полягає в тому, що методи контрольованого 

навчання використовують фіксований набір параметрів оцінки і якісь апріорні 
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відомості про значення параметрів оцінки. Час навчання фіксований. У 

неконтрольованому ж навчанні множина параметрів оцінки може змінюватися 

протягом часу, а процес навчання відбувається постійно. 

Таблиця 4.1. 

Виявлення аномалії - контрольоване навчання ( «навчання з учителем») 

Методи 

виявлення  

Використовується в 

системах   

Опис методу  

Моделювання 

правил 

W&S Система виявлення протягом процесу навчання 

формує набір правил, що описують нормальну 

поведінку системи. На стадії пошуку 

несанкціонованих дій система застосовує отримані 

правила і в разі недостатньої відповідності 

сигналізує про виявлення аномалії. 

Описова 

статистика 

IDES, NIDES, 

EMERLAND, JiNao, 

HayStack 

Навчання полягає в зборі простої описової 

статистики множини показників системи, що 

захищається,  в спеціальну структуру. Для виявлення 

аномалій обчислюється «відстань» між двома 

векторами показників – поточними і збереженими 

значеннями. Стан у системі вважається аномальним, 

якщо отримана відстань досить велика. 

Нейронні 

мережі 

Hyperview Структура застосовуваних нейронних мереж різна. 

Але у всіх випадках навчання виконується даними, 

що становлять нормальну поведінку системи. 

Отримана навчена нейронна мережа потім 

використовується для оцінки аномальності системи. 

Вихід нейронної мережі говорить про наявність 

аномалії. 

 

Таблиця 4.2. 

Виявлення аномалії – неконтрольоване навчання («навчання без вчителя») 

Методи 

виявлення  

Використовується в 

системах   

Опис методу  

Моделювання 

множини станів 

DPEM, JANUS, Bro Нормальна поведінка системи описується у 

вигляді набору фіксованих станів і переходів між 

ними, де стан є не що інше як вектор певних 

значень параметрів вимірювань системи. 

Описова 

статистика 

MIDAS, NADIR, 

Haystack, NSM 

Аналогічний відповідному методу в 

контрольованому навчанні. 
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Таблиця 4.3. 

Виявлення зловживань – контрольоване навчання («навчання з учителем») 

Методи 

виявлення  

Використовується в 

системах   

Опис методу  

Моделювання 

станів  

USTAT, IDIOT Вторгнення представляється як послідовність станів, 

де стан – вектор значення параметрів оцінки системи, 

що захищається. Необхідна і достатня умова 

наявності вторгнення – присутність цієї 

послідовності. Виділяють два основних способи 

подання сценарію вторгнень: 1) у вигляді простого 

ланцюжка подій; 2) з використанням мереж Петрі, де 

вузли – події. 

експертні 

системи 

NIDES, 

EMERLAND, 

MIDAS, DСВВ  

Експертні системи представляють процес вторгнення 

у вигляді різного набору правил. Дуже часто 

використовуються продукційні системи. 

Моделювання 

правил 

NADIR, HayStack, 

JiNao, ASAX, Bro 

Простий варіант експертних систем. 

Синтаксичний 

аналіз 

NSM Системою виявлення виконується синтаксичний 

розбір з метою виявлення певної комбінації символів, 

що передаються між підсистемами і системами 

комплексу, що захищається.  

 

Мета другого напрямку (виявлення вторгень) – пошук послідовностей 

подій, визначених (адміністратором безпеки або експертом під час навчання 

СВВ) як етапи реалізації вторгнення. Методи пошуку зловживань наведені в 

таблиці 4.3. Сьогодні виділяються лише методи з контрольованим навчанням. 

[Корниенко, 2009; Дудикевич, 2018] 

Реалізовані сьогодні у СВВ методи засновані на загальних уявленнях 

теорії розпізнавання образів. Відповідно до них для виявлення аномалії на 

основі експертної оцінки формується образ нормального функціонування 

інформаційної системи. Цей образ виступає як сукупність значень параметрів 

оцінки. Його зміна вважається проявом аномального функціонування системи. 

Після виявлення аномалії і оцінки її ступеня формується судження про природу 

змін: чи є вони наслідком вторгнення або допустимим відхиленням. Для 

виявлення зловживань також використовується образ (сигнатура), однак тут він 

відображає заздалегідь відомі дії атакуючого. 
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Класифікація методів виявлення вторгнень наведена на рис.4.3. Наведені 

методи впроваджуються та функціонують в СВВ. Процеси, які проходять в СВВ 

протягом пошуку вторгнень, наведено на рис.4.4. Оскільки трафік, який 

проходить в комп’ютерних системах, має сплески та самоподібні властивості, 

що призводить до перевантаження вузлів СВВ, то стає актуальною задача 

балансування навантаження в СВВ з урахуванням мультифрактальних 

властивостей. Схема балансування наведена на рис.4.5. 

 

Рис. 4.3. Класифікація методів виявлення вторгнень 
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Рис. 4.4. Модель процесів у мережній СВВ 

4.3. Оцінка методів виявлення аномалій 

Методи виявлення аномалій спрямовані на виявлення невідомих атак і 

вторгнень. Для системи, що захищаєтьс,я СВВ на основі сукупності параметрів 

оцінки формує «образ» нормального функціонування. В сучасних СВВ 

виділяють кілька способів побудови «образу»: 

1) накопичення найбільш характерної статистичної інформації для 

кожного параметра оцінки; 
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2) навчання нейронних мереж значеннями параметрів оцінки; 

3) подієве уявлення. 

 

 

Рис. 4.5. Схема балансування навантаження в системі виявлення вторгнень, яка 

враховує мультифрактальні властивості трафіка 

Легко помітити, що у виявленні дуже значну роль відіграє множина 

параметрів оцінки. Тому, у виявленні аномалій одним із головних завдань є 

вибір оптимальної множини параметрів оцінки. 



210 

 

Іншим, не менш важливим завданням є визначення загального показника 

аномальності. Складність у тому, що ця величина має характеризувати 

загальний стан «аномальність» у системі, що захищається. 

Вибір оптимальної сукупності ознак оцінки системи, що 

захищається. 

Сьогодні використовується евристичне визначення (вибір) множини 

параметрів вимірювань системи, що захищається, використання якого має дати 

найбільш ефективне і точне розпізнавання вторгнень. Складність вибору 

множини можна пояснити тим, що складові її підмножини залежать від типів 

вторгнень, що виявляються. Тому одна і та ж сукупність цієї установки не буде 

адекватною для всіх типів вторгнень. 

Будь-яку систему, що складається зі звичних апаратних і програмних 

засобів, можна розглядати як унікальний комплекс зі своїми особливостями. Це 

є поясненням можливості пропуску специфічних вторгнень для системи, що 

захищається СВВ, та які використовують один і той самий набір параметрів 

оцінки. Найбільш переважне рішення – визначення необхідних параметрів 

оцінки в процесі роботи. Труднощі ефективного динамічного формування 

параметрів оцінки в тому, що розмір області пошуку експоненціально залежить 

від потужності початкової множини. Якщо є початковий список з N параметрів, 

актуальних для ідентифікації вторгнень, то кількість підмножин цього списку 

становить 2N. Тому не є можливим використання алгоритмів перебору для 

знаходження оптимальної множини. Одне з можливих рішень – використання 

генетичного алгоритму [Xia, 2016]. 

Отримання єдиної оцінки стану системи, що захищається. 

Загальна оцінка аномальності має визначатися з розрахунку множини 

параметрів оцінки. Якщо ця множина формується так, як було запропоновано в 

попередньому параграфі, то отримання єдиної оцінки є досить непростим 

завданням. Один з можливих методів – використання статистики Байєса. Інший 
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спосіб, який застосовується в СВВ, заснований на використанні коваріантних 

матриць [Schaelicke, 2005; Kopparapu, 2008; Heorhiadi, 2012; Ageyev, 2018]. 

Дані, що збираються на вузлах та в мережі. 

Оскільки існуючі атаки викликають відхилення у використанні ресурсів, 

на вузлах та в мережі збираються такі параметри, які об’єднуються у вектор: 

– завантаження CPU (відсотків); 

– дискові IO операції (операцій за секунду); 

– споживання пам'яті (у відсотках); 

– мережна активність (Мбіт за секунду). 

В роботі [Özgür, 2016] пропонується збирати такі мережні параметри: 

– послідовність TCP пакетів, прапорці, номери портів відправника і 

одержувача і IP адреси відправника; 

– послідовність ICMP пакетів, IP адреси відправника, ICMP_ID; 

– IP адреси джерела, довжину пакета і UDP порти джерела і одержувача. 

В роботі [Al-kasassbeh, 2016] наведено опис датасету трафіка, який 

містить атаки та має великий список параметрів, частина з яких надалі буде 

використана як ознаки. Параметри трафіку та атак наведено нижче: 

duration – тривалість з’єднання в секундах; 

protocol_type – тип використовуваного протоколу: TCP, UDP та ін.; 

service – тип використовуваного обслуговування: HTTP, FTP,  

TELNET і ін.; 

flag – прапорець з’єднання: норма або помилка; 

scr_bytes – кількість байт даних від джерела до одержувача; 

dst_bytes – кількість байт даних від одержувача до джерела; 

land – 1 якщо з’єднання з / на такому самому хості / порті; 

wrong_fragments – кількість «невірних» фрагментів; 

urgent – кількість термінових (urgent) пакетів; 

hot – кількість «гарячих» індикаторів; 
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num_failed_logins – кількість помилкових спроб входу; 

logged_in - 1 – успішний вхід, 0 в іншому випадку; 

num_compromised – кількість скомпрометованих умов; 

root_shell – 1 – якщо отримана коренева оболонка, 0 – в іншому випадку; 

su_attempted – 1 – якщо була спроба виконати «su root», 0 – в ін. випадку; 

num_root – число доступів типу «root»; 

num_file_creations – кількість операцій створення файлу; 

num_shells – кількість «підказок оболонки»; 

num_access_files – число отримань доступу до контролю над файлами; 

num_outbound_cmds – кількість вихідних команд через ftp сесію; 

is_host_login – 1 – якщо логін належить до «host» списку; 

is_quest_login – 1 – якщо підключення типу «гість»; 

count – кількість підключень до цього хостА за останні 2 секунди; 

srv_count – кількість підключень до цього сервісу за останні 2 секунди; 

serror_rate – відсоток підключень з syn помилками; 

srv_serror_rate – відсоток підключень до сервісу з syn помилками; 

rerror_rate – відсоток підключень з rej помилками; 

srv_rerror_rate – відсоток підключень до сервісу з rej помилками; 

same_srv_rate – відсоток підключень до такого сервісу; 

diff_srv_rate – відсоток підключень до різних сервісів; 

srv_diff_hast_rate – відсоток підключень до різних хостів; 

dst_host_count – кількість з’єднань до локального хосту, встановлених 

віддаленою стороною; 

dst_host_srv_count – кількість з’єднань до локального хоста, 

встановлених віддаленою стороною та використовують одну і ту саму службу; 

dst_host_same_srv_rate – процентна кількість з’єднань до локального 

хоста, встановлених віддаленою стороною та використовують одну і ту саму 

службу; 
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dst_host_diff_srv_rate – процентна кількість з’єднань до локального 

хоста, встановлених віддаленою стороною та які використовують різні служби; 

dst_host_same_src_port_rate – процентна кількість з’єднань до даного 

хоста при поточному номері порта джерела. 

dst_host_srv_diff_host_rate – процентна кількість з’єднань до служби 

різних хостів; 

dst_host_serror_rate – процентна кількість з’єднань з помилкою типу syn 

для даного хоста-приймача; 

dst_host_srv_serror_rate – процентна кількість з’єднань з помилкою типу 

syn для даної служби приймача; 

dst_host_rerror_rate – процентна кількість з’єднань з помилкою типу rej 

для даного хоста-приймача; 

dst_host_srv_rerror_rate – процентна кількість з’єднань з помилкою типу 

rej для даної служби приймача. 

Ознаки можуть обиратися адміністратором мережі. Номер порту 

відправника, як правило, не має сенсу враховувати, оскільки він генерується 

автоматично. 

Під час розробки концепту та методів забезпечення безпеки та виявлення 

вторгнень використовувалася база MIB для емуляції мережної активності, 

оскільки з нею зручно працювати. Відповідно, параметри взято звідти. У 

реальній же системі, як випливає з огляду, бажано детально розбирати пакети 

прикладних протоколів. 

Було обрано такі параметри: 

duration – тривалість з'єднання; 

protocol_type – тип протоколу (TCP, UDP, і ін.); 

service – мережна служба одержувача (HTTP, TELNET і ін.); 

flag – стан з’єднання; 

src_bytes – кількість байтів переданих від джерела одержувачу. 
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dst_bytes – число байтів переданих від одержувача джерелу; 

land – 1 – якщо з’єднання по ідентичних порта; 0 – в інших випадках; 

wrong_fragment – кількість «неправильних» пакетів; 

urgent – кількість пакетів з прапором URG; 

сount – кількість підключень до цього хосту за останні 2 секунди; 

srv_count – кількість підключень до цього сервісу за останні 2 секунди; 

serror_rate – відсоток підключень з syn помилками; 

diff_srv_rate – відсоток підключень до різних сервісів; 

srv_diff_host_rate – відсоток підключень до різних хостів; 

dst_host_srv_count – кількість з’єднань до локального хосту, 

встановлених віддаленою стороною та які використовують одну і ту саму 

службу. 

Проведено аналіз множини існуючих параметрів функціонування 

системи та мережі, який показав, що бажано зменшити кількість вхідних 

змінних як для зниження обчислювальної вартості моделі, так і для підвищення 

продуктивності моделі. Методи вибору функцій, засновані на статистиці, 

припускають оцінку зв’язку між кожною вхідною змінною та цільовою змінною 

за допомогою статистики і вибір тих вхідних змінних, які мають найтісніший 

зв’язок з цільовою змінною. Ці методи можуть бути швидкими і ефективними, 

хоча вибір статистичних заходів залежить від типу даних як вхідних, так і 

вихідних змінних. Таким чином, при виборі функцій, заснованих на фільтрації, 

було обрано набір ознак для розробки методів моніторингу та виявлення 

вторгнень. 
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4.4. Проектування підходів до балансування навантаження в 

системах виявлення вторгнень 

Повністю безпечний та надійний аналіз мережного трафіка вимагає, щоб 

CВВ були здатні впоратися з постійно зростаючими можливостями сучасних та 

майбутніх мережних технологій. У цьому контексті розподілені архітектури з 

деякими підходящими механізмами формування трафіка та врівноваження 

навантаження є найціннішим рішенням для аналізу швидкості руху швидкості 

через їхню внутрішню масштабованість. Однак, в умовах великого трафіка з 

великими хвостовими характеристиками, врівноваження навантаження – це 

нетривіальна задача, яка вимагає адекватних рішень на рівні механізмів 

активації та подання навантаження. Автори [Andreolini, 2007] показали, що 

заходи прямого використання ресурсів пропонують миттєві види навантаження, 

але вони мало допомагають відрізнити умови перевантаження від перехідних 

піків, завдяки чому процес балансування навантаження активації / деактивації є 

надзвичайно нестабільним. Вони пропонують та впроваджують різні лінійні 

моделі для агрегування зразків, які зменшують нерівномірність представлення 

навантаження та покращують процес збалансування навантаження. Вони 

показали, що навіть прості, лінійні агрегації можуть призвести до послідовного 

поліпшення продуктивності всієї розподіленої архітектури CВВ. Є два основні 

наслідки покращеного балансу навантаження на сенсор: зменшення активації 

механізмів динамічного врівноваження та зменшення втрат пакетів, які 

зазнають датчики CВВ. 

Виявлення вторгнень у комп’ютерній системі є одним із декількох 

важливих заходів безпеки, які зазвичай застосовуються для захисту критичних 

даних [Горбулін, 2009]. Зі збільшенням швидкості мережі пропускна здатність 

платформи CВВ стає вузьким місцем, яке може погіршити ефективність всієї 
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системи. Паралельні платформи CВВ – це життєздатне рішення для вирішення 

цієї проблеми. 

У [Schaelicke, 2005] розглядаються унікальні вимоги до платформи 

виявлення паралельної мережі, а потім описується економічно вигідне, але 

масштабоване рішення. Користувальницький балансувальник навантаження 

CВВ розподіляє навантаження на обробку через масив сенсорних вузлів, щоб 

мінімізувати втрати пакетів. Він використовує масштабований багаторівневий 

хеш-метод, щоб мінімізувати уразливості CВВ та налаштувати на зміну 

характеристик мережного трафіка. Основним внеском цього способу є розробка 

підходу, що підтримує балансування навантаження, який не підтримує стан 

підключення, але при цьому підтримує стан виявлення вторгнень на основі 

потоку. Крім того, у передавачі навантаження вбудований динамічний 

зворотний зв’язок від датчиків, що підлаштовуються під зміни мережного 

трафіка та навантаження на обробку, тим самим додатково мінімізуючи втрати 

пакетів. 

Результати оцінювання демонструють потенціал ефективності такого 

підходу. Найкращий евристичний баланс навантаження залежить не тільки від 

швидкості втрат пакету, але і від кількості операцій з балансування 

навантаження, необхідних для досягнення цієї продуктивності, оскільки кожне 

регулювання потенційно порушує мережні потоки з точки зору датчиків. 

Незважаючи на величезні інвестиції в технологію CВВ, на сьогоднішній 

день не існує всеосяжної та науково суворої методології для перевірки 

ефективності цих систем. Деякі можуть звинувачувати споживачів у тому, що 

вони не вимагають таких заходів ефективності перед придбанням CВВ. Деякі 

також можуть звинувачувати суб’єкти, які фінансують наукові дослідження, що 

не вкладають більше грошей у цю сферу. DARPA, яка фінансує дослідження 

методів вимірювань, є винятком. Однак кількісні вимірювання ефективності 

СВВ не доступні, оскільки існують труднощі дослідження, які необхідно 
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подолати, перш ніж створити такі тести [Andreolini, 2007]. У статті [Mell, 2003] 

викладено необхідні кількісні вимірювання, перешкоди, які перешкоджають 

прогресу в розробці цих вимірювань, та ідеї авторів щодо дослідження 

методології вимірювання ефективності CВВ для подолання цих перешкод.  

Розподілені СВВ та методи балансування в них значно дешевші у 

використанні ресурсів, а можливість існування єдиної точки відмови також 

знижується. Більшість пропонованих програм CВВ були пов’язані з розподілом 

вхідного трафіка з використанням декількох датчиків виявлення вторгнень 

[Schaelicke, 2005; Kopparapu, 2008; Heorhiadi, 2012; Ageyev, 2018; Arian, 2017] 

Цілі і переваги балансування навантаження можна розділити на три 

групи: масштабованість; безпека; споживання енергії і ресурсів. 

З точки зору розглянутих мережних рівнів, системи балансування 

навантаження можна розділити на дві групи.  

Балансувальник навантаження в мережних верхніх рівнях [Arian, 2017]: 

Ці типи балансувальників, які активні в рівнях від 4 до 7 у мережі, зазвичай 

мають специфічний підхід до розподілу трафіка і запитів між серверами. 

Розподіл навантаження здійснюється з використанням даних прикладних 

програм, виконаних такими виконавцями користувачів. Процес балансування 

навантаження є одним з новітніх підходів до ефективного розподілу заявок. 

Даний метод дозволяє розсилати запити в залежності від типу запиту. 

Наприклад, дані в заголовку HTTP-запиту можна використовувати для вибору 

сервера, наприклад, для перенаправлення мультимедійних запитів на певний 

сервер. 

Балансувальник навантаження в низьких рівнях мережі: цей тип 

балансувальників зазвичай приймає рішення, ґрунтуючись на наступних 

принципах специфікації нижніх рівнів мережі. Вони, як правило, мають більш 

низьку якість щодо функціональності і гнучкості, ніж у балансувальниках 

високих рівнів. Наприклад, розподіл може здійснюватися на основі наступних 
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критеріїв: IP-адреса відправника, або одержувача, або їх комбінація [Kopparapu, 

2008; Heorhiadi, 2012; Ageyev, 2018]. 

Балансування навантаження для датчиків CВВ у контексті хмари може 

прямувати за двома основними підходами [Schaelicke, 2005]: 

1. Первинний розподіл запитів під час входу: відповідний датчик 

вибирається під час введення запиту, і запит призначається цьому датчику. 

2. Вторинний розподіл запитів на основі стану датчиків: спочатку запити 

розподіляються з використанням презумпції станів датчиків. На підставі 

вивчення стану датчиків під час легкого навантаження запити розподіляються 

за відповідними датчиками. 

Обраний підхід залежатиме від цілей і критеріїв бажаної ефективності. 

Тема розподілу навантаження з використанням CВВ є однією з останніх 

проблем в хмарних контекстах, і в останні роки були представлені різні методи 

для її поліпшення. Методи можна розділити на такі групи: 

1. Запитувати методи інтеграції, засновані на поточних станах. Запитами 

методів інтеграції зазвичай намагаються поліпшити балансування навантаження 

за допомогою поточних процесів управління і топологій мережі. Ці методи 

зазвичай будуть сумісні з архітектурою «програмних мереж». 

2. Методи зважування та класифікації вхідного навантаження. 

Використання процесу розташування пріоритетів і зважування трафіка є одним 

із зазвичай використовуваних методів. У цілому, корисний метод ще не був 

поданий для використання CВВ в області балансування навантаження. 

3. Додавання надлишкового апаратного або програмного забезпечення 

безпеки: в цьому методі пошук поліпшень ефективності CВВ здійснюється з 

використанням інших інструментів безпеки, таких як honeypot [Dhinesh, 2013]. 

Кожна з цих класифікацій може використовуватися для існуючого 

сценарію. Валютні методи зазвичай використовуються в хмарах, які 
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використовують мережний протокол і віртуальні комутатори з відповідними 

можливостями. Апаратні методи потребують засобів захисту [Ageyev, 2018]. 

Тут методи зважування і визначення пріоритетів вхідного навантаження 

датчиків будуть найкращими з точки зору існуючих розрахунків складності і 

витрат, оскільки ними можна управляти незалежно. Крім того, методи 

зважування матимуть кращу продуктивність завдяки динамічності середовища, 

ситуативній зміні активних датчиків і коливань вхідного трафіка. На відміну від 

методів, заснованих на обміні, немає необхідності періодично коригувати 

специфікації. Також, подібно до апаратних методів, немає надлишкових 

службових засобів захисту [Kopparapu, 2008; Heorhiadi, 2012; Ageyev, 2018]. 

Для оцінки ефективності розподіленої CВВ можна використовувати два методи. 

Один з них пов'язаний з оцінкою ефективності процесу балансування 

навантаження, а інший – з оцінкою ефективності CВВ. Тому критерії зручності 

експлуатації можуть бути засновані на цих двох методах оцінки.  

Критерії оцінки ефективності CВВ: 

Оцінка CВВ зазвичай проводиться з точки зору виявлення потенційних 

атак і ступеня їхньої поширеності. Також використовується характеристика 

щодо виданих попереджень. З цією метою для всіх додатків CВВ можна 

визначити чотири типи попереджень [Gagnon, 2009]: 

1) істинопозитивний: подається сигнал тривоги, і фактично були 

здійснені відповідні атаки; 

2) хибнопозитивний результат: спрацьовує тривога СОНП, але атака не 

відбулася; 

3) хибнонегативний: напад було скоєно, але сигналізація CВВ не 

генерується; 

4) істинонегативний: подія, коли не було здійснено жодної атаки і не 

виявлено. 
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Істинно позитивну частоту можна також назвати «швидкістю 

виявлення». Коефіцієнт хибнопозитивних спрацьовувань також відомий як 

«хибна тривога». З підвищеною швидкістю виявлення атак і зниженою 

частотою помилкових спрацьовувань, буде покращено відповідну якість CВВ 

[Gagnon, 2009]. 

Критерії оцінки ефективності розподілу навантаження 

Процес оцінки балансувальника зазвичай визначається шляхом вивчення 

стану і специфікацій ресурсів. Критерії, що використовуються в цій області, 

включають: 

1. Ступінь дисбалансу. Цей критерій визначається для оцінки балансу 

часу та ресурсів (пам'ять, пропускна здатність і використання процесора) 

[Kirichenko, 2016]. 

 max minIDS

avg

T T
T

T

−
=   (4.1) 

Згідно з (4.1), значення 
maxT  і 

minT  показує максимальний і мінімальний 

час виконання завдання, а саме серед всіх запитів (
iT ), які були виконані на 

ресурсах. Крім того, avgT  дає середній час виконання всіх запитів на всіх 

ресурсах. Зі зменшеним значенням DI можна отримати краще балансування 

навантаження. 

2. Метрика балансування навантаження [Kirichenko, 2016]. Цей критерій 

показує ступінь балансування навантаження ресурсів, і зазвичай визначається в 

рамках продуктивності процесора кожного сервера. У цій формулі значення 

навантаження кожного датчика « i » визначається за допомогою тесту « j » 

(серед «m» виконаних тестів), використовуючи символ ,i jload . Крім того, 
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максимальне значення навантаження серед усіх ресурсів у тесті « j » 

зазначається як _ jp load , LBM розраховується як:  

 

( )
1

,1 1

_ jj m

i jj m i n

p load
LBM

load n

 

   

=


 
  (4.2) 

Значення LBM варіюється від 1 до кількості ресурсів ( n ). Менші 

значення LBM вказують на більш відповідне врівноваження навантаження. 

3. Продуктивність [Kirichenko, 2016]. Цей критерій безпосередньо вивчає 

час виконання кожного запиту, і його значення виходить із запитуваних 

ресурсів та існуючого обсягу обробки. Час виконання запиту « i » на ресурсах  

« j » позначається параметром ijCT , при цьому параметр продуктивності 

визначається як: 

  max | , 1,2,..., , , 1,2,...,ijDT CT i T i n j Vm j m=  =  =   (4.3) 

Найменші значення продуктивності вказують на більш відповідне 

врівноваження відповідного навантаження 

Методи балансування навантаження 

Складною проблемою є балансування навантаження трафіка схильного 

до сильних коливань на кілька датчиків. Механізм компенсації навантаження 

може характеризуватися декількома альтернативами, такими як: стратегія 

активації, яка запускає процес компенсації навантаження, політика вибору, яка 

вибирає обсяг трафіка, який переміщатиметься з одного датчика на інший, 

політика розташування, яка визначає новий цільовий датчик (датчики), 

стратегія деактивації, яка зупиняє процес компенсації навантаження і 
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навантаження датчика, яка може бути оцінена у вигляді одного або декількох 

різних ресурсів, показники виробничості і можливі агрегації зразків ресурсів. 

Альтернативні політики. 

Найпростіша схема активації / деактивації заснована на одному 

пороговому значенні: дія балансування навантаження спрацьовує щоразу, коли 

остання інформація про навантаження, використовувана координатором, 

перевищує статичний поріг. Модель з одним граничним значенням була широко 

прийнята, і її коливальні ризики безперервної активації і деактивації добре 

відомі, особливо в сильно мінливих умовах, подібних до тих, які розглядаються 

в даній роботі. 

Ризик помилкових спрацьовувань може бути знижений за допомогою 

декількох схем, наприклад, сигналізації тривоги тільки тоді, коли кілька зразків 

перевищують порогове значення або збільшують період спостереження. У даній 

статті ми розглянемо ще одну популярну схему, засновану на подвійному 

порозі, коли балансувальник навантаження активується, коли навантаження 

принаймні одного датчика перевищує високий поріг, який становить поріг 

активації. Низький поріг використовується для подвійної мети, оскільки він 

позначає поріг деактивації і датчики CВВ, які підходять для прийому 

фрагментів трафіка від перевантажених датчиків. 

Після активації балансувальника існує безліч можливих варіантів вибору 

і розміщення. Коли механізм балансування навантаження активований, ми 

вибираємо переміщення одного фрагмента трафіка одного вузла внутрішньої 

мережі з перевантаженого датчика на інший через алгоритм обходу. Розглянемо 

цю просту, але стабільну і ефективну політику, яка мінімізує накладні витрати 

на обчислення в процесі балансування навантаження. Відкритою проблемою є 

те, що будь-який механізм балансування навантаження вимагає відображення 

навантаження датчика. Вибір гарного уявлення саме по собі є проблемою, 

оскільки на кожному вузлі датчика є множина критичних апаратних і 
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програмних ресурсів (процесор, диск, мережа, пам’ять, дескриптори відкритих 

файлів і сокетів). Як правило, отримання або стан ресурсу може бути виміряно 

за допомогою декількох системних моніторів (наприклад, sysstat, який видає 

миттєві вимірювання завантаження процесора, диска і пропускної здатності 

мережі через регулярні проміжки часу). У даній роботі навантаження датчика 

вимірюється в термінах прийнятого мережного трафіка (в Мбіт/с), що є 

поширеним рішенням у контексті розподілених систем CВВ [Kopelo, 2013; 

Akujuobi, 2007; SANS, 2001]. Також використовується значення дисбалансу 

навантаження між датчиками.  

Проведений аналіз показав, що важливою задачею є розробка моделі та 

методу динамічного розподілу самоподібних інформаційних потоків 

навантаження між датчиками СВВ. 

4.5. Удосконалення моделі балансування в системах виявлення 

вторгнень 

У кожен момент часу t T  на вхід CВВ надходить мультифрактальний 

трафік інтенсивністю 
1 2[ , ,.., ]   = , що належить до qs -го класу 

обслуговування, який необхідно доставити на i -й вузол 
iNids  для обробки або 

подальшої передачі, не перевищуючи заданих максимально допустимих значень 

затримки qs  і максимально допустимого відсотка втрат qsl  залежно від 

поточного завантаження вузлів і реальної пропускної здатності в конкретний 

момент часу [Радівілова, 2017]. 

Трафік має множину характеристик { , , }tV h S= , де 
1 2[ , ,.., ]   =  – 

інтенсивність вхідних потоків заявок (пакетів); [ , ( ), ]h H h q h=  , де ( )h q  – 

вибіркове значення функції узагальненого показника Херста, (2)H h=  – 

значення параметра Херста, 
min max( ) ( )h h q h q = −  – діапазон значень 
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узагальненого показника Херста для ділянки трафіка; 
var ( )T  – проста кількісна 

характеристика хвоста розподілу трафіка. Вхідні дані мають множину 

характеристик { , , }tV h S=  і обов’язково містять тип протоколу і властивість 

протоколу. Типи протоколів даних включають в себе Протокол управління 

передачею (TCP), протокол призначених для користувача дейтаграм (UDP), 

протокол управління потоковою передачею (STCP), протокол дозволу адрес 

(ARP), протокол управління доступом до Інтернету (ICMP), протокол 

управління групами Інтернету (IGMP ) та ін. Властивості протоколу пакетів 

даних містять IP-адресу джерела, порт джерела, IP-адресу призначення і порт 

призначення. 

Нехай множина 
1{ ,..., }t hS st st=  є інформацією, яка збирається про 

мережний трафік CВВ, де 
ist  може відповідати мережна адреса, 

використовуваний порт, значення полів мережного пакета, апаратна адреса 

пристрою, ідентифікатори протоколів, послідовність команд протоколів, розмір 

полів пакету і т.ін. 

Для опису набору використовуваних сигнатур введемо множину 

1 2{ , ,.., }nSg Sg Sg Sg= , де 
iSg  – елементи множини сигнатур з бази даних 

сигнатур CВВ. Тоді безліч правил реагування CВВ на передбачувані вторгнення 

1 2{ , ,.., }nR R R R= , де 
iR  – правило дозволу / заборони реагування на певного 

виду вторгнення можна розділити на дві частини. Правила, які дозволяють 

проходження пакетів типу 1 2{ , ,.., }kR R R R+ = , відповідного сигнатурам з 

підмножини 1 2{ , ,.., }kSg Sg Sg Sg+ =  множини Sg , і правила, що забороняють 

проходження пакетів типу 1 2{ , ,.., }sR R R R− = , відповідного сигнатурам з 

підмножини 1 2{ , ,.., }sSg Sg Sg Sg− =  множини Sg , причому R R+ − =   і 

Sg Sg+ − =  . 
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Система CВВ містить N  ( 1,i N= ) вузлів, кожен з яких має свою чергу, а 

також одну вхідну чергу. Для визначення стану навантаження CВВ необхідно 

зібрати статистику черги пакетів у період часу 
0 0[ , ]t t T+ . Вважаємо, що P  

пакетів надійшло в чергу; Q  пакетів виходить з черги; черга має Np  пакетів 

протягом періоду часу Т ; 
ip  – байти пакета даних 

iN , що надійшли в чергу; 

jq  – це байти пакета даних jN , що вийшли з черги; 
kn  – це байти пакета даних 

kN  у черзі. 

В період часу T  вхідні байти черги 
in 1

p

ti
B p

=
=  ; вихідні байти черги 

1

Q

out jj
B q

=
=  ; пропускна здатність системи за одиницю часу дорівнює 

 ( )in 1 1
( )

Q p

out j ij i
C B B T q p T

= =
= − = −  . (4.4) 

Байти в черзі в момент часу T  
1

N

T kk
B n

=
=  , середній розмір пакета 

Tb B N= , довжина черги 
Tl N= .  

Згідно з наведеною вище інформацією, передбачаємо, що розмір черги в 

байтах у момент часу t  дорівнює ( )t TB B C t T= + − , довжина черги дорівнює 

   ( )1 1 1
( ) 1 ( )

Q P N

t t T j i kj i k
l B b B C t T b N q p t T T n

= = =

 = = + − == + − −
     ,  (4.5) 

tBl  – відношення довжини пакета даних, яке займає загальну довжину 

черги детектора в момент часу t ; iQ  – загальна довжина черги, тоді  

 
t t iBl l Q= ,  (4.6) 
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in

iCPU  – середня завантаженість ЦПУ i -го вузла CВВ. Аналогічним 

чином, середній коефіцієнт використання пам’яті im

iRAM , пропускна здатність 

лінії зв’язку ik

iNet  i -го вузла CВВ.  

Тоді сумарні значення дисбалансу усіх вузлів CВВ записують як 

 
1 N

tot ii
IMB IMB

N
=  , 

де 
2 2 2( ) ( ) ( )u All r All k All

i c i u r i r n i kIMB K CPU CPU K RAM RAM K Net Net= − + − + − , 

All

uCPU

 

 – cередній коефіцієнт використання усіх процесорів у системі, уся 

пам’ять 
All

rRAM  і вся пропускна здатність мережі у системі 
All

kNet , N  – 

загальна кількість фізичних вузлів СВВ, 
in  – кількість ЦПУ на i -му СВВ, 

параметри , ,c r nK K K  означають вагові коефіцієнти для процесора, пам’яті та 

пропускної здатності мережі відповідно, які обираються експериментальним 

шляхом так, що 1c r nK K K+ + = , залежно від вирішуваних задач та структури 

системи. 

Як правило, CВВ дозволяє розподіляти однакову кількість пакетів для 

кожного ядра. Іншими словами, спосіб розподілу пакетів при парній швидкості 

надходження пакета для кожного ядра посилається на спосіб розподілу 

відповідно до швидкості прибуття пакета. Як правило, пакети можуть 

послідовно розподілятися в порядку їхнього надходження за допомогою 

циклічного планування, так що пакети можуть бути розподілені по кожному 

ядру відповідно до швидкості прибуття пакета. 

Час обслуговування 
servT  пакета належить до часу операції, протягом 

якого проводиться порівняння між сигнатурами 
1 2{ , ,.., }nSg Sg Sg Sg=  і одним або 
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декількома пакетами для виявлення вторгнень 
1 2{THR ,THR ,..,THR }kTHR = . 

Кожне ядро порівнює кожен або кілька пакетів з однією або декількома 

сигнатурами 
iSg . Чим більше підписів присутньо для порівняння, тим більше 

часу 
servT  необхідно для аналізу. Іншими словами, час обслуговування пакета 

пропорційний кількості підписів, які мають бути співставлені з пакетом. 

Ставлення часу обслуговування пакета в одному ядрі до загального часу 

обслуговування пакета для операції на всіх ядрах називається швидкістю 

передачі пакетів. 

Середній час обслуговування CВВ – це час, необхідний CВВ з 

конфігурацією правил, для успішного визначення дозволу / заборони 

реагування на певний тип вторгнення. Середній час обслуговування CВВ 

визначається таким чином [Schaelicke, 2005; Ulvila, 2003]: 

 ( )1 1 1 1
(i) (s)R (s) 1 (i) (i)R (i),

N N N NIDS

serv serv servi s i i
T P T P T− +

= = = =
 = + − 
      (4.7) 

де (i)P  – це ймовірність блокування правила 
iR ; кожне правило 

sR  

відповідає тільки за один тип шкідливої події. 

Порівняно з моделями балансування навантаження на основі прийому 

пакетів, які зазвичай використовуються, модель визначення навантаження, що 

підтримує час обслуговування, збільшує кількість прийнятих і оброблюваних 

пакетів багатоядерними CВВ, а також зменшує кількість пакетів, що 

відкидаються [Ulvila, 2003]. 

Таким чином, метод визначення навантаження, що підтримує час 

обслуговування, може швидко виявляти вторгнення навіть в ході атаки з 

домінуючим трафіком і великою кількістю підписів, що призводить до 

швидкого збільшення можливостей багатоядерних CВВ. Однак збільшення 

варіацій пакетів вторгнень і пропускної здатності мережі ускладнює обробку в 



228 

 

режимі реального часу великої кількості трафіка. Проблеми для впровадження 

високошвидкісних CВВ можуть бути типово розбиті на: 1) глибоку перевірку 

пакетів (DPI) для високошвидкісного узгодження підпису; і 2) спосіб 

паралельної обробки великої кількості трафіка. 

Метод визначення навантаження, що підтримує час обслуговування, 

використовує час DPI CВВ, у якому зв’язок між трафіком і сигнатурою 

аналізується з використанням розрахункового часу обслуговування пакета. Час 

DPI для одного пакета визначається кількістю підписів, відповідних пакету. Як 

правило, у міру збільшення кількості підписів, відповідних одиничному пакету, 

час DPI збільшується, а зі зменшенням кількості підписів, час DPI зменшується. 

Однак час DPI залежить не тільки від кількості підписів. На час DPI може 

впливати тип пакета або стан або структура мережі. 

Відповідно, пристрій балансування навантаження оцінює середній час 

DPI пакета з урахуванням впливу сигнатур і відповідно до трафіка. 

Розрахунковий середній час DPI використовується для визначення 

оптимального правила балансування навантаження, яке максимізує і / або 

збільшує кількість пакетів, які обробляються CВВ процесорами. 

Збір підпису рідко змінюється під час виявлення вторгнень і варіюється 

при періодичному оновленні бази сигнатур. Однак сам трафік може бути значно 

змінений під час обслуговування, а правило балансування навантаження має 

варіюватися залежно від відношення між сигнатурою і трафіком. Тут трафік 

визначається набором пакетів, що надходять, і зазвичай подається у вигляді 

кількості даних до часу (наприклад, кБ/с або MБ/с). Якщо кількість вхідних 

пакетів збільшується, трафік також збільшується. Для прискорення обробки 

пакетів, що приходять, і розподілу пакетів по потоках використовується 

cтатичний хеш потоку. Статичні схеми хешування для аналізу полів заголовка 

мережного і транспортного рівнів визначають вузли CВВ для пересилання 

пакетів.  
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Всі розглянуті підходи створені для прискорення обробки трафіку в 

СВВ. Таким чином, важливою задачею є розробка методу балансування 

навантаження в мережній CВВ, що враховує самоподібні властивості вхідного 

трафіку, час обслуговування та заснований на аналізі сигнатур. 

4.6. Розробка методу динамічного балансування самоподібного 

трафіку в мережній системі виявлення вторгнень 

Метод безпечного балансування в СВВ складається з таких операцій: 

1. Трафік, що надходить до СВВ 
1 2[ , ,.., ]   = , обробляється 

відповідно до процедури розділення, яка класифікує його у потоки даних за qs -

ми типами послуг.  

2. Для кожного потоку обчислюються мультифрактальні параметри 

min max( ) ( )h h q h q = − , H , відношення кількості підписів для кожного qs -го 

типу потоку до загальної кількості підписів Sg ; відношення кількості пакетів 

кожного qs -го типу до загальної кількості пакетів у визначений період часу Т; 

оцінюється час порівняння пакетів з підписом 
servT .  

3. Розраховується середній час DPI перевірки пакетів qs -го класу 
qs

newT  за 

формулою:  

 

(qs), 0,5;

(qs) ( 0,5) , 0,5 0,9; 0,4;

(qs) ( 0,5)( 0,4) , 0,5 0,9; 0,4 1;

(qs) , 0,9 or 0,5, 1,

IDS

serv

IDS

qs serv serv

new IDS

serv serv

IDS

serv serv

T H

T H T H h
T

T H h T H h

T T H H h

 =


+ −    
= 

+ −  −     
 +    

  (4.8) 
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де (qs)IDS

servT  може визначатися (4.7) для кожного класу обслуговування та 

за необхідними ресурсами. Оцінка середнього часу перевірки пакетів не 

змінюється ( (qs)qs IDS

new servT T= ), якщо трафік не має довгострокової залежності 

0,5H = . Із значеннями 0,5 0,9H   та малими значеннями ( 0,4h  ) значення 

qs

newT  збільшується пропорційно індексу Херста. Якщо трафік є персистентним  

(0,5 0,9H  ) та існує велика дисперсія даних (0,4 1h   ), то величина 
qs

newT  

збільшуються пропорційно обом параметрам ,h H . Оцінка 
qs

newT  має 

максимальне значення (qs)IDS

serv servT T+ , якщо значення 0,9H   або для 

персистентного трафіка ( 0,5H  ) з діапазоном значень узагальненого 

показника Херста 1h  .  

4. На основі оцінки (qs)IDS

servT  створюється нове правило балансування 

навантаження ( ,H, h)qs

T newLoad T  , згідно з яким створюється список потоків qs-

го типу, для яких 
qs

new levT T  та список потоків qs -го типу, для яких 
qs

new levT T , де 

levT  – визначено СВВ значення часу оброблення пакетів, які призначаються для 

обробки різним компонентам СВВ.  

5. Балансування пакетів, що надійшли, здійснюється в наступному 

встановленому періоді часу T T+  на компонентах СВВ, використовуючи 

новостворене правило балансування. 

6. Продовжуємо балансування відповідно до п. 1-5. 

Таким чином, у цій роботі наведено метод балансування навантаження в 

мережній CВВ, що враховує самоподібні властивості вхідного трафіка, час 

обслуговування та заснований на аналізі сигнатур. Запропонований метод 

дозволяє вирішувати такі задачі: отримання даних про перевантаження і 
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критичні режими роботи мережі, виявлення проблем з мережею і збоїв у роботі 

мережі.  

4.7. Результати моделювання роботи методу динамічного 

балансування самоподібного трафіка в мережній системі виявлення 

вторгнень 

Моделювання проводили в програмі, написаній на Python, щоб 

перевірити обґрунтованість запропонованого методу. Під час моделювання 

призначався рівний час обробки для всіх правил (одна одиниця часу). На вхід 

системи надходив генерований мультифрактальний трафік, описаний у роботах 

[Кириченко, 2011-4; Kirichenko, 2012, Radivilova, 2020].  

В ході виконання моделювання призначався рівний час обробки для всіх 

правил (одна одиниця часу), допускалася частка загрози рівномірно 

розподіленою (i) / N,i 1,...,NH = , встановлюється ймовірність загрози 0,5THRP =

. Дані, що надходять із зовнішньої мережі, створюють адитивний 

мультифрактальний трафік, який містить маркери загрози. Ці дані надсилаються 

в балансувальник, який регулює потік даних за допомогою обраної політики 

балансування та надсилається до вузлів CВВ. 

Для аналізу запропонованого методу балансування було проведено 

численні дослідження системи балансування CВВ для різних значень 

параметрів мультифрактального трафіка: діапазон значень узагальненого 

показника Херста 1,5 6h   , значення параметра Херста 0,6 0,9H   та 

інтенсивність потоку 0,5 1  . У таблиці 4.4 наведено значення показників 

продуктивності для стандартного методу балансування навантаження (SM) та 

запропонованого методу (PM) для різних значень параметрів 

мультифрактальності вхідного трафіка. 
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Таблиця 4.4. 

Зміна значень показників продуктивності залежно від параметрів 

мультифрактальності 

Параметри трафіка  Втрачені дані Значення дисбалансу Непроаналізовані 

пакети  

SM PM SM PM SM PM 

Н=0,6, ∆h=2 3.4 1.9 0.28 0.21 8.9 7.8 

Н=0,6, ∆h=6 6.6 6.3 0.66 0.57 20 17.2 

Н=0,7, ∆h=2 4.6 4 0.42 0.34 12.4 10.3 

Н=0,7, ∆h=6 11 9.8 0.7 0.62 24.5 22 

Н=0,8, ∆h=2 7.6 7.1 0.51 0.44 16 16 

Н=0,8, ∆h=6 16.6 15.9 0.81 0.72 32.4 28 

Н=0,9, ∆h=2 12.1 11.2 0.5 0.46 19 19 

Н=0,9, ∆h=6 23.1 22 0.99 0.92 39.7 35.1 

 

Дослідження показали, що характеристики мультифрактальності трафіка 

суттєво впливають на дисбаланс системи, збільшується кількість 

непроаналізованих пакетів та втрачених даних, як це показано в таблиці 4.5.  В 

таблиці 4.5 наведено порівняльні характеристики роботи стандартного метода 

балансування в СВВ та запропонованого методу балансування трафіку в 

мережній системі виявлення вторгнень з урахуванням мультифрактальних 

властивостей трафіку 

Таблиця 4.5. 

Аналіз роботи методів балансування самоподібного навантаження в СВВ 

Параметри Стандартний метод 

балансування СВВ 

Метод балансування в СВВ 

з фрактальністю 

Проаналізовані дані, % 68 88 

Середній час очікування, мс 0,7 0,5 

Відсоток виявлених атак методом 

сигнатур, %  

67 81 

 

За низьких значень Н та низької неоднорідності балансуюча система 

приходить у стан рівноваги та продуктивність CВВ є задовольною, а значення 
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дисбалансу має тенденцію до нуля. За великих значень індексу Херста та 

великої неоднорідності, система балансування перебуває у нестабільному стані, 

а величина дисбалансу змінюється в кілька разів, що призводить до 

максимального навантаження ресурсів, а отже, до значного збільшення 

кількості непроаналізованих пакетів і втрачених даних. 

Таким чином використання розробленого методу балансування 

навантаження CВВ значно підвищує кількість проаналізованих пакетів і знижує 

кількість втрачених даних. 

Висновки до розділу 4 

1. Розроблено модель мережної системи виявлення вторгнень, до 

параметрів якої належать мультифрактальні характеристики трафіка, 

обмеження на час обслуговування різних класів трафіка. Це дозволяє розробити 

методи балансування трафіка між детекторами виявлення вторгнень з 

урахуванням вимог якості обслуговування. 

2. Удосконалено метод забезпечення безпеки мережі при динамічному 

балансуванні навантаження з самоподібним трафіком, який, на відміну від 

існуючих, відрізняється застосуванням моделі балансувальника комп’ютерної 

мережі з урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і 

мультифрактальних властивостей трафіка. Реалізація зазначеного методу 

дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи за рахунок 

спрямування безпечних неоднорідних інформаційних потоків на безпечні та 

менш завантажені ресурси. 

3. Використання запропонованого методу балансування навантаження 

призводить до збільшення кількості проаналізованих пакетів на 21%, за рахунок 

чого відсоток виявлених атак збільшився на 14%, зменшується середній час 

очікування пакетів на 16%.    
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ НА ОСНОВІ 

СИГНАТУРНОГО ТА ЕНТРОПІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРОТОКОЛІВ   

В області мережної безпеки вторгнення визначається як набір 

зловмисних дій проти цілісності, конфіденційності та доступності інформації в 

системі або мережі, які роблять її уразливою для майбутніх атак [Волков, 2016; 

Barabash, 2019; Бушманов, 2013; Триполка, 2014; Кириченко, 2017-2; Сєвєрінов, 

2015; Хорошко, 2012]. Для протидії таким загрозам розгортаються системи 

виявлення вторгнень для виявлення та ідентифікації спроб вторгнення в 

систему або мережу [Дудикевич, 2020; Хорошко, 2013; Киричок, 2020]. 

Використовуючи набір апаратних і програмних ресурсів, СВВ намагається 

виявити вторгнення, відстежуючи дані, зібрані з одного хоста або мережі, і 

генерувати тривогу в разі виявлення спроб вторгнення [Грищук, 2014; 

Дудикевич, 2019; Шаньгин, 2019; Korobiichuk, 2019; Hryshchuk, 2019]. Системи 

виявлення вторгнень можна розділити на різні категорії залежно від джерела 

інформації і техніки виявлення. 

Швидкий розвиток комп'ютерних мереж та інформаційних технологій 

породжує ряд проблем, пов'язаних з безпекою мережних ресурсів, які 

вимагають нових підходів. Сьогодні питання побудови систем виявлення атак є 

актуальною тенденцією в області інформаційних технологій [Korobiichuk, 2017; 

Korobiichuk, 2018; Mikhin, 2020; Додонов, 2013; Додонов, 2014; Стасюк, 2018]. 

Є багато робіт, присвячених темі виявлення і класифікації атак з використанням 

різних методів, які включають традиційні підходи, засновані на відповідність 

шаблонами сигнатур і адаптивним моделям з використанням методів 

інтелектуального аналізу даних [Coelho, 2014; Kirichenko, 2019]. 
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5.1. Порівняння наборів даних датасетів та їхня обробка 

Основною проблемою в ході тестування можливостей СВВ є потреба в 

репрезентативному стандартному наборі даних, який дозволяє порівнювати 

різні методи [Al-kasassbeh, 2016]. MIT Lincoln Lab в 90-х роках випустила добре 

відомі набори даних DARPA'98 і DARPA'99. Багато інших дослідників і проекти 

з тих пір намагалися надати поліпшені версії цих наборів даних, наприклад, 

NSL-KDD, або створення нових наборів даних. Однак всі набори даних мають 

деякі обмеження, такі як наявність дубльованих записів, незбалансовані зразки 

атак і нормальних з’єднань, а також властиві обмеження для розгляду 

синтетичного трафіка, відсутність реального трафіку, оновлених стратегій атак, 

обмеження, пов’язане з тривалістю запису даних [Al-kasassbeh, 2016]. 

Набори даних. 

Розглядатимемо тільки ті набори даних, які містять мітки, що вказують, 

присутні атаки чи ні. Існують інші немарковані набори даних трафіка, які 

широко використовуються для інших цілей, наприклад, набори даних CAIDA, 

але їхнє застосування в області оцінки СВВ обмежено. 

Набори даних DARPA. Як зазначалося раніше, перша спроба створити 

набір даних для оцінки СВВ була зроблена лабораторією MIT Lincoln Lab. Ці 

набори даних відомі як набори даних DARPA: DARPA'98 і DARPA'99. 

DARPA'98 складається з 4 ГБ стислих необроблених (довічних) даних 

tcpdump, які охоплюють 7 тижнів синтетичного мережного трафіка з 5 МБ 

записів з’єднань. Тестові дані включають в себе два тижні трафіку і близько 

двох мільйонів записів про з’єднання. DARPA'99 містить 5 тижнів файлів 

мережного трафіка tcpdump, виявлених в двох різних точках синтетичної мережі 

(одна всередині мережі, а інша зовні). Дані аудиту на основі хоста також 

збираються з чотирьох систем-жертв. 
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Набір даних KDDCup'99. Цей набір даних був підготовлений [Stolfo, 

1998; Al-kasassbeh, 2016] для конкурсу KDD'99. Він побудований на основі 

набору даних DARPA'98 і складається з 4,9 млн. одиночних векторів 

підключення, кожен з яких має 41 функціональність, позначену як нормальна 

або атакуюча з однією з таких категорій: DoS, root-користувач (U2R), удалений 

(локальний) (R2L) і зондування атаки. Існує 24 типи тренувальних атак з 

додатковим набором з 14 різних атак, які відображаються тільки в даних тесту. 

Особливості, виділені [Stolfo, 1998], були отримані як кілька класів: а) основні 

характеристики TCP-з’єднань (наприклад, тривалість, # байти, прапорці TCP, 

номер порту і т.ін.); б) характеристики трафіку, отримані з ковзаючого вікна 

часу довжиною дві секунди, і враховують з’єднання, спрямовані на один і той 

самий хост або ту саму послугу (наприклад, # з’єднання до того самого хосту, 

що і поточне з’єднання в останні дві секунди); в) особливості контенту, 

витягнуті з інформації корисного навантаження, наприклад, кількість невдалих 

спроб входу в систему. 

Покращення в наборах даних DARPA. McHugh та його колеги провели 

великий аналіз наборів даних DARPA, зробивши висновок, що дані про трафік 

не мають статистичних доказів подібності з типовим мережним трафіком ВВС, 

низькими швидкостями трафіка, відносно рівномірним розподілом чотирьох 

основних категорій атак, спотворених розподілом хостів-жертв і топологією 

плоскою мережі. 

Автори роботи [Al-kasassbeh, 2016] заявили, що набір даних DARPA'99 

становить статистичні проблеми, тобто вони виявили наявність артефактів, які 

можуть дозволити системі виявлення мережних аномалій виявляти деякі нові 

вторгнення, засновані на ідіосинкразії базової реалізації моделювання, з штучно 

низьким хибним рівнем тривоги. На основі цих досліджень створено набір 

даних NSL-KDD [Özgür, 2016]. З вихідного набору даних вони виключили 

величезну кількість надлишкових записів, присутніх у вихідних даних, і 
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застосували методологію для підвищення рівня складності записів у наборі 

даних. Інші автори також запропонували додаткові розширення, де набір даних 

gureKDDCup був побудований як розширення KDDCup '99, в якому інформація 

про з’єднання, пов’язані з корисним навантаженням, була оброблена з 

DARPA'98 і включена в набір даних [Özgür, 2016]. 

Хоча багато поточних досліджень в області СВВ все ще використовують 

ці цитовані набори еталонних даних, через критиків і вже згадані проблеми, 

багато інших дослідників створили нові оновлені набори даних. Основними 

мотивами в цих наборах даних є або надання різних типів даних, наприклад, 

дані, що належать до більш оновлених загроз, таким як бот-мережі, або до збору 

трафіка, який більш реалістичний в сучасних мережах, у рамках гіпотези про те, 

що функції трафіка в поточному Інтернеті еволюціонували з часів збору наборів 

даних DARPA. 

Деякі набори даних створені протягом останніх років, у хронологічному 

порядку наведено нижче. 

Сперотто. Поточний набір даних 2008 року був створений [Sperotto, 

2008]. Набір даних складається з позначеного несинтетичного трафіка. Його 

основне обмеження в тому, що обсяг зібраного трафіка зменшується, а 

топологія дуже спрощена, в основному через те, що з причин продуктивності 

вони контролюють один хост (honeypot), підключений до мережі університету. 

Автори стверджують, що розміру набору достатньо, але він триває всього шість 

днів, що не дозволяє тестувати алгоритми, засновані на добових і тижневих 

схемах зміни трафіка. Маркування в цьому наборі даних виконується на основі 

журналів з системи honeypot, що робить його залежним від конфігурації 

системи виявлення та обробки журналів. Набір даних доступний тільки на 

вимогу поштою авторам. 

Набір даних робочої лабораторії MAWI. Цей набір даних [Al-

kasassbeh, 2016] було додано з 2010 року як маркована версія архівного зразка 
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MAWI (вимірювання та аналіз в Інтернеті) для вузлів мережі. У архіві містяться 

щоденні трасування tcpdump протягом 15 хвилин, отримані зі з’єднання між 

Японією і Сполученими Штатами. Хоча архів містить трафік з 2001 року, 

позначений тільки трафік з 2007 року. Мітки генеруються з використанням 

комбінації декількох класифікаторів виявлення аномалій. Цей набір даних 

дійсно великий і дозволяє проводити аналіз протягом дуже тривалого періоду. 

Основним обмеженням є те, що трасування виходить тільки протягом 15-

хвилинного періоду в день. Крім того, маркування залежить від класифікаторів, 

які використовувалися в процесі, і від їхьої генерації помилкових 

спрацьовувань. 

UNB ISCX 2012. Цей набір даних був створений Shiravi та його 

колегами. Найбільш значущим внеском цієї роботи є використання профілів для 

генерації трафіку. Автори визначають профілі для трафіка атаки і профілі для 

фонового трафіку. Вони реалізують свою пропозицію в мережі з 17 станціями 

Windows XP і одним комп’ютером з Windows 7, збираючи дані протягом 7 днів. 

Сьогодні основними недоліками цього набору даних є його тривалість, 

використання якихось старих операційних систем (Windows XP) і використання 

синтетичного трафіка. 

CTU-13. Цей набір даних складається з 13 різних захоплень шкідливих 

програм у реальному мережному середовищі, включаючи позначений ботнет, 

звичайний і фоновий трафік, де фон означає, що автори не можуть в дійсності 

визначити, чи є він шкідливим чи ні. Щодо виду наданої інформації, трасування 

потоку доступні в декількох форматах. З міркувань конфіденційності файли 

pcap пропонуються тільки в тому випадку, якщо інформація про мережу 

відсутня, наприклад, один хост з синтетичним трафіком. Існує багато різних 

короткочасних захоплень, які охоплюють період з 2013 по 2016 рік, хоча єдиний 

набір даних, який добре документований, відповідає 2013 року. Основне 

обмеження полягає в короткій тривалості трафіку, що перешкоджає побудові 
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моделей, яякі враховують циклостаціонарну еволюцію. Інше обмеження 

стосується фонового трафіка. Автори кажуть, що він отриманий з 

університетського роутера, але ніяких подробиць щодо топології або послуги 

надано не було. Що стосується трафіку атаки, цей набір даних орієнтований на 

поведінку 13 сценаріїв ботнетів, де шкідливі програми знаходяться на 

комп’ютерах з Windows XP. Незважаючи на ці проблеми, цей набір даних є 

дійсно гарним для захоплення реального трафіка, хоча його застосування 

звужується до визначення поведінки ботнету. 

ADFA-LD12 (2013). В цьому наборі даних основна увага приділяється 

системі виявлення вторгнень хоста (HСВВ). Кілька атак робляться на 

комп’ютер з ОС Linux (Ubuntu 11.04), наприклад, злом паролів щодо FTP і SSH, 

атак на стороні клієнта, корисних навантажень на основі Java, атак на php RFI і 

т.ін. Крім того, використовуються сучасні методики злому, в тому числі 

використання таких середовищ атак, як Metasploit. Трафік збирається за 

допомогою інструменту аудиту Unix. Основна проблема з цим набором даних 

пов’язана з нормальною поведінкою. Тут розглядається тільки один комп’ютер 

(з ОС Linux), і взагалі немає опису встановлених служб і програмного 

забезпечення. Таким чином, неможливо взяти його за основу, щоб узагальнити 

поведінку інших машин в Інтернеті. 

UNSW-NB15. Автори цього набору даних використовували інструмент 

автоматичної генерації атак під назвою IXIA PerfectStorm для реалізації дев’яти 

типів реальних і оновлених атак на кілька серверів. Вони зібрали tcpdump дані 

мережного трафіку, загальною тривалістю 31 годину на початку 2015 року (2M 

потоків). З цих даних був побудований набір даних з 49 об’єктів для кожного 

потоку. Основна проблема з цим набором даних – синтетична генерація трафіка, 

яка пов’язана з теоретичною, а не з реалістичною поведінкою в Інтернеті. 

Набори даних для конкретного додатка.  
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UGR’16 [UGR, 2016]. Для набору даних, з яким працюєшь, особливо 

важливо мати як реалістичний фон, так і трафік атаки. Тривалість набору даних 

достатня для навчання моделей, що враховують нестаціонарні періоди. Для 

дотримання вимог конфіденційності дані надаються в анонімному форматі. 

Вимоги до наборів даних для оцінки СВВ. 

Основні набори даних були проаналізовані в роботах [Al-kasassbeh, 2016; 

Özgür, 2016; Дудикевич, 2012] і визначені набори бажаних особливостей для 

ідеального набору даних для оцінки СВВ. Таким чином існують такі вимоги: 

1. Ознаки: набори даних можуть включати в себе мережні і / або хост-

функції. Мережні функції зазвичай підсумовуються для кожного потоку і 

включають такі характеристики, як тривалість потоку, часові мітки, кількість 

байтів і пакетів, прапорці, IP-адреси і номери портів, середній час між пакетами 

і т.ін. Що стосується функцій хоста, деякі приклади використовуються в 

попередніх наборах даних: число невдалих спроб входу в систему або 

прапорців, що вказують на певні умови, наприклад, якщо отримана коренева 

оболонка або, якщо зловмисник успішно увійшов в систему. Для навчання 

аномалій мережної СВВ необхідні мережні ознаки, в той час як характеристики 

хоста зазвичай використовуються для навчання аномалій хоста. Деякі набори 

даних включають обидва набору ознак, що дозволяє навчати обидва типи СВВ. 

Обраний набір даних має містити відповідні ознаки для типу СВВ, що підлягає 

навчанню та тестуванню. У будь-якому випадку бажано, щоб дані передавалися 

в необробленому форматі в міру їх отримання з мережі. Таким чином, 

дослідники можуть використовувати свої власні ознаки за бажанням. 

2. Реальний фоновий трафік: набір даних має містити реальний трафік. 

Це особливо важливо для фонового трафіка, оскільки синтетичне генерування 

мережного трафіка може призвести до неправильних моделей нормальної 

поведінки і некоректного поводження. 
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3. Оновлений трафік атаки: набори даних для оцінки СВВ мають містити 

реалістичні екземпляри атаки, оновлені за допомогою найсучасніших методів та 

інструментів атаки. 

4. Маркування: в ідеалі різні записи в наборі даних повинні бути 

правильно позначені як шкідливі чи ні. У разі записів про атаки також 

необхідний тип атаки. Як вказано далі, процес маркування становить багато 

труднощів [Park, 2017]. 

5. Тривалість: набори даних мають охоплювати кілька циклів навчання 

(дні або тижні), щоб можна було враховувати циклостаціонарну еволюцію руху 

в денний / нічний час, а також у будні / вихідні дні і навіть в різні місяці. 

6. Документація: докладний опис набору даних необхідний для 

розуміння його обмежень і можливостей. Деякі з опублікованих наборів даних 

не надають досить повної інформації. 

7) Формат: набори даних зазвичай включають інформацію у форматі 

pcap (tcpdump), csv або flow (netflow). Формат pcap дозволяє більш всебічно 

оцінити СВВ, головним чином завдяки тому, що в інформацію включені корисні 

дані. У форматі csv, з іншого боку, є попередня обробка інформації pcap і витяг 

відповідних записів для різних функцій. Включення інформації про корисне 

навантаження зазвичай має на увазі проблему з точки зору конфіденційності, 

оскільки складно надійно анонімізувати трасування. З цієї причини інформація 

про потік, наприклад, формат netflow іноді кращий під час роботи з реальним 

трафіком, тоді як формати pcap / csv надаються в наборах даних імітованого / 

синтетичного трафіка. Нарешті, обсяг даних безпосередньо пов’язаний з 

форматом. Отже, формат потоку здається більш відповідним для наборів даних 

з великою тривалістю, оскільки формат pcap генеруватиме величезний обсяг 

даних у цьому випадку. 
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Порівняння існуючих наборів даних. 

Таблиця 5.1 містить порівняння різних наборів даних, розглянутих вище. 

Тут аналізуються різні вимоги, описані раніше, і оцінюється, чи відповідають їм 

різні набори даних. По-перше, необхідно постійно оновлювати як фоновий, так і 

атакуючий трафік, і тому періодично потрібні нові набори даних.  

Таблиця 5.1. 

Порівняння датасетів для СВВ 

 СВВ 

М:мережна 

Х:хоста 

Засновано 

на 

реальному 

трафіку 

Оновлювальні 

атаки 

Маркування Тривалість 

guretKDDCup’08 М - - + + 

NSL-KDD’09 М - - + + 

Darpa’98/99 М - - + + 

KDDcup99 М - - + + 

Sperotto’2008 М +- + + - 

MAWILab’2010 М + + +- + 

UNB ISCX’2012 М - + + + 

ADFA-2013 Х +- + + + 

CTU-2013 М +- + +- +- 

UNSW-NB15 М - + + + 

UGR’16 М + + +- + 

 

Проте, існує рішення засноване на побудові моделей трафіка, і немає 

ніяких гарантій, що реальний трафік у найближчому майбутньому слідуватиме 

цими моделями. Це означає, що еталонні набори даних, які були дійсно корисні 

протягом багатьох років, більше не дійсні. По-друге, видно, що в останніх 

наборах даних були зроблені великі зусилля для розгортання реалістичних 

даних про атаки, в основному з використанням потужних хакерських середовищ 

і стандартних інструментів. Навпаки, недостатні зусилля були зроблені для 

забезпечення реалістичного фонового трафіка. 

Основним обмеженням тут є проблема конфіденційності. З цієї причини 

деякі набори даних, які відстежують реальний трафік, наприклад, CTU-13, надає 

тільки інформацію про потік і приховує корисні дані. Нарешті, основна 
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проблема останніх наборів даних з точки зору тверджень, які ми робимо, 

пов'язана з тривалістю слідів. Якщо проводити оцінку СВВ, яка будує моделі 

нормальності з урахуванням еволюції трафіка в нестаціонарні періоди (день / 

ніч, будні / вихідні або навіть в різні місяці), існуючі набори даних надають 

тільки дуже обмежену інформацію. 

Для набору даних, який описаний в [Al-kasassbeh, 2016], було особливо 

важливо зібрати реалістичний фон, так і трафік атаки. Для маркування 

використовується модифікований підхід, щоб зберегти баланс між 

забезпеченням повного маркування синтетичним трафіком і реалістичним 

трафіком. Тривалості набору даних достатньо для навчання моделей, що 

враховують нестаціонарні періоди. Для дотримання вимог конфіденційності 

дані надаються в анонімізованому форматі. 

5.2. Моделювання атакованого трафіка та дослідження фрактальних 

властивостей атак і атакованих трафіків 

Останні дослідження показують, що мережний трафік має фрактальні 

властивості і ряд методів класифікації базується на зміні фрактальної структури 

трафіка [Deka, 2016; Kaur, 2017; Kirichenko, 2018-4; Korobiichuk, 2017]. Тому 

однією з перспективних галузей аналізу і класифікації мережного трафіка є 

розробка методів класифікації часових рядів на основі машинного навчання для 

самоподібних інформаційних потоків. [[Deka, 2016; Kaur, 2017; Kirichenko, 

2018-4]. У багатьох випадках для розробки методів машинного навчання 

необхідно використовувати модельні дані. Існує множина моделей 

самоподібного трафіка, значна частина яких заснована на фрактальному 

броунівському русі [Sheluchin, 2007]. 

Самоподібність випадкових процесів полягає в збереженні статистичних 

характеристик у ході зміни масштабу часу. Стохастичний процес ( )X t  є 
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самоподібним з параметром H , якщо процес ( )Ha X at−
 описується тими ж 

законами скінченновимірних розподілів, що і ( )X t . Параметр , 0 1H H  , що 

називаєтсья показником Херста, є ступенем самоподібності процесу. 

Мультифрактальні об’єкти є статистично неоднорідними самоподібними 

об’єктами і виявляють більш складну скейлінгову поведінку. 
( )( )

q qh qE X t t  
 

, 

де ( )h q  – узагальнений показник Херста, який в даному випадку є нелінійною 

функцією. Значення ( )h q  при 2q =  збігаються зі значеннями ступеня 

самоподібності H . Для монофрактальних процесів узагальнений показник 

Херста не залежить від параметра: q : ( )h q H= .  

Однією з найбільш відомих і простих моделей стохастичної динаміки, 

що має фрактальні властивості, є фрактальний броунівський рух (ФБР), який 

знайшов широке застосування у фізиці, хімії, біології, економіці та теорії 

мережного трафіка. 

Випадковий процес ( )X t  називається фрактальним броунівським рухом 

з параметром , 0 1H H  , якщо його прирощення ( ) ( ) ( )X X t X t  = + −  

мають нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням і 

дисперсією, де 
0  – коефіцієнт дифузії . 

Прирощення ФБР називаються фрактальним гауссівським шумом 

(ФГШ). Існує кілька методів побудови ФБР для випадку дискретного часу [Rea, 

2009; Кириченко, 2010-7]. Проста модель мультифрактального процесу з 

використанням ФГШ подана в роботі [Kirichenko, 2013]. В цьому випадку 

мультифрактальний часовий ряд отриманий на основі експоненціального 

перетворення 

 ( ) Exp[ * ( )]Y t k X t= ,  (5.1) 
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де ( )X t  – часовий ряд фрактального гауссівского шуму із заданим 

показником Херста H , k  – певний коефіцієнт, що впливає на ступінь 

мультифрактальності його ряду ( )Y t . За допомогою перетворення (5.1) 

отримуємо мультифрактальні реалізації з заданими фрактальними 

властивостями, зокрема із заданим показником Херста. 

Реалізація трафіка під дією DDoS атаки є сумою трафіка і реалізації 

одного з видів атаки. Така адитивна реалізація має фрактальні властивості, які 

відрізняються від властивостей фрактальних рядів, що сумуються [Ivanisenko, 

2015 15; Kirichenko, 2016-2]. 

Різні модельні реалізації атакованого трафіка можна отримати варіюючи 

рівень атаки (відношення середнього значення реалізації атаки до реалізації 

трафіку), моменту початку атаки і її тривалість. 

На рисунках 5.2 – 5.4 показано модельні реалізації трафіка під дією атаки 

з різним рівнем атаки. 

 

Рис. 5.2. Реалізація трафіка під дією DDoS-атаки з рівнем атаки=10% 
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Рис. 5.3. Реалізація трафіка під дією DDoS-атаки з рівнем рівнем атаки=30% 

 

Рис. 5.4. Реалізація трафіка під дією DDoS-атаки з рівнем атаки=50% 
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Дослідження фрактальних властивостей атак і атакованих трафіків. 

Для отримання модельних реалізацій аномального трафіка (трафіка під 

дією атаки) було використано різні реалізації DDoS-атак з першого набору 

даних, отриманих і запропонованих в роботі [Kirichenko, 2016-2, Kirichenko, 

2018-4]. На рисунку 5.5 зображені модельні реалізації атак, а на рисунку 5.6 

зображено модельну реалізацію трафіка, який містить атаку. 

 

 

Рис. 5.5. Модельна реалізація DDos-атаки  

 

Рис. 5.6. Модельна реалізація трафіка, який містить DDos-атаку 
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На рисунку 5.7 наведено типовий часовий ряд DDoS-атаки блекліста 

[Kirichenko, 2018-4; Kirichenko, 2019]. 

 

Рис. 5.7. Типова реалізація часового ряду DDoS-атаки блекліста  

В ході роботи проведено експерименти щодо обчислення зміни 

узагального показника Херста, DDoS атаки для даних з обох наборів даних. 

Дослідження показали наявність мультифрактальних властивостей для 

більшості часових рядів DDoS-атак, поданих у наборі даних з атакованими 

трафіками [Kirichenko, 2018-2; Kirichenko, 2018-4 Kirichenko, 2019]. У таблиці 

5.2 наведено узагальнені значення показника Херста h (0,1), h (5) і h (q = 2) для 

деяких досліджених атак. 

Таблиця 5.2. 

Узагальнені значення показника Херста 

 (0,1)h
 

(5)h
 

(2)h Н=
 

( )h q
 

1. 2,2 0.4 0.47 1.8 

2. 1,78 0.24 0.51 1.54 

3. 1,9 0.35 0.75 1.55 

4. 1,8 0.2 0.53 1.27 

5. 2,15 0.33 0.64 1.82 
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На рисунку 5.8 показані мультифрактальні властивості різних атак з 

першого (а) і другого набору даних (б) відповідно. Як видно з графіка 

узагальнений показник Херста зменшується зі збільшенням параметра q . 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 5.8. Мультифрактальні властивості різних атак для  

а) першого набору даних; б) другого набору даних 
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Таблиця 5.3 показує діапазон узагальненого показника Херста Δh (q) для 

деяких типових атак чорного списку і нормального трафіка з [Kirichenko, 2018-

4]. У більшості випадків атаки мають більш високий показник Херста та 

сильніші мультифрактальні властивості. Це дозволяє використовувати 

фрактальні характеристики як ознаки для виявлення атак. 

Таблиця 5.3. 

Фрактальні характеристики 

 Атаки Нормальний трафік 

 H Δh H Δh 

1 0,87 1,81 0,65 0,8 

2 0,81 1,54 0,72 1,13 

3 0,75 1,55 0,85 0,77 

4 0,78 1,82 0,64 0,82 

 

На рисунку 5.9 наведено зміну мультифрактальних властивостей трафіка 

для DDoS-атак різної інтенсивності. 

Як видно з графіка узагальнений показник Херста для трафіка, що не 

містить атаки повільніше зменшується зі збільшенням параметра q . А під час 

більш інтенсивної DDoS-атаки спадання узагальненого показника Херста 

відбувається ще більш повільніше. 

Таким чином, проведено моделювання атакованого трафіка для різних 

типів атак. Реалізація трафіку під дією DDoS атаки являє собою суму трафіку і 

реалізації одного з видів атаки. Така адитивна реалізація має фрактальні 

властивості, які відрізняються від властивостей фрактальних рядів, що 

сумуються. 
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Рис. 5.9. Мультифрактальні властивості трафіку для DDoS-атак різної 

інтенсивності  

Проведено дослідження фрактальних властивостей атак і атакованих 

трафіків, яке показало, що узагальнений показник Херста для трафіку що не 

містить атаки повільніше зменшується зі збільшенням параметра q. А під час 
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більш інтенсивної DDoS-атаки спадання узагальненого показника Херста 

уповільнюється. На основі змодельованих реалізацій атакованого трафіку та 

аналізу його мультифрактальних властивостей тепер можна провести оцінку 

характеристик ефективності виявлення вторгнень. 

5.3. Оцінка характеристик ефективності виявлення вторгнень 

Класи методів інтерпретації даних. Можна виділити такі класи, кожен 

з яких може включати кілька методів: 

– методи виявлення відомих порушень; 

– методи виявлення аномалій; 

– змішаний метод, що включає обидва вищеназвані. 

Методи виявлення відомих порушень зводяться до пошуку ознак вже 

відомих атак. Переваги: методи майже не схильні до помилкових 

спрацьовувань; методи, реалізовані як зіставлення зі зразком, як правило 

виконуються досить швидко і не вимагають великих витрат ресурсів. Недоліком 

цих методів є неможливість виявляти невідомі системі атаки. 

У класичному варіанті реалізація передбачає порівняння сигнатур 

пакетів з сигнатурами в базі. Порівняння може бути, як точне, так і з шаблоном 

або за регулярним виразом. Більшість відомих СВВ використовують методи 

даного класу. Сюди ж належать методи нечіткого порівняння: навчений 

перцептрон; методи порівняння з нечіткою логікою. 

Виявлення аномалій. Суть в тому, щоб записати шаблон нормальної 

активності мережі та реагувати на відхилення від цього шаблону. 

Можливий варіант реалізації у вигляді бази сигнатур "нормальних" 

пакетів у мережі і статистичної системи виявлення відхилень, коли аналізатор 

шукає якісь рідкісні дії, або активності. Події в системі досліджуються 

статистично, щоб знайти ті з них, прояв яких виглядає аномальним. 
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Методи представлення результату. Як показав аналіз існуючих рішень, 

зазвичай використовуються два типи методів: 

– Двокласовий (бінарний). Система відповідає на запитання «Чи є 

проблеми?», Відповіддю «так / ні». Даний спосіб характерний для академічних 

статей і досліджень, але він може бути застосовний для написання модулів або 

датчиків реальних СВВ. 

– Багатокласовий. Система відповідає на запитання «Які зараз є 

проблеми?». Якщо проблем немає, то «ніякі». Результат також може бути 

поданий з певним рівнем достовірності. І будь-яка нейромережа надає 

результат, не як «так» або «ні», а як множину ймовірностей результатів. В 

існуючих підходах ймовірність апроксимується до одиничної або нульової 

(наприклад, з усіх можливих атак на виході мережі, вибирається перша з 

найвищою ймовірністю) і ніде далі не враховується. 

Опис проблеми оцінки СВВ. 

В умовах еволюції сучасного світу кібербезпеки розгортання систем 

виявлення вторгнень стало критичним завданням. Із збільшенням кількості 

загроз безпеки розробка адаптивних рішень для виявлення вторгнень стає 

серйозною проблемою. Незважаючи на різноманітність підходів щодо 

виявлення вторгнень, запропонованих в останні роки, в цій області необхідно 

вирішити ряд проблем. В контексті виявлення вторгнень, правильний вибір 

методу виявлення є предметом обговорення. Хоча методи на основі сигнатур 

забезпечують високу частоту виявлення добре відомих атак, вони не здатні 

виявляти нові. Хоча більшість комерційних систем виявлення вторгнень в 

основному використовують методи на основі сигнатур [Almutairi, 2017; 

Gaikwad, 2012; Gorbenko, 2016; Holm, 2014; Patel, 2018; Udin, 2012], і постійно 

з’являються нові типи атак, ця відсутня здатність негативно позначається на 

використанні цих систем у багатьох додатках. 
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З іншого боку, методи, засновані на аномаліях, забезпечують можливість 

виявлення невідомих атак або атак «нульового дня» шляхом відстеження 

поведінки системи або мережі і порівняння її з чітко визначеним нормальним 

профілем. Однак, основним недоліком цих методів є висока частота помилкових 

спрацьовувань, яка впливає на продуктивність СВВ і створює труднощі для 

адміністраторів, щоб визначити основну причину спрацьовувань. Отже, 

забезпечення адаптивного підходу для зниження ймовірності помилкових 

спрацьовувань може розглядатися як ключова вимога під час розробки 

ефективного рішення для виявлення вторгнень. 

Відсутність набору помічених даних для навчання і оцінки систем 

виявлення вторгнень є ще однією серйозною проблемою в реальних додатках. 

Це особливо помітно в мережних системах виявлення вторгнень. Оскільки в 

багатьох країнах видаються суворі закони про збереження конфіденційності, 

спільне використання слідів мережного трафіка користувачів для загального 

користування заборонено. В результаті, оскільки марковані дані мережі 

недоступні для навчання СВВ, використання контрольованих методів навчання 

стало дуже обмеженим. Це робить неконтрольовані методи навчання 

відповідним вибором для систем виявлення вторгнень [Бєрковський, 2017; 

Радівілова, 2018-6; Хорошко, 2012], оскільки вони не вимагають попереднього 

маркування набору даних. Проте, навіть під час навчання без нагляду системні 

рішення мають контролюватися і оцінюватися експертами з безпеки. 

Оцінка систем виявлення вторгнень є критично важливою задачею. У 

кожній системі виявлення вторгнень рішення, що приймаються системою, 

мають перевірятися експертами з безпеки. Ця перевірка полягає в перевірці всіх 

системних рішень та способах усунення можливих помилок у класифікації 

даних. У реальних системах ця оцінка має виконуватися вручну. Отже, це 

трудомістка задача, що вимагає великих людських зусиль. Належне рішення для 
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виявлення вторгнень має забезпечувати механізм, що спрощує завдання оцінки і 

знижує ймовірність людських помилок. 

Оскільки в світі кіберзлочинів з’являються нові шаблони і класи атак, 

істотною вимогою стало оновлення існуючих систем виявлення вторгнень 

згідно з новими шаблонами даних. Таке оновлення вимагає перепідготовки СВВ 

з використанням нового набору даних поруч зі старим існуючим. Як 

обговорювалося в попередніх розділах, навчання СВВ є дорогою операцією з 

точки зору обчислювального часу і ресурсів. 

Отже, виконання таких дорогих оновлень небажано для системних 

адміністраторів, хоча воно має великий вплив на адаптивність розробленого 

рішення відповідно до нових тенденцій кібератак. З огляду на цей факт, 

забезпечення своєчасного і економічно ефективного механізму поновлення 

може бути зазначено як критична вимога під час розробки систем виявлення 

вторгнень. 

Критерії оцінки. 

Оцінка систем виявлення вторгнень є складним завданням. Хоча в цій 

галузі було проведено велику кількість досліджень, не існує 

загальноприйнятого показника для вимірювання продуктивності систем 

виявлення вторгнень. Як правило, методи оцінки систем виявлення вторгнень 

можна розділити на дві категорії автономної і онлайн-оцінки. Під час 

автономної оцінки система тестується з використанням існуючого набору 

даних, який імітує поведінку реальних систем або мереж. З іншого боку, в ході 

онлайн-оцінки система виявлення вторгнень може бути протестована з 

використанням реального трафіка мережі, що містить як звичайні, так і 

шкідливі дії, в режимі реального часу. У той час як онлайн-оцінка забезпечує 

більш реалістичний тестовий сценарій, настройка такої оцінки є складним 

завданням, оскільки для неї потрібне таке саме експериментальне середовище, 

як в реальних мережах. 
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Оцінка обчислювального часу.  

Основна увага в цій оцінці приділяється вивченню обчислювального 

часу, необхідного для оновлення системи відповідно до нової інформації, 

доступної  як вхідні дані. У цьому дослідженні швидкість механізму поновлення 

пропонованої системи порівнюється з існуючим рішенням, де система може 

повністю перенавчитися. Це порівняння виконується шляхом оцінки часу 

обчислень кожного методу під час зміни параметрів контексту проблеми, таких 

як розмір існуючих даних, кількість класів трафіку і т. д. Цей критерій 

важливий, оскільки однією з необхідних вимог системи є її оперативна робота. 

Оцінка точності. 

У цій оцінці вивчається точність рішень, прийнятих пропонованою СВВ. 

Щоб виміряти таку точність, ряд метрик може бути прийнятий до уваги. 

Найбільш часто використовувані показники оцінки в області виявлення 

вторгнень – це рівень виявлення і рівень помилкових спрацьовувань, які можна 

визначити як 

Частота виявлення = Кількість виявлених вторгнень / Загальна 

кількість введених вторгнень. 

Хибнопозитивний показник = кількість нормальних патернів, 

класифікованих як вторгнення / Загальна кількість нормальних патернів. 

У контексті виявлення вторгнення ефективна система повинна мати 

високу частоту виявлення при низькій частоті помилкових спрацьовувань. 

Використовуючи ці дві метрики оцінки точності, вивчається адаптивність 

пропонованої системи до нових тенденцій вхідних даних. 

СВВ характеризується точністю метрик, рівнем виявлення (DR) і рівнем 

помилкових спрацьовувань (FPR). Кожна з метрик залежить від стану пакетів, 

які пройшли через СВВ, ці стани визначаються як терміни істиннопозитивний 

(TP), істиннонегативний (TN), хибнопозитивний (FP) і хибнонегативний (FN). 

Пакет класифікується як TP, якщо це пакет атаки, який правильно 



257 

 

ідентифікований, і, таким чином, TP – це загальна кількість класифікованих 

пакетів TP. TN – це загальна кількість пакетів, які СВВ правильно класифікує як 

звичайний трафік. 

FP відноситься до числа пакетів, які є нормальними, проте були 

класифіковані як атаки СВВ. FN – це кількість пакетів атаки, які СВВ 

неправильно класифікує як звичайний трафік. Метрики СВВ розраховуються як 

функції цих членів. 

Швидкість виявлення і точність. 

Точність – це міра того, скільки дійсно релевантних результатів 

отримано з усіх випадків [Gu, 2006]. Цей показник, також відомий як частота 

виявлення в СВВ, вимірює, наскільки добре система ідентифікує атаку або 

нормальний трафік. Високий рівень виявлення має бути вимогою для надійності 

системи виявлення вторгнень. 

Швидкість виявлення нормального трафіку = TP / (TP + FP).  

Швидкість виявлення атакуючого трафіку = TN / (TN + FN).  

Помилкові тривоги і помилкові спрацьовування. 

Рівень помилкових спрацьовувань намагається оцінити відсоток 

шкідливого трафіка, виявленого як нормальний. Частота помилкових 

спрацьовувань (рівень помилкових негативних результатів) – це рівень 

нормальної поведінки, що визначається як атака, яка викликає небажані дії. 

Багато алгоритмів виявлення аномалій страждають від великої кількості 

помилкових спрацьовувань і помилкових тривог. Висока частота помилкових 

тривог негативно впливає на надійність моделі СВВ, і користувачі перестають 

відповідати на кожний помилковий прапорець, який видає система. Високий 

рівень помилкових спрацьовувань також небезпечний, оскільки показує, що 

СВВ не може виявити шкідливий трафік. В ідеальній СВВ помилкові 

спрацьовування мають дорівнювати нулю, і система попереджає, коли 

відбуваються тільки справжні атаки. 
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Частота помилкових спрацьовувань = FN / (TP + FN).  

Хибнопозитивний показник трафіка атаки = FP / (FP + TN).  

Міра точності (precision) характеризує, скільки отриманих від 

класифікатора позитивних відповідей є правильними. Чим більше точність, тим 

менша кількість помилкових влучень. 

( )Precision TP TP FP= + . 

Міра точності, однак, не дає уявлення про те, чи всі правильні відповіді 

повернув класифікатор. Для цього існує так звана міра повноти. 

Міра повноти (recall) характеризує здатність класифікатора «вгадувати» 

якомога більше число позитивних відповідей з очікуваних. Зауважимо, що 

хибнопозитивні відповіді ніяк не впливають на цю метрику. 

( )Recall TP TP FN= + . 

Міра повноти показує, яку частку об’єктів, що дійсно належить до 

позитивного класу, ми передбачили вірно. 

Агрегований критерій якості: F-міра. 

Точність і повнота добре оцінюють якість класифікатора для задач зі 

зміщеною апріорною ймовірністю, але якщо навчили модель з високою 

точністю, то може статися так, що повнота у такого класифікатора низька і 

навпаки. 

Для встановлення важливості конкретної метрики розглядаємо 

параметричну F-міру: 

2

2
(1 ) ,

Precision Recall
F

Precision Recall
 




= +

+
 

де β∈[0,∞), при β=0 отримуємо точність, при β<1 перевага віддається точності, 

при β=1 – непараметричній F-мірі, при β=∞ – повноті. 
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Щоб зв’язати точність з повнотою вводять F-міру як середнє гармонійне 

точності і повноти: 

Fmeasure=2Precision⋅Recall/(Precision+Recall). 

F-міра досягає максимуму при повноті і точності рівними одиниці, і 

близька до нуля, якщо один з аргументів близький до нуля. 

Проведено дослідження характеристик виявлення вторгнень. Наведено їх 

множину та способи їх використання. На цій основі наведено аргументацію 

використання характеристик Fmeasure, міри повноти та міри точності. Тепер 

можна провести дослідження методів виявлення вторгнень. 

5.4. Дослідження методів аналізу ентропії протоколів 

Аналіз мережних пакетів з урахуванням стану потоків. Концепція 

аналізу протоколу з відстеженням стану проста: додати характеристики з 

аналізом стану в аналіз звичайного протоколу. Коли виконується аналіз 

протоколу, перевіряються корисні навантаження TCP і UDP, які містять такі 

протоколи, як DNS, FTP, HTTP і SMTP. Датчики СВВ, які виконують аналіз 

протоколу, розуміють, як повинен працювати кожен протокол, грунтуючись на 

RFC і реальних реалізаціях цих протоколів. Таким чином, датчик СВВ може 

виявити багато підозрілих значень в корисних навантаженнях додатків 

протоколу. Сигнатури аналізу протоколів також можуть бути розроблені для 

подолання спроб зловмисників приховати свої дії. Наприклад, шістнадцяткове 

кодування може бути використано для невеликої зміни URL-адрес, щоб вони 

виглядали для нас різними, але мали однакове значення для веб-серверів. Веб-

сервери Microsoft IIS виконують дві операції шістнадцятирічного декодування 

URL-адрес перед їхнью обробкою: набір сигнатур для аналізу протоколу HTTP, 

який шукає спроби IIS, має також виконати дві операції шістнадцяткового 
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декодування, щоб він перевіряв ту саму URL-адресу, яку побачить веб- сервер 

IIS [Mai, 2005; Das, 2002; Jyothsna, 2019]. 

В рамках SPI підходу, програма або пристрій, який його реалізує, в 

момент відкриття нового з’єднання перевіряє його на відповідність заданій 

політиці безпеки і до закриття зберігає параметри цього з’єднання в пам’яті. За 

допомогою таких рішень, зокрема, здійснюється перевірка коректності 

з’єднання, наприклад, відсутність пакетів на відкритому мережному порті після 

завершення з’єднання. Реалізації SPI містяться в більшості сучасних 

маршрутизаторів у вигляді SPI-брандмауерів. Також ця технологія 

використовується в програмних міжмережних екранах, які враховують стан 

(stateful firewalls), компанії CheckPoint і ряді СВВ / СЗВ систем [Гетьман, 2015]. 

З цим підходом відслідковуються не тільки вхідні і вихідні пакети, але і 

стан окремих з’єднань, який зберігається в динамічних таблицях, як це 

зображено на рис. 5.10. Завдяки цьому під час аналізу наступного пакета 

можуть враховуватися не тільки задані правила і політики по відношенню до 

адрес і вмісту пакетів, а й стан з’єднання, до якого належить пакет і попередніх 

пакетів, які до нього відносяться, а також і інших, пов’язаних з даними, 

з’єднань. Класичний приклад переваги брандмауера підтримує стан потоку в 

порівнянні з міжмережними екранами без такої підтримки - обробка FTP 

протоколу [Гетьман, 2015]. 

Хоча аналіз протоколу сам по собі є дуже потужним методом, він 

обмежується розглядом одного запиту або відповіді. Зазвичай, багато атак не 

можуть бути виявлені при перегляді одного запиту – атака може включати 

серію запитів. Кращий спосіб виявити такі атаки – додати характеристики стану 

в аналіз протоколу. 
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Рис. 5.10. Метод аналізу протоколу з урахуванням стану  

Коли виконується аналіз протоколу з відстеженням стану, відстежуються 

і аналізуються всі події в з’єднанні або сеансі. Датчик СВВ може 

«запам’ятовувати» значущі події і дані на час сеансу. Це дозволяє датчику 

знаходити кореляції між різними подіями протягом сеансу, ідентифікуючи 

атаки з кількома компонентами, які інакше не можуть бути виявлені. Без 

можливості зберігати стан ми можемо тільки перевіряти кожен пакет, запит або 

відповідь самостійно, повністю незалежно від іншої частини сеансу. 

Приклад аналізу протоколів з відстеженням стану. 

Поняття аналізу протоколів з відстеженням стану найкраще пояснити, 

розглянувши кілька прикладів. Є кілька способів думати про «стан» у зв’язку. 

Одна з найпростіших форм стану – це можливість зв’язати запит з відповідною 

відповіддю. Оскільки датчик СВВ, який виконує аналіз протоколу з 

відстеженням стану, може послідовно відстежувати кожен запит і відповідь в 

сеансі, він легко може зіставити відповідь із запитом, який його згенерував. У 

багатьох випадках це надзвичайно цінно, оскільки багато відповідей містять 
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якийсь індикатор стану, який повідомляє нам, який був результат запиту. 

1) Наприклад: під час виконання команди FTP відповідь сервера починається з 

тризначного коду. Код стану, який починається з «2», вказує на те, що команда 

була успішною, а «5» вказує на збій. 

Датчики СВВ можуть використовувати цю інформацію декількома 

способами. 

Найбільш очевидний спосіб – визначити, чи були певні атаки успішними 

або невдалими. Якщо зловмисник намагається отримати конфіденційний файл, і 

видно, що код стану у відповіді починається з «2», то спроба була успішною. 

Оскільки можна ідентифікувати кожен невдалий запит і відслідковувати, 

скільки запитів не було виконано в сеансі, можна шукати велику кількість збоїв. 

Це дуже корисно в ході виявлення атак методом «грубої сили», таких як атаки з 

використанням паролів. 

Більш складне використання в тому, щоб ідентифікувати випадки, коли 

запит не має відповідної відповіді. Деякі атаки включають швидку відправку 

однієї і тієї ж команди на сервер сотні або тисячі разів. У цих випадках датчик 

СВВ може побачити багато запитів від клієнта, перш ніж побачити один у 

відповідь від сервера. 

Таким чином, проста можливість запам'ятати останню команду і зв’язати 

її з відповіддю дає нам можливість ідентифікувати кілька типів атак. Однак не 

існує обмежень щодо запам’ятовування попередньої команди; можна пам’ятати 

попередні команди і відповіді. Набагато більш ймовірно, що можна просто 

витягнути важливі дані з певних команд і відповідей і зберегти ці дані для 

майбутнього використання. 

2. Приклад збереження даних з сеансу для датчика СВВ, який 

використовуватиметься в останній частині сеансу. Користувач FTP входить в 

систему, використовуючи чотири етапи: 
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Користувач відправляє «USER kkent» на FTP-сервер, де kkent –ім’я 

користувача. 

FTP-сервер відповідає «331 Надіслати пароль». 

Користувач відправляє «PASS foobar» на FTP-сервер. 

FTP-сервер підтверджує, що пароль правильний, і відповідає «230 

Користувач увійшов в систему». 

Датчик СВВ виявляє команду USER і зберігає «kkent» в якості 

попереднього імені користувача для цього сеансу FTP. Потім він очікує 

команду PASS, яка має відповідь з кодом стану, який починається з 2, що вказує 

на успішність аутентифікації. Датчик СВВ також відстежує іншу команду 

USER, яка вказує, що користувач намагається знову аутентифікуватися. Як 

тільки успішна аутентифікація була виявлена, датчик СВВ знає, що сеанс, який 

він відстежує, є сеансом імені користувача kkent. 

Ця інформація корисна двома основними способами. По-перше, якщо 

атака відбувається під час цього сеансу, СВВ може повідомити, що ім’я 

користувача kkent використовувалося для цього сеансу. Ця інформація може 

бути надзвичайно корисна при розслідуванні інциденту. По-друге, якщо 

використовувалося ім’я «root» або «administrator». Аналізуючи всі запити і 

відповіді, пов’язані з аутентифікацією, датчик СВВ може виявляти спроби 

використовувати такі облікові записи, а також записувати, чи були успішними 

всі спроби чи ні. 

3. Приклад фази сеансу FTP, щоб краще зрозуміти переваги відстеження 

стану. 

З'єднання: FTP-клієнт встановлює TCP-з’єднання з FTP-портом сервера 

(TCP-порт 21). 

Аутентифікація: користувач FTP-клієнта або відправляє ім’я користувача 

і пароль, або «анонімний» логін на FTP-сервер. Користувач залишається в 
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цьому стані до тих пір, доки аутентифікація не буде успішною або з’єднання не 

буде розірвано. 

Транзакція. Як тільки користувач пройшов аутентифікацію, він може 

видавати команди на FTP-сервер. Якщо будь-яка з цих команд викликає 

передачу даних, таких як файли, скопійовані між клієнтом і сервером, або 

списки каталогів, для кожної передачі встановлюється окреме недовговічне 

TCP-з’єднання. 

На етапі транзакції FTP створюється додаткове TCP-з’єднання кожного 

разу, коли дані FTP мають передаватися між FTP-клієнтом і сервером. Перед 

встановленням з'єднання для передачі даних FTP клієнт і сервер FTP 

обмінюються даними (за допомогою команд і відповідей) про те, яку IP-адресу і 

порт слід використовувати. Якщо клієнт FTP хоче ініціювати з’єднання для 

передачі даних з сервером (пасивний FTP), він відправить команду на сервер 

FTP та очікуватиме, що відповідь сервера FTP буде містити номер порту. Потім 

FTP-клієнт спробує встановити нове TCP-з’єднання з цим портом на сервері. 

Датчик СВВ, який використовує аналіз протоколу з відстеженням стану, може 

знайти відповіді сервера FTP, які повідомляють клієнтам, які номери портів 

використовувати для з’єднань даних. Коли він бачить підключення з 

використанням FTP-сервера, він може потім підтвердити, чи є вони законними 

FTP-з’єднаннями для передачі даних або зловмисник намагається підключитися 

до сервера, щоб отримати несанкціонований доступ до даних. Це відмінний 

приклад того, як відстеження стану може ідентифікувати атаки, які інакше не 

могли б бути виявлені. 

4. Приклад перевірки послідовності команд. Коли перейменовується 

файл в FTP, використовуються дві команди. По-перше, команда RNFR 

(перейменувати з) надає старе імя файлу; після отримання позитивної відповіді 

сервера на цю команду має бути виконана команда RNTO (перейменувати в). Є 

атаки, які включають в себе багато послідовних команд RNTO. Оскільки 
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команді RNTO має передувати RNFR, то є підозрілим, якщо є десять 

послідовних команд RNTO. Розширені підписи, засновані на аналізі протоколу з 

відстеженням стану, можуть підраховувати, скільки послідовних команд RNTO 

помічено, або вони можуть пам’ятати попередню команду, і коли RNTO 

видається, перевірити попередню команду. 

Таким чином з проведеного аналізу видно, що протокол з відстеженням 

стану є найкращим і в багатьох випадках єдиним способом виявлення різних 

складних атак. 

Виявлення аномалій в протоколі на основі ентропійного аналізу. 

Аномалії в протоколах. Системи виявлення й запобігання вторгнень на 

основі аномалій (IDPS) захищають від аномалій, викликаних порушенням 

протоколів і корисним навантаженням додатка. Він також захищає від атак типу 

«відмова в обслуговуванні» і атак з переповненням буфера. Під аномалією 

протоколу розуміють аномалію у форматі протоколу і його поведінки щодо 

стандартів і специфікацій Інтернету. Є багато аспектів у протоколах TCP і IP, 

які необхідно відстежувати, наприклад, різні прапорці, SYN, ACK і FIN і їхнє 

поєднання в заголовку TCP і зарезервованих прапорцях заголовка IP. Реалізація 

фрагментації і повторного складання IP здійснюється згідно зі стандартами. 

Якщо цю аномалію не знайдено СВВ, кінцевий хост може не обробляти ці 

нетрадиційні пакети, і це може призвести до збою системи. На рівні додатка 

IDPS повинен вміти виконувати глибокий аналіз протоколу, щоб зрозуміти 

аномалію протоколу рівня додатка. Це також вимагає глибокого розуміння 

семантики додатка, щоб виявити аномалію корисного навантаження додатка. 

Деякі інші приклади включають в себе: 

– незвичайну комбінацію TCP-сегментації і TCP-прапорців; 

– пошкоджену контрольну суму; 

– неправильні прапорці фрагментації і повторного скаладання IP; 

– помилкові номери портів джерела і призначення; 
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– неприпустимі команди протоколу і їхнє використання; 

– запуск протоколу за нестандартним портом; 

– наявність shell-коду в несподіваних полях протоколу додатка; 

– зловживання протоколом і послугами протоколу. 

Методи виявлення аномалій засновані на використанні інформації про 

нормальну поведінку системи та її порівняння з параметрами спостережуваної 

поведінки [Tyralis, 2018; Радівілова, 2019-3; Albin, 2011]. Даний підхід є 

представником групи методів, спрямованих на побудову моделі регулярного 

або нормального функціонування системи або користувача. В ході роботи 

системи, що використовують цей підхід, порівнюють поточні показники 

активності з профілем нормальної активності, і випадок значних відхилень 

може розглядатися як свідчення нападу. Ці методи характеризуються наявністю 

великої кількості помилкових спрацьовувань, які в першу чергу обумовлені 

складністю точного і повного опису набору законних дій користувача. Крім 

того, для більшості таких систем необхідно виконати етап попередньої 

настройки, під час якої система вчиться створювати модель нормальної 

поведінки. Тривалість цього інтервалу для збору даних може зайняти від 

декількох тижнів до декількох місяців. Ці недоліки часто є основними 

причинами відмови використовувати системи, засновані на методах аномалій, 

на користь систем, які використовують точне уявлення про порушення безпеки 

в мережі (сигнатурних). 

У зв’язку з цим було запропоновано алгоритм виявлення DDoS-атак 

(наприклад, UDP-flood, TCP SYN flood, ARP і HTTP-flood). Він сканує вхідний 

трафік, якщо він містить DDoS-атаку, то пропонований алгоритм виявлення 

визначатиме типи DDoS-атак, такі як UDP-флуд, TCP SYN, ARP і HTTP-флуд, 

на основі поведінки атаки. 

Ентропійний аналіз трафіка. Оцінка максимальної ентропії є основою 

для отримання параметричної моделі розподілу ймовірностей з навчальних 
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даних і набору обмежень на модель. Оцінка максимальної ентропії дає модель з 

найбільш «рівномірним» розподілом між усіма розподілами, що задовольняють 

заданим обмеженням. Математичною метрикою однорідності деякої випадкової 

величини ( )   із розподілом ймовірностей ( )P   є ентропія, яка є мірою 

невпорядкованості системи: 

 
2logH P P 

= − . (5.2) 

Ентропійний аналіз використовується для виявлення атак, щоб 

сформувати статистичний критерій для перевірки належності досліджуваного 

екземпляра до аномального класу. Ентропія трафіка залежить від ймовірності 

появи пакетів  -го типу під час їхньої передачі. Суть методу максимуму 

ентропії полягає в побудові моделі, яка максимізує значення ентропії. Це 

відповідає припущенню, що зі збільшенням кількості унікальних записів вони 

рівномірно розподіляються між обраними класами множини X, що призводить 

до збільшення ентропії. З метою ефективності функції ознак для обчислень 

часто вибираються найбільш важливі характеристики навчальних даних в 

моделі, і, в свою чергу, модель висловлює емпіричний розподіл з найменшою 

кількістю функцій ознак і властивостей. 

Ентропія трафіку залежить від розподілення P  пакетів  -го класу під 

час їхньої передачі  

 
2logH P P 

= − . (5.3) 

Умовна ентропія показує різницю між розподілом класів пакетів у 

поточному мережному трафіку та базовим розподілом. Якщо ця різниця занадто 

велика, це служить вказівкою на наявність аномалії у мережному трафіку. Щоб 
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ідентифікувати аномалії метод максимуму ентропії спочатку використовується 

для створення нормальної моделі, в якій класи мережних пакетів розподілені і 

мають найкращий рівномірний розподіл. Потім умовна ентропія застосовується 

для визначення відмінностей між розподілом класів пакетів в поточному 

трафіку в порівнянні з розподілом, знайденим в результаті методу максимальної 

ентропії. 

Нехай   – це набір класів пакетів. З огляду на послідовність пакетів 

1 2{ , ,..., }nx x x  як даних, емпіричний розподіл у   в цих даних складає: 

 
( )

( ) ,
iI x

P
n





=


 (5.4) 

де ( )I x  – це функція індикатора, яка приймає значення 1, якщо x  істинно, і 0, 

якщо немає, ( )P   – емпірична ймовірність появи пакета  -го типу; n – загальна 

кількість пакетів трафіку. 

Для кожного класу пакетів визначається умовна ентропія 

 
||

( )
( ) ( )log

( )P P

P
D P

P


 


= , (5.5) 

де P  – базовий розподіл, отриманий з оцінки максимальної ентропії. Це дає 

кількісне значення, яке описує відхилення розподілу для кожного класу пакетів 

  від розподілу базової лінії.  

Проведено аналіз методів аналізу протоколів, щодо інформації яку можна 

використовувати при виявленні вторгнень. Проведено аналіз методів аналізу 

ентропії та способи їх використання при аналізі протоколів для виявлення 

вторгнень в комп’ютерних системах. 
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5.5. Розробка методу ентропійного аналізу протоколів, який враховує 

рейтингування бази даних уразливостей 

Наш підхід використовує ідею виявлення аномалій поведінки. Спочатку 

ми розділимо пакети на класи за різними вимірами і отримаємо набір класів 

пакетів  . Максимальний базовий ентропійний розподіл пакетів класів в 

нешкідливому трафіку визначається шляхом отримання розподілення P  

пакетів  -го класу на основі набору маркованих даних. Емпіричний розподіл 

спостережуваних класів пакетів ( )P   потім порівнюється з цим базовим 

розподілом з використанням відносної ентропії як метрики. 

Наш підхід ділиться на два етапи. Перша фаза полягає у вивченні 

базового розподілу, а друга фаза – у виявленні аномалій в спостережуваному 

трафіку. На першому етапі ми спочатку поділяємо пакети на багатовимірні 

класи пакетів відповідно до інформації протоколу пакетів і номерами портів 

призначення. Ці класи пакетів служать доменом простору ймовірностей. Потім 

базовий розподіл класів пакетів визначається на основі оцінки максимальної 

ентропії. 

На другому етапі відстежується трасування мережного трафіка як вхід. 

Відносна ентропія класів пакетів у спостережуваному трафіку розраховується 

по відношенню до вихідного розподілу трафіка. Пакетні класи, які значно 

впливають на відносну ентропію, реєструються. Якщо дані класи пакетів 

продовжують вносити істотний внесок у відносну ентропію, видаються 

попередження про аномалії, що включають інформацію про класи пакетів, 

протоколи і номери портів призначення, пов’язані з аномаліями. 

В ході реалізації експериментів ентропія джерела буде обчислена через 

ковзне вікно з фіксованою шириною T . Значення імовірностей ( )P   в 
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алгоритмі є частотою зустрічальності кожного унікального символу, поділеного 

на загальну кількість символів у вибірці.  

Певний період часу T , для якого розраховується ентропія, є 

настроюваним параметром, який контролює, наскільки згладжування 

короткочасних коливань виконуватиметься детектором. Збільшення цього 

періоду зменшить відхилення в ентропії і може зменшити швидкість 

помилкових позитивних результатів, що виникають внаслідок коротких і, 

мабуть, незначних аномалій. Тим не менш, цей період має бути досить малим, 

щоб атаки були виявлені швидко. Величина d  є граничним значенням 

розбіжності ентропій. [Radivilova, 2019-3] 

Метод ентропійного аналізу протоколів для виявлення аномалій 

наведений на рис.5.11. 

 

Рис. 5.11. Метод ентропійного аналізу протоколів 

  



271 

 

Розглянемо покрокове виконання методу визначення аномалії.  

1. Розділити пакети на класи відповідно до інформації протоколу пакетів 

і номерами портів призначення. Розрахувати базовий розподіл ( )P  .  

2. Розрахувати емпіричний розподіл ( )P  .  

3. Для кожного  -го типу пакетів для заданого періоду часу T  

розрахувати ентропію з посиланням на конкретний параметр пакета відповідно 

до (5.2). 

4. Для кожного пакету  -го типу розрахувати 
||

( )
P P

D   у відповідності до 

(5.5). 

4.1. Якщо для певного типу пакетів   
||

( )
P P

D d   протягом певного 

періоду часу T , то піднімається сигнал тривоги та трафік відправляється до 

підсистеми реагування на атаки (або видаляєтся). Інформація про цей трафік та 

подію записується в базу даних атак. 

4.2. Якщо для певного типу пакетів   
||

( )
P P

D d   протягом певного 

періоду часу T , то трафік без всяких додаткових перевірок відправляється далі 

в мережу.  

5. Виконати розрахунки п.2-4 для періоду часу T T+   та відповідні дані 

записати в базу даних атак. 

6. Повторювати кроки 2-5.  

7. Використовуючи значення, обчислені на кроці 5, додати два терміни, 

які відсутні в підсумку ентропії, і порівняти це нове значення ентропії з 

попередніми обчисленнями ентропії (задля визначення low DDoS атак). 

8. Повторити кроки 2-7 для визначення наступних значень ентропії.  

Наведено метод аналізу ентропії протоколів для виявлення вторгнень та 

детектування атак. Метод полягає у вивченні базового розподілу і подальшому 

виявленні аномалій в спостережуваному трафіку.  



272 

 

5.6. Результати моделювання роботи методу ентропійного аналізу 

протоколів, який враховує рейтингування бази даних уразливостей 

Даний метод був протестований за набором реальних даних трафіка. Для 

оцінки методів виявлення DDoS-атак у реальних умовах було розгорнуто 

сервер, а модулі детекторів атак були розроблені як плагін. На додаток до 

моніторингу трафіка в реальному часі, розроблена програма підтримує 

автономну обробку раніше захопленого мережного трафіка і дозволяє 

відтвореним експериментам виявляти дані трафіку з різних носіїв. Детектори 

ентропії були побудовані як функції, що працюють з кожною дейтаграмою IP, 

отриманою з відкритої бібліотеки WinCap, для повторного складання потоку та 

інших маніпуляцій з пакетами. На додаток до видачі повідомлень ці плагіни 

записують дані у файли журналів детектора ентропії. Ці журнали періодично 

обчислюють значення ентропії для кожного атрибута пакета, зазначеного у 

файлі ініціалізації (наприклад, IP-адреси джерела і призначення, порти TCP / 

UDP, довжина датаграми і розмір вікна TCP). Ці дані можуть бути корисні для 

ручної або автоматичної настройки детектора і установки попереджувальної 

сигналізації. 

В роботі розрахунок ентропії був проведений на основі таких параметрів 

пакетів трафіка: 

– duration – тривалість з’єднання в секундах; 

– protocol_type – тип використовуваного протоколу: TCP, UDP та інше; 

– service – тип використовуваного обслуговування: HTTP, FTP, TELNET 

і інше; 

– flag – прапорець з’єднання: норма або помилка; 

– scr_bytes – кількість байт даних від джерела до одержувача; 

– dst_bytes – кількість даних від одержувача до джерела; 

– wrong_fragments – кількість «неправильних» фрагментів; 
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– urgent – кількість термінових (urgent) пакетів; 

– hot – кількість «гарячих» індикаторів; 

– num_failed_logins – кількість помилкових спроб входу; 

– logged_in – 1 – успішний вхід, 0 в іншому випадку; 

– num_compromised – число скомпрометованих умов; 

– root_shell – 1 – якщо отримана коренева оболонка, 0 – в іншому 

випадку; 

– su_attempted – 1 – якщо була спроба виконати «su root», 0 – в іншому 

випадку; 

– num_root – кількість доступів типу «root»; 

– num_file_creations – кількість операцій створення файла; 

– num_shells – кількість «підказок оболонки»; 

– num_access_files – кількість отримань доступу до контролю над 

файлами; 

– is_host_login – 1 – якщо логін належить до «host» списку; 

– is_quest_login – 1 – якщо підключення типу «гість»; 

– count – кількість підключень до цього хоста за останні дві секунди; 

– srv_count – кількість підключень до цього сервісу за останні дві 

секунди; 

– serror_rate – відсоток підключень з syn помилками. 

Метод виявлення вторгнень вимірює статистичні властивості обраних 

полів у заголовках пакетів. Наприклад, якщо детектор захоплює 1000 

послідовних пакетів у точці пірінга і обчислює частоту зустрічі кожної 

унікальної IP-адреси джерела в цих 1000 пакетів, тоді детектор матиме модель 

розподілу адрес джерела. Подальші обчислення з цим розподілом дозволяють 

вимірювати випадковість або однорідність адрес, а також «коефіцієнт якості» 

розподілу порівняно з попередніми вимірами. Потім застосовується умовна 

ентропія для визначення відмінностей між розподілом класів пакетів у 
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поточному трафіку порівняно з розподілом, знайденим у результаті методу 

максимального значення. 

Для аналізу методу ентропії було розглянуто понад 3 млн. Пакетів з 

набору даних MIB для навчання. Алгоритм оцінки максимальної ентропії 

використовується для генерації базового розподілу класів пакетів з навчальних 

даних. Датасет містив нормальний трафік та атаки DDoS, UDP-flood, потоків 

TCP SYN, ARP атаки та HTTP flood. Для визначення DDoS-атак подавалися 

дані атаки, які складали близько 25% всіх пакетів трафіку. Для цих атак вихідні 

IP-адреси були випадково обрані з рівномірного розподілу. Критерієм зупинки 

для алгоритму побудови є значення 
||

( ) 0.1
P P

D   . Було виявлено, що період 

Т=10 секунд є розумним компромісом у мережних середовищах, які було 

досліджено. 

За допомогою експериментів було виявлено, що в той час як мережа не 

піддається атаці, значення ентропії для різних полів заголовків падає у досить 

вузькому діапазоні. У той час як мережа знаходиться під атакою, значення 

ентропії перевищують ці діапазони.  

На рисунку 5.12 наведено ентропію типових атак DoS і flood  

атак(ліворуч), ARP-spoofing (праворуч) та наведено зміну значень ентропійного 

детектора, що аналізує вихідні IP-адреси як атрибути пакета протягом 120 

секунд. Перед початком атаки ентропія зразкова дорівнює значенню 2.0. Під час 

атаки ентропія зменшується і прагне до нуля. У цьому прикладі критерій 

зупинки виявляє цю атаку без будь-яких хибнопозитивних результатів. 
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Рис.5.12. Ентропія типових DoS і flood (ліворуч)атак, ARP spoofing атак 

(праворуч) 

Таким чином, очевидно, що наявність атак можна не тільки виявити, але 

і визначити тип атаки. Також в ході експерименту проводилася ідентифікація не 

тільки DDoS атак, але і UDP-flood, HTTP flood, TCP SYN, ARP-spoofing атаки. В 

ході аналізу результатів експериментів ентропія змінювалася для кожного типу 

атаки, що показано в таблиці 5.4. 

Дані таблиці 5.4 свідчать про те, що метод аналізу ентропії підходить для 

ідентифікації різних типів атак.  

Таблиця 5.4. 

Ентропія мережного трафіка без атак та при атаках 

Н без 

атаки 

Н при DDoS 

атаці 

Н при UDP-

flood атаці 

Н при TCP 

SYN атаці 

Н при ARP 

атаці 

Н при HTTP 

flood атаці 

2,11 0,40 0,29 0,75 1,33 0,45 

2,10 0,42 0,21 0,74 1,18 0,41 

2,25 0,38 0,28 0,72 1,37 0,43 

2,22 0,43 0,30 0,77 1,36 0,47 

 

В таблиці 5.5 представлені значення якості виявлення атак методом 

ентропійного аналізу протоколів для різних типів атак. Запропонований метод 

має хибнопозитивні спрацьовування. Це може відбуватися через високу 

швидкість трафіка (генерація портів відбувається автоматично і ці номери 

портів рідко зустрічаються в навчальній вибірці), через обмеження інформації 
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заголовка пакета (зашифровані дані) і т.ін. Отримані результати збігаються з 

результатами отриманими іншими вченими [Gu, 2005]. 

Таблиця 5.5. 

Значення точності виявлення атак для деяких типів атак 

Тип атаки Precision Recall F1 

DDoS 0,97 0,95 0,96 

UDP-flood 0,97 0,9 0,94 

TCP SYN 0,99 0,89 0,94 

ARP 0,96 0,93 0,95 

HTTP flood 0,98 0,88 0,93 

 

В таблиці 5.6. наведено результати поріняльного аналізу, 

запропонованого в даній роботі методу ентропійного аналізу протоколів із 

стандартним методом аналізу протоколів.  

Таблиця 5.6. 

Якість роботи методу аналізу протоколів 

 % знайдених 

атак 

% 

невиявлен

их атак 

% 

втрачен

их даних 

% 

помилков

их 

спрацьову

вань 

F1 

міра 

Час роботи у 

вікні W, мс 

Класичний 

метод 

аналізу 

протоколів  

91,4 6,5 5,3 10,4 0,94 0,41 

Запропонова

ний метод 

94,01 5,9 3,3 9,2 0,96 0,35 

 

Таким чином, пропонований алгоритм виявлення вторгнень на основі 

ентропійного аналізу протоколів показав високі значення точності виявлення 

атак (близько 94%) і низькі значення помилковопозитивного індексу (близько 

10%). Отже, метод ентропійного аналізу пакетів може використовуватися для 

виявлення різних типів атак. 

Даний підхід має кілька переваг. По-перше, він надає адміністраторам 

багатовимірне уявлення мережного трафіка за такими параметрами як 
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класифікація пакетів відповідно до набору атрибутів, які вони передають 

пакетами. По-друге, він виявляє аномалії, що викликають сплески в мережному 

трафіку, а також зміни, що збільшують трафік мережі. Значні відхилення від 

базового розподілу можуть бути викликані тільки пакетами, які складають 

незвичайну частину трафіка. Якщо відбувається аномалія, незалежно від того, 

яким чином повільно збільшує свій трафік, він може бути виявлений як тільки 

відносна ентропія зростає до певного рівня. По-третє, він передбачає 

інформацію про тип виявленої аномалії. Запропонований метод вимагає тільки 

постійного обсягу пам'яті і складається виключно з підрахунку пакетів в 

трафіку, не вимагаючи жодної інформації по кожному потоку. 

5.7. Розробка методу аналізу сигнатур заснованого на самоподібних 

властивостіх трафіка та глибокому аналізі пакетів 

СВВ на основі сигнатур намагаються ідентифікувати шкідливі дії в 

системі, порівнюючи спостерігаючу поведінку з відомими моделями атак. У 

системах такого типу база даних використовується для зберігання поведінки 

раніше відомих атак, які закодовані як сигнатури [Albin, 2011]. Отже, ці системи 

здатні виявляти атаки, знаходячи схожі сигнатури в базі даних. [Guo, 2016] 

СВВ на основі сигнатур можуть працювати надійно, коли 

спостерігається вже відома схема атаки [Almutairi, 2017]. В результаті у них 

дуже низький рівень помилкових спрацьовувань. Однак відсутність здатності 

виявляти невідомі атаки є основним недоліком систем такого типу, що робить 

його небажаним рішенням порівняно з іншими типами. 

Розглянемо кілька прикладів та деяких методів, які можна 

використовувати для ідентифікації кожної сигнатури [Гетьман, 2015; Guo, 2016; 

Gaikwad, 2012; Xia, 2016; Patel, 2018]: 
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- спроба підключення із зарезервованої IP-адреси – це легко визначити, 

перевіривши поле адреси джерела в заголовку IP; 

- пакет із незаконною комбінацією прапорців TCP – це можна дізнатися, 

порівнявши прапорці, встановлені в заголовку TCP, з відомими гарними або 

поганими комбінаціями прапорців; 

- електронна пошта, що містить певний вірус – СВВ може порівнювати 

тематику кожного електронного листа з темою, пов’язаною з електронною 

поштою, або може шукати вкладення з певним іменем; 

- спроба переповнення буфера DNS, що міститься в корисному 

навантаженні запиту – розбираючи поля DNS і перевіряючи довжину кожного з 

них, СВВ може ідентифікувати спробу виконання переповнення буфера за 

допомогою поля DNS (іншим методом було б шукати використання 

послідовностей shellcode у корисному навантаженні); 

- відмова від сервісної атаки на сервері POP3, викликана видачею однієї і 

тієї ж команди тисячі разів – одним підписом для цієї атаки було б 

відстежувати, скільки разів команда видається, і попереджувати, коли це число 

перевищує певний поріг; 

- атака доступу до файлів на FTP-сервері шляхом видачі на нього команд 

файлів та каталогів без попереднього входу в систему – можливо, буде 

розроблений підпис відстеження стану, який відстежуватиме FTP-трафік для 

успішного входу та попереджатиме, якщо певні команди були видані до того, як 

користувач отримав автентифікацію належним чином.  

Класифікація пакетів на основі корисного навантаження включає 

дослідження корисного навантаження пакетів, також відоме як «Глибока 

перевірка пакетів» (DPI). Правило (сигнатура) корисного навантаження 

використовується для класифікації пакетів, які можуть дати точні результати. 

Сигнатури – це окремі рядки в корисних навантаженнях пакетів, які можна 
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використовувати для їхньої диференціації. Пакети можна класифікувати за 

відповідності сигнатур до вмісту корисних навантажень [Almutairi, 2017]. 

Глибокий аналіз пакетів (англ. Deep Packet Inspection - DPI) – технологія 

накопичення статистичних даних, перевірки і фільтрації мережних пакетів за 

їхнім вмістом. Deep Packet Inspection аналізує не тільки заголовки пакетів, а й 

повний вміст трафіка з другого і вище рівнів моделі OSI. Deep Packet Inspection 

здатне виявляти і блокувати віруси, фільтрувати інформацію, що не задовольняє 

заданим критеріям. [Hafeez, 2016; Guo, 2016] 

Deep Packet Inspection може приймати рішення не тільки за вмістом 

пакетів, але і за непрямими ознаками, властивим якимось певним мережним 

програмам і протоколам. Для цього може використовуватися статистичний 

аналіз (наприклад статистичний аналіз частоти зустрічі певних символів, 

довжини пакета і т. ін.). 

DPI часто використовуються провайдерами для контролю трафіку, а 

іноді і для блокування деяких протоколів, таких як BitTorrent. За допомогою 

DPI можна визначити, яка програма генерує або отримує дані, і на підставі 

цього зробити будь-яку дію. Крім блокування, DPI може збирати детальну 

статистику з’єднання кожного користувача окремо. Також, за допомогою quality 

of service DPI може управляти швидкістю передачі окремих пакетів, піднявши її 

або, навпаки, зменшивши, змінювати пріоритети передачі різних типів даних, 

наприклад, прискорюючи відкриття Інтернет сторінок за рахунок зменшення 

швидкості завантаження великих файлів. DPI використовується у великих 

корпораціях для запобігання випадкових витоків даних, а також для захисту від 

відправки по e-mail внутрішніх захищених файлів. 

Наведемо математичну модель методу аналізу сигнатур. 

Мережна СВВ збирає інформацію про трафік мережі в набір, де 
tst  

можуть описувати значення мережної адреси, порту, поля мережного пакета, 
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апаратної адреси пристрою, ідентифікаторів протоколу, розміру поля пакета і 

т. ін. 

Для опису набору використовуваних сигнатур введемо набір 

1 2{ , ,.., }nSg Sg Sg Sg= , де jSg  – елементи набору сигнатур з бази даних сигнатур 

мережної СВВ, які рейтингуються відповідно до частоти їх виявлення в 

поточному трафіку для прискорення роботи алгоритму. Також набір правил 

реагування в мережній СВВ у ході виявлення вторгнення 
1 2{ , ,.., }nR R R R= , де 

jR  це правило, яке дозволяє / забороняє реагування на певний тип вторгнення, 

можна розділити на дві частини. 

Правила, які дозволяють передавати пакети 1 2{ , ,.., }kR R R R+ =  типу, 

відповідного сигнатурам з підмножини набору 1 2{ , ,.., }kSg Sg Sg Sg+ = , і правила, 

які забороняють передавати пакети 1 2{ , ,.., }sR R R R− =  типу, відповідного 

сигнатурам з підмножини 1 2{ , ,.., }sSg Sg Sg Sg− =  набору Sg , R R+ − =   і 

Sg Sg+ − =  . 

Час обслуговування пакета 
servT належить до часу операції, протягом 

якого виконується порівняння між сигнатурами 
1 2{ , ,.., }nSg Sg Sg Sg=  і одним або 

декількома пакетами для виявлення вторгнення 
1 2{THR ,THR ,..,THR }kTHR = . 

Кожен вузол порівнює кожен або кілька пакетів з однією або декількома 

сигнатурами jSg . Чим більше підписів присутньо для порівняння, тим більше 

часу 
servT  потрібно для аналізу. Іншими словами, час обслуговування пакета 

пропорційно кількості підписів, які мають бути співставлені з пакетом. 

Ставлення часу обслуговування пакета в одному вузлі до загального часу 

обслуговування пакета для операції на всіх вузлах називається швидкістю 

передачі пакета. 
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Середній час обслуговування СВВ – це час, необхідний СВВ під час 

налаштування правил jR  для успішного визначення реагування дозволу / 

заборони на певний тип вторгнення. Середній час обслуговування СВВ 

визначається як :  

( )1 1 1 1
( ) (s)R (s) 1 ( ) ( )R ( ),

N N N NIDS

serv serv servj s j j
T P j T P j T j j− +

= = = =
 = + − 
       

де ( )P j  – це ймовірність правил блокування jR , кожне правило 
sR  відповідає 

тільки за один тип шкідливої події. 

Метод аналізу сигнатур з урахуванням часу обслуговування 

використовує глибоку перевірку пакетів DPI вузла NСВВ, в якому з'єднання між 

трафіком і сигнатурою аналізується з використанням розрахункового часу 

обслуговування пакетів і використовує дешифрування TLS / SSL трафіка 

[Bakhdlaghi, 2017; Butler, 2013; D'Hoinne, 2013; Gigamon, 2017; Radivilova, 2018; 

Symantec, 2016; Триполка, 2014; Радівілова, 2018-5; Радивилова, 2017-2; 

Oliynykov, 2015]. Час DPI для одного пакета визначається кількістю підписів, 

відповідних пакету. 

Метод аналізу сигнатур з урахуванням часу обслуговування включає 

глибоку перевірку пакетів (DPI) і дешифрування. Він включає три етапи: 1) 

виявлення DPI; 2) дешифрування і аналіз DРI; 3) шифрування і зворотний 

зв’язок і перезапуск DPI [Guo, 2016; Holm, 2014]. 

СВВ на основі аналізу сигнатур складається з таких основних 

компонентів [Bulajoul, 2015]: 

– декодер пакетів; 

– препроцесори; 

– механізм виявлення; 

– система реєстрації та оповіщення; 

– вихідні модулі. 
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Коли пакет приходить в мережу, детектори слухають і захоплюють 

пакети. На початку детектори направляють пакети на декодер, який організовує 

такі пакети для попередньої обробки за допомогою механізму виявлення. Із 

детектора дані передаються до препроцесора.  

Фільтри препроцесора швидко організують і модифікують пакети даних 

перед їхньою передачею в механізм виявлення. Препроцесор є дуже важливою 

частиною будь-якого типу СВВ для підготовки пакетів даних для аналізу 

відповідно до правил у механізмі виявлення. Схему роботи методу аналізу 

сигнатур з глибокою перевіркою пакетів наведено на рис.5.13. 

Механізм виявлення виконує три основні завдання: перехоплення, аналіз 

і виявлення. Механізм виявлення можна використовувати для виконання будь-

якого з трьох завдань. 

Механізм виявлення критичний до часу і є найбільш важливою частиною 

СВВ. Він використовує різний час обробки залежно від довжини пакета, 

специфікацій системи і кількості правил, визначених у системі. СВВ відкидає 

кілька пакетів, тому що вона працює в режимі реального часу, якщо операція 

виконується в режимі мережної СВВ, як при інтенсивному і об’ємному трафіку. 

Модулі виведення (плагіни) здатні виконувати кілька операцій залежно від 

результатів, що генеруються системою реєстрації та оповіщення мережної СВВ. 

Загалом, модулі виводу контролюють форму результатів, створюваних 

системою реєстрації та оповіщення. 
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Рис. 5.13. Схема роботи методу аналізу сигнатур  

Метод аналізу сигнатур заснованого на глибокому аналізі пакетів та 

рейтингуванні бази сигнатур. 

1. Потоки пакетів надходять у мережу. Детектори мережної СВВ 

прослуховують і перехоплюють пакети. 
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2. Декодер пакетів приймає пакети від декількох мережних інтерфейсів, 

потім організовує такі пакети для попередньої обробки з використанням 

механізму виявлення [Butler, 2013; Symantec, 2018]. 

3. Фільтри препроцесора для кожного qs -го класу потоку обирають потік 

 -го типу пакетів і модифікують пакети  -го типу перед їхньою передачею в 

механізм виявлення для аналізу відповідно до правил в механізмі виявлення. 

4. Потоки пакетів  -го типу поділяються на зашифровані і 

незашифровані: 

4.1. Для незашифрованих пакетів обчислюється середній час 

обслуговування СВВ 
IDS

servT , якщо 
IDS d

serv servT T , то переходимо до п.5; якщо 

IDS d

serv servT T , то механізм виявлення пропускає кілька пакетів і після цього 

переходить до п.5, тому що СВВ працює в режимі реального часу. 
d

servT  – 

максимально допустимий час аналізу пакетів, задається адміністратором. 

4.2. Для зашифрованих пакетів, якщо включена політика SSL Inbound 

Inspection, весь зашифрований трафік SSL, TLS, SSH, VPV визначений 

політикою, дешифрується для аналізу трафіка (на сервері зберігаються ключі 

для шифрування-дешифрування трафіка). Дешифрований трафік блокується і 

обмежується на основі профілю дешифрування, прикріпленого до політики 

захисту, блокування, фільтрації. Дешифрований трафік пересилається в 

механізм виявлення для аналізу п.5. 

5. Механізм виявлення проводить глибоку перевірку пакетів. Вміст 

пакетів порівнюється з сигнатурами, які рейтингуються в міру народження для 

кожного типу пакетів. DPI діє для незашифрованого трафіка і відомих 

протоколів. Після перевірки отримуємо результат. В ході виявлення сигнатури в 

пакетах даних включається правило реагування на певний тип вторгнення і 

інформація про вторгнення записується в базу даних вторгнень і сповіщень. 
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6. Для дешифрованого трафіка, якщо атаки і вторгнення не виявлені, то 

трафік пересилається на сервер і повторно шифрується при виході з сервера. 

7. Повторити кроки 2-6 для потоків, які надійшли. 

Таким чином проведено аналіз технологій аналізу сигнатур в СВВ. 

Проведено аналіз технології глибокого аналізу пакетів. На онові проведеного 

аналізу запропоновано використовувати технологію глибокого аналізу пакетів 

та середній час обслуговування СВВ при аналізі сигнатур. Запропоновано метод 

аналізу сигнатур заснованого на глибокому аналізі пакетів та рейтингуванні 

бази сигнатур. Для перевірки його ефективності необхідно провести 

моделюванння його роботи. 

5.8. Результати моделювання роботи методу аналізу сигнатур 

заснованого на глибокому аналізі пакетів та рейтингуванні бази сигнатур. 

Опис СВВ на основі сигнатур Snort. 

Snort є найбільш популярною системою виявлення вторгнень, що 

заснована на сигнатурах [Hafeez, 2016]. Snort реалізований так, що весь 

мережний трафік проходить через нього і застосовується політика безпеки щодо 

цього трафіка. Політика реалізується шляхом створення правил Snort, які 

відповідають змісту, який потрібно виявити. Якщо Snort використовується лише 

для мережних СВВ, то копія всього трафіку надсилається до Snort. Цей трафік 

аналізується Snort і відповідно генеруються результати. Зазвичай це 

використовується лише для оповіщення та статистики мережного трафіку, і це 

означає, що виявлення вторгнень не є профілактикою. Для СЗВ Snort 

реалізований таким чином, що весь трафік проходить через нього до досягнення 

пункту призначення. Сервер Snort розміщується таким чином, що весь трафік 

проходить через нього до досягнення внутрішньої мережі. 



286 

 

Сервер Snort – це система, на якій встановлено та налаштовано Snort. 

Для їхньої реалізації два інтерфейси Ethernet створюються в межах Snort як 

мостова мережа. Весь трафік проходить через Snort, який виступає в якості 

першого інтерфейсу. Він обробляє мережний трафік згідно з правилами, які 

реалізуються, і вживає відповідних дій. Якщо деякий трафік потрібно 

заблокувати, він скидає цей трафік і не дає йому пройти. 

На рисунку 5.14 показано основні функціональні можливості Snort 

[Hafeez, 2016; White, 2013, Bakhdlaghi, 2017; Kang, 2009]. Модуль захоплення 

пакетів (PCAP) використовується для зйомки вхідних пакетів трафіку. Далі 

декодер пакетів ідентифікує протокол і класифікує пакет відповідно до 

специфікації зв’язку пакета даних. Препроцесори (наприклад, препроцесор 

SMTP, препроцесор POP, препроцесор FTP/TELNET і препроцесор сеансу) 

готують пакети для обробки двигуном виявлення. По-перше, препроцесори 

збирають фрагменти Internet Protocol (IP) та потоки протоколу управління 

передачею (TCP). Потім вони перевіряють пакети на предмет будь-якого 

трафіку, який знаходиться поза сферою дії механізму виявлення [Seok, 2016]. 

Препроцесори також можуть змінювати пакети, щоб двигуну виявлення було 

легше обробляти пакети. Наприклад, аномалії TCP, такі як дані, отримані поза 

вікном TCP, не можуть обробляти механізм виявлення [Das, 2015]. Препроцесор 

сеансу може виявити ці відсутні дані та змінити пакет, щоб повернути його у 

вікно TCP, щоб його можна було виявити [Park, 2017; Hafeez, 2016]. Двигун 

виявлення виявляє мережний трафік на основі набору визначених правил [Shah, 

2018]. Нарешті, звіти генеруються за допомогою вихідних плагінів. 
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Рис. 5.14. Алгоритм функціонування Snort  

В Snort реалізовано правило, а політика проводиться відповідно до цього 

правила. Snort застосовує відповідні діі, коли правило відповідає інтернет-

трафіку. На рисунку 5.15 показана основна структура правила Snort, яка 

складається із заголовка і параметрів правила. 

Заголовок Snort забезпечує дію, яку слід застосувати з адресою вказаного 

мережного трафіка. Правило задається протоколом, адресою джерела, IP-

адресою джерела, напрямом потоку трафіку, IP-адресою пункту призначення та 

портом призначення [Shah, 2018]. На рисунку 5.15 показано зразок правила 

Snort. Заголовок правила містить інформацію, яка може надсилати 

попередження для пакету в потоці TCP, джерелом IP-адреси є 192.168.1.1 з 

будь-якою адресою порта джерела до будь-якого IP-адресата, що має номер 

порту 80. Параметри правила задають ім’я правила та ідентифікатор правила 

разом із вмістом, який потрібно виявити. Snort виконує встановлені дії, коли 

заголовок і параметри правил відповідають змісту пакета. 
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Рис. 5.15. Приклад правила в Snort 

Практичне використання запропонованого методу. 

Для проведення експериментів було обрано систему Snort, в яку 

підключався модуль роботи запропонованого алгоритму аналізу сигнатур з 

глибокою перевіркою пакетів і дешифруванням. Правила створюються для 

виявлення різних протоколів. Ці правила подають сповіщення, коли вони 

узгоджуються з трафіком, що проходить через Snort. Для створення правил 

потрібно збирати дані, фільтрувати та готувати дані. Ця методологія зображена 

на діаграмі, показаній на рисунку 5.16, і детально розглядається нижче на 

прикладі.  

Як вхідний трафік і атаки був узятий набір даних з датасетів [UGR, 2016; 

Al-kasassbeh, 2016], які включають в себе набір записів з’єднань, в той час як 

кожне з’єднання складається з набору пакетів, переданих з певної вихідної IP-

адреси на цільову IP-адресу для зазначеного протоколу за короткий проміжок 

часу. Навчальний набір і набір тестування складаються зі звичайних і 

атакуючих з’єднань. 

Звичайні з’єднання складаються з різних протоколів, таких як TCP, UDP, 

ICMP і т.ін. Крім того, мають бути також включені різні види послуг, 

наприклад, FTP, Telnet і т.д. Різні типи атак випадковим чином синтезуються в 

звичайні потоки з’єднань відповідно до ймовірністі. 
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Рис. 5.16. Алгоритм роботи Snort для DPI 

Всього в датасеті є сорок один параметр. Вони згруповані в чотири 

категорії: основні параметри, параметри контенту, параметри трафіка на основі 

часу і параметри трафіка на основі хоста. Ім’я та відповідний номер (#) для 

кожного параметра вказані в табл.5.7. 

Основні параметри визначаються заголовками пакетів без необхідності 

перевірки DPI. Параметри контенту містять інформацію для перевірки вмісту 

корисного навантаження в пакетах TCP, наприклад, кількість невдалих спроб 

входу в систему, знання інформації про домен і т. ін. Параметри трафіка на 

основі часу описують властивості в двосекундному часовому вікні, наприклад, 

кількість з’єднань з одним і тим самим хостом і т. д. Параметри трафіку на 

основі хоста використовуються для зображення атак у період W за кількістю 

з’єднань, а не в часовому інтервалі, наприклад, в кількості цільових хост-

сервісів. У ході експерименту було зменшено кількість ознак в аналізованих 

параметрах. 
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Таблиця 5.7. 

Опис ознак датасетів 

Категорії Найменування ознак  

Основні ознаки Duration, Protocol_type, Service, Flag, Src_bytes, Dst_bytes, Land, 

Wrong_frangment, Urgent 

Ознаки 

контенту 

Hot, Num_failed logins, Logged_in, Num_compromised, Root_shell, 

Su_attemped, Num_root, Num_file_creation, Num_shells, 

Num_access_files, Num_otbound_cmds, Is_hot_logins, Is_guest_login 

Ознаки трафіка, 

засновані на 

часі 

Count, Srv_count, error_rate, Srv_error_rate, Rerror_rate, Srv_rerror_rate, 

Same_srv_rate, Diff_srv_rate, Srv_diff_host_rate 

Ознаки трафіка 

хоста 

Dst_host_count, Dst_host_srv_count, Dst_host_same_srv_rate, 

Dst_host_diff_srv_rate, Dst_host_same_src_port_rate, 

Dst_host_srv_diff_host_rate, Dst_host_error_rate, Dst_host_srv_error_rate, 

Dst_host_rerror_rate, Dst_host_srv_rerror_rate 

 

В таблиці 5.8 описані параметри, які прийняті як ознаки для виявлення 

вторгнень. 

Таблиця 5.8. 

Обрані ознаки 

Категорії Найменування ознак  

Основні ознаки Duration, Protocol_type, Service, Src_bytes, Dst_bytes, Num_failed logins, 

Logged_in, Root_shell, Num_root, Num_file_creation, Num_shells, 

Num_access_files, Num_otbound_cmds, Count, error_rate, 

Srv_rerror_rate, Same_srv_rate, Dst_host_srv_count, 

Dst_host_same_src_port_rate, Dst_host_rerror_rate 

 

Перевірені правила реалізуються на мережному інтерфейсі для 

створення сповіщень про трафік у режимі реального часу. Snort аналізує вхід і 

вихід трафіка на мережний інтерфейс. Були створені правила для виявлення 

трафіка Facebook та Gmail. Snort налаштований на мережному інтерфейсі eth0. 

Проаналізувавши трафік Facebook та Gmail, Snort генерує результати. Snort 

працював 1 хвилину і 55 секунд і аналізував 37447 пакетів за хвилину. Загальна 

кількість отриманих пакетів становить 37794, а Snort проаналізував 37448 цих 

пакетів, що становить 99,085%. Залишок з 346 пакетів Snort не аналізував через 

помилки в структурах пакетів. Ці пакети можна проаналізувати вручну. 
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На рисунку 5.17 наведено розбиття проаналізованого трафіка за 

протоколами. Це показує, що 99,997% аналізованих пакетів – це пакети IPv4, а 

0,003% – пакети IPv6. Крім того, 94,686% аналізованого трафіку становить TCP, 

тоді як 5,285% – це UDP. На рисунках 5.18 та 5.19 показана статистика 

сповіщень, що генеруються в ході аналізу трафіка. Він також показує дії, які 

вчинив СВВ. Snort також створив файл журналу обробленого трафіка, який 

може бути використаний у ідентифікаторі відкритого додатка для обчислення 

пропускної здатності, використовуваної кожною веб-програмою. Ідентифікатор 

відкритого додатка містить деякі набори правил за замовчуванням для 

виявлення споживання пропускної здатності різних типів мережного трафіка. 

Його можна відключити, але в цьому випадку було ввімкнено виявити 

пропускну здатність, споживану кожною веб-програмою. Отримання 

статистики щодо кожного використовуваного веб-додатка є основною метою 

DPI. У цьому прикладі були створені правила для виявлення двох веб-додатків. 

У DPI правила можуть створюватися та оновлюватися для виявлення кожної 

веб-програми, щоб невідомий трафік можна було мінімізувати. 

 

 

Рис. 5.17. Правила для детектування трафіка Facebook та Gmail 

На наступному кроці створюються правила з метою безпеки, щоб 

уникнути заговору про тероризм. На рисунку 5.20 показано два правила, 

створені для виявлення вмісту, пов’язаного з тероризмом. Тобто сигнатурами 

виступають слова: робити бомбу, купувати пістолет і використовувати пістолет. 

Якщо хтось шукає цей вміст в Інтернеті, Snort DPI генерує попередження з 



292 

 

датою, часом, адресою та джерелом IP-адреси. Ці ІС можуть бути додатково 

проаналізовані аналітиком з безпеки, щоб зменшити будь-які майбутні ризики. 

 

 

Рис. 5.18. Пакети оброблені Snort  

 

Рис. 5.19. Результати дій Snort  

На рисунку 5.21 показано правило для сповіщень про пошук тероризму 

та попередження Gmail. На рисунку 5.22 показано правила, створені для 
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блокування трафіка Facebook. Основна відмінність – слово drop замість 

попередження у правилі Snort, тому воно скине виявлений вміст. Результати для 

трафіку, заблокованого Snort, показані на рисунку 5.23. Дев’ять сповіщень були 

створені Snort, і Snort заблокував усі 3305 пов’язаних пакетів. 

 

Рис. 5.20. Правила для детектування контенту тероризма  

 

Рис. 5.21. Сповіщення створені Snort при детектуванні контенту тероризма 

 

Рис. 5.22. Правила блокування трафіка Facebook  
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Рис. 5.23. Трафік заблокований Snort  

У таблиці 5.9 наведено показники якості ідентифікації атак 

запропонованого в даній дисертації методу аналізу сигнатур, заснованого на 

глибокому аналізі пакетів і часу порівняння пакетів із сигнатурами. 

Таблиця 5.9. 

Якість роботи методу аналізу сигнатур 

 % 

знайдених 

атак 

% 

невиявлених 

атак 

% 

втрачених 

даних 

% 

помилкових 

спрацьовува

нь 

F1 

міра 

Час роботи у 

вікні W, мс 

Snort 92,5 7,5 6,8 8,4 0,93 0,5 

Стандарт

ний 

аналіз 

сигнатур 

93,01 6,9 6,2 7,9 0,93 0,53 
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Метод аналізу сигнатур, який використовує глибокий аналіз пакетів для 

аналізу вмісту трафіка ідентифікує 93% атак, також він має низьку кількість 

хибнопозитивних спрацьовувань (менше 8%). 

Висновки до розділу 5 

1. Набув подальшого розвитку метод виявлення вторгнень на основі 

аналізу ентропії пакетів, який базується на розрахунку умовної ентропії та 

статистичних характеристиках даних пакетів, що дозволяє скоротити час 

виявлення вторгнень та ідентифікувати раніш невідомі атаки. 

2. Метод аналізу ентропії протоколів показав високі значення точності 

виявлення атак (близько 94%) і низькі значення хибнопозитивного індексу 

(близько 10%) для різних типів атак.  

3. Набув подальшого розвитку метод виявлення вторгнень на основі 

аналізу сигнатур, який враховує дані глибокого аналізу пакетів та 

рейтингування бази сигнатур. 

4. Метод аналізу сигнатур, який використовує глибокий аналіз пакетів 

для аналізу вмісту трафіка та ідентифікує 93% атак, має низьку кількість 

хибнопозитивних спрацьовувань (менше 8%). 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ НА 

ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СИГНАТУРНОГО АНАЛІЗУ, 

АНАЛІЗУ АНОМАЛІЙ ТА ЕНТРОПІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРОТОКОЛІВ 

В області мережної безпеки вторгнення визначається як набір 

зловмисних дій проти цілісності, конфіденційності та доступності інформації в 

системі або мережі, які роблять її уразливою для майбутніх атак [Hryshchuk, 

2019; Горбенко, 2016;]. Для протидії таким загрозам розгортаються системи 

виявлення вторгнень для виявлення та ідентифікації спроб вторгнення в 

систему або мережу. Використовуючи набір апаратних і програмних ресурсів, 

СВВ намагається виявити вторгнення, відстежуючи дані, зібрані з одного хоста 

або мережі, і генерувати тривогу в разі виявлення спроб вторгнення. 

Системи виявлення вторгнень можна розділити на різні категорії 

залежно від джерела інформації і техніки виявлення. Кожна з цих категорій 

коротко описана в наступних підрозділах. 

6.1. Дослідження методів аналізу поведінки з використанням 

машинного навчання 

Класифікація мережного трафіка використовується в багатьох 

інфокомунікаційних технологій, таких як забезпечення якості обслуговування 

[Поповский, 2015; Лемешко, 2011], планування трафіка [Кириченко, 2010-2] і 

виявлення вторгнень [Хорошко, 2012-1; Kirichenko, 2019-2]. Умовно методи 

класифікації трафіка можна розділити на три типи технологій: засновані на 

пакетах, засновані на портах і засновані на статистиці. Статистична технологія є 

найбільш використовуваною останнім часом. Статистичні методи включають в 
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себе три етапи: абстрагування трафіка як вектора ознак, оцінку статистичного 

розподілу вектора ознак і розпізнавання вибірки [Arjunan, 2010; Ben, 2017; 

Coelho, 2014]. 

Останні дослідження показують, що мережний трафік має фрактальні 

властивості і ряд методів класифікації базується на зміні фрактальної структури 

трафіка [Deka, 2016; Kaur, 2017; Radivilova, 2019]. Тому однією з перспективних 

галузей аналізу і класифікації мережного трафіка є розробка методів 

класифікації часових рядів на основі машинного навчання самоподібних 

інформаційних потоків. [Deka, 2016; Kaur, 2017; Melnick, 2018; Tsugawa, 2014; 

Radivilova, 2019; Кіріченко, 2019-1]. У багатьох випадках для розробки методів 

машинного навчання необхідно використовувати модельні дані. Існує багато 

моделей самоподібного трафіка, істотна частина яких заснована на 

фрактальному броунівському русі [Kirichenko, 2020-1; Sheluchin, 2007].  

Проведено аналіз етапів для роботи методів аналізу поведінки. 

Проведений аналіз показав, що для роботи методів машинного навчання для 

аналізу поведінки необхідно перш за все провести вибір і оцінку ознак, які 

використовуються для навчання. 

6.2. Оцінка ознак, які використовуються для навчання 

Ознаки, використовувані для навчання моделі, значно впливають на 

якість результатів. Неінформативні або слабко інформативні ознаки можуть 

істотно погіршити якість роботи моделі і уповільнити її роботу. Тому, в 

більшості випадків перед вирішенням завдання класифікації необхідно вибрати 

ті ознаки, які найбільш інформативні. Відбір ознак забезпечує три наступних 

переваги: зменшення перенавчання, підвищення точності і скорочення часу 

навчання. [Arjunan, 2010; AWS, 2019; Barracuda, 2019; Ben, 2017; Kirichenko, 

2019-3, Coelho, 2014] 



298 

 

Під час проведення експерименту для класифікації було використано 

кілька типів ознак, отриманих за значеннями часового ряду: 

− значення часового ряду; 

− статистичні характеристики ряду; 

− фрактальні характеристики ряду; 

− рекурентні характеристики. 

У роботах [Bulakh, 2018; Kirichenko, 2019; Kirichenko, 2019-1] наведено 

результати детектування атак, коли на вхід класифікатора подавалися значення 

трафіка (атакованого і без атаки). Тобто, як ознаки використовувалися тільки 

самі значення часового ряду. 

У роботах [Bulakh, 2018; Kirichenko, 2019; Radivilova, 2018; Kirichenko, 

2020; Радивилова, 2019-3] під час проведення обчислювального експерименту 

як ознаки, що подавалися на вхід, були використані наступні статистичні 

характеристики часового ряду (атакованого трафіка і без атаки): 

середньоквадратичне відхилення, максимальне і мінімальне значення , медіана 

часового ряду. 

У роботах [Bulakh, 2018; Kirichenko, 2018-3; Kirichenko, 2019; Radivilova, 

2018; Kirichenko, 2020; Радивилова, 2019-3] ознаками були фрактальні 

характеристики часового ряду, розраховані на основі методу МФДФА – 

мультифрактального детрендованого флуктуаційного аналізу [Кіріченко, 2019-

1]. Як ознаки, на основі яких проводилась класифікація, були обрані такі: 

середнє значення узагальненого показника Херста, середньоквадратичне 

відхилення узагальненого показника Херста ( )h q , значення (1)h , (2)h H= ,  і 

діапазон Херста (0.1) (5)h h h = − . Вибір зазначених значень ( )h q  обумовлений 

тим, що оцінки узагальненого показника Херста ( )h q  для від’ємних значень 

параметра мають набагато більшу дисперсію. 
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Порівняно новим методом дослідження часових рядів є побудова 

рекурентних діаграм (РД). Рекурентний аналіз базується на фундаментальній 

властивості дисипативних динамічних систем – рекурентності (повторюваності 

станів). Даний метод аналізу, заснований на поданні властивостей процесів у 

вигляді геометричних структур, є інструментом для виявлення прихованих 

залежностей в спостережуваних часових рядах. Спочатку запропоновані в 

[Eckmann, 1987] методи рекурентного аналізу дозволяють працювати з рядами 

різних типів. За минулі роки метод РД знайшов широке поширення для аналізу 

стохастичних часових рядів різної природи. Були розроблені кількісні міри 

складності структур РД [Marwan, 2007; Zbilut, 2002]. 

Головна ідея застосування методів нелінійної динаміки до аналізу 

траєкторії динамічної системи полягає в тому, що основна структура, яка 

містить в собі всю інформацію про систему, а саме, аттрактор системи, може 

бути відновлена через вимір тільки однієї компоненти цієї системи [Takens, 

1981]. Широко використовувана процедура Паккарда-Такенса дозволяє 

відновити фазову траєкторію динамічної системи за однією реалізацією: 

 ( ) [ ( ), ( ),..., ( )],F t x t x t x t m = + +  (6.1) 

де: ( )F t – m -вимірний псевдофазовий простір, ( )x t  – часова реалізація 

системи,   – період запізнювання.  

Рекурентна діаграма є проекцією m -вимірного псевдофазового простору 

на площину. Нехай точка 
ix  відповідає точці фазової траєкторії ( )x t , яка описує 

динамічну систему в m -вимірному просторі в момент часу t i= , для 1,...,i N= , 

тоді рекурентна діаграма RP  є масивом точок, де ненульовий елемент з 

координатами ( , )i j  відповідає випадку, коли відстань між jx  і 
ix  менше  : 
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 , ( || ||), , , , 1,... ,m

i j i j i JRP x x x x R i j N=  − −  =   

де   – розмір околу точки 
ix ; 

i jx x−  – відстань між точками; 

( )   – функція Хевісайда. 

Аналіз топології діаграми дозволяє класифікувати процеси, що 

спостерігаються: визначати однорідні процеси з незалежними випадковими 

значеннями; процеси з повільно змінними параметрами; періодичні або 

осцилюючі процеси, відповідні нелінійних систем і т.ін. Чисельний аналіз 

рекурентних діаграм дозволяє обчислювати міри складності структур 

рекурентних діаграм, такі як міра рекурентності, міра детермінізму, міра 

ентропії і т.ін. [Марван, 2002]. 

В роботі [Kirichenko, 2018-3] запропоновано використовувати такі 

кількісні характеристики рекурентних діаграм як ознаки для класифікації 

часових рядів за допомогою машинного навчання. 

Міра рекурентності ,2 , 1

1 N

i ji j
RR RP

N



=
=  , яка показує щільність 

рекурентних точок, тобто ймовірність знаходження рекурентної точки в РД 

(ймовірність повторення стану). 

Наступна міра розглядає діагональні лінії. Частотний розподіл довжин l  

діагональних ліній в RP , ( )  ; 1...l lP l l i N = = , де 
il  – довжина i -ї діагональної 

лінії, 
lN  – кількість діагональних ліній (кожна лінія вважається тільки один 

раз). Відношення рекурентних точок 
( )

( )
min

,,

N

l l

N

i ji j

l P l
DET

R l





=
=




 називається мірою 

детермінізму або передбачуваності системи. 
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Діагональні структури показують час, протягом якого ділянка траєкторії 

підходить досить близько до іншої ділянки траєкторії. Середня довжина 

діагональних ліній 
( )

( )
min

min

N

l l

N

l l

lP l
L

P l





=

=

=



 – це середній час, протягом якого дві 

ділянки траєкторії проходять близько одна до одної, і може розглядатися як 

середній час передбачуваності. 

Міра ентропії співвідноситься з ентропією Шеннона (Shannon) 

частотного розподілу довжин діагональних ліній ( ) ( )
min
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 і відображає складність детерміністської складової в 

системі. 

Розглянемо точку траєкторії 
ix  і множину пов'язаних з нею рекурентних 

точок, які формують вертикальні структури на RP . Позначимо 

( )  ; 1,2,...,i kP k K = =  множину довжин вертикальних структур і визначимо 

розподіл довжин вертикальних ліній ( )P   для всієї RP  уцілому. 

Міра завмирання (laminarity, LAM ) 
( )

min

,,

N

N

i ji j

P
LAM

RP



 



 
=

=



 визначається 

відношенням кількості зворотних точок, що утворюють вертикальні лінії до 

загальної кількості зворотних точок. Величина LAM  характеризує наявність 

станів завмирання системи (тобто коли рух системи за фазовою траєкторією 

зупиняється або просувається дуже повільно). 
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Середня довжина вертикальних структур 
( )

( )
min
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називається мірою часу зупинки і характеризує середній час, який система може 

провести в оточенні певного стану. 

Проведено аналіз ознак, показано, що використовувані для навчання 

моделі, значно впливають на якість результатів. Для класифікації було прийнято 

рішення використовувати кілька типів ознак, отриманих за значеннями часового 

ряду: значення часового ряду; статистичні характеристики ряду; фрактальні 

характеристики ряду; рекурентні характеристики. 

6.3. Удосконалення методів машинного навчання 

Метод дерев рішень можна застосувати для вирішення задач 

класифікації, що виникають в найрізноманітніших областях, і вважається одним 

з найефективніших. 

Метод дерев рішень для завдання класифікації або прогнозування 

полягає в тому, щоб здійснювати процес розподілу вихідних даних на групи, 

поки не будуть отримані однорідні (або майже однорідні) їхні підмножини. 

Сукупність правил, які дають таке розділення, дозволяє потім робити прогноз, 

отриманий в результаті оцінки деяких вхідних ознак для нових даних. 

Метод дерев рішень для завдання класифікації або прогнозування 

полягає в тому, щоб здійснювати процес розподілу вихідних даних на групи, 

поки не будуть отримані однорідні (або майже однорідні) їхні підмножини. 

Сукупність правил, які дають таке partition, дозволяє потім робити прогноз, 

отриманий в результаті оцінки деяких вхідних ознак для нових даних. 

Як відомо, дерево рішень – це модель, яка є сукупністю правил для 

прийняття рішень. Графічно її можна уявити у вигляді дерева, де моменти 
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прийняття рішень відповідають вузлам ріщення. У вузлах відбувається 

розгалуження (англ. branching) процесу залежно від зробленого вибору. 

Термінальні вузли називають листами вузлів. Кожен лист – це кінцевий 

результат послідовного прийняття рішень. Дані, що підлягають класифікації, 

знаходяться в основі (англ. root) дерева. Кожен листок є значенням цільової 

змінної, зміненої в ході руху від кореня по листу. Кожен внутрішній вузол 

відповідає одній з вхідних змінних. Залежно від рішення, прийнятого в вузлах, 

процес врешті-решт зупиняється в одному з листків, де змінній відгуку 

присвоюється те чи інше значення. 

Алгоритм навчання (або формування) дерева діє за принципом 

рекурсивного секціонування. Секціонування набору даних (тобто розбиття на 

непересічні підмножини) здійснюється на основі використання найбільш 

підходящого для цієї ознаки. У дереві створюється відповідний вузол прийняття 

рішень, і процес триває рекурсивно до тих пір, доки не виконається критерій 

зупинки. 

Існують різні чисельні алгоритми побудови дерев рішень. Одним з більш 

відомих є алгоритм під назвою C5.0, розроблений програмістом J._Ross Quinlan. 

Фактично алгоритм C5.0 є стандарт процедури побудови дерев рішень. Ця 

програма реалізується на комерційній основі, але версія, вбудована в пакет 

Пітон (і деякі інші пакети) доступні безкоштовно. 

Алгоритм реалізує принцип рекурсивного поділу (англ. recursive 

partitioning). Робота алгоритму починається з порожнього дерева і повного 

набору даних. У вузлах, починаючи з кореневого, вибирається ознака, значення 

якої використовується для розбиття всіх даних на два класи. Після першої 

ітерації алгоритму з'являється дерево з одним вузлом, розбиває набір даних на 

два підмножини. Після цього даний процес може бути виконаний повторно, 

стосовно кожного з підмножин, для створення піддерев. Для поділу даних 

використовуються умови виду: x a , x a , де x  – значення фактора, a  – деяке 
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фіксоване число. Такі розбиття «axis-parallel splits», тобто «розбиття за 

паралельними осями». По суті, під час кожної перевірки умови відбувається 

сортування вибірок даних так, що кожен елемент даних визначається як 

відповідний тільки однієї гілки. Критерії прийняття рішень розбивають 

початкову множину даних на непересічні підмножини. Процес триває до тих 

пір, доки не виконається критерій зупинки. 

Для побудови дерева рішень необхідно визначити ознаки, за якими 

здійснюватиметься розбиття. У разі класифікації вибірок даних цими ознаками 

можуть виступати самі значення вибірки. З набору ознак для побудови 

розбиття, потрібно вибрати такі, що дозволять отримати якомога більше 

однорідних (чистих) груп. Алгоритм C5.0 використовує як запобіжну 

однорідність (чистоту) групи поняття ентропії, яка є мірою невпорядкованості 

даних. 

Використовуючи ентропію як міру чистоти груп, які є результатом 

розбиття, алгоритм може вибрати ту ознаку, розбиття за якою дасть найчистішу 

групу (тобто групу, що має найменшу ентропію). Ці обчислення називаються 

інформаційним прирістом (англ. information gain). Ця ознака визначається 

методом перебору. Для кожної ознаки F (англ. feature) значення інформаційного 

приросту обчислюється як різниця ентропій групи (сегментів, англ.segment) до 

розбиття і після нього. Чим більше значення інформаційного приросту для 

вибраної ознаки, тим краще ця ознака підходить для того, щоб провести за нею  

розбиття, тому що таке розбиття забезпечить отримання найбільш однорідної 

групи. Якщо для вибраної ознаки значення інформаційного приросту близьке до 

нуля, то це означає, що розбиття за цією ознакою безперспективно, тому що 

воно не приведе до зниження ентропії. З іншого боку, максимально можливе 

значення величини інформаційного приросту дорівнює величині ентропії до 

розбиття. Це означає, що ентропія після розбиття дорівнюватиме нулю, тобто 

отримані в результаті розбиття групи будуть повністю однорідними (чистими). 
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Основні переваги алгоритму С5.0 для задач прогнозування: він є 

універсальним, добре вирішує завдання класифікації з різних областей; для 

побудови дерева рішень вибирає з безлічі ознак тільки ті, які сильно впливають 

на результат класифікації; вимагає відносно невеликого обсягу навчальної 

вибірки. Одним з істотних «плюсів» алгоритму C5.0 є його здатність 

здійснювати після обрізки (англ. post-pruning) побудованого дерева рішень, 

тобто відсікання тих вузлів і гілок, використання яких мало впливає на 

результати прогнозу. До недоліків належить те, що алгоритм «тяготіє» до 

розбиття за ознаками з великою кількістю рівнів (модель дерев рішень часто 

упереджено розбивається на функції, що мають велику кількість рівнів); 

неточності класифікації можуть виникнути через те, що використовуються 

тільки «паралельні осям» розбиття; дерева рішень іноді виходять дуже 

великими. 

Ансамблі дерев. 

Моделі вирішальних дерев дуже чутливі до шумів у вхідних даних, вся 

модель може кардинально змінитися, якщо трохи зміниться навчальна вибірка. 

Іншими словами, вносячи навіть незначні зміни в навчальні дані, ми завжди 

отримуватимемо іншу модель. Але вихідна і змінена моделі функціонуватимуть 

приблизно однаково і з порівняльною точністю: незначні зміни в навчальних 

даних не призведуть до зміни основних закономірностей. У цьому випадку 

доцільно використовувати ансамблі моделей. Ансамбль моделей в цілому може 

розглядатися як складна, складова модель, що складається з окремих базових 

моделей. Складові моделі можуть бути як однакового типу, так і різних. 

Одним з перших і найбільш відомих видів ансамблів є метод беггінг 

(англ.begging). Він був розроблений Лео Брейманом в 1994 році і заснований на 

статистичному методі бутстрепа. Бутстреп є комп’ютерним методом 

дослідження розподілу статистик імовірнісних розподілів, заснований на 

багаторазовій генерації вибірок на основі однієї. 
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Беггінг – технологія класифікації, де все елементарні класифікатори 

навчаються і працюють незалежно один від одного. Ідея в тому, що 

класифікатори не виправляють помилки один одного, а компенсують їх під час 

голосування. 

В основі роботи беггінга лежить технологія класифікації, що отримала 

назву «обурення і комбінування» [Brieman, 1996]. Під обуренням розуміють 

внесення деяких випадкових змін у навчальні дані і побудова декількох 

альтернативних моделей на змінених даних з подальшим комбінуванням 

результату. З однієї навчальної множини шляхом семпліювання витягується 

кілька підвибірок, кожна з яких використовується для навчання однієї з моделей 

ансамблю. Якщо ансамбль будується на основі моделей різних типів, то для 

кожного типу буде свій алгоритм навчання. 

Зазвичай використовуються такі способи комбінування: голосування 

(вибирається той клас, який був виданий простою більшістю моделей 

ансамблю) або усереднення, яке може визначатися як просте середнє значення 

виходів усіх моделей (якщо проводиться зважене усереднення, то виходи 

моделей множаться на відповідні ваги). Ефективність беггінга досягається 

завдяки тому, що базові алгоритми, які пройшли навчання за різними 

підвибірками, виходять досить різними, і їхні помилки взаємно компенсуються 

під час голосування, а також за рахунок того, що об’єкти-викиди можуть не 

потрапляти до деяких навчальних підвибіркок. 

Випадковий ліс також є методом беггінга, але на відміну від його 

основної версії випадковий ліс додає кілька особливостей [Breiman, 2001; Biau, 

2016]: 

1. Використовує всередині себе ансамбль тільки регресійних або 

класифікуючих дерев рішень. 

2. В алгоритмі семпліювання крім вибору випадковим чином навчальних 

об’єктів, також проводиться вибір випадковим чином ознак. 
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3. Для кожної підвибірки дерево рішень будується до повного 

вичерпання навчальних прикладів і не піддається процедурі відсікання гілок. 

Метод нейронних мереж. 

Можна сказати, що будь-яка нейронна мережа (НМ) діє в такий спосіб: 

ітерація за ітерацією деформує вектор вхідних даних так, щоб в результаті 

деформації дані, які ми дали на вході, потрапили в зони, де ми очікуємо їх 

побачити не виході. Якщо розглядати звичайні НМ, то, кожен окремий приклад 

сприймається без урахування впливу минулої інформації на поточний 

результат. 

Для вирішення цієї проблеми були розроблені рекуррентні нейронні 

мережі (англ. Recurrent Neural Networks, RNN). Це мережі, що містять зворотні 

зв'язки і дозволяють враховувати попередні ітерації. У 80-х рр. була 

запропонована архітектура рекурентної нейронної мережі Елмана. Рекурентну 

мережу можна розглядати, як кілька копій однієї і тієї ж мережі, кожна з яких 

передає інформацію подальшої копії. RNN нагадують ланцюжок, і їх 

архітектура добре підходить для роботи з даними типу з послідовностями, 

списками і тимчасовими рядами. 

Схема роботи RNN виглядає так: є вхідний шар нейронів, який 

проектується на прихований шар (один або кілька), виходи прихованого шару 

передаються на вихідний шар, а також копіюються на шар контексту, який на 

наступній ітерації сприймається разом з вхідним шаром і з’єднаний з 

прихованим шаром. Відповідно ми отримуємо цикл: прихований шар – шар 

контексту – прихований шар. У процесі роботи в RNN надходитимуть нові 

приклади, які змінюватимуть контекст і контекст, який циркулює всередині 

мережі, збереже цю інформацію, яка вплине на поточну класифікацію. 

За останні кілька років RNN з успіхом застосували до цілого ряду 

завдань: розпізнавання мови, мовне моделювання, переклад, розпізнавання 

зображень. 
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Основний недолік класичних RNN – згасання впливу прикладів у ході 

віддалення у часі. Як правило, максимальний вплив на відповідь нашої НМ на 

певній ітерації мають приклади, які були на попередній ітерації, на двох 

ітераціях назад і т.ін., і чим далі, тим цей вплив зменшується. Водночас, як 

досить часто бувають ситуації, коли інформація, важлива для правильного 

прогнозування, знаходиться не на найближчих прикладах, а на 10-20-30 ітерацій 

назад. 

Останнім часом стала популярною архітектура рекурентних НМ, які 

називаються нейронна мережа довгої короткострокової пам’яті (англ. long short-

term memory neural networks – LSTM). [Khan, 2019] Ідея в тому, що 

запропонований метод, який певним елементам в контексті в попередніх 

ітераціях надає більший вплив на результат, а певним – менший. У LSTM НМ 

пропонується розширити класичну схему рекурентної НМ таким поняттям, як 

ворота (англ. gate) – елемент всередині НМ, який буває «ворота пам’яті» 

(англ.memory gate) і «ворота забуття» (англ. forget gate), і який визначає, з якою 

ймовірністю треба даний приклад забути або запам'ятати для наступних 

ітерацій. 

Для проведення класифікації як нейронна мережа використовувався 

повнозв’язний багатошаровий пересептрон. Нейронна мережа мала десять 

прихованих шарів, п’ять з яких були повнозв’язними шарами з сігмоїдальною 

функцією активації нейрона. Для запобігання ефекту перенавчання в мережу 

були включені шари регуляризації, по одному шару після кожного 

повнозв’язного шару. Як метод регуляризації був використаний метод 

нормалізації партії (англ. batch normalization) [Ioffe, 2015]. Даний метод 

дозволяє підвищити продуктивність і стабілізувати роботу нейронних мереж. 

Нормалізація вхідного шару НМ зазвичай виконується шляхом масштабування 

даних, що подаються у функції активації. Нормалізацію даних можна виконати і 

у прихованих шарах нейронних мереж. Метод ПН має такі переваги: зменшує 
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величину, на яку зміщуються значення вузлів в прихованих шарах (т.зв. 

коваріантне зрушення (англ. covariance shift)); досягається більш швидка 

збіжність моделей, незважаючи на виконання додаткових обчислень; пакетна 

нормалізація дозволяє кожному шару мережі навчатися більш незалежно від 

інших шарів; стає можливим використання більш високого темпу навчання, 

оскільки пакетна нормалізація гарантує, що виходи вузлів нейронної мережі не 

матимуть занадто великих або малих значень; виконується механізм 

регуляризації; моделі стають менш чутливі до початкової ініціалізації ваг. 

Як метод навчання був обраний метод стохастичної оптимізації Adam 

(Adaptive Moment Estimation). Алгоритм оптимізації Adam є розширенням 

методу стохастичного градієнтного спуску з ітеративним оновленням ваг 

мережі на основі навчальних даних. Переваги даного методу: він простий для 

реалізації; обчислювально ефективний; не вимагає великого об’єму пам’яті; 

добре підходить для задач, які є великими з точки зору даних і / або параметрів. 

Він поєднує в собі ідею накопичення руху і ідею слабшого поновлення ваг для 

типових ознак. Крім того, він показує частоту змінюваності градієнта. Автори 

алгоритму запропонували для цього оцінювати ще й середню нецентрованого 

дисперсію. 

Розроблена нейронна мережа сумарно володіла 250 навчальними 

нейронами. На вхід мережі подавався вектор ознак: статистичних, фрактальних 

та рекурентних характеристик, а виходом служив індикатор присутності DDoS 

атаки в часовому ряді трафіка. 

Таким чином, було удосконалено алгоритми машинного навчання, які 

можна застосувати для вирішення задач класифікації, що виникають в самих 

різних областях. Було обрано такі найефективніші алгоритми: метод дерев 

рішень, ансамблі дерев та метод нейронних мереж. 



310 

 

6.4. Результати моделювання роботи методів машинного навчання 

Класифікація методом дерев рішень з урахуванням фрактальних 

ознак. 

Об’єктами були модельні реалізації трафіків, в яких була ділянка з DDoS 

атакою і реалізації трафіків без атаки. Методом класифікації (класи: є атака чи 

нема атаки) був обраний мета-алгоритм на основі дерев рішень випадкого лісу з 

використанням регресійних дерев рішень [Kirichenko, 2019; Radivilova, 2019-2; 

Kirichenko, 2020]. Результатом роботи моделі була ймовірність відповідності 

трафіка заданому класу. 

Реалізація трафіка під дією DDoS атаки є сумою трафіка і реалізації 

одного з видів атаки, описаних раніше. Оскільки особливо важливо раннє 

виявлення атаки, відношення середнього значення реалізації трафіка до 

середнього значення трафіка було взято в діапазоні близько 6: 4. На рисунку 6.1 

показано реалізації трафіка і атаки і сумарна реалізація. 

Довжина ділянки трафіка з DDoS атакою була обрана рівною ¼ довжини 

всієї реалізації. Положення ділянки трафіка з атакою вибиралося випадковим 

чином. На рисунку 6.2 показаний приклад, де довжина модельної реалізації 

трафіка була 4096 значень, довжина ділянки трафіка з атакою – 1024, інтервал 

ділянки з атакою – 2433-3457. 

Для класифікації використано статистичні та мультифрактальні 

характеристики, отримані за значеннями часового ряду: середньоквадратичне 

відхилення, максимальне значення і медіана реалізації трафіка, середнє 

значення, середньоквадратичне відхилення і діапазон узагальненого показника 

Херста, значення показника Херста H . У цьому випадку об’єктами були часові 

каскадні ряди, а ознаками – оцінки характеристик, розраховані для кожного 

каскаду. 
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В роботі для побудови моделей дерев рішень використовувалась мова 

Python з бібліотеками, що реалізують методи машинного навчання [Cielen, 2016; 

Quinlan, 1993]. Навчання моделей для кожного класу проводилося на 500-х 

прикладах часових рядів навчання і перевірялося на 50 тестових. Класифікація 

проводилася для часових рядів з різною довжиною, проте для порівняння 

результатів основна увага була приділена реалізацій довжиною 4096 значень. 

 

 

Рис. 6.1. Модельний часовий ряд (зліва), часовий ряд атаки (посередині) і 

сумарний часовий ряд (праворуч) 

 

Рис. 6.2. Модельна реалізація трафіка, інтервал ділянки з атакою – 2433-3457 

У таблиці 6.1 наведено середні ймовірності визначення атаки і 

відсутності атаки залежно від значення показника Херста для модельних 

реалізацій трафіка. 
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Таблиця 6.1. 

Середня ймовірність виявлення атаки 

Н Ймовірність виявлення атаки Ймовірність визначення відсутності 

атаки  

0.6 0.92 0.86 

0.7 0.86 0.94 

0.8 0.84 0.96 

0.9 0.76 0.9 

0.95 0.68 0.84 

 

Отримані результати свідчать про те, що методи машинного навчання, 

зокрема метод випадкого лісу можуть успішно застосовуватися для виявлення 

DDoS-атак. Ймовірність виявлення атаки істотно залежить від значення 

показника Херста і зменшується з його зростанням. Отримана залежність може 

пояснюватися зростанням автокореляційних властивостей трафіка і вимагає 

подальших досліджень. Імовірність визначення відсутності атаки не має явної 

тенденції, пов’язаної з показником Херста, однак для кожного певного 

показника Херста вона більше відповідної ймовірності виявлення атаки. 

Класифікація методом дерев рішень з урахуванням статистичних, 

фрактальних і рекурентних характеристик як ознак. 

Експеримент є тренуванням і оцінкою класифікатора часових рядів за 

допомогою машинного навчання. Кожен з двох класів часових рядів становив 

набір реалізацій трафіка за наявності або відсутності атакуючих файлів. 

Об’єктами класифікації були змодельовані реалізації трафіка на основі (5.1). 

Атакований трафік містив сегмент з DDoS-атакою. 

В рамках чисельного експерименту були змодельовані навчальні та 

тестові зразки часових рядів трафіку з різним показником Херста. Під час 

експерименту показник Херста встановлювався з десятьма інтервалами: 

      0,525;0,575 , 0,575;0,625 ,..., 0,925;0,975H  . У кожному інтервалі 
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показник Херста вибирався випадковим чином з рівномірним законом 

розподілу. 

Випадковий ліс з використанням дерев регресійних рішень показав 

найкращі результати в класифікації фрактальних часових рядів [Bulakh, 2018-1; 

Kirichenko, 2020; Kirichenko, 2018; Kirichenko, 2019] і був обраний як метод 

класифікації. Результатом алгоритму була ймовірність збігу трафіка з даним 

класом (атака є чи нема). 

Було використано дані з датасетів [Al-kasassbeh, 2016] для атак UDP і 

HTTP, а також для атак методом перебору SSH, відповідно позначених {1,2,3}. 

Оскільки раннє виявлення атаки особливо важливо, рівень атаки в експерименті 

був обраний рівним 10, 15, 20 і 25%. Момент початку атаки і її тривалість 

вибиралися випадковим чином, щоб сегмент атаки був не більший, ніж решта 

довжини трафіка. Навчання проводилося для декількох типів атак, окремо для 

кожного файла атаки. 

Ознаками, за якими була проведена класифікація часових рядів, були 

оцінки статистичних, фрактальних та рекурентних характеристик, розрахованих 

для кожного часового ряду. Були використані такі характеристики: статистичні, 

такі як середнє і середньоквадратичне значення часового ряду; фрактальні, такі 

як діапазон узагальненого показника Херста, значення показника Херста, 

середньоквадратичне значення й інші; періодичні, такі як середня довжина 

діагональних і вертикальних ліній, міра детермінізму, міра ламінарності та ін. 

[Kirichenko, 2020-1]. 

Навчання моделей для кожного класу реалізацій часу (атака є чи ні) 

проводилося на 500-х прикладах часових рядів навчання і було протестовано на 

50 тестових прикладах. Для класифікації використовувалися часові ряди різної 

довжини, але основна увага була приділена серіям розміром 1024 значення. Для 

класифікації і застосування алгоритму випадкового лісу використовувався 

Python з відповідними бібліотеками методів машинного навчання. 
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Класифікація реалізацій трафіка проводилася за різними значеннями 

показника Херста, типу атаки і її рівню. Для порівняння результатів 

класифікації основна увага була приділена таким показникам: 

істиннопозитивного (True Positive – TP), хибнонегативного (False Negative – FN) 

і частка правильно визначених об’єктів обох класів (точність). 

Результати класифікації для деяких значень показника Херста, типів 

атаки і її рівня наведено нижче. Класифікація проводилася для часових рядів 

різної довжини (значення 1000-5000), але результати суттєво не відрізняються, 

тому подані дані для розміру серії 1000 значень. 

Експеримент показав, що істотне визначення атаки можливо, коли рівень 

атаки перевищує 15%. У таблиці 6.2 наведено значення метрик для різних рівнів 

атаки DDoS. У цьому випадку моделюються реалізації трафіку, які мають 

показник Херста в діапазоні (0,725; 0,775). 

Таблиця 6.2. 

Залежність метрики від рівня атаки 

Metric Level 

10%  

Level 

15% 

Level 20% Level 25% 

ТP 0.567 0.653 0.727 0.867 

FN 0.36 0.347 0.307 0.08 

Accuracy 0.603 0.653 0.71 0.893 

 

Слід зазначити, що для різних типів атак розглянуті метрики також різні. 

Таблиця 6.3 показує, як точність виявлення атаки залежить від типу атаки для 

реалізації трафіка з діапазоном показника Херста (0,575, 0,625). Для інших 

значень показника Херста ці значення здебільшого відрізняються. Однак у всіх 

випадках, коли рівень атаки перевищує 25%, точність стає більш 0,9. 

Дослідження показали, що визначення атаки істотно залежить від 

значення показника Херста атакованого трафіка і показника Херста для 

реалізації атаки. У таблиці 6.4 представлені значення точності класифікації 
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реалізацій трафіку для різних діапазонів показника Херста для атак 1 і 2. Рівень 

атаки становить 15%. 

Таблиця 6.3. 

Залежність точності від типу атаки 

Атака Рівень 10%  Рівень 15% Рівень 20% Рівень 25% 

1 0.58 0.667 0.793 0.923 

2 0.707 0.85 0.923 0.973 

3 0.773 0.807 0.893 0.91 

 

Таблиця 6.4. 

Залежність істинопозитивних значень від показника Херста 

Атаки 
Значення H  для атакованого трафіка 

(0.525, 0.575) (0.625, 0.675) (0.725,0.775) (0.825,0.875 (0.925,0.975) 

1 0.62 0.613 0.653 0.633 0.627 

2 0.86 0.787 0.793 0.847 0.731 

 

Фрактальний аналіз реалізацій атак 1 і 2 показав, що відповідні значення 

показника Херста рівні 0,64 і 0,72. З таблиці 6.3 видно, що як тільки трафік 

починає значно перевищувати атаку, ймовірність виявлення атаки починає 

зменшуватися. Ці результати підтверджують результати [Bulakh, 2018], 

отримані з використанням інших моделей. 

Таким чином проведено аналіз основних методів виявлення DDoS-атак 

за реалізаціями мережного трафіка. Представлені результати виявлення DDoS-

атак, отриманих за допомогою машинного навчання. Як вхідні дані були 

змодельовані реалізації нормального і атакованого мережного трафіка. Імітація 

трафіка мала фрактальні властивості. 

Результати показують, що методи класифікації, зокрема випадковий ліс, 

можуть бути успішно застосовані для виявлення DDoS-атак. 

Чисельний експеримент показав, що виявлення атаки можливо на ранній 

стадії, коли коефіцієнт середньої атаки становить 15-20% від середнього 

трафіку. Ймовірність виявлення істотно залежить від фрактальних властивостей 
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трафіку і атаки: чим більша різниця фрактальних характеристик, тим більша 

ймовірність виявлення. 

Класифікація методами випадкового лісу і нейронною мережею з 

урахуванням параметра самоподібності. 

Класифікація проводилася двома різними методами: нейронна мережа 

багатошарового типу персептрона і метод випадкового лісу [Radivilova, 2019-4, 

Radivilova, 2019-5; Kirichenko, 2020-1]. Після серії експериментів була обрана 

структура нейронної мережі, яка містила 10 прихованих шарів із загальною 

кількістю 250 нейронів, і 100 дерев регресії були взяті для створення 

випадкового лісу. 

Для класифікації були згенеровані два зразки: тренінг і тест. Вони 

складалися з реалізацій трафіка, що містять і не містять атаки. Модель трафіка 

була побудована на основі експоненціального перетворення (5.7). Реалізація 

DDoS-атаки була додана до випадкової позиції трафіку в діапазоні від 1 до 1/2 

довжини трафіка. 

Статистичні, фрактальні і рекурентні характеристики, розраховані за 

часовими рядами, були ознаками і вони подавалися на вхід класифікатора. 

Вихідними даними були значення 1 або 0: наявність або відсутність DDoS-атаки 

в часових рядах трафіка. 

Навчання класифікаторів проводилося для різних типів DDoS-атак у ході 

зміни таких параметрів: 

– показник Херста модельного трафіку, який варіювався від 0,5 до 0,9 з 

кроком 0,05; 

– рівень атаки, який був обраний 10, 15, 20 і 25%. 

Для реалізації методів класифікації використовувалась мова Python, 

бібліотеки якої містять велику кількість методів машинного навчання. Чисельні 

експерименти проводилися для модельного трафіка різної довжини і 6 варіантів 

атак DDoss. Нижче наведено результати для часових рядів довжиною 500 
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значень, що досить для обробки даних у реальному часі і одного типу атак, що є 

типовим. 

У таблиці 6.5 наведено середні ймовірності виявлення атаки в разі, якщо 

рівень атаки становить 20%. Значення True Positive відповідає ймовірності 

правильного виявлення атаки, значення False negative відповідає помилковому 

виявленню нормального трафіку як атакованого, значення F-міри означає 

сукупний тест виявлення атаки. Значення показника Херста подано в діапазоні 

0,65 0,9H = − , що відповідає більшості реальних реалізацій трафіка. Як і 

очікувалося, ймовірність виявлення атаки істотно залежить від рівня атаки. У 

таблиці 6.6 наведені середні значення істинногопозитивного і хибнонегативного 

залежно від рівня атаки, отримані для значення параметра Херста 0,85H = . 

Таблиця 6.5. 

Значення істиннопозитивного, хибнонегативного і F-міри для нейронної мережі 

і випадкового лісу в залежності від показника Херста. 

Ймовірність 
Показник Херста 

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

Істиннопозитивні 

Випадковий 

ліс 
0,8 0,8 0,72 0,92 0,72 0,68 

Нейронна 

мережа 
0,8 0,68 0,72 0,76 0,8 0,64 

Хибнонегативні 

Випадковий 

ліс 
0,08 0,16 0,24 0,28 0,44 0,32 

Нейронна 

мережа 
0,08 0,04 0,08 0,08 0,2 0,36 

F міра  

Випадковий 

ліс 
0,868 0,824 0,745 0,8 0,609 0,68 

Нейронна 

мережа 
0,868 0,842 0,836 0,852 0,8 0,64 

 

Значення F-міри залежно від показника Херста наведені в таблиці 6.7. 

Рівень атаки в цьому випадку становить 20%. Слід зазначити, що ймовірність 

виявлення атаки істотно залежить від значення параметра Херста. Найбільша 

ймовірність того, що значення показника Херста для нормального трафіка 
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найбільше відрізняється від значення показника Херста для атаки. Оскільки 

атаки мають високі значення H , ймовірність розпізнавання атаки максимальна 

для трафіка з невеликими значеннями показника H . Подібні зауваження легко 

зробити під час аналізу таблиці 6.5. 

Таблиця 6.6. 

Значення істиннопозитивного і хибнонегативного для нейронної мережі і 

випадкового лісу в залежності від рівня атаки ( 0,85H = ) 

Рівень атаки (%) Ймовірність Випадковий ліс Нейронна мережа 

10 
істиннопозитивне 0,56 0,48 

хибнонегативне 0,44 0,6 

15 
істиннопозитивне 0,68 0,64 

хибнонегативне 0,2 0,28 

20 
істиннопозитивне 0,72 0,8 

хибнонегативне 0,44 0,2 

25 
істиннопозитивне 0,88 0,84 

хибнонегативне 0,28 0,24 

 

Таблиця 6.7. 

Значення F-міри для нейронної мережі і випадкового лісу залежно від показника 

Херста. 

F-міра 
Показник Херста 

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

Випадковий ліс 0,868 0,824 0,745 0,8 0,609 0,68 

Нейронна мережа 0,868 0,842 0,836 0,852 0,8 0,64 

 

Проведено порівняльний аналіз бінарної класифікації фрактальних 

часових рядів методами машинного навчання. Розглянуто класифікацію на 

прикладі виявлення DDoS-атак у реалізаціях трафіка. Як методи класифікації 

були обрані випадковий ліс з деревами регресії і багатошаровий персептрон з 

періодичної нормалізацією. Реалізація трафіка з атаками була отримана шляхом 

підсумовування симульованого мультифрактального трафіка і реалізації DDoS-

атаки. Результати класифікації показали, що ймовірність виявлення атаки 

істотно залежить від фрактальних властивостей нормального трафіка. Це 
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пояснюється тим фактом, що зазвичай реалізації атак DDos мають велике 

значення показника Херста, і чим більше фрактальні властивості нормального 

трафіка і реалізацій атак відрізняються, тим легше виявити вторгнення. 

Ймовірність виявлення атаки залежить від рівня атаки по відношенню до 

трафіка і варіюється від 0,6 при 15% до 0,9 при рівні 20%. Метод випадкового 

лісу показав себе краще під час розпізнавання нормального трафіка, ніж 

нейронна мережа, але нейронні мережі мають великий потенціал для 

поліпшення. 

6.5. Розробка комплексного методу виявлення вторгнень, який 

базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій поведінки 

мережі та ентропійному аналізі протоколів 

Кожен з методів детектування атак, наведених в розділі 5 і пункті 6.2 

цього розділу, має як недоліки, так і переваги. Існують підходи, які пропонують 

комбіноване використання деяких методів для поліпшення ефективності 

детектування атак. У даній роботі пропонується метод виявлення вторгнень на 

основі комплексного використання методів сигнатурного аналізу, аналізу 

аномалій та протоколів і аналіз результатів його роботи. 

В даному випадку мережна СВВ має множину детекторів і аналізатор 

трафіка, описані в розділі 4. Якість роботи СВВ характеризується точністю 

метрик, рівнем виявлення (DR) і рівнем помилкових спрацьовувань (FPR), 

Точністю і Повнотою, F-мірою. Нехай показує ймовірність виявлення вторгнень 

під час роботи методу поведінки. В цьому випадку – функція залежить від 

показників, які характеризують СВВ: 

 ( ), , , , .bP f Recall Precision F DR FPR=  (6.2) 
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Нехай , 1,2,3,...i

bA i =  змінні, що позначають деякі порогові ймовірності 

виявлення вторгнень. Вибираючи потрібну функцію f  і порогові значення 

виявлення вторгнень можна варіювати налаштування роботи СВВ (кількість 

правил тривоги, кількість спрацьовувань тривоги, рівень спрацьовувань 

тривоги, рівень блокування, реагування на атаку тощо). 

У даній роботі було встановлено такі пороги: 
1 0,9bA = , 

2 0,7bA = , 
3 0,5bA =

. Це пов’язано з тим, що наші дослідження та інших вчених [Cuadra-Sánchez, 

2015; Dromard 2017; Goldstein, 2016 року; Lazarevic, 2013; Liu, 2016; Hu 2017; 

Nyalkalkar, 2011; Ndong, 2011 року; Wang, 2013; Шелухін, 2014; Шелухін, 2013; 

Bulajoul, 2015] показали, що ймовірність виявлення вторгнень більше 90% є 

практично точною ідентифікацією наявності атаки, 
2 0,7bA =  вказує на те, що 

необхідний додатковий аналіз трафіка. Якщо ж ймовірність виявлення менше 

50%, то це з великою часткою ймовірності вказує на відсутність атаки 

[Радівілова, 2020; Radivilova, 2020-1]. Схему роботи запропонованого 

комплексного методу наведено на рисунку 6.3. Розглянемо роботу 

комплексного методу більш докладно. 

Попередня обробка трафіка. На вхід детекторів надходить трафік, який 

детектори захоплюють і відсилають на передобробку для зведення трафіка у 

зручний вид для обробки і аналізу. 

Далі трафік аналізується, вибираються статистичні характеристики 

трафіка, ознаки, за якими трафік класифікуватиметься. 

Метод поведінки. Далі трафік відсилається на аналіз методом 

поведінки, який описаний у розділі 6.2. 

1. При 
1

b bP A  метод поведінки відправляє трафік у підсистему 

реагування на атаки (або вилучає його) і записує дані про атаку в базу даних 

атак.  
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2. При
2 1

b b bA P A   трафік відправляється на аналіз методом аналізу 

протоколів.  

3. При 
3 2

b b bA P A   відправляється на аналіз методом сигнатурного 

аналізу, минаючи метод аналізу протоколів. 

4. При 
3

b bP A  трафік без будь-яких додаткових перевірок відправляється 

далі в мережу. 

 

Рис. 6.3. Схема роботи комплексного методу виявлення вторгнень 
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Метод аналізу протоколів. Трафік, який був переданий на вхід методу 

аналізу протоколів (описаний в розділі 5), проходить такі кроки: 

1. При 
1

b bP A  метод аналізу протоколів відправляє трафік у підсистему 

реагування на атаки (або вилучає його) і записує дані про цю атаку в базу даних 

атак. 

2. При 
2 1

b b bA P A   трафік відправляється на аналіз методом 

сигнатурного аналізу. 

3. При 
2

b bP A  трафік без всяких додаткових перевірок відправляється 

далі в мережу. 

Метод сигнатурного аналізу. Трафік, що надійшов на вхід методу 

сигнатурного аналізу (описаний в розділі 5), обробляється і порівнюється з 

існуючими сигнатурами атак. 

1. При 
1

b bP A  метод аналізу протоколів відправляє трафік у підсистему 

реагування на атаки (або вилучає його) і записує дані про цю атаку в базу даних 

атак. 

2. При 
1

b bP A  трафік без будь-яких додаткових перевірок відправляється 

далі в мережу. 

Далі трафік передається всередині мережі відповідно до встановлених 

правил обробки і передачі. 

Розроблено комплексний метод виявлення вторгнень, який базується на 

використанні алгоритму аналізу сигнатур, аналізу аномалій поведінки мережі та 

ентропійному аналізі протоколів з урахуванням ймовірності виявлення 

вторгнень. Для перевірки ефективності розробленого методу необхідно 

провести моделювання його роботи.  
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6.7. Результати моделювання роботи комплексного методу 

виявлення вторгнень   

Результати роботи запропонованого комплексного методу показані в 

табл.6.8-6.11. Результати роботи кожного методу окремо і комплексного методу 

збігаються з результатами, отриманими іншими дослідниками [Almutairi 2017; 

Shah, 2018; Gu, 2006; Bul'ajoul, 2013; Hu 2017; Khan, 2019; Ulvila, 2003; Park 

2017; Albin, 2011 року; Jinug, 2016 року; White, 2013]. 

Для проведення експериментів в мережу відправлявся трафік кожні 8 мс. 

Далі цей самий трафік відправлявся збільшуючи інтенсивність, тобто кожні 

4 мс, і далі кожну 1 мс. У таблиці 6.8 наведено показники ефективності роботи 

СВВ, використовуючи які, можна проаналізувати запропоновані методи 

ідентифікації атак. 

Таблиця 6.8. 

Показники ефективності СВВ 

Показники ефективності Опис 

отримані пакети Кількість отриманих пакетів 

проаналізовані пакети Відсоток проаналізованих пакетів від загального числа 

отриманих пакетів 

відкинуті пакети Відсоток відкинутих пакетів від загального числа 

отриманих пакетів 

відфільтровані пакети  Відсоток пакетів не показаних для СВВ 

невиконані пакети  Відсоток пакетів, буферизованих в очікуванні обробки 

/ або не оброблені 

 

У таблиці 6.9 наведено результати роботи запропонованих у даній 

дисертації методів ідентифікації атак і існуючої СВВ Suricata в ході зміни 

інтенсивності трафіку. У таблиці 6.10 наведено показники якості ідентифікації 

атак запропонованих у даній дисертації методів. У таблиці 6.11 наведено 

результати роботи запропонованого комплексного методу і існуючих 

комплексних методів, запропонованих іншими дослідниками. 

 



324 

 

Таблиця 6.9. 

Показники ефектівності методів для різної інтенсівності трафіка 

 Трафік Трива-

лість 

переда-

вання 

пакетів  

Suricata Метод 

поведінки 

Метод 

ентропійного

аналізу 

протоколів 

Метод 

аналізу 

сигнатур 

 

Комплекс-

ний метод 

Отримані пакети 8 мс 100% 100% 100% 100% 100% 

4 мс 100% 100% 100% 100% 100% 

1 мс 100% 100% 100% 100% 100% 

Проаналізовані 

пакети, % 

8 мс 99,99 100 97,78 98,86 100% 

4 мс 62,16 83,11 68,77 62,01 84,56 

1 мс 16,07 56,25 16,69 13,45 59,97 

Відкинуті пакети, 

% 

8 мс 0 0 0 0 0 

4 мс 27,45 14,46 25,78 27,94 24,25 

1 мс 45,63 38,83 44,05 46,02 40,44 

Непроаналізовані 

пакети, ;% 

8 мс 0,01 0 2,22 1,14 0 

4 мс 37,84 16,89 31,23 37,99 15,44 

1 мс 83,93 43,75 83,31 86,55 40,03 

 

Таблиця 6.10. 

Якість роботи комплексного алгоритму 

 
Метод 

поведінки 

Метод 

ентропійного 

аналізу  

Метод 

аналізу 

сигнатур 

Комплексний 

метод 

% виявлених атак 94,2 96,3 97,2 98 

%* невиявлених атак 5,8 3,7 2,8 2 

% втрачених даних  3,1 5,4 6,2 3,2 

% помилкових 

спрацьовувань  
2 15 0,7 0,5 

F1 міра 0,87 0,94 0,96 0,98 

Час роботи в період W, мс 0,41 0,48 0,5 0,47 

 

Порівняльний аналіз роботи комплексного метода показав високу 

точність ідентифікації атак при різній інтенсивності трафіку. Комплексний 

метод показав більш високу точність ідентифікації атак (більше 98%) на відміну 

від існуючих. Залежно від необхідного рівня ідентифікації атак можна 

прискорити роботу комплексного методу шляхом зміни порогових значень 

виявлення. 
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Таблиця 6.11. 

Якість роботи комплексного методу виявлення вторгнень 

  Khan-2019 Shah-2018 Hu-2017 
Запропонований 

комплексний метод 

% виявлених атак 97 97 95 98 

% невиявлених атак 0.3 0.3 0.5 0.2 

% втрачених даних  7 3.2 9.8 3.2 

% помилкових 

спрацьовувань  
0.71 3.2 1.7 1.6 

F1 міра 0.973 0.953 0.944 0.98 

 

Для проведення порівняння запропонованих у дисертаційній роботі 

методів забезпечення безпеки (ЗМ) з існуючими (ІМ) було визначено набір 

параметрів, що характеризують забезпечення безпеки, якість обслуговування та 

врахування самоподібних властивостей трафіка. Також визначено низку 

параметрів, що уможливлюють оцінювання ефективності застосування методів 

виявлення вторгнень (кібератак). Результати порівняння наведено в табл. 6.12, 

де позначка «+» означає, що даний метод враховує вказаний параметр, позначка 

«–» означає, що параметр не враховується. 

 

Таблиця 6.12 

Результати дослідження існуючих методів забезпечення безпеки інформації під 

час її передачі та запропонованих 

Методи 

С
ту

п
ін

ь
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ти

л
із
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, 
%

 

Н
ад
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, 
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я
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, 
%

 

З
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л
о
к
о
в
ан
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ат
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о
в
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и
й

 
тр

аф
ік

, 

%
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

Метод 

балансування 

ІМ 0,72 97 120 22 1,98 – – – + – 50 

ЗМ 0,6 99,9 100 18 0,98 + – – + + 99,5 

Метод 

машрутизації 
ІМ 0,7 97 67 28 1,5 – + – + – 1,2 

ЗМ 0,65 99,9 88 21 1,68 + + – + + 10 
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Продовження таблиці 6.12 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

Метод 

балансування СВВ 

ІМ 0,8 99 70 20 – – + + + – 67 

ЗМ 0,7 99,9 50 17 – + + + + – 81 

Метод 

сигнатурного 

аналізу  

ІМ – – 110 – 6,8 – + + + 98 98 

ЗМ – – 96 – 6,2 – + + + 97 97 

Метод 

ентропійного 

аналізу протоколів 

ІМ – – 48 – – – + + + 87 87 

ЗМ – – 56 – – – + + + 96 96 

Метод машинного 

навчання 

ІМ – – 51 – – – + + + 94 94 

ЗМ – – 41 – – + + + + 95 95 

Комплексний 

метод виявлення 

вторгнень 

ІМ – – 72 – – – + + + 97 97 

ЗМ – – 68 – – + + + + 99 99 

 

Ґрунтуючись на результатах аналізу, наведених в табл. 6.12, можна 

зробити наступні висновки. Існуючі методи балансування навантаження та 

маршрутизації інформаційних потоків у комп’ютерних системах базуються на 

параметрах якості обслуговування, але не враховують параметри безпеки та 

виявлення вторгнень. Запропоновані методи безпечного балансування та 

безпечної маршрутизації враховують самоподібні властивості трафіка та 

параметри безпеки, за рахунок чого мають кращу якість обслуговування та 

забезпечують необхідний рівень безпеки. Запропоновані методи виявлення 

вторгнень використовують глибоку перевірку пакетів, ентропійний аналіз 

протоколів, методи машинного навчання та враховують самоподібні властивості 

інформаційних потоків, що призводить до більш ефективного виявлення 

вторгнень, ніж в існуючих методах.  

Висновки до розділу 6 

1. Розроблено симулятор атакованого трафіка, який дозволяє створювати 

модельну адитивну реалізацію трафіка і атаки, із заданими параметрами як 

трафіка, так і атаки. Реалізації атак відповідають відомим існуючим атакам 
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різних типів. Отриманий штучним шляхом трафік атаки, разом з реальним 

трафіком з датасета, був використаний для проведення машинного навчання. 

2. Набули подальшого розвитку методи виявлення вторгнень на основі 

машинного навчання, які базуються на мультифрактальних та рекурентних 

характеристиках трафіка, що дозволяє скоротити час виявлення вторгнень і 

збільшує швидкість та точність виявлення вторгнень, уможливлює виявлення 

вторгнення при низькому рівні кібератак. Як методи класифікації обрано 

методи дерев рішень і нейронні мережі. Як ознаки використано статистичні, 

фрактальні і рекурентні характеристики трафіку. 

3. Методи аналізу поведінки трафіку за допомогою машинного навчання 

показали високу точність ідентифікації різних атак при зміні рівня атаки. 

Результати класифікації показали, що ймовірність виявлення атаки істотно 

залежить від фрактальних властивостей трафіка, рівня атаки по відношенню до 

трафіка і варіюється від 0,7 до 0,98. 

4. Розроблено комплексний метод виявлення вторгнень, який базується 

на використанні алгоритму аналізу сигнатур, аналізу аномалій поведінки мережі 

та ентропійному аналізі протоколів з урахуванням ймовірності виявлення 

вторгнень. Це дозволяє підвищити як достовірність, так і точність виявлення 

вторгнень, та уможливлює раннє виявлення вторгнень в широкому діапазоні 

кібератак на систему.  

5 Проведено порівняльний аналіз роботи комплексного методу, який 

показав високу точність ідентифікації атак при різній інтенсивності трафіка. 

Комплексний метод показав більш високу точність ідентифікації атак (більше 

98%), на відміну від існуючих. Залежно від необхідного рівня ідентифікації атак 

можна прискорити роботу комплексного методу шляхом зміни порогових 

значень виявлення.  
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ВИСНОВКИ  

У результаті дисертаційних досліджень вирішено важливу науково-

прикладну проблему щодо розробки моделей та методів забезпечення безпеки 

(доступності, конфіденційності) та якості обслуговування в комп’ютерних 

системах з урахуванням самоподібних властивостей інформаційних потоків в 

умовах наявності вторгнень та кібератак, яка є внеском у розвиток методів і 

засобів виявлення вторгнень, безпечної маршрутизації та балансування 

самоподібних інформаційних потоків, забезпечення захисту інформації під час 

її зберігання, обробки й передачі з використанням сучасних математичних 

методів, інформаційних технологій та технічних засобів. Отримані наукові 

результати мають фундаментальне теоретичне і прикладне практичне значення 

для забезпечення безпеки та якості обслуговування в комп’ютерних системах із 

самоподібними інформаційними потоками при вторгненнях та кібератаках. 

Відсутність запропонованих у даній роботі аналогічних рішень у нашій країні та 

за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. У ході розв’язання 

поставлених задач отримано такі основні наукові та практичні результати:  

1. На підставі проведеного аналізу існуючих методів забезпечення захисту 

інформації та якості обслуговування під час її передачі у комп’ютерних 

системах, а також методів виявлення вторгнень та кібератак, визначено, що 

проблема забезпечення безпеки та якості обслуговування в комп’ютерних 

системах є однією з найбільш нагальних для України в умовах глобалізації 

інформаційного простору та кібервійни. Застосування існуючих методів 

забезпечення безпеки та якості обслуговування найчастіше не враховують 

самоподібні властивості інформаційних потоків. Таким чином, існує об’єктивне 

протиріччя між зростаючими вимогами до рівня безпеки та якості 

обслуговування під час передачі самоподібного трафіка і можливостями 
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існуючих технологічних і теоретичних рішень. Як наслідок, наразі відсутні 

адекватні моделі та методи забезпечення безпеки та якості обслуговування, які 

враховують самоподібні властивості інформаційних потоків, за наявності 

вторгнень та кібератак. Для розв’язання вказаного протиріччя у дисертаційній 

роботі сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

моделей та методів забезпечення безпеки (доступності, конфіденційності) та 

якості обслуговування в комп’ютерних системах з урахуванням самоподібних 

властивостей інформаційних потоків при вторгненнях та кібератаках. 

2. Вперше розроблено концепцію забезпечення інформаційної безпеки 

комп’ютерних систем із самоподібними інформаційними потоками, які 

працюють в умовах вторгнень та кібератак. Дана концепція базується на моделі 

розподіленої комп’ютерної системи, яка включає компоненти забезпечення 

безпеки та управління самоподібними інформаційними потоками, у поєднанні з 

методом забезпечення безпеки в ході динамічного балансування навантаження в 

комп’ютерних системах та в системах виявлення вторгнень з урахуванням 

мультифрактальних властивостей трафіка; методом забезпечення безпечної 

маршрутизації під час передачі самоподібного трафіка; методом виявлення 

вторгнень, що базується на використанні аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів. Реалізація концепції у 

програмному комплексі дозволяє гарантовано забезпечити доступність, 

конфіденційність та якість обслуговування в комп’ютерних системах із 

самоподібними інформаційними потоками під час вторгнень та кібератак. 

3. Удосконалено модель розподіленої комп’ютерної системи, яка на 

відміну від існуючих включає компоненти забезпечення безпеки та управління 

вхідними інформаційними потоками з мультифрактальними властивостями, 

обмеження на набір характеристик мережі для різних класів обслуговування, що 

дозволяє розробити методи забезпечення безпеки в ході управління 

самоподібним трафіком з урахуванням вимог до якості обслуговування. 
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4. Удосконалено метод забезпечення безпеки мережі при динамічному 

балансуванні навантаження з самоподібним трафіком, який, на відміну від 

існуючих, відрізняється застосуванням моделі балансувальника комп’ютерної 

мережі з урахуванням параметрів безпеки розподілу трафіка і 

мультифрактальних властивостей трафіка. Реалізація зазначеного методу 

дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи за рахунок 

спрямування безпечних неоднорідних інформаційних потоків на безпечні та 

менш завантажені ресурси. 

5. Вперше розроблено метод динамічного балансування трафіка, який 

базується на моделі мережної системи виявлення вторгнень, що враховує 

мультифрактальні властивості трафіка та обмеження на час обслуговування 

різних класів трафіка. Реалізація методу динамічного балансування трафіка 

зменшує час обробки інформаційних потоків з метою виявлення вторгнень та їх 

розподілення на менш завантажені ресурси системи.  

6. Вперше розроблено метод забезпечення безпечної маршрутизації під 

час передачі самоподібного трафіка, який базується на мультифрактальних 

властивостях трафіка та параметрах якості обслуговування різнопріоритетного 

трафіка, що дозволяє зменшити завантаженість ресурсів комп’ютерної системи 

за рахунок спрямування безпечних інформаційних потоків різного класу 

обслуговування на безпечні і менш завантажені ресурси. 

7. Вперше розроблено комплексний метод виявлення вторгнень, який 

базується на використанні алгоритму аналізу сигнатур, аналізу аномалій 

поведінки мережі та ентропійному аналізі протоколів з урахуванням 

ймовірності виявлення вторгнень. Це дозволяє підвищити як достовірність, так і 

точність виявлення вторгнень, та уможливлює раннє виявлення вторгнень в 

широкому діапазоні кібератак на систему. 

8. Набули подальшого розвитку методи виявлення вторгнень на основі 

аналізу сигнатур, який враховує дані глибокого аналізу пакетів та 
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рейтингування бази сигнатур; аналізу ентропії пакетів, який базується на 

розрахунку умовної ентропії та статистичних характеристиках даних пакетів; на 

основі машинного навчання, які базуються на мультифрактальних та 

рекурентних характеристиках трафіка, що дозволяє скоротити час виявлення 

вторгнень і збільшує швидкість та точність виявлення вторгнень, уможливлює 

виявлення вторгнення при низькому рівні кібератак. 

9. Створено прикладне програмне забезпечення для балансування 

навантаження вузлів мережної системи виявлення вторгнень, що дозволяє 

підвищити точність, швидкість та своєчасність ідентифікації кібератак та 

знизити завантаження вузлів та прикладне програмне забезпечення системи 

виявлення вторгнень на основі комплексного методу, який засновано на 

поведінковому, сигнатурному та ентропійному аналізі самоподібних 

інформаційних потоків. 

10. Реалізація запропонованих моделей та методів забезпечення безпеки 

та якості обслуговування в комп’ютерних системах із самоподібними 

інформаційними потоками дозволяє забезпечити безпечну маршрутизацію за 

рахунок блокування атакованого трафіка у 8 раз більшої кількості, ніж під час 

роботи стандартного методу маршрутизації, зменшити джитер на 20%; 

забезпечити безпечне балансування самоподібних інформаційних потоків зі 

зниженням удвічі кількості втрачених даних, у 9 разів знизити кількість 

атакованого трафіка на серверах, на 16% знизити дисбаланс завантаження 

системи; забезпечити балансування навантаження в мережних системах 

виявлення вторгнень зі збільшенням кількості проаналізованих пакетів на 21%, 

за рахунок чого відсоток виявлених атак збільшився на 14% та зменшився 

середній час очікування пакетів на 16%; збільшити ймовірність виявлення 

вторгнень до 98%, зменшити відсоток невиявлених атак на 11%, отримати 

низьку кількість хибнопозитивних спрацьовувань (менше 8%) та зменшити 

кількість втрачених даних на 32% порівняно з аналогічними характеристиками 
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існуючих систем забезпечення доступності, конфіденційності та якості 

обслуговування.  

13. Достовірність отриманих результатів підтверджується коректним 

використанням математичного апарату, обґрунтованими теоретичними 

твердженнями, апробацією математичних моделей та методів на тестових 

прикладах, зіставленням отриманих результатів з відомими; достатньою 

збіжністю аналітичних та експериментальних досліджень; впровадженнями.   

14. Результати досліджень прийняті до впровадження у діяльність 

Харківського державного регіонального науково-технічного центру з питань 

технічного захисту інформації (акт впровадження від 11.12.2019), ПрАт Фарлеп-

Інвест (акт впровадження від 10.12.2019), ТОВ Дайтекс Технолоджіс (акт 

впровадження від 05.07.2019), АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК (акт впровадження від 

25.06.2019), ТОВ WorkNest (акт впровадження від 20.06.2019), ТОВ Владармет 

(акт впровадження від 18.04.2019), ТОВ Стріт Вей Холідейз (акт впровадження 

від 05.07.2019), Харківський національний університет радіоелектроніки (акт 

впровадження від 16.04.2019). 

15. Мета досліджень щодо підвищення ефективності методів забезпечення 

доступності, конфіденційності та якості обслуговування в комп’ютерних 

системах за рахунок ідентифікації атак та урахування самоподібності 

інформаційних потоків досягнута, всі часткові завдання вирішено повністю. 

Наукові положення є внеском у вирішення проблеми забезпечення доступності 

ресурсів комп’ютерних систем при інформаційних атаках шляхом розробки 

ефективних методів виявлення, оцінювання інформаційних атак та забезпечення 

якості обслуговування з урахуванням самоподібних властивостей трафіка. 

16. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та удосконалення 

існуючих моделей та методів забезпечення безпеки та якості обслуговування в 

комп’ютерних системах із самоподібними інформаційними потоками.  
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Відомості про апробацію результатів дисертації 

Таблиця Б.1 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Форма 

участі 

1 2 3 4 5 
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10-12 вересня 2012 р.  

очна 

2.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Інформаційні технології у 

інноваційному бізнесі 

(ITIB) 

Харків 

7-9 жовтня 2015 р. 
очна 

3.  
Міжнародна науково-

технічна конференція 

Modern problems of radio 

engineering, 

telecommunications, and 

computer science (TCSET)  

Львів-Славське  

23-26 лютого 

2016 р.,  

20-24 лютого 2018 р.  

очна 

4.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Data Mining and Processing 

(DSMP) 

Львів, 

23-27 серпня 2016 р.,  

21-25 серпня 2018 р.  

очна 

5.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Computer Science and 

Information Technologies 

(CSIT) 

Львів, 

14-17 вересня 

2015 р.,  

5-8 вересня 2017 р. 

очна 

6.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Problems of 

Infocommunications 

Science and Technology 

Харків,  

13-15 жовтня 

2015 р., 

4-6 жовтня 2016 р., 

10-13 жовтня 

2017 р.,  

9-12 жовтня 2018 р.; 

Київ, 

8-11 жовтня 2019 р. 

очна 

7.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

The Experience of 

Designing and Application 

of CAD Systems in 

Microelectronics (CADSM) 

Львів, 

21-25 лютого 

2017 р., 

26 лютого – 2 

березня 2019 р. 

очна 

8.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Advanced Information and 

Communication 

Technologies (AICT) 

Львів,  

4-7 липня 2017 р.  
очна 

9.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Information and 

Telecommunication 

Technologies and Radio 

Electronics (UkrMiCo) 

Одеса,  

11-15 вересня 2017 р.  
очна 

10.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Radioelektronika 

(RADIOELEKTRONIKA) 

Прага, Чехія 

19-20 квітня 2018 р.  
очна 
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Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 
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and Lasers (CAOL)  

Созопіль, Болгарія, 
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Міжнародна науково-

практична конференція 
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and Advanced Computing 

Systems: Technology and 

Applications (IDAACS) 

Мец, Франція, 

18-21 вересня 2019 р. 
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Міжнародна науково-

практична конференція 
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17.  
Міжнародний науковий 

семінар 
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Global Information 

Networks (CMGIN) 
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29 листопада 2019 р. 
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18.  
Міжнародний науковий 

семінар 

Computer Modeling and 

Intelligent Systems (CMIS)  

Запоріжжя, 

27 квітня – 1 травня 

2020 р.  
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