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Таким чином, удосконалено спосіб оцінки вразливості сис-
темного ПО. Його відмінною рисою є облік можливості масш-
табування процесу розробки програмного забезпечення шля-
хом впровадження фахівців безпеки (PersonNon, SecDev). 
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АНАЛІЗ ВИМОГ ЯКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ В 
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ 

Розвиток комп’ютерних систем та мереж вимагає розроб-
ки якомога точних та детальних способів математичного мо-
делювання, а також відповідного розвитку теоретичних основ 
дослідження процесів функціонування та проектування 
комп’ютерних мереж, включаючи забезпечення [1 стр.19, 2 
стр.29, 3 стр.76]: 

- якості обслуговування при передачі різнорідного трафіку 
з вимогами, що відрізняються, до робочих характеристик ме-
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режі (у тому числі з самоподібною структурою та в умовах об-
межених мережних ресурсів); 

- надійності функціонування (життєздатності); 
- безпеки від шкідливих впливів будь-якого походження. 
Процес технічного проектування мереж є найбільш важ-

кою науково-технічною задачею, що ґрунтується на викорис-
танні результатів теорії систем, графів, ефективності, черг, 
математичного програмування та передбачає рішення ком-
плексу взаємопов’язаних задач. 

Відповідно до теорії систем, мережі володіють сукупністю 
властивостей, кожна з яких може бути кількісно описана за 
допомогою деякої змінної (показника якості), яка характери-
зує її якість відносно обраної властивості. Показник якості 

можна записати у вигляді функціонала: 
),( UWФФ 
, де U – 

умови функціонування, що визначаються зовнішнім середо-
вищем. 

Для кількісної характеристики властивостей якості мережі 
вводяться відповідні показники. При цьому глобальна система 

показників якості ФY
 включає векторні показники якості, що 

характеризують оцінку найбільш істотних властивостей про-

цесу інформаційного обміну ИОY  і управління УY
, а також сис-

теми інформаційного обміну СИОY
 і системи управління СУY

: 

    ТбДТРДCДCДС

T

СУСIОУIОФ СРРttPtYYYYY ,,,,,,, 
, 

де ДCt
, 

 
ТРДCДC ttP 

 – середній час та ймовірність своєчас-

ної доставки повідомлень; бД РР ,
– показники, що характери-

зують достовірність передачі повідомлень та виконання вимог 
інформаційної безпеки; С – вектор затрат ресурсів на доставку 
повідомлень. При цьому складові системи показників якості 
мають наступний вигляд: 

а) система показників якості процесів інформаційного об-
міну: 

             ТIОбДТРДCДCДСИО rСrРrРrtrtPrtY
IОIО

,,,, 
 

де Rr ,1  – пріоритет повідомлень (даних), визначених за 
класами якості послуг і категоріям користувачів, в тому числі і 
для повідомлень підсистем сигналізації, управління, інформа-
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ційної безпеки; 
      rtrtPrt

ТРДCДCДС ,
 – середній час і ймові-

рність своєчасної доставки повідомлень (даних) різних пріори-

тетів 
Rr ,1

 в нормальних умовах функціонування; 

   rРrР
IОIО бД ,

 – показники, що характеризують достовірність 
інформаційного обміну і виконання вимог інформаційної без-
пеки при забезпеченні інформаційного обміну (за видами пос-

луг і підсистем); 
 rСIО  – вектор витрат ресурсів на забезпе-

чення інформаційного обміну;  
б) система показників якості процесів управління: 

    ТУбДТР
УДCДCЦУУ СРrРttPТY

УИОУ
,,,, 

 

де ЦУТ
 – середній час доставки повідомлень (даних) уп-

равління, який визначає середню тривалість циклу управління 
параметрами мережі зв'язку (здійснюється при порушенні но-
рмального режиму її функціонування і визначає оператив-

ність, безперервність і стійкість управління); 
 ТР

УДCДC ttP
У


 – 

ймовірність своєчасної доставки повідомлень керування; Уб
Р

 – 
показник, що характеризує виконання вимог інформаційної 

безпеки при забезпеченні управління; УС  – вектор затрат ре-
сурсів на забезпечення управління; 

в) система показників якості систем інформаційного обмі-
ну та управління: 

 ТСIОСIОСIО СHVY ,,
; 

 ТСУСУСУСУ СHVY ,,
, 

де СУVV ,
 – вектор пропускної продуктивності елементів си-

стем інформаційного обміну та управління; СУСIО HH ,
 – вектор 

показників стійкості (надійності, живучості, завадостійкості/ 
перешкодозахищеності)) елементів системи інформаційного 

обміну і системи управління; СУСIО CC ,
 – вектор витрат ресур-

сів на побудову та експлуатацію систем інформаційного обмі-
ну та управління. 

Таким чином розроблено узагальнену систему показників 
якості передачі та обробки даних в комп’ютерних системах в 
умовах зовнішніх впливів. Це дозволяє провести синтез систем 
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захисту даних з врахуванням сучасних вимог, щодо балансу 
існуючих показників. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 
БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ INTERNET OF THINGS 

Проведений аналіз [1, с. 161; 2, с. 1120; 3] показав, що од-
ним з недоліків і чинників, що знижують ефективність (в тому 
числі і безпеку) функціонування комп'ютерних мереж IoT є 
стратегія на централізованого управління хмарними ресурса-
ми. Це підтверджується фактами успішно проведених зловми-
сних атак на ключові вузли комутації IoT. 

Слід зауважити, що створення децентралізованого IoT – 
складне завдання. Необхідно розробити протоколи виявлення 
пристроїв, безпеки та управління ідентичністю, реалізувати 
схеми довіри, інтегрувати в мережу криптовалюту і вирішити 
багато інших завдань. 

Проведені дослідження показали, що однією з первинних 
завдань в переліку є розробка оптимальної топологічної струк-


