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Анотація. В статті розглянуто питання оцінки безпеки системи за-

хисту інформаційної системи шляхом аналізу ризиків. Для тестування 
системи захисту інформації ІС періодично проводиться аналіз інформаційних 
ризиків, який дозволяє виявити загрози інформаційній безпеці. Наразі існують і 
використовується різні методики аналізу інформаційних ризиків, основна 
відмінність яких полягає в шкалах оцінювання рівня ризику: кількісних чи 
якісних. На основі проаналізованих існуючих методів тестування і оцінки враз-
ливостей АС, їх переваг і недоліків, для можливості подальшого 
співставлення затрачених ресурсів та захищеності ІС, зроблено висновок 
щодо визначення оптимального методу тестування системи захисту 
інформації в контексті побудованого імітаційного полігону захисту критичних 
інформаційних ресурсів. Розроблено та реалізовано імітаційний полігон 
захисту критичних інформаційних ресурсів на базі прикладного програмного 
забезпечення GNS3. Серед розглянутих методів тестування та аналізу 
ризиків АС було визначено оптимальну методологію iRisk для тестування 
системи захисту інформації на базі імітаційного полігону захисту критичних 
інформаційних ресурсів. 

Розглянуто кількісний метод оцінки захищенності iRisk. Узагальнена оцінка 
ризику iRisk розраховується з урахуванням наступних параметрів: Vulnerability — 
оцінка вразливості, Threat — оцінка загрози, Control — оцінка мір безпеки. 
Методика в собі містить загальну систему оцінки вразливостей CVSS, що дає 
змогу користуватись постійно актуальними коефіцієнтами для розрахунку 
вразливостей, а також мати перелік всіх основних вразливостей, які пов'язані 
з всіма сучасними програмними продуктами, що можуть використовуватись 
в АС. Розглянуті відомі вразливості програмно-апаратного забезпечення 
полігону і розраховано стійкість побудованої мережі до конкретних загроз 
методом iRisk. 

Ключові слова: інформація, моделювання, безпека, загрози, вразливості. 
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Abstract. In this article, the research of information system protection by analy-

zing the risks for identifying threats for information security is considered. Information 
risk analysis is periodically conducted to identify information security threats and test 
the information security system. Currently, various information risk analysis techniques 
exist and are being used, the main difference being the quantitative or qualitative risk 
assessment scales. On the basis of the existing methods of testing and evaluation of 
the vulnerabilities for the automated system, their advantages and disadvantages, for 
the possibility of further comparison of the spent resources and the security of the 
information system, the conclusion was made regarding the determination of the 
optimal method of testing the information security system in the context of the 
simulated polygon for the protection of critical information resources. A simulation 
ground for the protection of critical information resources based on GNS3 application 
software has been developed and implemented. Among the considered methods of 
testing and risk analysis of the automated system, the optimal iRisk methodology was 
identified for testing the information security system on the basis of the simulated. 

The quantitative method Risk for security estimation is considered. Generalized iRisk 
risk assessment is calculated taking into account the following parameters: Vulnerabili-
ty — vulnerability assessment, Threat — threat assessment, Control — assessment of 
security measures. The methodology includes a common CVSS vulnerability assessment 
system, which allows you to use constantly relevant coefficients for the calculation of 
vulnerabilities, as well as have a list of all major vulnerabilities that are associated with all 
modern software products that can be used in the automated system. The known 
software and hardware vulnerabilities of the ground are considered and the resistance of 
the built network to specific threats by the iRisk method is calculated. 

Keywords: information; simulation; security; threats; vulnerability. 
 
Вступ 
Для дослідження системи захисту інформації ІС періодично проводиться 

аналіз інформаційних ризиків, який дозволяє виявити загрози інформаційній без-
пеці і в свою чергу використовувати та впроваджувати відповідні міри по їх 
нейтралізації [1]. Спираючись на проведену розробку і дослідження імітаційного 
полігону захисту критичних інформаційних ресурсів на базі прикладного 
програмного забезпечення GNS3 [2], можна зробити висновок, що тестування і 
оцінку побудованої захищеної мережі варто розглядати в контексті тестування 
технічних характеристик, впливу налаштувань на рівень захищеності АС в 
цілому, а також в контексті застосованих засобів захисту інформації. 
Опираючись на те, що кількісні методики при проведенні аналізу ризиків на 
програмно-технічному рівні захисту і якщо не враховувати організаційно-технічну 
складову, мають більшу ефективність, то слід обрати саме кількісну методику 
оцінки захищеності [3, 4].  

Враховуючи те, що акцент робиться саме на програмно-апаратному та 
мережовому рівні захисту інформації, ставиться задача дослідження імітаційного 
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полігону захисту критичних інформаційних ресурсів методом iRisk для 
ефективної оцінки рівня захищеності мережі.  

Виконання досліджень 
Метод iRisk характеризується формально однією з найпростіших оцінок 

кількісних ризиків інформаційної безпеки АС. В загальному вигляді 
розраховується за наступною формулою:  LKL�� =  �}sGIO@J�LGL£N ∗ /ℎ@OJ£� � ]?I£@?Gs (1) 
де Vulnerability — оцінка вразливості, Threat — оцінка загрози, Control — оцінка 
мір безпеки. Дана методика використовує в собі іншу методику Common 
Vulnerability Scoring System v3.0 (CVSS V3) для оцінки вразливостей.  

Формально розрахунок відбувається за не складною формулою, проте через 
те, що методика в собі містить загальну систему оцінки вразливостей CVSS, яка 
на практиці підтримується лідерами ринку в сфері захисту інформації, що дає 
змогу користуватись постійно актуальними коефіцієнтами для розрахунку враз-
ливостей, а також мати перелік всіх основних вразливостей, які пов'язані з всіма 
сучасними програмними продуктами, що можуть використовуватись в АС [5]. 

Vulnerability (вразливість). Спершу розрахуємо Vulnerability (вразливість), 
для чого використаємо стандарт CVSS v3 [6]. Під час обрахунку використо-
вується велика кількість коефіцієнтів, тому для зручності скористаємось 
програмним забезпеченням Національного інституту стандартів і технологій і 
просто задавши правильно параметри отримаємо результат обчислень у вигляді 
шкали від 1 до 10, де 1 відповідатиме найнижчий рівень, тобто відсутність 
вразливості, а значенню 10 відповідатиме критична вразливість, яку необхідно 
негайно усунути. В стандарт входить три групи метрик, необхідних для 
розрахунку, базова, часова та контекстна.  

Значення метрики прийнято публікувати у вигляді пари з вектора (конкретні 
значення окремих показників) і числового значення, розрахованого на основі всіх 
показників і за допомогою формули, визначеної в стандарті. На рис. 1 зображено 
всі необхідні параметри для розрахунку контекстної метрики полігону захисту 
критичних інформаційних ресурсів.  

 
Рис. 1. Контекстна метрика полігону захисту критичних інформаційних ресурсів 
 
Оцінка загрози (Threat). Згідно з даним стандартом загроза пояснюється як 
негативна подія, котра може виникнути в результаті того, що буде використано 
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переваги вразливості. Для того аби зробити рівняння максимально простим 
і зрозумілим, методика iRisk концентрується на двох основних компонентах: 
вплив і ймовірність.  

Вплив (Impact) — це сума шкоди, яку цей інцидент принесе організації. 
В рамках рівняння iRisk SecureState в даний час використовуються наступні 
критерії для визначення впливу. За замовчуванням встановлено наступні 
значення, проте їх можна змінити відповідно до потреб оцінюваного об’єкту: 
фінансовий (25) — чи можуть загрози зруйнувати фінансові потоки організації; 
стратегічний (15) — чи можуть загрози призвести до довгострокових стратегіних 
втрат; операціний (25) — чи матимуть загрози вплив на безперебійність роботи; 
відповідність законодавству (25) — чи зможуть загрози вплинути на здатність 
дотримуватися стандартів; репутація (10) — чи може вплинути на відпосини 
з клієнтами. 

Іншим основним компонентом загрози є ймовірність. Для оцінювання ймовір-
ності в iRisk береться до уваги два чинника, річна очікувана кількість реалізацій 
загроз і рівень знань та доступу необхідний зловмиснику (таблиця кореляції між 
рівнем знань/доступу та річною кількістю реалізації загроз (ARO) [6]).  

Загроза розраховується за формулою 2, де Likelihood (кореляція з таблиці 
ARO [6]). Якщо загроза знаходиться в шкалі від 100 до 50 — рівень ризику 
високий, від 50 до 10 — середній від 1 до 10 — низький: 

/ℎ@OJ£ =  Impact ∗ Likelihood (2) 
Control (оцінка мір безпеки). На підставі визначення організації ISACA 

в iRisk для забезпечення безпеки можуть застосовуватись профілактичні засоби, 
засоби направлені на виявлення, виправлення чи стримування. 

Відповідно до стандарту заходи мають наступні рейтинги: профілактич-
ний — 5, виявлення — 4, виправлення — 3, стримування — 3.  

Наступним кроком є визначення Controls (ефективності), вона згідно 
стандарту має п’ятибальну шкалу, оцінка 5 ставиться у тому випадку, якщо 
засоби захисту інформаціїї в мережі значно перевищують мету, 4 — перевищує 
мету, 3 — реалізація відповідає меті, 2 — реалізація не повністю задовольняє 
свою мету, 1 — трохи відповідає своїй меті.  

Склавши показники за CVSS отримуємо наступні значення:  
 optimized (801–1000) — засіб не може бути розроблений або реалізований 

краще; 
 managed (601–800) — продовжує вдосконалюватись;  
 defined (401–600) — засоби захисту чітко визначені та зменшують ризик до 

помірного; 
 initial/Ad-Hoc (1–200) — забезпечує лише деяку цінність захисту. 
Отже, три основні компоненти, які фігурують в методі iRisk збалансовують 

один одного. Найвищий можливий бал для загрози становть 100, який 
помножений на максимальну вразливість (10). Тобто потенційно 1000 балів, яка 
компенсується потенційно ідеально реалізованим захистом, в кінці лишатиме 
нульовий ризик. На практиці, це майже не досяжно і в будь-якому випадку 
лишається якась частина залишкового ризику. Тобто ризик варіюється в 
значеннях від 0 до 1000, в даному випадку чим менше значення отримуємо, тим 
захищенішою є АС.  
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Побудований імітаційний полігон кібербезпеки має не так багато 
вразливостей, через якісне обладнання, розмежування доступу, яке поділяє 
мережу на демілітаризовану зону, внутрішню та зовнішню мережу, а також 
налаштувань мережі, через які, обмежена можливість доступу до мережі ззовні, 
обмежена кількість половинчастих з’єднань, що призводить до зменшення 
ефективності DdoS атак, можливості сканування мережі та ін [2]. Та все ж, 
залишаються вразливості на програмно-апаратному рівні. Далі ми розглянемо 
деякі з них, розрахунок захищеності полігону захисту критичних інформаційних 
ресурсів буде проведено методом iRisk.  

Вразливість Cisco IOS Arbitrary Command Execution Vulnerability (CVE-2012-
0384). Для розрахунку Vulnerability обрахуємо базову метрику, для більшої 
коректності робимо поправку на захищеність полігону кібербезпеки і 
розраховуємо метрику середовища і часову, як і було описано вище. 

Base Score Metrics {Attack Complexity = Low; Privileges Required = Low; User 
Interaction = None; Scope= Unchanged; Confidentiality Impact = High; Integrity 
Impact = High; Availability Impact = High} 

Temporal Score Metrics Score Metrics {Exploitability = Functional exploit exist} 
Environmental Score Metrics {Base Modifiers {Attack Vector = Local; Attack 

Complexity = Low; Privileges Required = Low; User Interaction = None} {Scope = 
Unchanged} {Impact Metrics {Confidentiality Impact = Low; Integrity Impact = Low; 
Availability Impact = High}} {Impact Subscore Modifiers {Confidentiality Requirement 
= Low; Integrity Requirement = Low; Availability Requirement = Low}}} 

Результуючим обчисленням базового рівня є оцінка разливості в 7.8 з 10, 
що і приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Базова метрика 
вразливості CVE-2012-0384 
для полігону кібербезпеки 

 
Рис. 3. Базова метрика 
вразливості CVE-2012-1342 
для полігону кібербезпеки 

 
Враховуючи те, що загроза повинна реалізовуватись з середини і перш за 

все орієнтована на те, що нею скористається звичайний користувач без 
адміністраторських прав, і очікувану кількість загроз оцінити як високу, то з 
таблиці ARO [6] оберемо кореляційне значення Impact = 0.9. Звісди, згідно 
формули 2 Threat = = 0.9 * 100 = 90. 

Судячи з наведеного вище, значення Controls оцінюємо в 650, що 
означатиме продовжує розвиватись.  

Тобто значення для вразивості Cisco IOS Arbitrary Command Execution 
Vulnerability (CVE-2012-0384) iRisk = (7.8 * 90) — 650 =50. 
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Вразливість Cisco Access Control Bypass Vulnerability (CVE-2012-1342). 
За аналогічною схемою як і для вразливості CVE-2012-0384 розрахуємо 
значення iRisk. 

Base Score Metrics {Attack Vector = Network; Attack Complexity = Low; Pri-
vileges Required = None; User Interaction = None; Scope= Changed; Confidentiality 
Impact = None; Integrity Impact = Low; Availability Impact = Impact None} 

Що при розрахунку в CVSS v3.0 калькуляторі дає значення Vulnerability = 
5.8 (рис. 3). 

Розрахунок значення Threat (загрози) = 1.4*0.72*100 = 108, звідси значення 
iRisk= (5.8 * 108) – 610 =16.4, що означатиме, що вразливість буде приблизно 
рівна нулю, тобто можна зробити висновок, що даною вразливістю зловмисник 
може скористатись з малою ймовірнюстю. 

Вразливість EternalBlue (CVE-2017-0144). Проведемо розрахунок 
значення iRisk для вразливості CVE-2017-0144 EternalBlue. 

Базова метрика для вразливості EternalBlue буде мати наступні 
параметри. Резулятат відображено на рис. 4.  

Base Score Metrics {Attack Vector = Network; Attack Complexity = High; 
Privileges Required = None; User Interaction = None; Scope= Unhanged; 
Confidentiality Impact = High; Integrity Impact = High; Availability Impact = High}  

Так як атака проводиться ззовні і ймовірність її є дуже великою, 
зловмисник повинен бути експертом зі злому, згідно методології iRisk в данному 
випадку значення загрози Threat = Impact*Likelihood, значення Impact= 100, а 
кореляцыйне значення Likelihood = 0.7.  

Звідси можна розрахувати значення iRisk для CVE-2017-0144, без патча 
безпеки від 14 березня 2017. iRisk = (8.1*70) – 0 = 567 

Вразливість Meltdown (CVE-2017-5754). Розрахуємо значення iRisk для 
полігону кібербезпеки, рахуючи, що не встановлений патч KAISER.  

Розрахуємо базову метрику для вразливості Meltdown (CVE-2017-5754), 
результат якої відображено на рис. 5. 

Base Score Metrics {Attack Vector = Local; Attack Complexity = High; Privileges 
Required = Low; User Interaction = None; Scope= Changed; Confidentiality Impact = 
High; Integrity Impact = None; Availability Impact = Impact None} 

 
 

Рис. 4. Базова метрика вразливості 
CVE-2017-0144 EternalBlue 

Рис. 5. Базова метрика вразли-
вості CVE-2017-5754 Meltdown  

 
Враховуючи, що зловмисник може діяти як зовні так і з середини і атака 

може проводитись часто, а зловмисник може мати просто продвинутий рівень 
навичок, і код атаки викладено в великих кількостях статей, то це дасть 
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кореляційне значення Impact = 0.9, а значення Threat (загрози) буде рівним 
100*0.9 = 90. 

Результуюче значення iRisk для Meltdown (CVE-2017-5754) буде рівним 
iRisk=5.6*90-0 = 504, так як без патча KAISER данна вразивість ніяк не 
виявлялась і була закладена в архітектуру більшості сучасних процесорів. 

Вразливість SPECTRE (CVE-2017-5753, CVE-2017-5715). Розрахуємо 
значення iRisk для вразливості Spectre. Базова метрика в обох варіацях 
реалізації вразливостей однакова, результати розрахунку представлені на рис. 
6.  

Base Score Metrics {Attack Vector = Local; Attack Complexity = High; Privileges 
Required = Low; User Interaction = None; Scope= Changed; Confidentiality Impact = 
High; Integrity Impact = None; Availability Impact = Impact None} 

                                      
Рис. 6. Базова метрика вразливості Spectre CVE-2017-5753 і CVE-2017-5715 
 

В обох випадках з Spectre ми маємо справу з тим, що процесор вчиться 
швидше виконати один процес на прикладі виконання іншого процесу, тим 
самим фактично дозволяючи другому процесу контролювати хід виконання 
першого. Універсальних патчів для виправлення Specter пока немає, і захистом 
від CVE-2017-5715 пропонується постійно очищувати кеш і прибирати код з 
ядра.  

Розрахуємо значення iRisk для CVE-2017-5715, враховуючи складність 
точної реалізації і вплив лише на конфіденційність інформації, тому значення 
Impact = 50, (включаючи фінансовий, репутаційний та стратегічний вплив), 
враховуючи те, що вразливістю будуть намагатися скористатися в основному 
зовні і зловмисник повинен мати продвинуті технічні навички, то кореляційне 
значення Likelihood = 0.64. Дані параметри характерні як для CVE-2017-5753 так 
і CVE-2017-5715. 

Проте параметри Controls в данному випадку треба оцінювати по різному, 
зокрема враховуючи що для вразливості CVE-2017-5715 випущені патчі які 
частково вирішують дану проблему лише в деяких випадках, то значення 
Controls можна вважати Initial/Ad-Hoc=100 забезпечує лише деяку цінність 
захисту, що стосується CVE-2017-5753, то Controls можна вважати ріним 0, так 
як наразі дана проблема не вирішена.  

Звідси для CVE-2017-5715 iRisk = (5.6*50*0.64) – 100 = 79.2. 
Для CVE-2017-5753 iRisk = (5.6*50*0.64) – 0 = 179.2 
 
Висновки 
Для дослідження було обрано методологію iRisk, перш за все тому, що дана 

методика є безкоштовною, достатньо інформативною, включає в собі іншу 
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методику CVSS v3 для оцінки вразливостей, яка активно підтримується 
Національним інститут стандартів і технологій. Протестовано АС відносно 
наступних вразливостей: Cisco IOS Arbitrary Command Execution Vulnerability 
(CVE-2012-0384), Cisco Access Control Bypass Vulnerability (CVE-2012-1342), 
EternalBlue (CVE-2017-0144), Meltdown (CVE-2017-5754), Spectre (CVE-2017-
5753) (CVE-2017-5715), зроблено висновки щодо стійкості побудованої мережі 
до конкретних загроз методом iRisk, де значення ранжуються від 0 до 1000, 
а нулю відповідає АС, в якій можна знехтувати даною вразливістю, тоді як при 
максимально великому значенні, якщо воно перевищує 100 необхідно 
вирішувати данну вразливість. Чим вище значення iRisk тим критичнішою є 
вразливість і має більший пріоритет для захисту АС.  
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