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ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОК ПАРАМЕТРІВ В СИСТЕМІ НАДАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 
 
В роботі проведено аналіз підсистеми надання доступу до державного інформаційного ресурсу с точки зору 

інформаційної безпеки. 

В процесі дослідження сформульовано та доведено твердження: якщо державна інформаційна система орієн-

тована на визначену предметну область, а задача обслуговує її з ціллю 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖), то в рамках засобів державної 

інформаційної системи, можна встановити наявність суперечності, яка може мати місце в 𝐶𝑖(𝑍𝑎𝑖). Система 

{𝑆𝑃𝑅&𝐴𝑧[𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)]} в системі надання повноважень є повна по відношенню 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖), де  𝑍𝑎𝑖 ∈ 𝑊𝑖. 

Розглянуто положення, які необхідні, для проведення аналізу обґрунтованості розв’язку задачі взаємодії 

прикладного програмного забезпечення з системою надання повноважень. На базі цього будуть побудовані 

моделі захищеного доступу до державних інформаційних систем. 
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Постановка проблеми: При побудові 

систем надання повноважень (𝑆𝑁𝑃), розв’язу-

ється задача надання повноважень не користу-

вачеві, який отримав статус 𝑆𝐾 користувача 

системи захисту доступу до інформаційної 

системи 𝐷𝐼𝑆, а надається повноваження задачі, 

що представляється 𝑆𝐾 і потребує тих, чи інших 

даних, включаючи дані, що відносяться до 

категорії таємних або характеризуються 

параметром 𝑟𝑖(𝑥) де 𝑟𝑖 міра таємності даних 𝑥𝑖 

[1]. Положення, яке приймається, полягає у 

тому, що міра таємності визначається на 

наступних етапах: на першому етапі вона 

визначається на основі експертних оцінок, при 

проектуванні 𝐷𝐼𝑆, на наступних етапах вона 

визначається на основі аналізу представлених 

даних про задачу, яка для свого розв’язку 

потребує даних, що характе-ризуються 

параметром таємності 𝑟𝑖. На основі величини 

параметра 𝑟𝑖 формується структура таємних 

даних, яка має ієрархічний характер. В процесі 

функціонування системи 𝐷𝐼𝑆 рівні таємності 

даних, які визнані такими, що є таємними, 

можуть мінятися. Система 𝑆𝑁𝑃 для надання 

повноважень задачі 𝑧𝑎𝑖 на використання даних 

{𝑗(𝑥𝑖𝑠), … , 𝑗(𝑥𝑖𝑘)}, аналізує наступні дані: 

параметри задачі та даних, за якими звертається 

задача, аналізує ціль, яку в результаті розв’язку 

задача передбачає досягти та аналізує 

обґрунтування необхідності розв’язку задачі. 

Перші два фактори представляються 

зрозумілими на якісному рівні. Третій фактор 

потребує додаткового аналізу, оскільки 

стосується обґрунтування необхідності 

розв’язку задачі, яке, в традиційному розумінні 

цього терміну, ніяк не пов’язувалося з 

процесами аналізу систем типу 𝑆𝑁𝑃 чи 𝑆𝐷&𝑆𝐷.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Приведені аспекти ілюструють складність 

задач, що пов’язані з оцінками даних і відпо-

відно з мірою їх захисту, який реалізується че-

рез управління доступом до них користувачів, 

що мають різні права на використання цих да-

них. Тому, задачі, що досліджуються та розв’я-

зуються в роботі, є цікавими та актуальними. 

Подібними проблемами займається цілий 

ряд відомих вчених [2,3], до яких можна віднес-

ти: О.Г. Корченко, М.Є. Шелест, О.Є. Архіпов, 

О.О. Замула, М.Т. Корнійчук, В.В. Мохор, І.К. 

Совтус, та ін. Серед закордонних науковців, які 

активно працюють у цій сфері є В.П. Буянов, 

Я.Д. Вишняков, В. І. Завгородній, П.В. Грабо-

вий, Б.С. Марашада, І.С. Медведовський, С.О. 

Петренко, А. Сайлім, С.В. Сімонов, Р.П. Томас, 

Є. Хорі, В.В. Черкасов та ін. Приймаючи до 

уваги приведене вище, можна стверджувати, 

що тема запропонованої роботи є новою та 

актуальною. 

Мета роботи полягає у вирішенні науково-

прикладної задачі побудови інформаційних за-

собів, для реалізації методів підвищення рівня 

захисту даних в державних інформаційних 

системах. 

Основні результати дослідження. Розгля-

немо наступні положення, які будемо вважати 
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основою, для проведення аналізу обґрунтова-

ності розв’язку задачі 𝑍𝑎𝑖, що співпрацює з 𝑆𝑁𝑃. 

Положення 1. Довільна 𝐷𝐼𝑆, що орієнтована 

на обслуговування предметної області 𝑊𝑖, 

вміщає всі дані про 𝑊𝑖, які необхідні, для 

обслуговування запитів користувачів даних з 

𝑊𝑖 та для забезпечення всіх вимог  по такому 

обслуговуванні, включаючи умову забезпе-

чення захисту обслуговування. 

Приведене положення означає, що 𝐷𝐼𝑆 

повинно вміщати не тільки дані, що 

відображають текучий стан 𝑊𝑖, а і всю 

інформацію, яка необхідна для забезпечення 

параметрів обслуговування, в якості якого, 

будемо розглядати параметр, що визначає 

необхідний рівень безпеки обслуговування. В 

цьому випадку система 𝑊𝑖 в цілому і система 

𝑆𝑁𝑃 конкретно, повинна мати необхідну інфор-

мацію, для забезпечення заданого рівня безпе-

ки. Тому, розглянемо, якого типу інформаційні 

особливості використовується, для визначення 

обґрунтованості потреби у розв’язку текучої 

задачі 𝑍𝑎𝑖 на основі використання системи 𝐷𝐼𝑆, 

або на основі використання таємних даних з 

𝐷𝐼𝑆, що використовує система 𝑆𝑁𝑃. До такого 

типу інформаційних особливостей відноситься 

те, що використовуються не тільки дані, а і їх 

інтерпретація, які формуються в рамках 𝐷𝐼𝑆 і 

для використання такої особливості не має 

необхідності проводити додатковий аналіз сис-

теми 𝐷𝐼𝑆. Цей аспект відображає виконання 

умови незалежності функціонування 𝐷𝐼𝑆 від 

𝑊𝑖. До інших особливостей інформації 

відноситься наступне: 

якщо були звернення до 𝐷𝐼𝑆 за 

інформаційними елементами, в наданні яких  

𝐷𝐼𝑆 відмовив через те, що в системі їх не було, 

хоча ціль задачі передбачала їх використання в 

процесі розв’язку, то цей факт 

використовується як інформаційна особливість, 

що характеризує систему і задачу 𝑍𝑎𝑖 , 
інформаційною особливістю є ситуація, 

коли параметри текучої задачі 𝑍𝑎𝑖 відрізняється 

від параметрів попередніх задач 𝑍𝑎𝑗 на 

величину більшу заданого порогу δ𝑐, який 

визначається на основі аналізу цілей задач 

𝑍𝑎𝑖 , 𝑍𝑎𝑗 , а також, якщо дані, що 

використовуються для її розв’язку 

відрізняються від даних інших задач не більше 

ніж на величину заданого порогу δ𝐷 , 
інформаційною особливістю є ситуація, 

коли виконується попередня умова, але цілі 

задач рівні в межах δ𝑐, а дані, що 

використовуються, для розв’язку задачі, відріз-

няються від даних попередніх задач на вели-

чину більшу ніж задана величина порогу δ𝐷. 

Перший тип інформаційної особливості що 

використовується, як обґрунтування необхід-

ності розв’язку задачі 𝑍𝑎𝑖 полягає у наступ-

ному. Оскільки 𝐷𝐼𝑆 в першу чергу, орієнтована 

на надання даних користувачеві, то у випадку, 

коли система мусить відмовити у наданні 

послуги, задача, що повинна надати 𝐷𝐼𝑆 додат-

кову інформацію і орієнтована на елімінацію  

такої ситуації приймається обґрунтованою. Це 

обґрунтування визначається на основі аналізу 

цілі, в якій описується факт поповнення 𝐷𝐼𝑆 

деяким класом даних з предметної області 𝑊𝑖. 

Друге обґрунтування полягає у аналізі того, 

чи  цілі розв’язку задачі достатньо відрізняю-

ться, для вибраного класу задач, від цілей 

попередніх задач. Ця умова є гарантією того, 

що різні користувачі не звертаються до 𝐷𝐼𝑆 за 

даними для розв’язку однієї і тієї ж задачі, які в 

заданому наближенні є однаковими. В цьому 

випадку 𝐷𝐼𝑆 може надавати додаткову послугу 

SK, яка полягає у тому, що 𝐷𝐼𝑆 відповідному 

користувачу надає інформацію про те, що зада-

ча, з якою звернувся SK до SNP уже розв’язу-

валась. Якщо нова задача  полягає у повторному 

запиті до одних і тих же даних, то цей факт 

реєструється в SNP та активізується перевірка 

актуальності повторного запиту за одними і ти-

ми ж даними. В цьому випадку, SB може пере-

віряти, чи повторний раз звертається той самий 

SK, чи інший та може виконувати інші додатко-

ві перевірки, які визнаються заданим рівнем 

безпеки. 

В третьому випадку аналізуються дані, які 

передбачаються використовувати для розв’язку 

задач. Якщо ці дані достатньо відрізняються від 

даних, що використовувались в інших задачах 

𝑊𝑖, що визначається порогом δ𝐷  а цілі розв’яз-

ку задачі подібні в межах заданого порогу 

подібності δ𝑐 , то така інформація враховується 

при визначенні обґрунтування необхідності 

розв’язку відповідної задачі. 

Для реалізації якісно описаних умов на-

дання повноважень системою 𝑆𝑁𝑃, необхідно 

формалізувати відповідні процедури, завдяки 

чому виникає можливість їх узагальнити, до-

вести несуперечність на рівні реалізації необ-

хідного аналізу та довести інші властивості від-

повідних алгоритмів реалізації процесів 

надання доступу, наприклад їх повноту. Крім 

того, формалізація опису відповідних процедур 

дозволить встановити додаткові залежності між 
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елементами відповідних алгоритмів. Введемо 

наступне визначення і положення. 

Визначення 1. Перетворення F(𝑥𝑖1 … 𝑥𝑖𝑘),  
що реалізуються системою 𝑆𝑁𝑃, називаються 

замкнутими, якщо, при реалізації F(𝑥𝑖1 … 𝑥𝑖𝑘),  
використовується тільки ті 𝑥𝑖1, що знаходяться 

в 𝐷𝐼𝑆. 

Положення 2.  Процеси, що реалізуються в 

𝑆𝑁𝑃 повинні бути замкнутими (реалізуватися в 

рамках 𝐷𝐼𝑆 ). 

Приведене положення орієнтоване на 

забезпечення автономії роботи 𝑆𝑁𝑃, що є 

одним з важливим факторів забезпечення 

безпеки.  

Твердження 1. Якщо 𝐷𝐼𝑆 орієнтована на 𝑊𝑖, 

а задача 𝑆𝑁𝑃 обслуговує 𝑊𝑖 з ціллю 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖), то 

в рамках засобів 𝐷𝐼𝑆 можна встановити 

наявність суперечності, яка може мати місце в 

С(𝑆𝑁𝑃). 

Якщо маємо залежність 𝑥𝑖1 ∗ 𝑥𝑖2 ∗, . . . ,∗
𝑥𝑖𝑘 → 𝑥𝑗1 ∗, . . . ,∗ 𝑥𝑗𝑚, то для вибору ξ𝑖𝑗𝑢 ∈
∑𝑖 будемо використовувати критерії, що 

визначаються семантичними параметрами 

σ[𝑗(𝑥𝑖)] ∗ σ[𝑗(𝑥𝑗)] = 𝑃𝑖, де 𝑃𝑖 ∈ [α, β]. Тоді, 

критерієм буде величина 𝑃𝑖 ∈ [γ𝑖1, γ𝑖2], де має 

місце [γ𝑖1, γ𝑖2] ⊂ [α, β] з діаметром ∂γ𝑖 ≤ 𝑟𝑖. 

Якщо має місце ∀(𝑥𝑖 ∈ 𝐷𝐼𝑆)[𝑥𝑖 ∈ 𝑊𝑖]&∀(𝑥𝑗 ∈

𝐷𝐼𝑆)[𝑥𝑗 ∈ 𝑊𝑖] та 𝑥𝑖: = 𝑗(𝑥𝑖) , 𝑥𝑗: = 𝑗(𝑥𝑗), то в 𝐷𝐼𝑆 

існує таке 𝑥𝑘: = 𝑗(𝑥𝑘), для якого маємо ще 

співвідношення:[σ(𝑥𝑘 , 𝑥𝑖) ∨ σ(𝑥𝑘 , 𝑥𝑗)] ∈

[γ𝑖1, γ𝑖2] ∈ [α, β]. 

Розглянемо випадок, коли такий 𝑥𝑘 в 𝐷𝐼𝑆 не 

існує. Тоді можна записати 

∀(𝑥𝑖 ∈ 𝑊𝑖)∃(𝑥𝑘 ∈ 𝑊𝑖)[σ(𝑥𝑘 , 𝑥𝑒) ∈ [γ𝑖1, γ𝑖2]]. 

Якщо це має місце і ∑𝑖 ∈ 𝐷𝐼𝑆 є не 

суперечлива, то існує вивід: 

[(𝑥𝑖1 ∗, . . . ,∗ 𝑥𝑖𝑚) ∈ 𝐷𝐼𝑆] → (𝑥𝑖1 ∗, . . . ,∗
𝑥𝑖𝑚) → ∃𝑥𝑒{σ(𝑥𝑘 , 𝑥𝑒) ∈ [γ𝑖1, γ𝑖2]}. 

Таким чином, існує наступний вивід: 

{∀(𝑥𝑖𝑗 ∈ 𝐷𝐼𝑆)[(𝑥𝑖1 ∗, . . . ,∗ 𝑥𝑖𝑚)]&∀[𝑥𝑖𝑘 ∈

𝐶𝑖(𝑍𝑎𝑖)][𝑥𝑗1 ∗, . . . ,∗ 𝑥𝑗𝑘]} → ∃𝐴1(𝑥𝑖𝑗 ∗

𝑥𝑗𝑘)&[¬∃𝐴2(𝑥𝑖𝑗, 𝑥𝑗𝑘) = 𝐴1]. 
Тому відсутність аномалії може бути 

доведена на основі використання [𝑈 ∈
𝐷𝐼𝑆]&[𝐶(𝑍𝑎𝑖)]. 

Важливою задачею, яка повинна 

розв’язуватися по відношенню до системи 𝑆𝑁𝑃, 
є задача визначення повноти цієї системи, на 

алгоритмічному рівні [8]. Це має наступну 

інтерпретацію в 𝑆𝑁𝑃. Система 𝑆𝑁𝑃 при наданні 

повноважень, повинна реалізувати алгоритми 

перевірок, які відповідали би вимогам системи 

безпеки 𝑆𝐵. Це означає, що кількість рівнів 

перевірок надання повноважень повинна 

відповідати кількості рівнів таємності або: 

[∑ 𝑟𝑖(𝑥𝑗) = 𝑚

𝑛

𝑖=1

] & [∑ (𝐴𝑙𝑗
𝑝(𝑍𝑎𝑖)) ≤ 𝑚

𝑘

𝑗=1

], 

де 𝑚 - кількість рівнів таємності 𝑟𝑖 , 𝐴𝑙𝑗
𝑝
 

алгоритм перевірок, який може реалізувати 

одну, або кілька перевірок. Кількість таких рів-

нів тісно пов’язана з кількістю різних можли-

востей по наданню доступу. Такі можливості 

зв’язані з різними типами використання інфор-

мації, до якої надається доступ. Прикладом та-

ких типів використання інформації можуть слу-

жити: 

читання даних (𝑅𝑖), 

запис даних у відповідний рівень таємності 
(𝑊𝑟𝑖). 

перетворення, чи зміна значення даних (𝑃𝐷), 
усування даних (𝑈𝐷). 

Для забезпечення можливості використання 

додаткових рівнів таємності, окрім тих, що 

зв’язані з типами перетворень даних, які будемо 

позначати 𝑟𝑖
𝑝

(𝑥𝑗), введемо рівні таємності, які 

будуть визначатися наступними факторами. В 

рамках 𝐷𝐼𝑆 можуть існувати дані, які з їх 

статусом або їх певними характеристиками, 

взагалі не повинні надаватися ніяким 

користувачам, а їх використання повинно 

реалізовуватися в рамках системи 𝑆𝑁𝑃. Це 

означає, що задача користувача 𝑍𝑎𝑖 , що має ціль 

𝐶𝑖(𝑍𝑎𝑖) яка, для реалізації алгоритму  𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖) 

потребує, на ряду з іншими даними дані 𝑟𝑖
𝑡(𝑥), 

де 𝑟𝑖
𝑡 - означає клас таємності вищого рівня ніж 

рівень таємності 𝑟𝑖
𝑝

(𝑥), де 𝑟𝑖
𝑝
 - рівень таємності 

даних, з якими можуть реалізовуватися 

приведені вище перетворення, або, який надає 

повноваження на здійснення перетворень: 

{𝑅𝑖 , 𝑊𝑟𝑖, 𝑃𝐷𝑖 , 𝑈𝐷𝑖}, не може використовувати 

відповідні дані в рамках 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖). Всі можливі 

та необхідні перетворення над змінними 𝑟𝑖
𝑝

(𝑥𝑗) 

повинні виконуватися в рамках системи 𝑆𝑁𝑃. 

Розглянемо особливості використання алгорит-

мів 𝐴𝑧𝑖, яким будемо співставляти деякі внут-

рішні задачі 𝑍𝑣𝑖. Введемо наступні визначення. 

Визначення 2. Першому рівню таємності 

𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗) відповідають дані 𝑟𝑖

𝑡, для перетворення 

яких в 𝑆𝑁𝑃 існують визначені алгоритми 

𝐴𝑧𝑖 … 𝐴𝑧𝑘, що використовується в процесі 

розв’язування задачі 𝑍𝑎𝑖, алгоритмом 𝐴𝑙𝑖, при 

умові що 𝐴𝑙𝑖 має фрагмент, в якому сформовані 

необхідні дані, для реалізації такого фрагменту, 

до якого включено дані типу 𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗) та 
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описується ціль реалізації відповідного 

фрагменту.  

Формально, це визначення можна описати 

наступним співвідношенням: 

𝑎𝑙𝑖[(𝑥𝑖1, . . . , 𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑖), . . . , )𝐶𝑖(𝑎𝑙𝑖)] → 𝑁𝑆𝑃𝑃 

{∀(𝐴𝑧𝑖 ∈ 𝑆𝑁𝑃)∃𝐴𝑧𝑗[𝐴𝑧𝑗(𝑥𝑖1, . . . , 𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗), . . . , 𝑥𝑖𝑘)]

→ [𝐶𝑖(𝐴𝑧𝑖) ≈ 𝐶𝑖(𝑎𝑙𝑖)]} → 

→ {[𝐴𝑧𝑖 → 𝐶𝑖(𝐴𝑧𝑖)] → [𝐶𝑖(𝐴𝑧𝑖 → 𝐴𝑙𝑖(𝑧𝑎𝑖))]}. 

Визначення 3. Другий рівень таємності 

𝑟𝑖
2𝑡(𝑥𝑗) має місце в тому випадку, коли для 

отримання 𝐶𝑖(𝑎𝑙𝑖) ⊂ 𝐴𝑙𝑖(𝑧𝑎𝑖) в 𝑆𝑁𝑃 не існує 

𝐴𝑧𝑖(𝑧𝑎𝑖). На основі аналізу 𝐶𝑖(𝑎𝑙𝑖) та на основі 

аналізу інтерпретації {𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘} вибираються 

алгоритми директивного характеру 𝐴𝑧𝑖, які 

формують результати обчислень, що зводяться 

до даних, які інтерпретуються на дискретній 

множині значень. 

Алгоритми типу 𝐴𝑧𝑖
𝑡 відносяться до класу 

дискретних алгоритмів, які використовуються, 

для розв’язку задач на дискретних множинах 

даних [6,7]. 

Визначення 4. Третій рівень таємності 

𝑟𝑖
3𝑡(𝑥𝑗) має місце в тому випадку, коли на 

основі інтерпретаційних даних 𝑥𝑗 та 

інтерпретації цілі приймаються рішення, про не 

допустимість безпосереднього використання 𝑥𝑗 , 

для розв’язку задачі 𝑧𝑎𝑖 і тому система 

прийняття рішень 𝑆𝑃𝑅, яка є складовою 𝑆𝑁𝑃, 

формує рекомендації по модифікації цілі 𝐶(𝑧𝑎𝑖) 

в задачі 𝑧𝑎𝑖 таким чином, щоб можна було 

уникнути використання 𝑟𝑖
3𝑡(𝑥𝑗). 

Приведені визначення відображають тільки 

один фрагмент шкали міри таємності, який 

представляє собою розширення рівня, що 

відповідає в моделі Белла-Ла-Падула рівню 

«зовсім таємно» [4], який прийнято називати 

класом таємності. Прикладом усіх класів 

таємності що використовуються в цій моделі є: 

клас явної інформації 𝐼 

клас інформації обмеженого використання 

або клас інформації для службового 

використання 𝐹 

клас інформації таємної  𝑇 

клас інформації зовсім таємної 𝑆 

Положення 3. Користувач, який викорис-

товує в 𝑧𝑎𝑖 початкові дані, повинен мати їх 

характеристику та їх ключові параметри. 

Положення 4. Якщо 𝐴𝑙𝑖 ∈ 𝑧𝑎𝑖 використовує 

𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗), то 𝐴𝑙𝑖 , або його фрагмент 𝐴𝑙𝑖 ∈ 𝑧𝑎𝑖, що 

використовує такі дані, повинен представляти 

собою опис причин та цілі їх використання, що 

формально записується у вигляді: 

(𝐴𝑙𝑖 ∈ 𝑧𝑎𝑖) = 𝑎𝑙𝑖1 [(𝑥𝑖1
1 , . . . , 𝑥𝑖𝑚

1 ) ∗. . .∗

𝑎𝑙𝑖𝑗
∗ [𝑟𝑖

𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘), 𝐶𝑖(𝑎𝑙𝑖𝑗
∗ )]] ∗. . .∗

𝑎𝑙𝑖𝑛(𝑥𝑖1
𝑛 , . . . , 𝑥𝑖𝑚

𝑛 ). 

Визначення 5. Алгоритми 𝐴𝑧𝑖
𝑑 ∈ 𝑆𝑁𝑃 

описують декларовані перетворення даних з 

класів 𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗), які вибираються на  основі аналізу 

даних фрагмента 𝑎𝑙𝑖1, коли такий вибір не за-

безпечує необхідної адекватності, або величина 

𝑟𝑖
𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘) , то вибирається алгоритм перет-

ворень 𝐴𝑧𝑖
𝑑 , для яких результат перетворень 

відображається на дискретній множині, що 

може мати різну інтерпретацію. 

Визначення 6. В склад 𝑆𝑁𝑃 входить система 

прийняття рішень 𝑆𝑃𝑅, яка розширює базовий 

склад алгоритмів 𝐴𝑧𝑖
𝑑 ∈ 𝑆𝑁𝑃 і зводить резуль-

тат отриманого розв’язку, до послідовності ре-

комендацій, які виводяться на відповідного 

алгоритму 𝐴𝑧𝑖
𝑑. 

Розглянемо наступні ситуації, виникнення 

яких декларується  приведеними визначеннями 

та положеннями. В залежності від міри 

збільшення таємності в класі 𝑆𝑙, відповідні дані 

користувачу можуть взагалі не надаватися, а 

необхідні перетворення в рамках дозволених 

операцій з останніми реалізуються в середови-

щі 𝐷𝐼𝑆 засобами 𝑆𝑁𝑃. Приведені особливості 

реалізації системи 𝑆𝑁𝑃 представляють собою 

опис можливих способів реалізації засобів за-

хисту, що орієнтовані на забезпечення необхід-

ного рівня таємності типу. Очевидно, що в сис-

темі безпеки 𝑆𝐵(𝐷𝐼𝑆) повинні реалізовуватися 

також засоби безпеки, що орієнтовані на забез-

печення рівнів таємності. Рівень забезпечення 

захисту можна співставляти з засобами безпеки 

доступу, на якому здійснюється ідентифікація і 

аутентифікація користувачів. В залежності від 

інтерпретації даних, або інформаційних еле-

ментів 𝐷𝐼𝑆 і 𝑊𝑖 можна розширювати рівні за-

хисту в класах F, T, S забезпечуючи таке розши-

рення відповідними методами та засобами захи-

сту, що реалізуються на основі класичних під-

ходів до забезпечення безпеки системи 𝐷𝐼𝑆 [5]. 

Оскільки 𝑆𝑁𝑃 вирішує цілий ряд задач по 

захисту інформації рівнів 𝑆 − 𝑆4 , то необхідно 

довести, що система правил, які реалізують 

відповідні засоби захисту є повна. В 

протилежному випадку, могло б виявитися, що 

в рамках 𝑆𝑁𝑃 можуть виникнути задачі, які не 

можуть бути розв’язані, що обумовлює 

некоректність функціонування 𝑆𝑁𝑃. Тому, 

розглянемо наступне твердження. 
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Твердження 2. Система  

{𝑆𝑃𝑅&𝐴𝑧[𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)]} в 𝑆𝑁𝑃 є повна по 

відношенню 𝐴𝑙𝑖
/(𝑍𝑎𝑖). 

Це твердження означає що будь яка задача 

𝑍𝑎𝑖 з 𝑊𝑖 , яка використовує 𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑗)  

представленими засобами, буде мати розв’язок 

що найменше в частині, що стосується змінних 

типу 𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑚). Приймемо, що 

𝐴𝑙𝑖
/(𝑍𝑎𝑖) = 𝐴𝑙𝑖

/
(𝑥𝑖1 ∗. . .∗ 𝑟𝑛𝑡(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘)

𝑖
∗. . .∗

𝑥𝑖𝑚). Тоді можна записати 𝐴𝑙𝑖
/
(𝑥𝑖1 ∗. . .∗

𝑟𝑛𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘) ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚) → 𝐴𝑙𝑖
/
(𝑥𝑖1 ∗. . .∗

[𝑟𝑛𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘), 𝐶𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘)] ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚).  

Оскільки 𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘) → 𝐶𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘),, 

то якщо довільна операція в 𝐶𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚) не 

допустима по умовах 𝑆𝑁𝑃, що відображається в  

𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚), у вигляді 𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ (𝑥𝑗𝑖 ∗

𝑥𝑗𝑖+1) ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘), то така операція буде замінена 

на операцію ⊗, яка у відповідності з 𝐴𝑧𝑖 є 

допустимою і тоді, 𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ (𝑥𝑗𝑖 ⊗ 𝑥𝑗𝑖+1) ∗

. . .∗ 𝑥𝑗𝑘) → 𝐶𝑖
∗ (𝑥𝑗1, . . . , 𝑥 𝑗𝑘

). Якщо 𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗

¬(𝑥𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑗𝑖+1) ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚) то це означає, що 

𝐶𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚) ∉ 𝑊𝑖 неможливо, оскільки має 

місце 𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘) → 𝐽 (𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑘) ⊂

𝐽(𝑊𝑖)) в силу побудови 𝐴𝑧𝑖 ∈ 𝑆𝑁𝑃. Покажемо, 

що в 𝑆𝑁𝑃 існує така ⊗, що не  призводить до 

𝐴𝑧𝑖(𝑥𝑗1 ∗. . .∗ ¬(𝑥𝑗1 ⊗ 𝑥𝑗𝑖+1) ∗. . .∗ 𝑥𝑗𝑚). Якщо 

(𝑥𝑗𝑖 ⊗ 𝑥𝑗𝑖+1) визначена в 𝐽(𝐴𝑧𝑖), то для всіх опе-

рацій, що використовуються в ∑ 𝐴𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

використання (𝑥𝑗𝑖 ⊗ 𝑥𝑗𝑖+1) має допустиму 

інтерпретацію, оскільки 𝐽(𝑊𝑖) є повна, 𝑎𝑗(𝑥𝑗𝑖 ⊗

𝑥𝑗𝑖+1) ∈ 𝐽(𝑊𝑖). Покажемо, що 𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑚) 

при заміні ∗→⊗ не приведе ціль 𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑚) 

до суперечності. Якщо фрагмент (𝑥𝑗𝑖 ⊗ 𝑥𝑗𝑖+1) в 

𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑚) приводить до суперечності 

¬𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑚), то {[𝐶𝑖(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)\(𝑥𝑗𝑖 ⊗

𝑥𝑗𝑖+1)] → [𝐶𝑖 ∗ &(𝐶𝑖
∗ ≺ 𝐶𝑖)]}. Останній конюнкт 

означає, що ціль 𝐶𝑖
∗ зменшила область своєго 

визначення , або 𝐶𝑖
∗ звузила свої функціональні 

можливості, що елімінує можливість виник-

нення аномалії 𝑎𝑛𝑖. Це означає, що 𝐴𝑧(𝑆𝑁𝑃) 

існує для довільного 𝐴𝑙𝑖, оскільки 

𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑖−1, 𝑥𝑗𝑖+1, . . . , 𝑥𝑗𝑘) може бути звуже-

ним. Таке звуження може бути багатократним і 

може допровадити до того, що 𝐶𝑖(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑖−1) 

елімінується з 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖), що інтерпретується, як 

заборона розв’язку задачі 𝑍𝑎𝑖 використовувати 

𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑗1, . . . , 𝑥𝑗𝑘) в контексті 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖). 

Основні результати дослідження. В 

процесі дослідження сформулювало та 

доведено твердження: 

Якщо державна інформаційна система 

орієнтована на визначену предметну область, а 

задача  обслуговує ії з ціллю 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖), то в 

рамках засобів державної інформаційної 

системи, можна встановити наявність 

суперечності, яка може мати місце в 𝐶𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖). 

Система {𝑆𝑃𝑅&𝐴𝑧[𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)]} в 

системі надання повноважень є повна по 

відношенню 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖). 

Висновки та пропозиції. Розглянуто 

положення, які необхідні, для проведення ана-

лізу обґрунтованості розв’язку задачі взаємодії 

прикладного програмного забезпечення з 

системою надання повноважень. На базі цього 

буде побудоване моделі захищеного доступу к 

державним інформаційним системам. 
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Сулима А.А.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ В СИСТЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

В работе проведен анализ подсистемы предоставления доступа к государственному информационному ресурсу 

с точки зрения информационной безопасности. 

В процессе исследования сформулировано и доказано утверждение: если государственная информационная 

система ориентирована на определенную предметную область, а задача обслуживает их с целью 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖) то в 

рамках средств государственной информационной системы, можно установить наличие противоречия, 

которое может иметь место в 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖). Система {𝑆𝑃𝑅&𝐴𝑧[𝑟𝑖

𝑛𝑡(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)]} в системе предоставления 

полномочий является полной по отношению 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖) где  𝑍𝑎𝑖 ∈ 𝑊𝑖. 

Рассмотренные положения, которые необходимы для проведения анализа обоснованности решения задачи 

взаимодействия прикладного программного обеспечения с системой предоставления полномочий. На базе этого 

будут построены модели защищенного доступа к государственным информационным системам. 

Ключевые слова: системы предоставления полномочий, государственные информационные системы, 

формализация средств описания, модели защищенного доступа, защита информации 

 

Sulima O. 

DETERMINATION OF THE PARAMETER ESTIMATES IN THE SYSTEM OF ACCESS RIGHTS. 

The work analyzes the subsystem providing access to the state information resource from the point of view of information 

security. 

In the process of research, the following statement was formulated and proved: if the state information system is oriented 

to a certain subject area, and the task serves them for the purpose of 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖) then within the state information system, it 

is possible to establish the existence of a contradiction that may occur in 𝐶𝑖
𝑐(𝑍𝑎𝑖). The system 

{𝑆𝑃𝑅&𝐴𝑧[𝑟𝑖
𝑛𝑡(𝑥𝑖1, . . . , 𝑥𝑖𝑘)]} in the authorization system is complete with respect to 𝐴𝑙𝑖(𝑍𝑎𝑖) where 𝑍𝑎𝑖 ∈ 𝑊𝑖. 

The considered provisions, which are necessary for the analysis of the reasonableness of the solution of the task of 

interaction of the applied software with the system of authorization. Based on this model will be built secure access to 

government information systems. 

Keywords: authorization systems, state information systems, formalization of description tools, secure access models, 

information protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


