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корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання,
сутність якого полягає в розвитку методу автоматичного активного аналізу
захищеності корпоративних мереж на основі оцінювання якості механізму валідації
вразливостей функціонуючих інформаційних систем.
Безперечно, сьогодні, одним із провідних напрямів забезпечення кібербезпеки
корпоративних мереж є впровадження не лише детектуючих механізмів
кіберзахисту, які несуть завідомо запізнілий характер реагування, але й
превентивних механізмів, серед яких, найперспективнішими залишаються методи
активного аналізу захищеності. Дані методи дозволяють окрім своєчасного
виявлення вразливостей цільової системи (системи над якою здійснюється аналіз)
ще й валідувати їх, тобто підтверджувати можливість реалізації конкретних
вразливостей завдяки моделюванню дій потенційного зловмисника шляхом
проведення повноцінного тестування на проникнення. При цьому, валідація
виявлених вразливостей є ключовим та досить вагомим елементом активного
аналізу захищеності, оскільки деякі з вразливостей є лише теоретичними, інші ж
можуть бути реалізовані за допомогою відомих експлойтів.
Однак, вирішення питання автоматизації процесу активного аналізу
захищеності корпоративних мереж, яке дозволяє мінімізувати основні недоліки
такого аналізу, зокрема, обробка великого об’єму інформації, якість активного
аналізу захищеності, яка залежить від кваліфікації оператора та ризик виведення з

3
ладу цільової системи в процесі валідації її вразливостей, залишається
нерезультативним. Тобто, існує протиріччя між необхідністю оперативного (в
режимі реального часу), якісного виявлення та підтвердження вразливостей
корпоративних мереж і можливостями існуючих методів автоматизації процесу
активного аналізу їх захищеності.
Для досягнення мети підвищення результативності автоматичного активного
аналізу захищеності корпоративних мереж завдяки інтелектуалізації процесу
валідації

вразливостей

програмних

та

апаратних

платформ

на

основі

фаззі-технології було вирішено наступні задачі:
1. Вперше

запропоновано

математичну

модель

аналізу

кількісних

характеристик процесу валідації вразливостей, що ґрунтується на поліномах
Бернштейна, які дозволяють описати динаміку даного процесу. Використання
даної моделі дозволяє отримувати аналітичні залежності для кількості успішно
валідованих та невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків
валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального
циклу валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності
корпоративної мережі.
2. Вперше розроблено методику аналізу якості роботи механізму валідації
виявлених вразливостей корпоративної мережі, яка базується на інтегральних
рівняннях, що враховують кількісні характеристики досліджуваного механізму
валідації вразливостей в певний момент часу. Дана методика дозволяє будувати
закони розподілу показників якості процесу валідації вразливостей та кількісно
оцінювати якість роботи механізму валідації виявлених вразливостей, що в свою
чергу дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та контролювати хід
валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності.
3. Вперше розроблено метод побудови нечіткої бази знань для прийняття
рішень при валідації вразливостей програмних та апаратних платформ під час
активного аналізу захищеності цільової корпоративної мережі, що базується на
використанні нечіткої логіки, яка дає можливість забезпечити отримання
достовірної інформації про якість механізму валідації вразливостей непрямим
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шляхом. Побудована база знань дозволяє формувати вирішальні правила
прийняття рішень щодо реалізації тієї чи іншої атакуючої дії, що в свою чергу
дозволяє розробляти експертні системи для автоматизації процесу прийняття
рішень при валідації виявлених вразливостей цільових інформаційних систем та
мереж.
4. Отримав подальший розвиток метод автоматичного активного аналізу
захищеності корпоративних мереж, який на основі синтезу запропонованих моделі,
методики та методу дозволяє, на відміну від існуючих, абстрагуватися від умов
динамічної зміни середовища, тобто постійного розвитку інформаційних
технологій, що призводить до зростання кількості вразливостей та відповідних
векторів атак, а також зростання готових до використання експлойтів вразливостей
та їх доступності, і враховувати лише параметри якості самого процесу валідації
вразливостей.
Розроблений та доведений до практичної реалізації метод автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної
валідації вразливостей, завдяки оперативному контролю та корегуванню ходу
валідації виявлених вразливостей дозволяє підвищити, згідно

з єдиним

інтегральним показником, якість валідації вразливостей до 20 разів, що в свою
чергу свідчить про підвищення загальної результативності автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
У вступі обґрунтовується важливість й актуальність теми дисертаційного
дослідження, сформульовано мету та задачі роботи, визначено основні положення,
наукову та практичну цінність отриманих результатів роботи та наведено
особистий внесок автора.
У першому розділі здійснено аналіз поточного стану та перспектив
застосування активного аналізу захищеності корпоративних мереж, зокрема
проблеми його автоматизації.
У другому розділі проведено експериментальне дослідження функціонування
сучасних засобів експлуатації вразливостей, зокрема досліджено сам процес
перевірки та підтвердження можливості реалізації вразливостей. Виділено
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узагальнюючі характеристики процесу валідації вразливостей, які враховують
складну та мінливу природу середовища, а також ризик появи критичної помилки
в функціонуванні цільової системи під час експлуатації вразливостей. Здійснено
регресійний аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень та
запропоновано математичну модель аналізу кількісних характеристик процесу
валідації вразливостей на основі поліномів Бернштейна. Окрім цього, було вперше
отримано

аналітичні

залежності

для

кількості

успішно

валідованих

та

невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків валідації вразливостей,
що призвели до критичних помилок за час раціонального циклу валідації
виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності корпоративної
мережі.
У третьому розділі, на основі проведеного практичного аналізу процесу
валідації вразливостей та отриманих, за допомогою поліномів Бернштейна,
аналітичних залежностей базових характеристик процесу валідації вразливостей,
було

виділено додаткові ключові показники якості механізму валідації

вразливостей: акуратність, похибка та критична помилка, які дозволяють з великою
достовірністю стверджувати про позитивний хід або наслідки валідації
вразливостей цільової корпоративної мережі. Окрім цього, для оцінки якості
механізму валідації виявлених вразливостей з врахуванням всіх зазначених
показників якості, було виведено єдиний інтегральний показник. В результаті,
запропоновано методику аналізу якості роботи механізму валідації виявлених
вразливостей корпоративної мережі.
На основі аналізу отриманих залежностей показників якості механізму
валідації вразливостей корпоративної мережі було виявлено можливість будувати
функції належностей для нечітких множин, елементами яких є безпосередньо
акуратність, похибка та критична помилка. Виходячи з цього, було прийнято
рішення інтелектуалізації процесу валідації вразливостей програмних та апаратних
платформ на основі фаззі-технології, шляхом створення бази знань для
автоматичного прийняття рішень при валідації вразливостей під час проведення
активного аналізу захищеності корпоративних мереж.

6
В результаті, запропоновано метод побудови нечіткої бази знань та
сформовано вирішальні правила прийняття рішень щодо реалізації тієї чи іншої
атакуючої дії з врахуванням рангу якості експлойта вразливості під час активного
аналізу захищеності цільової корпоративної мережі, а також, на основі синтезу
запропонованих наукових результатів, удосконалено метод автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
У четвертому розділі запропоновано архітектуру програмного прототипу
автоматизованої системи активного аналізу захищеності корпоративних мереж,
проведено математичне моделювання для підтвердження достовірності отриманих
наукових результатів, а також, експериментальне дослідження результативності
запропонованого

методу

автоматичного

активного

аналізу

захищеності

корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей.
Узагальнюючим результатом проведених досліджень є метод автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної
валідації вразливостей. Даний метод включає 4 основних етапи. Кожен з яких
містить конкретну частину комплексного дослідження, що проведено в рамках цієї
роботи.
Дисертація виконувалась в Державному університеті телекомунікацій.
Результати наукових досліджень були використані на кафедрі інформаційної
та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту захисту інформації під
час виконання науково-дослідної роботи на тему «Розробка методів та засобів
підвищення

живучості

інформаційно-комунікаційних

систем

в

умовах

кібернетичних атак» (№ 0114V00391, ДУТ, м. Київ).
Також результати наукових досліджень прийняті до впровадження в
діяльність НДУ «ІНСТИТУТ КІБЕРБЕЗПЕКИ» (акт від 18.02.20); в ТОВ
«ЄВРОТЕЛЕКОМ» (акт від 02.03.20).
Ключові слова: корпоративна мережа, активний аналіз захищеності, цільова
система, валідація вразливостей, експлойт, якість механізму.
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The dissertation is devoted to solving an urgent scientific problem, the essence of
which is the development of the method of automatic active security analysis of corporate
networks based on assessing the quality of the vulnerability validation mechanism of
functioning information systems.
Undoubtedly, today, one of the leading areas of ensuring the cybersecurity of
corporate networks is the introduction of not only detecting mechanisms, which are
deliberately delayed in response, but also preventive mechanisms, among which the most
promising are methods of active security analysis. These methods allow, in addition to
the timely identification of vulnerabilities of the target system (the system on which the
analysis is carried out), also to validate them, that is, to confirm the possibility of
implementing specific vulnerabilities by simulating the actions of a potential attacker by
conducting full penetration testing. With all this, the validation of the detected
vulnerabilities is a key and rather significant element of the active security analysis, since
some of the vulnerabilities are only theoretical, while others can be implemented using
known exploits.
However, solving the issue of automating the process of active security analysis of
corporate networks, which makes it possible to minimize the main disadvantages of such
analysis, in particular, the processing of a large amount of information, the quality of
active security analysis, which depends on the qualification of the operator, and the risk
of disabling the target system in the process of validating its vulnerabilities, remains
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ineffective. That is, there is a contradiction between the need for prompt (in real time),
high-quality identification, confirmation of the vulnerabilities in the corporate networks
and the capabilities of existing methods of automating the process of active analysis of
their security.
To achieve the goal of increasing the effectiveness of automatic active security
analysis of corporate networks by intellectualizing the process of vulnerability validation
of software and hardware platforms based on fuzzy technology, the following tasks were
solved:
1. For the first time, a mathematical model of analysing the quantitative
characteristics of the vulnerability validation process is proposed, based on Bernstein
polynomials, which allow describing the dynamics of this process. The use of this model
makes it possible to obtain analytical dependencies for the number of successfully
validated and invalidated vulnerabilities, as well as for the number of vulnerability
validation cases that led to critical errors over the rational cycle of validation of identified
vulnerabilities during the active analysis of the corporate network security.
2. For the first time, a methodology for analysing the quality of the validation
mechanism for the identified vulnerabilities of the corporate network was developed,
which is based on integral equations that take into account the quantitative characteristics
of the investigated vulnerability validation mechanism at a certain point in time. This
methodology makes it possible to build laws for the distribution of quality indicators of
the vulnerability validation process and quantitatively assess the quality of the validation
mechanism for the identified vulnerabilities, which in turn allows real-time monitoring
and controlling the validation progress of the identified vulnerabilities during the active
security analysis.
3. For the first time, it was developed the method of building a fuzzy knowledge
base for making decisions when validating the vulnerabilities of software and hardware
platforms during the active security analysis of the target corporate network, based on the
use of fuzzy logic, which makes it possible to provide reliable information about the
quality of the vulnerability validation mechanism in an indirect way. The built knowledge
base allows the formation of final decision-making rules for the implementation of one

9
or another attacking action, which in turn makes it possible to develop expert systems to
automate the decision-making process when validating the identified vulnerabilities of
target information systems and networks.
4. The method of automatic active security analysis, formed on the basis of the
synthesis of the proposed model, methodology and method, has received further
development. This method, in contrast to the existing ones, allows one to abstract from
the conditions of dynamic changes in the environment, that is, the constant development
of information technologies, which leads to an increase in the number of vulnerabilities
and corresponding attack vectors, as well as to an increase in ready-to-use exploit
vulnerabilities and their availability, and take into account only quality parameters of the
vulnerability validation process itself.
The method of automatic active security analysis of corporate networks based on
intelligent vulnerability validation has been developed and brought to practical
implementation, due to operational control and correction of the course of validation of
identified vulnerabilities, it allows to increase, according to a single integral indicator, the
quality of vulnerability validation to 20 times, which in turn indicates on improving the
overall effectiveness of the automatic active security analysis of the corporate networks.
The introduction substantiated the importance and relevance of the topic of
dissertation research, formulated the goal and objectives of the work, defined the main
provisions, scientific and practical value of the results of the work and provided the
author’s personal contribution.
In the first chapter, the current state and prospects for the use of active security
analysis of corporate networks, in particular the problems of its automation, were
analysed.
In the second chapter, an experimental study of the functioning of modern
vulnerability exploitation tools was carried out, in particular, the process of checking and
confirming the possibility of implementing vulnerabilities was examined. The
generalizing characteristics of the vulnerability validation process, which take into
account the complex and changeable nature of the environment, as well as the risk of a
critical error in the operation of the target system during exploitation of vulnerabilities,
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were highlighted. A regression analysis of the obtained results of experimental studies
was carried out and a mathematical model of analysing the quantitative characteristics of
the vulnerability validation process based on Bernstein polynomials was proposed. In
addition, for the first time, the analytical dependencies were obtained for the number of
successfully validated and invalidated vulnerabilities, as well as for the number of
vulnerability validation cases that led to critical errors over the rational cycle of validation
of identified vulnerabilities during the active analysis of the security of corporate
networks.
In the third chapter, on the basis of the conducted practical analysis of the
vulnerability validation process and analytical dependencies of the basic characteristics
of the vulnerability validation process obtained using Bernstein polynomials, additional
key quality indicators of the vulnerability validation mechanism were identified:
accuracy, measurement error and critical error, which make it possible to assert with high
reliability on the positive course or consequences of vulnerability validation of the target
corporate network. In addition, to assess the quality of the validation mechanism for the
identified vulnerabilities, taking into account all the specified quality indicators, the
single integral indicator was derived. As a result, the methodology for analysing the
quality of the validation mechanism for the identified vulnerabilities of the corporate
network was proposed.
Based on the analysis of the obtained dependencies of the quality indicators of the
vulnerability validation mechanism of the corporate network, it was found the possibility
of building the membership functions for the fuzzy sets, the elements of which are
accuracy, measurement error, and critical error. Based on this, it was decided to
intellectualize the process of the vulnerability validation of software and hardware
platforms based on the fuzzy technology, by creating the knowledge base for automatic
decision-making when validating the vulnerabilities during the active security analysis of
the corporate networks.
As a result, it was proposed the method of building the fuzzy knowledge base. Also,
the final decision-making rules for the implementation of the particular attacking action
were formed, taking into account the quality rank of the exploit vulnerability during the
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active security analysis of the target corporate network. Moreover, based on the synthesis
of the proposed scientific results, the method of automatic active security analysis of
corporate networks was improved.
In the fourth chapter, the architecture of a software prototype of the automated
system of active security analysis of corporate networks was proposed. The mathematical
modeling was carried out to confirm the reliability of the obtained scientific results.
Furthermore, the experimental study of the effectiveness of the proposed method of
automatic active security analysis of corporate networks based on intelligent vulnerability
validation was also carried out.
As a summarizing result of the conducted researches is the method of automatic
active security analysis of corporate networks based on intelligent vulnerability
validation. This method includes 4 main stages. Each of which contains a specific part of
a comprehensive study conducted in this work.
The dissertation was carried out at the State University of Telecommunications.
The results of scientific research were used at the Department of Information and
cyber security of the Educational-scientific Institute of Information security in carrying
out research work on the topic “Development of methods and means of increasing the
survivability of information and communication systems in the conditions of the impact
of cyber-attacks” (№ 0114V00391, SUT, Kyiv).
Also, the results of scientific research were accepted for implementation in the
activities of the Research Institution “CYBER SECURITY INSTITUTE” (act of
18.02.20); in EUROTELEKOM LLC (act of 02.03.20).

Keywords: corporate network, active analysis of the security, target system,
vulnerability validation, exploit, mechanism quality.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
БД

– база даних

ІБ

– інформаційна безпека
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– інформаційно-комунікаційних систем

КМ

– корпоративна мережа

ОС

– операційна система

ПАААЗ – підсистеми автоматичного активного аналізу захищеності
СААЗ

– система активного аналізу захищеності

ЦС

– цільова система

ШПЗ

– шкідливе програмне забезпечення

MDP

– Markov Decision Process

POMDP – Partly Observable Markov Decision Process
RL

– навчання з підкріпленням
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ВСТУП
Актуальність теми. Без сумніву, на сьогоднішній день, корпоративна мережа
є базовим елементом інформаційно-технологічної інфраструктури будь-якої
великої та сучасної організації. А беручи до уваги підвищення інтересу до
проведення кібернетичних атак з використанням вразливостей корпоративних
мереж [49, 59, 69, 104, 105], зростає і значення питання надійного забезпечення
інформаційної безпеки даних мереж.
Водночас, слід зазначити, що більшість атак носить рутинний характер, а їхня
реалізація залишається можливою лише через те, що компанії не слідкують за
своєчасним встановленням оновлень чи додаткових патчів і в результаті відомі
вразливості

роками

залишаються

«незакритими».

Дана

ситуація

також

ускладнюється динамічним зростанням кількості вразливостей та їх критичності,
про що свідчать дані Національної бази вразливостей – NVD [64], а також
спрощенням проведення атак завдяки вже готовим експлойтам даних вразливостей
(програмні модулі, що використовують слабкі місця в компонентах інформаційнокомунікаційних систем та вразливості в програмному забезпеченні з метою
реалізації несанкціонованого впливу на цільову систему), які можна знайти у
відкритих базах або придбати в даркнеті1.
І

тому,

одним

із

актуальних

напрямів

забезпечення

кібербезпеки

корпоративних мереж є впровадження не лише детектуючих механізмів
кіберзахисту, які несуть завідомо запізнілий характер реагування, але й
превентивних механізмів, серед яких, найперспективнішими залишаються методи
активного аналізу захищеності. Дані методи дозволяють окрім своєчасного
виявлення вразливостей цільової системи (системи над якою здійснюється аналіз)
ще й валідувати їх, тобто підтверджувати можливість реалізації конкретних
вразливостей завдяки моделюванню дій потенційного зловмисника шляхом
проведення повноцінного тестування на проникнення. При цьому, валідація
Даркнет – прихована мережа, доступ до якої реалізується лише за допомогою спеціального програмного
забезпечення з використанням нестандартних протоколів та портів, водночас забезпечується повна анонімність та
шифрування передачі даних [15].
1
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виявлених вразливостей є ключовим та досить вагомим елементом активного
аналізу захищеності, оскільки деякі з вразливостей є лише теоретичними, інші ж
можуть бути реалізовані за допомогою відомих експлойтів. В результаті,
проведення такого аналізу допомагає встановити фактичний рівень безпеки
інформаційних систем та мереж і надати рекомендації щодо усунення вже
підтверджених вразливостей.
Однак, попри вищезазначені переваги застосування методів активного аналізу
захищеності, існує ряд недоліків. Основним з яких залишається обробка великого
об’єму інформації, яка здебільшого здійснюється вручну експертами або
звичайними системними адміністраторами. Разом з тим, якість такого аналізу
залежить від їхньої кваліфікації, що також, в свою чергу, призводить до появи
ризику виведення з ладу цільової системи в процесі валідації її вразливостей. Дані
недоліки є особливо актуальними при проведенні активного аналізу захищеності
великих мереж, де кількість виявлених потенційних вразливостей може
вимірюватися тисячами, а масовість перевірок даних вразливостей призводить до
значного збільшення загального часу проведення такого аналізу, що є
неприпустимим для превентивних механізмів, особливо в умовах постійного
кіберпротистояння. Саме тому, останнім часом стрімко набирає вагомості питання
автоматизації процесу активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
Дослідженням даного питання займалися як українські, так і закордонні вчені,
серед яких: Шипилева А., Мазулевський О.Є., Піскозуб А.З., Узун Д.Д., Хлапонін
Ю.І., Юдін О.М., Котенко І.В, Тумоян Є.П., Durkota K., Camtepe S., Hoffmann J.,
Lippmann R., Luan J., Noel S., Qiu X., Sarraute C., Shmaryahu D., Steinmetz M., Zhou
T., Wang Q., Xue M., Zhou T. та інших. В переважній більшості проаналізованих
робіт було запропоновано підходи на основі моделювання кібератак з
використанням графів та дерев атак, зокрема, у роботах [1, 42, 45, 58, 79, 98, 102,
106] розглядаються методи їх автоматизованого синтезу, подальшого аналізу та
оптимізації даних процесів. При цьому, основними недоліками запропонованих
методів є зростання складності алгоритму генерації графу атак зі збільшенням
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розміру цільової мережі, а також відсутність опису механізму підтвердження
знайдених вразливостей.
В роботах [53, 91, 94] було запропоновано використання класичного
алгоритму планування для формування сценаріїв проникнення, що краще
підходить для використання при проведенні активного аналізу захищеності
великих мереж. Однак, такий підхід дещо спрощує припущення щодо повноти
знань атакуючого та повністю детермінує результати, що призводить до надто
оптимістичної точки зору зловмисника. З іншої сторони, задля врахування
невизначеності (неповноти знань на стороні зловмисника) в спланованих сценаріях
атак на цільові комп’ютерні мережі, в роботах [66, 71, 75, 86, 101, 111],
запропоновано використання Марківського процесу прийняття рішень, а також,
частково спостережуваних марківських процесів прийняття рішень в [95, 96, 100],
хоча, слід відзначити, що в останньому випадку знову з’являється проблема
немасштабованості та зростає трудомісткість проведення розрахунків. Окрім
цього, слід відзначити, що сама перевірки можливості реалізації виявлених
вразливостей, також призводить до ризику спричинення критичної помилки в
функціонуванні цільової системи та її повного виведення з ладу.
Також, ряд робіт [35, 43] присвячений автоматизації процесу активного
аналізу захищеності завдяки часткової інтелектуалізації. Так, в роботі [30]
запропоновано реалізувати адаптивний контроль захищеності на основі нечіткої
логіки для управляння сканером безпеки, а в роботах представлених на «DARPA
Cyber Grand Challenge 2016» [65] було запропоновано використання класичних
алгоритмів машинного навчання для автоматизації процесу прогнозування вектору
атаки.
Однак, попри всю значимість проведених досліджень, через досить складну
та мінливу природу середовища (цільова корпоративна мережа, з постійним
оновленням програмного забезпечення та появою нових вразливостей), а також
беручи до уваги доступність експлойтів вразливостей та небезпеку їх застосування,
підтримка актуальної моделі результатів виконання будь-яких атакуючих дій є
досить важкою задачею. Водночас, питання якості процесу активного аналізу
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захищеності, зокрема механізму валідації виявлених вразливостей інформаційних
систем та мереж, яке дозволило б здійснити абстрагування враховуючи
вищезазначені фактори, не розглядається зовсім.
Таким чином, з приведеного аналізу публікацій можна зробити висновок, що
існує протиріччя між необхідністю оперативного (в режимі реального часу),
якісного виявлення та підтвердження вразливостей корпоративних мереж і
можливостями існуючих методів автоматизації процесу активного аналізу їх
захищеності.
У зв’язку з цим, існує необхідність вирішення актуального наукового
завдання, сутність якого полягає в подальшому розвитку методу автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі оцінювання якості
механізму валідації вразливостей функціонуючих інформаційних систем.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям
дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язаний з реалізацією доктрини
інформаційної безпеки України, Стратегії інформаційної безпеки та Стратегії
кібербезпеки України. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів
наукової і науково-технічної діяльності Державного університету телекомунікацій
в рамках науково-дослідної роботи: «Розробка методів та засобів підвищення
живучості інформаційно-комунікаційних систем в умовах кібернетичних атак»
(№ 0114V00391, ДУТ, м. Київ).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в
підвищенні результативності вирішення завдання автоматизації активного аналізу
захищеності корпоративних мереж завдяки інтелектуалізації процесу валідації
вразливостей програмних та апаратних платформ на основі фаззі-технології.
У відповідності до поставленої мети, для вирішення наукового завдання, в
роботі було визначено та розв’язано такі часткові завдання:
-

проаналізовано поточний стан та перспективи застосування активного

аналізу захищеності корпоративних мереж, зокрема проблеми його автоматизації,
а також здійснено практичний аналіз засобів експлуатації вразливостей та
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досліджено сам процес валідації вразливостей, в результаті чого було сформовано
базові (кількісні) характеристики якості валідації вразливостей цільової системи;
-

розроблено математичну модель аналізу кількісних характеристик

процесу валідації вразливостей на основі поліномів Бернштейна;
-

розроблено методику аналізу якості механізму валідації вразливостей

корпоративної мережі;
-

розроблено метод побудови бази знань для прийняття рішень при

валідації вразливостей інформаційних систем під час проведення активного аналізу
захищеності корпоративної мережі;
-

удосконалено метод автоматичного активного аналізу захищеності

корпоративних мереж;
-

проведено математичне моделювання для підтвердження достовірності

отриманих наукових результатів та експериментальне дослідження ефективність
запропонованого

методу

автоматичного

активного

аналізу

захищеності

корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей.
Об’єктом

дослідження

є

процес

активного

аналізу

захищеності

корпоративних мереж.
Предметом дослідження є моделі та методи автоматичного активного аналізу
захищеності корпоративних мереж.
Методи дослідження. Для проведення досліджень в дисертаційній роботі
використовувалися методи на основі теорії числових методів, зокрема поліноми
Бернштейна (для отримання початкових аналітичних залежностей кількісних
характеристик якості валідації виявлених вразливостей), теорії ймовірності (для
отримання законів розподілу ймовірностей показників якості механізму валідації
вразливостей), теорії нечітких множин (для нечіткої оцінки якості механізму
валідації вразливостей та побудови бази знань).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку
теоретичних і практичних методів та моделей автоматизації активного аналізу
захищеності корпоративних мереж:
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1. Вперше

запропоновано

математичну

модель

аналізу

кількісних

характеристик процесу валідації вразливостей, що ґрунтується на поліномах
Бернштейна, які дозволяють описати динаміку даного процесу. Використання
даної моделі дозволяє отримувати аналітичні залежності для кількості успішно
валідованих та невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків
валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального
циклу валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності
корпоративної мережі.
2. Вперше розроблено методику аналізу якості роботи механізму валідації
виявлених вразливостей корпоративної мережі, яка базується на інтегральних
рівняннях, що враховують кількісні характеристики досліджуваного механізму
валідації вразливостей в певний момент часу. Дана методика дозволяє будувати
закони розподілу показників якості процесу валідації вразливостей та кількісно
оцінювати якість роботи механізму валідації виявлених вразливостей, що в свою
чергу дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та контролювати хід
валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності.
3. Вперше розроблено метод побудови нечіткої бази знань для прийняття
рішень при валідації вразливостей програмних та апаратних платформ під час
активного аналізу захищеності цільової корпоративної мережі, що базується на
використанні нечіткої логіки, яка дає можливість забезпечити отримання
достовірної інформації про якість механізму валідації вразливостей непрямим
шляхом. Побудована база знань дозволяє формувати вирішальні правила
прийняття рішень щодо реалізації тієї чи іншої атакуючої дії, що в свою чергу
дозволяє розробляти експертні системи для автоматизації процесу прийняття
рішень при валідації виявлених вразливостей цільових інформаційних систем та
мереж.
4. Отримав подальший розвиток метод автоматичного активного аналізу
захищеності, який на основі синтезу запропонованих моделі, методики та методу
дозволяє, на відміну від існуючих, абстрагуватися від умов динамічної зміни
середовища, тобто постійного розвитку інформаційних технологій, що призводить
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до зростання кількості вразливостей та відповідних векторів атак, а також
зростання готових до використання експлойтів вразливостей та їх доступності, і
враховувати лише параметри якості самого процесу валідації вразливостей.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в
дослідженні розроблено та доведено до практичної реалізації запропонований
метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на
основі інтелектуальної валідації вразливостей. Водночас, даний метод, завдяки
оперативному контролю та корегуванню ходу валідації виявлених вразливостей
дозволяє підвищити, згідно з єдиним інтегральним показником, якість валідації
вразливостей до 20 разів, що в свою чергу свідчить про підвищення загальної
результативності автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних
мереж.
Результати досліджень прийняті до впровадження в діяльність НДУ
«ІНСТИТУТ КІБЕРБЕЗПЕКИ» (акт від 18.02.20); в ТОВ «ЄВРОТЕЛЕКОМ» (акт
від 02.03.20).
Особистий внесок здобувача. Основні наукові та прикладні результати
дисертаційної роботи, що виносяться до захисту, отримані автором особисто. У
наукових роботах, що опубліковані у співавторстві, автору належать: в [22]
автором проведено аналіз технології реалізації тестування на проникнення, як
одного з ключових елементів активного аналізу захищеності корпоративних
мереж; в [20] визначено та сформовано базові кількісні характеристики процесу
валідації вразливостей, а також розроблено математичну модель їх аналізу на
основі поліномів Бернштейна, що враховують динаміку процесу валідації; в [19]
розроблено методику аналізу якості роботи механізму валідації виявлених
вразливостей корпоративних мереж, яка дозволяє отримувати точну картину якості
процесу валідації виявлених вразливостей під час проведення активного аналізу
захищеності; у роботі [76] було виділено вхідні та вихідні параметри, що описують
хід та наслідки валідації вразливостей, введено лінгвістичні змінні, а також
сформовано відповідні їм нечіткі множини, які характеризують якість механізму
валідації вразливостей. У роботі [18] запропоновано перспективний підхід щодо
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підвищення ефективності валідації вразливостей під час автоматичного активного
аналізу захищеності корпоративних мереж на основі контролю послідовності
реалізації атакуючих дій (експлойтів) згідно з стратегією вибору дій softmax з
використанням ймовірнісного розподілу Гіббса.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати були представлені та обговорені в ході ряду наукових конференцій:
- Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
управління інформаційною безпекою держави» (4 квітня 2019 р., м. Київ);
- Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки»
(24 жовтня 2019 р., м. Київ);
- Fourth International Scientific and Technical Conference «COMPUTER AND
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES» (April 22-23, 2020. – Kharkiv);
- IX Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, SOCIETY,
EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS» (2-4 серпня
2020 р., м. Харків).
Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 10
наукових праць. Основні наукові положення викладено в 6 наукових статтях [1820, 22, 76], серед яких [18-20, 22,] опубліковані у спеціалізованих фахових
виданнях, затверджених наказом МОН України, [76] опубліковано у закордонному
науковому виданні. За матеріалами виступів на науково-технічних конференціях
опубліковано 4 тези доповідей [23-25, 77].
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 112 найменувань на
11 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 144 сторінки серед яких 113
сторінок основного тексту, 29 рисунків, 19 таблиці.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ МЕТОДУ
АВТОМАТИЧНОГО АКТИВНОГО АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

1.1. Визначення ролі превентивних механізмів у вирішенні проблеми
забезпечення безпеки корпоративних мереж
Сучасний етап економічного та науково-технічного розвитку більшості країн
світу

супроводжується

стрімким

розвитком

інформаційно-комунікаційних

технологій. Зокрема, на сьогоднішній день, однією з найважливіших частин
інфраструктури більшості організацій світу є саме комп’ютерні мережі, які часто
прийнято називати корпоративними.
Корпоративна мережа (КМ) – це інтегроване середовище, яке забезпечує
широкий спектр телекомунікаційних послуг від традиційної передачі даних,
електронної пошти, телефонії, роботи в режимі on-line з базами даних до охорони
та відеоспостереження, а основним призначенням – є забезпечення максимально
ефективної, ергономічної та захищеної роботи конкретного підприємства або
організації. Водночас, КМ відносяться до розподілених комп’ютерних мереж, що
здійснюють автоматизовану обробку інформації та можуть бути підключені до
телекомунікаційних мереж загального користування, що своєю чергою призводить
до збільшення загроз інформаційної безпеки (ІБ).
Загалом, під загрозою ІБ розуміється потенційно можлива подія, процес або
явище, яке за допомогою впливу на інформацію може прямо або опосередковано
призвести до порушення конфіденційності, цілісності або доступності цієї
інформації,

а

також

має

можливість

впливу

на

компоненти

інформаційно-комунікаційних систем (ІКС), що призводить до їх втрати, знищення
або збою функціонування, тим самим наносячи шкоду інтересам суб’єктів
інформаційних відносин [10].
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Слід відзначити, що в корпоративних мережах можуть бути присутні як
внутрішні загрози з боку недосвідчених користувачів, так і зовнішні з можливістю
проведення кібератак, при чому, в залежності від своїх цілей, зловмисники можуть
реалізовувати цілі стратегії нападу, які складаються з багатокрокових ланцюгів
атакуючих дій. В якості визначення поняття атаки на корпоративні мережі будемо
використовувати наступне: атака – це будь-яка несанкціонована дія зловмисника
скерована на пошук, виявлення та використання слабких місць, вразливостей
компонентів, як самої КМ, так і компонентів системи її захисту.
Таким чином, сьогодні, питання надійного забезпечення інформаційної
безпеки корпоративних мереж є особливо актуальним, що також підтверджується
даними з останніх опублікованих звітів [49, 59, 69, 104, 105] провідних організацій
з розслідування корпоративних кіберінцидентів та аналізу ризиків, в яких
відображено результати опитувань керівників компаній з різних країн світу. Так, в
2017 році, 86% опитуваних повідомили про те, що їх компанія постраждала від
кібернетичних атак або викрадення даних/інформації, при цьому, організації
частіше стикалися саме зі спробами злому та подальшим проникненням в їх
корпоративні мережі, аніж зі звичайним шахрайством. Також, в звітах зазначається,
що більшість кібератак проводяться в декілька етапів з використанням різних
методів та векторів.
Найпоширенішим вектором атак є використання вразливостей в цільових
системах (ЦС) корпоративних інфраструктур – 25% всіх зафіксованих атак (див.
Рис. 1.1). Окрім цього, необхідно відзначити так звані опосередковані атаки – атаки
через вразливості третіх сторін (провайдери, постачальники послуг та ін.), які є
більш підступними та небезпечними. Наприклад, взламуючи постачальника
певного сервісу, за допомогою тих же вразливостей його інформаційних систем,
серед яких слід відзначити використання відкритих протоколів передачі даних та
вразливих версій програмного забезпечення (див. Рис. 1.2), зловмисники
отримують можливість діяти від їхнього імені та практично безперешкодно
здійснювати атаку вже на цільову організацію.
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Рис. 1.1. Основні вектори атак та можливі джерела атак [69]
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Рис. 1.2. Найпоширеніші вразливості на мережевому периметрі (доля проведених
тестів на проникнення) [13]
Щодо методів, які використовуються для реалізації представлених векторів
атак, тут необхідно відзначити, що більш ніж в половині атак, згідно з рис. 1.3,
використовується шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ). На додачу до цього,
більшість атак носить рутинний характер, а їхня реалізація залишається можливою
лише через те що компанії не слідкують за своєчасним встановленням оновлень
програмних засобів чи додаткових патчів в результаті чого відомі вразливості
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роками залишаються «незакритими», зокрема як приклад, за даними [105] вік
найстарішої вразливості, знайденої при проведенні тестування на проникнення
(пентест) в одній із компаній-замовників, складає 20 років – CVE-1999-0024.
Використання ШПЗ
Соціальна інженерія
Хакинг
Експлуатація веб-вразливостей
Підбір облікових даних
DDoS
Використання легального ПЗ
Інше
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Рис. 1.3. Різноманіття методів реалізації атак
Разом з тим необхідно відзначити факт того, що раніше зловмисникам
необхідно було володіти чималим досвідом та великими знаннями для реалізації
певної кібератаки, аби дослідити цільову систему, виявити вразливості та на основі
цього створити ШПЗ, впровадити його та отримати бажаний результат. Нині, дана
ситуація в кіберзлочинній сфері дещо змінилася, відбувся розподіл труда внаслідок
якого автори ШПЗ не завжди є організаторами кібератак, а лише заробляють на
його продажі.
Таким чином, будь-хто, без спеціальних знань та навиків, може зайшовши в
даркнет і скориставшись послугами посередників, придбати все необхідне для
здійснення атак на інфраструктури різних організацій, як от наприклад exploit kit
(набір експлойтів), готовий до використання ботнет, утиліти для модифікації
malware, модулі шифрування, панель управління та інше, при цьому вартість
інструментів починається від декількох сотень доларів за прості утиліти і досягає
мільйона за експлойти «нульового дня» [21].
Загалом, вище зазначене вказує на постійно зростаючий інтерес до
кібернетичних атак і появу так званих script kiddy – початківців у хакерській
культурі, які використовують вже розроблені програми та написані скрипти,
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експлойти та інші виконувані файли для атак на комп’ютерні системи та мережі, не
розуміючи механізму їхньої дії. А постійна боротьба спеціалістів інформаційної
безпеки з кіберзловмисниками продовжує породжувати кожного дня тисячі нових
вразливостей, кіберзагроз та експлойтів для їхньої реалізації.
За

даними

Національної

бази

вразливостей

National

Vulnerabilities

Database [64] - NVD від Національного інституту стандартів і технологій NIST
(National Institute of Standards and Technology), за останні три роки кількість
вразливостей та їх критичність (розподіл критичності заснований на базовому балі
CVSS V2) зросла в чотири рази (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Розподіл кількості вразливостей за роками в розрізі їх критичності за
даними NVD (NIST) [64]
Під вразливістю інформаційної системи, як правило, розуміють властивість
інформаційної системи, в тому числі системи захисту інформації, використання
якої робить можливим реалізацію зловмисником певної загрози. При цьому,
вразливості здебільшого є наслідком допущених помилок при проектуванні,
реалізації системи або безпосередньо при адмініструванні.
В сукупності раніше зазначені факти призводять до зростання тривіальності
подолання мережевого периметра, що також підтверджується даними [13], які
засвідчують зростання даного показника до 56% в 2017 році, в порівнянні з
2016 роком, коли показник складав лише 27% проведених пентестів, (див. Рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Показник складності подолання мережевого периметра (доля проведених
пентестів) на кінець 2017 року [13]
За

таких умов,

використання

детектуючих (більш

традиційних на

сьогоднішній день) механізмів забезпечення інформаційної безпеки, заснованих на
моніторингу подій безпеки, які завідомо передбачають запізнілий характер
реагування, для захисту інформації в КМ, через специфіку загроз і підвищені
вимоги інформаційної безпеки, є не достатнім.
Одним із актуальних напрямів забезпечення кібербезпеки корпоративних
мереж вважається впровадження превентивних механізмів, до яких належать в
тому числі методи активного аналізу захищеності. Дані методи базуються на так
званому принципі «наступальної безпеки» (англ. Offensive Security) [68], який
полягає в необхідності визначення всіх ймовірних дій атакуючої сторони,
обґрунтовуючи це тим фактом, що при розгляді класичної моделі процесу
конфлікту, сценарій реакції на атаку слідує лише після самої атаки, тим самим
завжди відштовхуючи сторону захисту на крок назад.
Таким чином, ідея превентивних механізмів забезпечення ІБ корпоративних
мереж полягає у виявленні слабких місць раніше зловмисників [73], при цьому, під
слабкостями корпоративних мереж, в даному дослідженні, маються на увазі не
архітектурні (допущені на етапі проєктування), а перш за все «оперативні»
прогалини (вразливості), які виникають під час експлуатації мереж в результаті
помилок адміністрування або несвоєчасного оновлення програмного забезпечення
на тих чи інших інформаційних системах таких мереж. Більш того, поставивши
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себе на місце потенційного зловмисника, також можуть бути виявлені основні
методи злому, проблеми (тобто, засоби захисту) з якими може стикатися
зловмисник, а також конкретні ресурси та матеріали до яких може бути отриманий
доступ.
Виходячи з цього, під захищеністю КМ будемо розуміти певний стан мережі,
що дозволяє протистояти будь-яким кібератакам або ймовірній реалізації окремих
загроз ІБ тим самим зберігаючи конфіденційність, цілісність та доступність даних
і компонентів КМ; а під аналізом захищеності розуміється процес перевірки
інфраструктури КМ на наявність можливих вразливостей та слабких місць
мережевого периметру, викликаних в тому числі помилками конфігурації,
програмного забезпечення та вихідного коду додатків.

1.1.1. Методи структуризації даних щодо відомих вразливостей програмних
та апаратних платформ
Зважаючи на велику кількість відомих на сьогоднішній день вразливостей та
відповідних їм експлойтів, з’явилася необхідність в структуризації щодо них всієї
наявної у відкритій формі інформації. Це призвело до появи відразу декількох баз
даних (БД) та оцінки критичності вразливостей, а згодом і до появи БД експлойтів.
Найбільш повною та структурованою базою вразливостей вважається MITRE
CVE List [62]. Дана база була створена на основі стандарту CVE (Common
Vulnerabilities and Exposures) розробленого американською дослідницькою
організацією MITRE Corp., ще в 1999 році, однак навіть сьогодні даний стандарт,
де-факто, вважається основним в області реєстрації та уніфікації виявлених
вразливостей ПЗ. Станом на кінець 2019 року CVE List вже містила понад 126 тисяч
записів щодо вразливостей, при чому кожна вразливість має короткий опис,
посилання на джерела та найголовніше унікальний ідентифікатор формату «CVEYYYY-NNNN», де перші чотири цифри це рік реєстрації уразливості, а наступні
чотири-шість цифр – унікальний в рамках цього року номер вразливості.
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У 2001 році Національним інститутом стандартів і технологій США (National
Institute of Standardsand Technology – NIST) було створено більш розширену базу
вразливостей – NVD (National Vulnerability Database) [87], яка об’єднала в собі опис
вразливостей, назву відповідного вразливого ПЗ оформлену за допомогою
структурованої схеми іменування для інформаційних систем, програмного
забезпечення та пакетів – СРЕ (Common Platform Enumeration), структура якої
представлена на рис. 1.6, і оцінки критичності вразливостей на основі CVSS –
«Загальної системи оцінки вразливостей» (Common Vulnerability Scoring System)
версії 2.0 та 3.0 [63]. Сама система включає три основні метрики оцінки: базові (що
описують загальні характеристики вразливості, які не змінюються з часом та не
залежать від середовища), часові (вносять певну поправку в результуючу оцінку,
завдяки характеристик, що змінюються з часом, таких як, доступність кодів
експлойтів або патчів для закриття вразливостей) та контекстні метрики (що також
вносять

правки

в

результуючу

оцінку

з

урахуванням

характеристик

інформаційного середовища), при цьому кожна з метрик являє собою числову
оцінку вразливості в інтервалі від 0 до 10, де 0 – це найнижчий рівень небезпеки, а
10 – критичний рівень небезпеки. Станом на жовтень 2019 року, в базі NVD
містилося понад 133 тисячі записів – вразливостей.

Рис. 1.6. Структура формування імені CPE
Дещо інший підхід в організації бази вразливостей використовує центр
реагування CERT/CC при Інституті програмної інженерії в університеті
Карнегі-Меллона, США. В своїй базі – VND (Vulnerability Notes Database) [61]
центр реагування агрегує інформацію про безліч подібних вразливостей для
конкретного ПЗ, посилаючись на відповідні CVE ідентифікатори, водночас база
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часто містять детальне керівництво щодо усунення даних вразливостей і\або
запобігання їх експлуатації зловмисником. На кінець 2019 року, база налічувала
понад 3600 записів щодо вразливостей, які стосуються понад 2300 вендорів.
Альтернативним підходом до структуризації та каталогізації інформації щодо
виявлених вразливостей є формування БД експлойтів, в яких реєструються не самі
вразливості, а сценарії їх використання (експлуатації) або вже готові програмні
модулі, тобто відбувається реєстрація експлойтів.
Експлойт – підвид ШПЗ (скрипт, виконуваний модуль та ін.), фрагмент коду
або послідовність команд, що використовують слабкі місця в компонентах
інформаційно-комунікаційних систем та вразливості в ПЗ з метою реалізації
несанкціонованого впливу на цільову систему та проведення атаки.
Всі експлойти можна розділити за методом отримання доступу до вразливості
цільової системи на дві категорії: локальні та віддалені. При використанні
локальних експлойтів, для їх реалізації, необхідно мати попередній доступ до
вразливої системи. У випадку використання віддалених експлойтів, які працюють
через мережу, можна отримати певні привілеї на віддаленій цільовій системі без
попереднього доступу, а вже після цього розширити привілеї за допомогою
локальних експлойтів. Окрім цього, експлойти також класифікуються у
відповідності до об’єкту призначення, а саме: для операційної системи (ОС),
прикладного ПЗ, серверного ПЗ, браузерів, веб-сервісів та апаратних компонентів.
Також необхідно відзначити, що експлойт (основні елементи якого
представлено на рис. 1.7), як підвид ШПЗ, може бути написаний практично за
допомогою будь-якої мови програмування (Assembler, Perl, C/C++, Python, HTML,
PHP та ін.).
Обробник параметрів експлойта
Обробник мережевого
з’єднання
Корисне навантаження
Будівник запитів
Обробник корисного
навантаження

Рис. 1.7. Узагальнена структура експлойта (програми)
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Обробник параметрів експлойта – перший компонент експлойта, який
відповідає за обробку введених користувачем опцій через користувацький
інтерфейс, як приклад, це можуть бути вибір цільової системи (її IP-адреса).
Наступним компонентом є – обробник мережевого з’єднання, який відповідає
за встановлення мережевого з’єднання з цільовим вузлом, створення сокета та ін.
Далі йде найважливіша частина експлойта, а саме: корисне навантаження
(англ. payload) в ролі якого найчастіше виступає шелл-код (англ. shellcode) –
двійковий виконуваний код, який приводиться в дію після успішного запуску
експлойта, або meterpreter (досить гнучке корисне навантаження з можливістю
розширювання та уніфікації). Таким чином, після створення ситуації переповнення
буфера, за що відповідає будівник запитів, відбувається примусова зміна адреси
повернення таким чином, щоб вказувала на даний шелл-код для подальшої
передачі йому управління та виконання дій заради яких і відбувається експлуатація
вразливості (серед таких дій, можна відзначити копіювання або видалення даних,
завантаження ШПЗ, встановлення контролю над ЦС та інше).
І заключним компонентом експлойта є обробник корисного навантаження на
якого покладено такі операції, як зв’язування оболонки (консолі) з сокетом або
створення біндшелла (встановлення з’єднання з цільовою системою по типу
«клієнт-сервер»).
На сьогодні існує чимала кількість джерел зберігання готових до
використання експлойтів, як злочинних, так і цілком легальних (комерційних), які
знаходяться у відкритому доступі.
Найпотужнішими БД експлойтів є: Exploit Database, Vulnerability & Exploit
Database (rapid7), Inj3ct0r.
Exploit Database (ED) [67] – база експлойтів створена організацією Offensive
Security Team, що спеціалізується на проведенні пентестів комп’ютерних систем.
Всі записи в ED розбиті на декілька категорій (експлойти для веб-додатків,
експлойти віддаленої та локальної експлуатації вразливостей, shellcode та приклади
DoS-атак) покриваючи безліч вразливостей виявлених ще з 2000 року і на кінець
2019 року кількість записів становила близько 43 тисяч.
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Vulnerability & Exploit Database [108] – сховище перевірених вразливостей ПЗ
та

експлойтів,

створене

комерційною

організацією

Rapid7

(США),

яка

спеціалізується на виробництві систем управління вразливостями, серед яких
необхідно відзначити NeXpose та Metasploit Framework. Дана база, станом на
грудень 2019 року, містила понад 156 тисяч записів, з яких 152 тисячі вразливостей
та 4 тисячі експлойтів. При цьому, кожному модулю експлойта присвоєно ранг
якості, що заснований на потенційному впливі експлойта на цільову систему та
складності його застосування. Детальний опис кожного з рангів представлено в
табл. 1.1, в порядку убування надійності експлойта вразливості [57].
Inj3ct0r [112] – унікальна база даних експлойтів і вразливостей створена
командою дослідників 1337 day, і на кінець 2019 року включала понад 33 тисячі
записів розбитих так само як і Exploit Database на 5 категорій. Унікальністю та
особливістю даної бази є те що вона виступає в ролі магазина приватних
експлойтів, які можна придбати за певні кошти, більш того база містить експлойти
вразливостей 0-го дня.
Таблиця 1.1.
Детальний опис рангів якості експлойтів
Ранг
Excellent

Опис
Використання даного модуля експлойта ніколи не призводить до збою
(порушення роботи) сервісу чи платформи в цілому.
Експлойт має вказану ціль2 за замовчуванням, або автоматично

Great

визначає відповідну ціль, або використовує адресу повернення для
конкретного додатку після перевірки версії.
Експлойт має вказану ціль за замовчуванням та є «загальним

Good

випадком» для даного типу платформ (наприклад: англійська мова,
операційна система Windows 7 для ПК або Windows Server 2012 для
сервера і т.д.).

2

Ціль (target) являє собою систему, додаток, налаштування або конкретну версію на яку націлений даний експлойт.
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Продовження таблиці 1.1.
Ранг

Опис
Експлойт є досить надійним, однак, залежить від конкретної версії

Normal

Average

платформи і не може надійно виконати автовизначення цілі.
Здебільшого, модуль експлойта є ненадійним або складним у
реалізації.
Практично

Low

неможливе

використання

даного

експлойа

для

розповсюджених платформ (оскільки відсоток успішних спрацювань
складає менше 50).
Експлойт нестабільний або складний у використанні і може призвести

Manual

до відмови в обслуговуванні, або вимагає від експерта спеціального
ручного налаштування.

1.2. Поточний стан та перспективи застосування активного аналізу
захищеності корпоративних мереж
Як уже зазначалося раніше, активний аналіз захищеності корпоративних
мереж, на відміну від звичайного, передбачає встановлення фактичного рівня їх
захищеності

шляхом

підтвердження

можливості

реалізації

виявлених

вразливостей. Водночас, всі підходи щодо активного аналізу захищеності можна
розділити на два напрями:
1) імітаційне моделювання кібератаки на мережеву інфраструктуру цільової
організації з подальшим підтвердженням вразливостей шляхом їх експлуатації;
2) повноцінна симуляція атакуючих дій потенційного зловмисника.
Аналіз останніх досліджень та наукових публікацій [3, 7, 47, 50, 55, 56, 72, 74,
78, 90, 93, 99] показав, що існує ряд моделей та алгоритмів, які дозволяють з різним
ступенем деталізації описати процес кібератаки з використанням вразливостей
програмних та апаратних платформ. Дані моделі використовують різну
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математичну базу, однак більшість з них ґрунтуються на побудові та подальшому
аналізі графів (дерев) атак.
Вперше, використання теорії графів для аналізу захищеності було
запропоновано ще в 1999 році. В роботі [99] Б. Шнайєром було введено
неформальне поняття «дерева атак» для систематизації та опису всіх сценаріїв атак
на цільову систему, при чому коренем дерева є ціль атаки, листя (підцілі) – дії
порушника, які необхідно виконати для досягнення даної цілі, а шлях прокладений
від листка до кореня – траса (шлях) атаки.
Згодом, групою дослідників під керівництвом С. Ноеля, було здійснено
спробу адаптації використання графів для активного аналізу захищеності. В
досліджені [74] автори моделюють різні умови безпеки мережі 𝑎𝑖 за допомогою
бінарних змінних, а сам експлойт моделюється як булева функція деякої сукупності
умов: 𝑠𝑗 ≡ 𝑠𝑗 (𝑎𝑖1 , 𝑎𝑖2 , … , 𝑎𝑖𝑘 ). Також вводиться припущення монотонності, що
визначає лише однонапрямленість змін станів. Успішна експлуатація 𝑠𝑗 описується
𝑝𝑟𝑒

як відображення з множини 𝑠𝑗
експлойта)

в

множину

𝑝𝑜𝑠𝑡

експлойта), при чому, 𝑠𝑗
𝑝𝑟𝑒

передумови в 𝑠𝑗

𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑠𝑗

≡ 𝑠𝑗 {𝑎𝑖1 , 𝑎𝑖2 , … , 𝑎𝑖𝑘 } (передумови реалізації

≡ 𝑠𝑗 {𝑎𝑝1 , 𝑎𝑝2 , … , 𝑎𝑝𝑘 }

(постумови

реалізації

стає істинним лише в тому випадку, коли всі

істинні. На основі даних моделей в [90] було введено так званий

експлойт-орієнтований граф залежностей (англ. exploit-orientated dependency
graph), в якому умови безпеки (порушення яких дозволяє реалізувати певну
загрози) є ребрами, а експлойти – вершинами. Водночас сам граф відображає
шляхи атак, які складаються з послідовностей експлойтів 𝑠𝑗1 , 𝑠𝑗2 , … , 𝑠𝑗𝑙 , що
приводять ціль атаки 𝑎𝑔𝑜𝑎𝑙 в стан «ІСТИНА».
В

[47]

пропонується

використання

графів

атак

для

моделювання

інформаційних систем та впливу на них вже конкретних експлойтів (програмних
модулів). В даному графі вузли представляють собою стан системи, який
визначається поточною конфігурацією цільової системи (тобто ОС, дозволами,
мережевими з’єднаннями та ін.), а ребра, що з’єднують вузли, є відомими
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експлойтами. Побудований граф дозволяє шукати послідовності дій (експлойтів)
зловмисників, які призводять до злому цільових систем та отримання
несанкціонованого доступу до них.
Таким чином, під графом атак прийнято вважати граф, який відображає всі
можливі послідовності дій порушника (сценарії, шляхи атак) направлені на
досягнення цілей атаки шляхом реалізації певних загроз (вразливостей). При цьому
сам граф найчастіше будується на основі аналізу конфігурації мережі, моделі
порушника та результатів сканування мережі на наявність вразливостей.
Виходячи з цього, можна сформувати узагальнений алгоритм проведення
активного аналізу захищеності на основі імітаційного моделювання кібератак з
використанням графів атак:
- збір вихідних даних щодо параметрів (конфігурації) цільової системи для
достатнього їхнього представлення в моделі;
- побудова графа атак (можливих атакуючих дій, експлойтів) та його
візуалізація;
- аналіз графа атак та підтвердження можливості реалізації виявлених
вразливостей шляхом їхньої експлуатації;
- визначення загального рівня захищеності та представлення результатів
аналізу.
Іншим напрямом підходів щодо активного аналізу захищеності є симуляція
атакуючих дій, що реалізується за допомогою різних методів та методик
проведення тестування на проникнення, серед яких найбільш дієвими та
використовуваними залишаються:
- A Penetration Testing Model (BSI) [52];
- Information System Security Assessment Framework (ISSAF) [107];
- Penetration Testing Execution Standard (PTES) [89];
- Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) [70];
- NIST Special Publication 800-115: Technical Guide to Information Security
Testing and Assessment [97].
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Проводячи узагальнення на основі їх аналізу [3, 7], а також беручи до уваги
дослідження основних етапів кібератак [21], можна сформувати загальну схему
(рис. 1.8) та порядок проведення (основні етапи) активного аналізу захищеності.
Планування

Розвідка та аналіз
вихідних даних

Сканування цільової
мережі

Ні

Виявлення
вразливостей

Наявність дозволу
на експлуатацію
вразливостей

Так

Спроба експлуатації лише
недеструктивних
вразливостей

Спроба експлуатації всіх
можливих вразливостей

Формування звіту та
видалення артефактів

Рис. 1.8. Узагальнений алгоритм проведення активного аналізу захищеності на
основі симуляції дій потенційного зловмисника
На етапі планування визначаються цілі аналізу, його терміни, методи, які
будуть застосовані та форма звіту. Слід відзначити, що за обсягом інформації про
цільову систему, яка надається аудитору, активний аналіз може проводитись за
методами чорного (англ. Black Box) або білого (англ. White Box) ящиків. У випадку
здійснення аналізу методом чорного ящика, виконавець імітує дії хакерів, які
мають лише назву компанії й практично нульові відомості щодо цільового об’єкта.
Під час white box-тестування, виконавець має доступ до систем і повну інформацію
про них, що дозволяє зімітувати дії зловмисника-інсайдера [22]. Окрім цього,
активний аналіз захищеності може проводитися з різним рівнем інформованості
самого замовника, заздалегідь повідомляючи адміністраторів цільового об’єкта
(White Hat), та без такого попередження (Black Hat).
Наступним етапом є розвідка, під час якої відбувається збір якомога більше
інформації щодо цільового об’єкта та її аналіз, це можуть бути як деякі базові
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відомості, так і дані щодо постачальників програмного та апаратного забезпечення,
в тому числі ІБ-рішень для визначення можливості здійснення опосередкованих
атак, або навіть особиста інформація про користувачів цільової ІКС. На основі чого
розроблюються та плануються всі ймовірні сценарії атак на цільову організацію, а
також підбираються необхідні інструменти злому.
Третій етап передбачає сканування та зондування цільової мережі, при чому
проводиться як зовнішнє – з мережі Інтернет, так і внутрішнє сканування ресурсів
цільової мережі. Даний етап дозволяє визначити перелік доступних хостів
(комп’ютерного, мережевого обладнання, мобільних платформ та інше), виявити
на них відкриті порти та запущені сервіси, знайти вразливості в програмному
забезпеченні, помилки в налаштуванні обладнання та інші «слабкості» в периметрі
захисту

інформаційної

інфраструктури,

які

можуть

бути

використані

зловмисником для неправомірного втручання в процеси функціонування КМ і
отримання несанкціонованого доступу до її компонентів, а також інформації, що
там зберігається. Загалом, це дає можливість визначити точки компрометації
окремих вразливих хостів та розробити сценарії кібератак на цільову мережу. В
ході даного етапу найчастіше використовуються сканери безпеки, які шляхом
проведення певного набору перевірок, що складається з тестів та заключень, під
час своєї роботи дозволяють виявити потенційні вразливості цільової системи.
Серед найпопулярніших сучасних сканерів необхідно виділити: NeXpose, Nessus
vulnerability scanner, OpenVAS Vulnerability Scanner, Tripwire IP360, Vulnerability
Manager Plus.
Так, наприклад, NeXpose [88] – інструмент управління вразливостями,
розроблений комерційною організацією Rapid7, який виконує проактивне
сканування IT-інфраструктури на наявність помилок в конфігураціях, слабкостей,
шкідливих кодів і надає рекомендації щодо їх усунення. Окрім цього, Nexpose
використовує унікальний підхід до ранжирування ризиків загроз, використовуючи
оцінку за шкалою від 1 до 1000, а не High-Medium-Low або десятибальну шкалу, як
більшість подібних інструментів. Такий деталізований рейтинг враховує вік та
використання набору експлойтів вразливостей. Більш того даний інструмент надає
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покрокові інструкції щодо порівняння цільових систем із загальними стандартними
політиками ІБ (допомагаючи забезпечити відповідність), має відкритий API, який
дозволяє інтегрувати його дані з іншими інструментами.
Також необхідно відзначити один із найбільш класичних інструментів, який
використовується (тобто є інтегрованим) в більшості вищезазначених сканерів
безпеки, а саме Nmap [78]. Даний інструмент, сам по собі, є мережевим сканером з
відкритим вихідним кодом та повністю безкоштовним, однак при додаванні певних
спеціалізованих

скриптів,

Nmap

перетворюється

в

повноцінний

та

багатофункціональний сканер вразливостей. Водночас основним обмеженням його
використання залишається експерто-орієнтованість інструменту, оскільки в ньому
немає інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, а вся робота здійснюється через
командний рядок.
Таким чином, сканери безпеки передбачають симуляцію мережевих кібератак
на цільову систему, тобто виконання типових сценаріїв атак та аналіз реакції
системи на них (водночас, сканери не застраховані від помилкових спрацьовувань),
однак разом з тим, вони ніяким чином не підтверджують представлені сканером
дані, а знайдені вразливості признаються дійсними (хоча більшість з них практично
неможливо реалізувати) опираючись лише на ряд непрямих ознак. Саме тому
з’являється

необхідність

в

перевірці

можливості

реалізації

виявлених

вразливостей.
На

четвертому етапі відбувається

реалізація

спланованих сценаріїв

кібернападу, в ході яких здійснюється спроба експлуатації знайдених на
попередньому етапі вразливостей системи, тобто фактично здійснюється валідація
виявлених вразливостей. Під валідацією вразливостей будемо розуміти процес
підтвердження

можливості

реалізації

конкретної

вразливості

шляхом

використання експлойта даної вразливості з доставленням відповідного корисного
навантаження на цільову систему та отриманням зворотного відклику (реакції) від
неї. В результаті, якщо зімітована атака є успішною, можна зробити висновок, що
в цільовій системі дійсно є вразливість і вона може бути проексплуатована
нападником. При цьому, слід відзначити, що валідація здебільшого проводиться
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вручну

за

допомогою

спеціалізованих

програмних

засобів

експлуатації

вразливостей, таких як: Metasploit Framework, Core Impact, SAINT Security Suite та
Immunity Canvas.
Наприклад, Metasploit Framework [72] – це багатофункціональний фреймворк
з відкритим вихідним кодом для проведення повноцінного тестування на
проникнення в корпоративних середовищах, який дозволяє створювати, тестувати
та використовувати експлойти, а за допомогою різноманітних модулів, яких до речі
в Metasploit нараховується шість (payloads, exploits, post, nops, auxiliary, encoders),
даний фреймворк дозволяє проводити сканування цільової системи на наявність
різноманітних вразливостей; завантажувати, кодувати та працювати з різним
корисним навантаженням; виконувати атаки переповнення буферу, DoS-атаки, а
також здійснювати постексплуатаційні атаки (тобто після отримання контролю над
цільовою системою). Загалом даний інструмент був створений ще в 2003 році та
налічував в своїй базі лише 11 експлойтів, а в 2009 році проект був викуплений
організацією Rapid7. На сьогоднішній день, найсвіжіша версія фреймворка (5.0.50)
налічує близько 2000 готових експлойтів, що вважається однією із найбільших «баз
експлойтів» в подібних засобах, та понад 500 корисних навантажень.
Після повної реалізації атаки та досягнення поставленої мети формується
звіту та проводиться видалення артефактів (очищення системи від наслідків
проведення активного аналізу захищеності), що є заключним етапом проведення
активного аналізу захищеності. Звіт, зокрема, повинен містити [22]:
- методику проведення активного аналізу захищеності (тестування на
проникнення);
- висновки для

керівництва,

щодо

узагальненого

фактичного

рівня

захищеності цільового об’єкта;
- опис виявлених недоліків системи забезпечення безпеки;
- опис ходу аналізу з детальною інформацією щодо всіх виявлених
вразливостей і результатів спроб їх експлуатації;
- рекомендації щодо усунення виявлених та підтверджених вразливостей.
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Виходячи з представлених алгоритмів активного аналізу захищеності можна
зробити висновок, що ключовими елементами є виявлення вразливостей, синтез
графа атак, тобто створення моделі кібератаки та перевірка можливості реалізації
даної атаки шляхом валідації виявлених вразливостей.
Водночас з даними процесами пов’язані найвагоміші проблеми такого
аналізу, зокрема, масштабованість (з точки зору моделювання, оскільки зі
збільшенням розміру мережі, зростає і складність алгоритму генерації графа атак
та складності обчислень), трудомісткість та часозатратність, особливо при
проведенні активного аналізу захищеності великих мереж, а результати є відносно
суб’єктивними, оскільки залежать від кваліфікації оператора, що проводить аналіз
захищеності, особливо беручи до уваги нестачу професіоналів [60]. Більш того,
валідація вразливостей призводить до появи ризику порушення нормального
функціонування цільової системи або, навіть, виникнення критичної помилки та
подальшого виведення з ладу цільової системи під час експлуатації виявлених
вразливостей, наприклад, в результаті некоректно підібраних експлойтів або
допущенні помилок при їх налаштуванні.

1.3. Основні підходи, методи та засоби автоматизації активного аналізу
захищеності корпоративних мереж
Беручи до уваги зазначені недоліки активного аналізу захищеності
корпоративних мереж, сьогодні, в першу чергу задля зменшення трудомісткості
даного процесу та загального часу необхідного на проведення всіх операцій,
здійснюються спроби його оптимізації та автоматизації.
Вирішення проблем масштабованості, оперативної побудови та аналізу дерев
атак розглядається в роботах [1, 42, 45, 58, 79, 98, 102, 106]. Зокрема в [79] автори
адаптували модель експлуатації однієї вразливості [109] для тестування на
проникнення та запропонували підхід щодо автоматизації процесу моделювання
вразливостей та синтезу графа атак на основі використання мереж Петрі.
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Адаптована модель включає множину вхідних позицій (які позначають одну із
умов перед використанням атакуючих дій), множину переходів (що позначають
процес експлуатації вразливості), множину вихідних позицій (які позначають
результати успішної експлуатації вразливості), а також множину дуг мережі, що
зв’язують вхідні позиції з переходами та переходи з вихідними позиціями.
Водночас генерація графа атак відбувається в два етапи: перш за все, будуються
моделі експлуатації однієї вразливості, а потім використовуючи залежності між
даними моделями будується граф атак. Сам процес валідації вразливостей
передбачає декомпозицію (розподіл) графа мережевої атаки на кілька графів підатак (шляхів атак, кожен з яких відповідає конкретній експлуатації вразливості) та
подальшу перевірку вразливостей на основі їх експлуатації за допомогою засобу
експлуатації вразливостей Metasploit Framework [72]. В результаті автоматизована
система виводить успішні шляхи атак та оцінку серйозності вразливостей на основі
результатів проведеного пентесту.
В [106] представлено автоматичний алгоритм генерування графа атак, який,
завдячи оптимізації топології мережі перед формуванням графа атак, дозволяє
ефективно скоротити надлишкову інформацію необхідну для проведення
активного аналізу захищеності.
Попри це, залишається необхідність використання, в якості вхідних даних,
формального опису цільової мережі, її окремих хостів та ймовірних вразливостей,
що вимагає повного знання топології мережі та конфігурації кожної машини, а
також є нереалістичним з точки зору зловмисників (унеможливлює проведення
тестування методом «чорного ящика»).
Інший підхід до автоматизації активного аналізу захищеності було
запропоновано в роботах [53, 91, 94], де авторами було трансформовано сценарій
тестування на проникнення в подання PDDL (англ. Planning Domain Definition
Language) та використано класичний алгоритм планування для автоматичного
генерування шляхів атак і подальшої їх перевірки виконуючи відповідні атакуючі
дії, включаючи використання експлойтів вразливостей. Слід відзначити, що
запропонована модель масштабується до мереж середнього розміру, однак
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спрощує припущення щодо повноти знань зловмисника та повністю детермінує
результати, тобто призводить до надто оптимістичної точки зору зловмисника.
Задля врахування невизначеності при моделюванні та плануванні кібератак на
інформаційні системи та мережі в роботах [66, 71, 75, 86, 101, 111] запропоновано
використання Марківського процесу прийняття рішень (від англ. Markov Decision
Process – MDP [51]) та частково спостережуваного марківського процесу
прийняття рішень (від англ. Partly Observable Markov Decision Process – POMDP
[85]) в [95, 96, 100]. При цьому, представлення кібератаки як POMDP вводить
неповноту знань на стороні зловмисника та дозволяє реалізувати моделювання
виключаючи припущення щодо завідомо відомих конфігурацій кожного з хостів
цільової мережі, здійснюючи моделювання спостережень за конфігураціями по
мірі розвитку атаки. Однак, разом з тим, аналіз останніх публікацій [95, 96, 100]
показав, що підхід POMDP добре спрацьовує на практиці при проведенні активного
аналізу захищеності в невеликих мережах, оскільки обчислювальні властивості
POMDP не допускають значного масштабування зі зростанням розміру простору
станів.
В свою чергу, Марківські процеси прийняття рішень [66] є проміжною ланкою
– серединою між класичним плануванням та POMDPs, дозволяючи реалізовувати
моделювання

невизначеності

зловмисника

залишаючись

розрахунково

здійсненним. Зокрема, при застосуванні простору станів MDP до активного аналізу
захищеності стає можливим більш реалістичний опис проблеми при повному
ігноруванні конфігурації цільової системи, покладаючись на формулювання
невизначеності зловмисників у формі можливих результатів атакуючих дій,
враховуючи можливість їхнього провалу [71]. Попри переваги, даний підхід
вимагає попередніх знань щодо результатів атакуючих дій (для моделі переходу),
оскільки планування атаки здійснюється саме на основі ймовірностей успіху
реалізації даних дій, при чому ці ймовірності можуть широко варіюватися в
залежності від цільових систем, проти яких вони використовуються (наприклад,
Windows або Linux), і будуть змінюватися з часом, у міру розробки нового
програмного забезпечення та експлойтів вразливостей.
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Ще одним, більш загальним, підходом до вирішення питання автоматизації
активного аналізу захищеності інформаційних систем та мереж з використанням
MDP, коли модель переходу невідома, є навчання з підкріпленням (RL),
можливості використання якого досліджуються в сучасних наукових роботах,
зокрема [83]. RL [103] вимагає представлення простору станів, набору дій, які
можуть бути виконані агентом RL та функції винагороди, яка визначає ціль агента
(тобто, чого намагається він досягти). Такий підхід передбачає взаємодію з
середовищем, на основі чого агент RL вивчає політику дій, які слід вжити в будь
якому заданому стані задля

оптимізації продуктивності та

підвищення

ефективності активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
Даний факт свідчить про спробу інтелектуалізації процесу валідації
вразливостей завдяки переходу традиційних методів підтвердження можливості
реалізації

вразливостей

на

інтелектуальний

рівень,

в

даному

випадку,

використовуючи математичний апарат теорії машинного навчання. На основі чого
з’являється новий термін «інтелектуальна валідація вразливостей». Хоча, слід
відзначити, що в задачах забезпечення інформаційної безпеки, методи штучного
інтелекту вже досить давно використовуються, це зокрема експертні системи,
Байєсівські мережі довіри, нейронні мережі та нечіткі системи [35, 43].
Окрім цього, безпосередньо самі, засоби експлуатації вразливостей, також
можуть бути автоматизовані за допомогою додаткових, здебільшого вже
інтегрованих, модулів. Однак, більшість алгоритмів роботи таких модулів
ґрунтуються на звичайній послідовності спроб реалізації всіх наявних в базі даних
експлойтів, а основним обмеженням валідації вразливостей, в такому разі, є
чисельність експлойтів в базі конкретного засобу експлуатації. Дещо складніші
алгоритми автоматизації дозволяють спершу здійснювати вибірку експлойтів з
урахуванням простих критеріїв, таких як сімейство ОС, для якого призначений
даний експлойт, запущений вразливий сервіс або ранг якості експлойта [24]. При
цьому, слід зазначити, що ризик виведення з ладу цільової системи в процесі
валідації вразливостей залишається, а в деяких випадках навіть збільшується.
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Наприклад, для автоматизації роботи раніше згадуваного засобу експлуатації
вразливостей Metasploit framework, може бути використано плагін db_autopwn [81]
або графічний інструмент управління кібер-атаками Armitage.
Metasploit-autopwn – плагін засобу експлуатації вразливостей Metasploit
framework, який дозволяє автоматизувати процес експлуатації знайдених
вразливостей за допомогою наявних в metasploit модулів експлойтів та проведення
кібератак на цільові системи. При цьому, попередній збір інформації щодо
конфігурації цільової системи здійснюється за допомогою сканера Nmap, який
визначає тип, версію ОС, відкриті порти та запущені на них сервіси. Після
сканування плагін db_autopwn, за замовчуванням, запускає на виконання всі
експлойти призначені для виявленого типу ОС цільового хоста.
Armitage [48] – це безкоштовний графічний інструмент управління кібератаками з відкритим кодом, фактично графічна оболонка для Metasploit framework,
яка спрощує та в певній мірі автоматизує роботу з фреймворком. Даний інструмент
здатний в автоматичному режимі візуалізувати цілі та надавати рекомендовану
вибірку експлойтів для реалізації знайдених вразливостей. Збір інформації, як і в
попередньому інструменті, також відбувається за допомогою інтегрованих в
Metasploit засобів сканування, зокрема сканера Nmap. Автоматизація експлуатації
потенційних

вразливостей

цільового

хоста

відбувається

за

допомогою

спеціального режиму «Hail Mary», який полягає в послідовному запуску на
виконання всіх визначених в рекомендованому списку експлойтів.
Окрім цього, в 2016 році, під час проведення змагань «Cyber Grand Challenge»
(організованих агентством передових оборонних дослідницьких проєктів США –
DARPA) зі створення автоматичних засобів захисту інформації, здатних в режимі
реального часу здійснювати пошук недоліків та вразливостей, розробку виправлень
(патчів) та їх розгортання в мережі для усунення виявлених вразливостей, було
запропоновано використання класичних алгоритмів машинного навчання (МН) для
автоматизації процесу прогнозування вектору атаки [65].
Загалом, класичне навчання [84], до якого входить навчання з учителем та без
учителя. У першому випадку, окрім певного набору вхідних даних, машина також
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має набір «цільових» вихідних даних, які задаються вчителем, при цьому, завдання
полягає в знаходженні (навчанні) правила, згідно з яким вхідні та вихідні дані
групуються в правильні зв’язки (класичними задачами є класифікація та регресія).
У другому випадку машина немає жодних «цільових» вихідних даних, а завдання
полягає в знаходженні деякої структури/закономірності у вхідному масиві даних
(класичними задачами є кластеризація, асоціація та узагальнення). Виходячи з
цього, при використанні даного підходу до автоматизації процесу активного
аналізу захищеності ІКС, залишається невирішеним питання отримання якісних
даних для навчання (рис. 1.9).
Фаза навчання
Дані для
навчання

Алгоритм МН

Фаза прогнозування
Атакуючий
(пентестер)

Нові дані

Модель кібератаки

Припущення
щодо успішного
вектора атак

Рис. 1.9. Автоматизований процес прогнозування векторів атак з використанням
штучного інтелекту

1.4. Постановка наукового завдання дослідження
На сьогоднішній день, при динамічному зростанні вразливостей та спрощенні
їх експлуатації завдяки розподілу кіберзлочинної сфери, коли навіть новачок, вже
не говорячи про професіоналів, може придбати готові комплекти ШПЗ (експлойти,
скрипти та ін.) та провести повноцінну кібератаку на інфраструктуру цільової
організації, збільшується роль превентивних методів забезпечення безпеки,
зокрема активного аналізу захищеності, який дозволяють не лише виявляти
вразливості, але й валідувати їх, тобто підтверджувати можливості реалізації
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конкретних вразливостей, тим самим встановлюючи фактичний стан безпеки
інформаційних систем і мереж.
Водночас, основним недоліком активного аналізу захищеності залишається
обробка великого об’єму інформації, яка здебільшого здійснюється вручну
експертами, а якість такого аналізу залежить від їхньої кваліфікації, при чому,
використання некоректно підібраного експлойта також призводить до ризику
повного виведення з ладу цільової системи. Це особливо є актуальним коли
проводиться аналіз захищеності великих мереж, таких як корпоративні мережі, де
можуть бути присутні тисячі вразливостей, а масовість перевірок знайдених
вразливостей, також, призводить до збільшення часу проведення такого аналізу.
Саме подальший розвиток превентивних методів забезпечення безпеки може
змінити сьогоденний статус-кво, в якому домінують зловмисники. Оскільки,
завдяки автоматизації та масштабуємості активного аналізу захищеності,
з’являється можливість в режимі реального часу виявляти та виправляти
вразливості програмних та апаратних засобів цільових систем.
І хоча проведений в 1.3 аналіз досліджень показав що існуючі підходи до
автоматизації активного аналізу захищеності частково вирішують вищезазначені
проблеми, однак їхня ефективність залишається низькою через складну та мінливу
природу середовища, в даному випадку, цільової корпоративної мережі, з
постійним оновленням програмного забезпечення та появою нових вразливостей,
підтримка актуальної моделі результатів виконання будь-яких атакуючих дій є
досить важкою задачею. Водночас, слід відзначити, що питання оцінки якості
процесу активного аналізу захищеності, зокрема механізму валідації виявлених
вразливостей інформаційних систем та мереж, вирішення якого дозволило б
контролювати та регулювати рівень небезпеки (критичності) активного аналізу
захищеності, не розглядається зовсім.
Таким чином, можна зробити висновок, що існує протиріччя між
необхідністю оперативного (в режимі реального часу), якісного виявлення та
підтвердження вразливостей корпоративних мереж і можливостями існуючих
методів автоматизації процесу активного аналізу їх захищеності.
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У зв’язку з цим, існує необхідність вирішення актуального наукового
завдання, сутність якого полягає в розвитку методу автоматичного активного
аналізу захищеності корпоративних мереж на основі оцінювання якості механізму
валідації вразливостей функціонуючих інформаційних систем.
Метою

дисертаційного

дослідження

є

підвищення

результативності

вирішення завдання автоматизації активного аналізу захищеності корпоративних
мереж завдяки інтелектуалізації процесу валідації вразливостей програмних та
апаратних платформ на основі фаззі-технології.
У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-прикладної
проблеми, в роботі сформульовані такі завдання:
1) розробити математичну модель аналізу кількісних характеристик процесу
валідації вразливостей інформаційних систем та мереж;
2) розробити методику аналізу якості механізму валідації вразливостей
корпоративної мережі;
3) розробити метод побудови бази знань для прийняття рішень при валідації
вразливостей інформаційних систем під час проведення активного аналізу
захищеності корпоративної мережі;
4) розвинути

метод

автоматичного

активного

аналізу

захищеності

корпоративних мереж;
5) провести математичне моделювання для підтвердження достовірності
отриманих наукових результатів та експериментально дослідити ефективність
запропонованого

методу

автоматичного

активного

аналізу

захищеності

корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей.

Висновки до розділу 1
1. Проаналізовано

сучасний

стан

проблеми

забезпечення

безпеки

корпоративних мереж. Встановлено, що в умовах динамічного зростання кількості
вразливостей та їх критичності, наряду зі зниженням складності їх експлуатації за
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допомогою вже готових виконуваних модулів (експлойтів), зростає необхідність
застосування превентивних методів забезпечення безпеки, до яких відноситься
зокрема активний аналіз захищеності інформаційних систем та мереж. Дані
механізми дозволяють своєчасно виявляти, підтверджувати можливість фактичної
реалізації вразливостей та попереджувати можливості їх застосування з боку
зловмисників шляхом усунення виявлених вразливостей.
2. Проведено аналіз основних підходів, методів та засобів автоматизації
активного аналізу захищеності інформаційних систем та мереж, який дозволив
виявити основні обмеження, що пов’язані з складністю підтримки актуальної
математичної моделі результатів виконання атакуючих дій (зокрема, реалізації
експлойтів) та ризиком виведення з ладу цільової системи в процесі валідації її
вразливостей.
3. Для вирішення зазначеної задачі в дисертаційній роботі сформульовано
мету роботи, що полягає у підвищенні результативності вирішення завдання
автоматизації активного аналізу захищеності корпоративних мереж завдяки
інтелектуалізації процесу валідації вразливостей програмних та апаратних
платформ на основі фаззі-технології. Для досягнення поставленої мети в дисертації
сформульовано актуальне наукове завдання, яке полягає в розвитку методу
автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі
оцінювання

якості

інформаційних систем.

механізму

валідації

вразливостей

функціонуючих
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛІДАЦІЇ
ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПРИ АКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЗАХИЩЕНОСТІ
КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ

2.1.

Експериментальне

дослідження

функціонування

сучасних

автоматизованих засобів експлуатації вразливостей
Як вже зазначалося раніше, сучасні системи активного аналізу захищеності
(СААЗ) інформаційних систем і мереж, ґрунтуючись на різних методах виявлення
та підтвердження вразливостей (зокрема, методиках проведення тестування на
проникнення), дозволяють симулювати потенційну кібернетичну атаку на
інформаційну інфраструктуру організації та встановлювати фактичний стан її
захищеності. При цьому, узагальнений алгоритм роботи таких систем складається
з наступних кроків [19]:
- сканування цільової мережі, що дозволяє визначити повний перелік
доступних хостів, виявити на них відкриті порти та за можливості ідентифікувати
запущені сервіси;
- висування припущення щодо наявності вразливостей в програмному
забезпеченні, зокрема у виявлених сервісах, на основі бази знань вразливостей,
помилок в налаштуванні обладнання та інших прогалин в периметрі захисту
інформаційної інфраструктури;
- перевірка та підтвердження можливості реалізації виявлених вразливостей
шляхом спроби їх експлуатації за допомогою спеціалізованих програмних засобів,
зокрема, з використанням так званих експлойтів вразливостей (шкідливих
скриптів, виконуваних модулів та ін). Даний процес схематично відображено на
рис. 2.1;
- формування звіту, який обов’язково включає перелік валідованих
вразливостей та рівень їх критичності (небезпеки), а також, опціонально –
рекомендації щодо усунення даних вразливостей.

54

Рис. 2.1. Процес вибору та реалізації наступного експлойта, з послідуючим
відкликом цільової системи
Загалом,

необхідність

в

перевірці

можливості

реалізації

виявлених

вразливостей, тобто їх валідації, виникає через те, що сканери безпеки дозволяють
виявляти лише потенційні вразливості цільових систем, при цьому допускаючи
хибність таких спрацювань, яка полягає в неможливості фактичної реалізації
виявленої вразливості з боку зловмисника.
Даний етап може бути реалізований як вручну оператором, так і в
автоматизованому режимі за рахунок штатних засобів автоматизації процесу
експлуатації виявлених вразливостей.
В першому випадку, основним недоліком є необхідність у високій
кваліфікації оператора, який буде здійснювати експлуатацію вразливостей, а також
звичайна помилка допущена через неуважність чи будь-який інший «людський
фактор».
В другому випадку, оскільки кожна СААЗ, маючи власні бази, готових до
використання, експлойтів відомих вразливостей та алгоритми автоматичної їх
реалізації, валідація виявлених вразливостей здійснюється по різному. Так,
наприклад, такі алгоритми можуть базуватися на послідовній реалізації, або всіх
наявних в базі експлойтів, або ж з урахуванням простих критеріїв, таких як
сімейство операційної системи, сервіс та ранг експлойта.
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Таким чином, навіть в автоматизованих СААЗ, чисельність перевірок
вразливостей лише однієї цільової системи, тобто спроб їх експлуатації, може
сягати декількох тисяч, а основним при цьому обмеженням є чисельність готових
до застосування експлойтів у власній базі. Це може бути критичним з точки зору
часу необхідного для проведення активного аналізу захищеності в корпоративних
мережах, більш того, послідовний запуск всіх наявних експлойтів значно збільшує
ризик появи критичної помилки в функціонуванні цільової системи та її повного
виведення з ладу.
Відповідно, в розрізі даних обмежень, стає доцільним вирішення проблеми
визначення якості механізму валідації вразливостей програмних та апаратних
платформ.
Для цього, перш за все, шляхом опрацювання результатів великої кількості
спостережень функціонування засобів експлуатації виявлених вразливостей,
безпосередньо ґрунтуючись на схемі зворотного зв’язку, що продемонстрована на
рис. 2.2, було виділено узагальнюючі характеристики процесу валідації
вразливостей, які враховують вищезазначені фактори.

Рис. 2.2. Узагальнена схема поетапного завантаження командного інтерпритатора
– «meterpreter» [46]
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Схему зворотного зв’язку (рис. 2.2) продемонстровано на прикладі поетапної
реалізації експлойта з раніше згадуваним корисним навантаженням, а саме,
командним інтерпретатором – «meterpreter». При цьому, взаємодія (встановлення
з’єднання) на транспортному рівні відбувається у відповідності до протоколу TCP
(див. Рис. 2.3).
На першому етапі, експлойт разом з підкріпленою першою частиною
корисного навантаження передається цільовій системі. Після експлуатації
вразливості корисне навантаження намагається підключитися назад до системи
активного аналізу захищеності (тобто, до засобу експлуатації вразливостей, в
даному випадку – metasploit) і встановити канал зв’язку.
Наступний етап передбачає завантаження другої частини корисного
навантаження – DLL (Dynamic-link library – динамічно приєднувана бібліотека)
ін’єкції, після успішного виконання якої, засіб експлуатації надсилає meterpreter
server DLL для встановлення належного каналу зв’язку.

Рис. 2.3. Схема використання інтерфейсу сокетів для встановлення
ТСР-з’єднання [8]
У разі, якщо обраний експлойт, а також відповідне корисне навантаження
спрацювали та було одержано активну сесію доступу до цільової системи, можна
говорити про успішну валідацію вразливості. В іншому випадку, коли обраний
експлойт не спрацював – вразливість невалідована.
Якщо ж, засіб експлуатації вразливостей не отримав зворотного відклику від
цільової системи в межах визначеного інтервалу затримки RTD та втратив з нею
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зв’язок – спроба запуску обраного експлойта є невдалою та призвела до критичної
помилки в цільовій системі.
Таким чином, встановлено, що якість валідації вразливостей хостів цільової
корпоративної

мережі

визначається

вектором

(𝑞𝑠 , 𝑞𝑓 , 𝑞𝑐 )

трьохвимірного

векторного простору [20], де 𝑞𝑠 – абсциса, яка визначає кількість успішно
валідованих вразливостей, 𝑞𝑓 – ордината, яка визначає кількість невалідованих
вразливостей та 𝑞𝑐 – апліката, яка визначає кількість випадків валідації
вразливостей, що призвели до критичних помилок на цільовому хості та подальшої
втрати з ним зв’язку.
Однак, за умови ризику спричинення критичних помилок в функціонуванні
цільових система, їх кількості в корпоративній мережі, динаміки змін самих
цільових систем (зміна їх конфігурацій), а також постійного зростання кількості
нових вразливостей та їх експлойтів, стає складно, експериментальним шляхом
забезпечити повну перевірку всіх об’єктів (в даному випадку, спроб експлуатації
вразливостей), що мають відношення до даної проблеми, задля отримання
генеральної сукупності. Тому, було прийнято рішення, задля пошук та дослідження
закономірностей в процесі активного аналізу захищеності корпоративних мереж,
використовувати вибіркову сукупність.
Оскільки вибіркова сукупність є підмножиною генеральної сукупності, на
основі її дослідження за допомогою інструментів і методів математичної
статистики можна буде зробити висновок щодо властивостей процесу валідації, що
відбувається в генеральній сукупності. Водночас, для того, щоб висновки щодо
властивостей генеральної сукупності, які зроблені при дослідження вибірки, були
обґрунтованими, необхідно, щоб ця вибіркова сукупність була обов’язково
репрезентативною, тобто вірно відображала генеральну сукупність.
Отже, питання формування вибіркової сукупності є першим кроком на шляху
отримання результатів, які об’єктивно відображають процеси і явища, що мають
місце у генеральній сукупності. І оскільки найбільш поширеною є практика, коли
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спершу, у необхідній кількості обираються об’єкти, а вже потім проводиться їх
дослідження, було сформовано список з 11 цільових систем.
Слід

відзначити,

що

вибір

платформ

здійснювався

з

врахуванням

статистичних даних, від компаній Netmarketshare та Statcounter (див. Рис. 2.4), щодо
розповсюдженості використання конкретних операційних систем в світі [54] та
зокрема в Україні [92].
Окрім цього, до списку було включено дві спеціально розроблені платформи
для проведення тестувань на проникнення з вже присутніми відомими
вразливостями.

Рис. 2.4. Статистичні дані щодо використання операційних систем в світі [54]
Сам

експеримент,

задля

отримання

статистичних

даних

виділених

характеристик процесу валідації виявлених вразливостей та подальшого отримання
функціональних залежностей, проводився на спеціально розробленому тестовому
стенді описаному в 2.1.1, згідно з запропонованою в 2.1.2 методикою
експериментального дослідження функціонування сучасних автоматизованих
засобів експлуатації вразливостей, а результати оформлено та представлено у
вигляді таблиці (див. Табл. 2.1).
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Таблиця 2.1.
Результати проведення валідації вразливостей за допомогою armitage та autopwn
Платформа
(ОС)
Windows XP
SP2
Windows XP
SP3
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Windows
Server 2008 R2
Windows
Server 2016
Mac OS X
10.13
Mac OS X
10.14
Metasploitable
2
Metasploitable
3

£

Armitage
𝑞𝑓
𝑞𝑠
𝑞𝑐

t

£

Metasploit-autopwn
𝑞𝑓
𝑞𝑠
𝑞𝑐

t

312

3

306

3

345

63

3

58

2

244

98

3

93

2

86

58

3

53

2

286

85
83
84

2
1
0

80
81
83

3
1
1

65
58
154

63
65
1255

3
0
0

60
64
1255

2
1
0

369
281
1523

96

2

92

2

82

84

1

82

1

363

39

0

39

0

71

32

0

32

0

43

63

1

61

1

115

59

1

58

0

249

46

1

45

0

83

41

1

40

0

58

765

3

762

0

293

1445

3

1442

0

1462

780

3

777

0

330

1911

3

1908

0

1933

де £ – загальна кількість спроб експлуатацій виявлених вразливостей
окремого хоста цільової корпоративної мережі;
t – загальний час проведення валідації виявлених вразливостей окремого
хоста цільової корпоративної мережі, виражений в секундах.

2.1.1. Опис тестового стенду
Всі експерименти проводилися на машині під управлінням ОС Windows 10
Pro x64 v1803, що працює з процесором Intel Core i5-3210M CPU 2.50 GHz та 12 GB
RAM за допомогою платформи віртуалізації VMware Workstation 12 Pro v12.5.9
build-7535481 на якій було розгорнуто спеціальний тестовий стенд. Схематичне
відображення даного стенду представлено на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. Узагальнена схема тестового стенду
В якості системи автоматичного активного аналізу захищеності (САААЗ) в
різних експериментах виступають віртуальні машини під управлінням ОС Kali
GNU/Linux Rolling 2019.3 з встановленими та налаштованими наступними
засобами автоматизації роботи засобу експлуатації вразливостей Metasploit
framework:
-

metasploit-autopwn;

-

armitage.

В якості цільового хоста, як вже було визначено в 2.1, виступає ряд
віртуальних машин з різними встановленими платформами, та відповідним
стандартним набором програмного забезпечення:
- MS Windows XP SP2 та SP3;
- MS Windows 7;
- MS Windows 8.1;
- MS Windows 10;
- MS Windows Server 2008 R2;
- MS Windows Server 2016;
- Mac OS X 10.13 та 10.14;
-

Metasploitable 2 та 3 (особливим чином сконфігуровані, з навмисно

впровадженими відомими вразливостями, командою Rapid7 Metasploit, віртуальні
машини Linux, які спеціально використовуються для проведення тренінгів з
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безпеки, тестування інструментів безпеки та відпрацювання загальноприйнятих
методів тестування на проникнення).

2.1.2. Методика експериментального дослідження функціонування сучасних
автоматизованих засобів експлуатації вразливостей
Перш за все, слід зазначити, що всі експерименти полягають в:
-

проведенні автоматичного активного аналізу захищеності низки одних і

тих же цільових хостів за допомогою різних автоматизованих програмних засобів
активного аналізу захищеності інформаційних систем визначених в попередньому
підрозділі;
-

фіксуванні, з врахуванням схеми зворотного зв’язку, даних щодо

кількості успішно валідованих, не валідованих вразливостей, а також фіксації
даних щодо випадків повної втрати зв’язку з цільовим хостом, що свідчить про
невдалу спробу реалізації експлойта в ході чого цільовий хост вийшов з ладу;
-

подальшому аналізі отриманих результатів.

Метою

даного

експериментального

дослідження

є

визначення

узагальнюючих характеристик процесу валідації вразливостей. Для цього
пропонується наступна методика проведення експериментального дослідження, де
передбачено наступну систему дій:
1. Після розгортання тестового стенду та налаштування всіх цільових
хостів, створити знімки (snapshot VMware) [39] даних віртуальних машин, для
збереження їх вихідного (початкового) стану. Знімок віртуальної машин – це копія
файлу диска віртуальної машини (VMDK) в певний момент часу, що дозволяє
відновити збережений стан віртуальної машини задля забезпечення однакових
умов

при

повторному

проведенні

експериментального

дослідження

функціонування автоматизованого засобу експлуатації вразливостей, або при
проведенні дослідження функціонування вже іншого засобу експлуатації
вразливостей.
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2. Провести аналіз захищеності чергового хоста за допомогою графічного
інструменту управління кібератаками Armitage з використанням режиму
експлуатації вразливостей Hail Mary, який послідовно запускає на виконання всі
відібрані з бази експлойтів Metasploit framework до рекомендованого списку
експлойти вразливостей, зберегти результати та відновити засобами VMware
початковий стан досліджуваного цільового хоста.
3. Провести аналіз захищеності чергового хоста за допомогою плагіну
автоматичної експлуатації та проведення кібератак db_autopwn, який запускає на
виконання всі експлойти призначені для виявленого типу операційної системи
цільового хоста, зберегти результати та відновити засобами VMware початковий
стан досліджуваного цільового хоста.
4. У випадку, на 2-у та 3-у кроках, одержання активної сесії доступу до
цільового хоста, дана спроба зараховується як випадок успішної валідації
виявленої вразливості.
5. У випадку, на 2-у та 3-у кроках, неодержання активної сесії доступу до
цільового хоста, спроба зараховується як випадок неуспішної валідації виявленої
вразливості.
6. У випадку виникнення на 2-у та 3-у кроках, в процесі активного аналізу
захищеності, критичної помилки, відновити початковий стан досліджуваного
цільового хоста, та провести його аналіз повторно з виключенням зі списку
експлойта, що призвів до даної помилки. Водночас з виключанням експлойта, дана
спроба реалізації вразливості зараховується як випадок валідації виявленої
вразливості, що призвів до критичної помилки на цільовому хості та подальшої
втрати з ним зв’язку. Даний крок дозволить уникнути циклічності процесу
проведення експериментального дослідження функціонування автоматизованого
засобу експлуатації вразливостей через постійну появу однієї й тієї ж критичної
помилки.
7. Подати результати проведених експериментів у вигляді таблиці.
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2.2. Математичне моделювання механізму валідації виявлених вразливостей
інформаційних систем та мереж

2.2.1.

Регресійний

аналіз

отриманих

результатів

експериментальних

досліджень
На основі проведених експериментальних досліджень було встановлено, що
кожна з координат вектору (𝑞𝑠 , 𝑞𝑓 , 𝑞𝑐 ) з однієї сторони неперервно змінюється в
часі, протягом якого проводиться активний аналіз захищеності окремого цільового
хоста та корпоративної мережі в цілому, а з іншої, всі три координати пов’язані між
собою деякою функціональною залежністю.
Однак, на відміну від детермінованих динамічних систем, які можна описати
системами диференціальних рівнянь, що будуються на основі природи системи,
завдання виявлення валідації вразливостей не є однозначним. Тому, було вирішено
розв’язувати завдання побудови математичної моделі механізму валідації
вразливостей інформаційних систем та мереж шляхом регресійного аналізу [2, 11,
15], створюючи аналітичні залежності, які в свою чергу є розв’язками деякої
системи диференціальних рівнянь.
Загалом, під регресивним аналізом розуміють дослідження закономірності
зв’язку між двома змінними, коли одному значенню 𝑥 відповідає сукупність
значень 𝑦, тобто зв’язок між ними не повністю визначений [12].
Отже,

при

регресійному

аналізі,

статистичні

залежності

описують

математичною моделлю, тобто рівнянням регресії, яке відтворює зв’язок між
значеннями фактору 𝑥 та змінною характеристикою досліджуваного процесу 𝑦
встановлюючи відповідну аналітичну залежність, і має вигляд:
y  f  x

за

умови,

що

значення

𝑦

утворюють

статистичний

характеристиками безперервної випадкової величини.

ряд

розподілу

з
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Водночас, слід зазначити, що регресивний зв’язок між величинами 𝑥 та 𝑦
можна визначити лише у разі забезпечення можливості виконання статистичних
замірів.
Сформоване рівняння регресії, по можливості, повинне бути досить простим
та адекватним.
Безпосередньо сам регресивний аналіз здійснюється в декілька кроків:
– перевірка наявності кореляційного зв’язку;
– апроксимація експериментальних даних;
– статистичний аналіз рівнянь регресії.
Слід відзначити, що у більшості випадків проведення експериментальних
досліджень основною метою є, перш за все, виявлення наявності залежності між
двома змінними величинами. Водночас, вважається, що за умови коли змінність
однієї випадкової величини впливає на розподіл іншої, між даними випадковими
величинами існує статистичний зв’язок.
За таких умов, перш за все, здійснюється оцінка статистичного зв’язку між
двома

змінними

величинами

на

основі

результатів

експериментальних

спостережень використовуючи коефіцієнт кореляції.
За умови, що проведено 𝑁 спостережень, в результаті чого отримано дві
вибірки:

x1 , x2 ,..., xn y1 , y2 ,..., yn ,
коефіцієнт кореляції визначається за наступною формулою:
n

R

  x  x  y  y 
i 1

i

i

 n  1 x y

,

(2.1)

де x, y – середнє значення вибірки 𝑋 та 𝑌 відповідно, що встановлює центр
вибіркової сукупності та визначається за формулами:

x

1 k
  xi ,
n i 1

1 k
y    yi ,
n i 1

(2.2)
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 x ,  y – середнє квадратичне відхилення для 𝑋 та 𝑌 відповідно, визначається

як корінь квадратний із вибіркової дисперсії:

 x  Dx ,

 y  Dy ,

(2.3)

Dx , Dy – вибіркова дисперсія, яка характеризує змінність значень у вибірці 𝑋

та 𝑌 відповідно, тобто варіацію спостережень, і визначається за формулами:
k
1
2
Dx 
   x  xi  ,
n  1 i 1

k
1
2
Dy 
   y  yi  .
n  1 i 1

(2.4)

Вираз  n  1 з формул (2.4) називається числом ступенів свободи. Дане число
дорівнює кількості незалежних значень, що беруть участь у визначенні будь-якого
параметра статистичної сукупності. При визначення дисперсії, один ступінь
свободи витрачається на визначення середнього значення [11].
Слід відзначити, що величина коефіцієнта кореляції завжди перебуває у
межах 1  R  1 . Водночас, він характеризує лише лінійну залежність між
випадковими величинами. Тобто, при додатному значенні коефіцієнта можна
вважати, що при зростанні однієї величини інша в середньому теж зростає, а при
від’ємному значенні – навпаки, зростання однієї величини зумовлює в середньому
зменшення іншої. Чим ближче значення 𝑅 до 1 або 1, тим тісніше лінійний
зв’язок між величинами 𝑥 та 𝑦, однак, якщо ж, значення R  0 , це свідчить про його
відсутність. Загалом, задовільним значенням щільності зв’язку вважають при

R  0,5 , добрим при R  0,8...0,85 .
Перевірка відповідності вибіркового значення коефіцієнта кореляції 𝑅
значенню кореляції    між генеральними сукупностями 𝑥 та 𝑦, відбувається з
використанням 𝑡 – розподілу Стьюдента [38]. Для цього, спершу знаходиться
розрахункове значення t розр за формулою (2.5) та порівнюється з табличним (див.
Табл. 2.2).
t розр  R

n2
1  R2

(2.5)
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Таблиця 2.2.
Значення критерію Стьюдента для значимості   0,05

f
tтабл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12,71 4,303 3,182 2,775 4,571 2,447 2,305 2,228 2,086 2,042
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2,00

Якщо t розр  tтабл при кількості ступенів свободи f  n  2 і рівні значимості

  5% , то кореляційний зв’язок існує та підтверджується для генеральних
сукупностей.
Наступним кроком, для подання в зрозумілій та стислій формі емпіричних
залежностей між параметрами, що описують поведінку системи є апроксимація
експериментальних даних.
Загалом, апроксимацією називають процес побудови на основі результатів
експериментальних

досліджень

наближеної

(апроксимуючої)

функції,

що

проходить через всі точки вихідних даних і найближче до заданої неперервної
функції. Сам процес складається з двох основних етапів [11]:
1) вибір

загального

вигляду

типової

функціональної

залежності

(апроксиманти), що здійснюється або з теоретичних міркувань, або за допомогою
графічного зображення результатів експерименту, аналізуючи розташування точок

 xn , yn  на декартовій координатній площині. При цьому, значення фактору
відкладаються на осі абсцис, відповідно значення параметра оцінки – на осі
ординат, а власне результати позначаються точками. Безпосередньо з’єднуючи дані
точки прямою, отримаємо графік результатів проведеного експерименту, а
провівши ще одну пряму (криву) через середні точки кожного з отриманих
відрізків – маємо приблизне уявлення графіка шуканої апроксиманти. Після чого
здійснюється порівняння отриманого графіка з графіками типових функцій та вибір
загального вигляду апроксимуючої функції, яка буде найбільш подібно описувати
досліджувану залежність;
2) визначення «найкращих» числових значень параметрів (коефіцієнтів)
апроксиманти – здійснюється із застосуванням різних методів в залежності від типу
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обраної функції та встановлених вимог щодо необхідної точності результатів
розрахунку.

2.2.2. Математичні методи апроксимації функцій
Загалом, необхідність в апроксимації функції деякою аналітичною моделлю
виникає при вирішенні досить широкого спектра завдань, це зокрема задачі
статистичної радіотехніки та радіофізики, теорії управління та систем передачі
даних [29, 41].
До прикладу, апроксимаційні завдання вирішуються при моделюванні
акустичних сигналів та проєктуванні телекомунікаційних систем [27, 28], систем
рухомого зв’язку [26], при оптимізації параметрів процедури оборотного (без
втрат) стиснення цифрових даних [40], а також при створенні математичних
моделей систем управління [34] та моделюванні процесів, що перебувають під
впливом випадкових факторів [14].
Всі методи апроксимації функції, можна розділити на дві групи: параметричні
та непараметричні. Перші, використовують апріорні відомості про вид та/або
параметри генерального розподілу. Непараметричні, в свою чергу, працюють при
більшій невизначеності щодо апріорної інформації, включаючи навіть повну її
відсутність, у зв’язку з чим, володіють значно більшою сферою застосування.
Однак

основним

недоліком

непараметричних

методів,

в

порівнянні

з

параметричними, є більша трудомісткість з точки зору проведення математичних
розрахунків.
Слід відзначити, що нині, одним із основних підходів до вирішення завдань
непараметричної апроксимації є поліноміальна оцінка, що базується на першій
теоремі К. Вейєрштрасса, яка полягає в наступному: якщо функція
неперервна на відрізку

 a, b  ,

f  x

то існує послідовність многочленів {𝑃𝑛 (𝑥 )}, що

68
рівномірно на відрізку  a, b сходиться до f  x  , тобто для будь якого 𝜀 > 0
знайдеться многочлен 𝑃𝑛 (𝑥 ) з номером 𝑛, залежним від 𝜀, такий, що

Pn  x   f  x   
відразу для всіх 𝑥 з відрізку  a, b .
Дана теорема була доведена в 1912 році відомим радянським вченим
С. Н. Бернштейном [4, 5]. В якості наближуючих многочленів 𝑃𝑛 (𝑥 ) було
використано поліноми наступного вигляду:

k
Bn  f ; x   Bn  x    f   bk ,n  x  ,
n
k 0
n

де bk ,n  x   Сnk x k 1  x 

nk

,

Сnk 

(2.6)

n!
.
k ! n  k !

Функцію bk ,n  x  називають базисним многочленом Бернштейна степені 𝑛,
оператори Bn  f ; x  відповідно, поліномами Бернштейна порядку 𝑛 функції f  x  ,

k
а коефіцієнти f   – коефіцієнтами Бернштейна.
n
С.Н.

Бернштейн,

опираючись

на

елементарні

результати

з

теорії

ймовірностей, довів, що послідовність поліномів Bn  f ; x  при n   сходиться
до f  x  рівномірно на 0,1 , тобто
lim f  Bn  f   0 .
n

При цьому, має місце наступна теорема.
Теорема 2.1. Якщо функція f  x  на відрізку 0,1 задовольняє умові Ліпшиця
[31] з константою M , то при всіх n  2 та всіх x  0,1 справедлива оцінка

Bn  f ; x   f  x   M

x 1  x 
.
n

(2.7)
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2.2.3. Математична модель аналізу кількісних характеристик процесу
валідації вразливостей
Беручи

до

уваги

результати

експериментального

дослідження

функціонування сучасних автоматизованих засобів експлуатації вразливостей
отриманих в розділі 2.1 (див. Табл. 2.1), побудуємо математичну модель аналізу
кількісних характеристик процесу валідації вразливостей інформаційних систем
шляхом регресійного аналізу. Для цього, спершу оцінимо статистичний зв’язок між
змінними величинами t та qs , q f , qc , отриманих при дослідженні механізму
валідації

графічного

інструмента

управління

кібератаками

Armitage,

з

використанням коефіцієнту кореляції (2.1).
За даними таблиці 2.1, для кожної з визначених характеристик процесу
валідації вразливостей, обчислюємо допоміжні величини: середнє значення
вибірки (2.2), вибіркову дисперсію (2.4) та середнє квадратичне відхилення (2.3).
Результати зведемо в таблицю 2.3.
Таблиця 2.3.
Розрахункові значення коефіцієнту кореляції
Шукані величини

Armitage
t , qs

t, q f

t , qc

t

152,91

152,91

152,91

q

1,73

219,91

1,18

Dt

12716,09

12716,09

12716,09

Dq

1,42

79027,89

1,36

t
q

112,77

112,77

112,77

1,19

281,12

1,17

R

0,6

0,84

-0,07

Вже маючи відповідні результати розрахунків, проведемо перевірку
відповідності вибіркового значення коефіцієнта кореляції 𝑅 значенню кореляції

   між генеральними сукупностями величинами

t та qs , q f , qc з використанням
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розподілу Стьюдента. Для цього, спершу знаходимо розрахункове значення t розр за
формулою (2.5).
Для зручності, результати розрахунків зведено в таблицю 2.4.
Таблиця 2.4.
Критерій значущості коефіцієнта кореляції
Розрахункове

Armitage

значення

t , qs

t, q f

t , qc

t розр

2,254

4,693

0,216

Порівнюючи отримані значення t розр з теоретичними (див. Табл. 2.1) при
кількості ступенів свободи f  n  2  9 і рівні значимості   5% маємо наступні
результати:
 для пари t , qs – t розр  tтабл так, як 2,254  2,096 , це свідчить про те, що між
часом проведення валідації виявлених вразливосте та кількістю успішно
валідованих вразливостей є прямий зв’язок;
 для пари t , q f – t розр  tтабл так, як 4,693  2,096 , це свідчить про те, що між
часом проведення валідації виявлених вразливосте та кількістю невалідованих
вразливостей існує суттєвий прямий зв’язок;
 для пари t , qc – t розр  tтабл так, як 0,216  2,096 , це свідчить про те, що між
часом проведення валідації виявлених вразливосте та кількістю випадків валідації
вразливостей, що призвели до критичних помилок на цільовому хості, є дуже
слабкий зв’язку, однак на основі попередніх результатів можна стверджувати, що
дана ситуація вирішується шляхом збільшення кількості спостережень.
Далі, для подання в зрозумілій та стислій формі емпіричних залежностей між
параметрами, апроксимуємо експериментальні дані. Для цього, спершу, з’ясуємо
клас функцій до якого належить шукана апроксиманта побудувавши графік
результатів експерименту та наближений графік шуканої апроксиманти для кожної
з пар змінних величин (див. Рис. 2.6).
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y = 6E-11x5 - 7E-08x4 + 3E-05x3 - 0,0064x2 + 0,545x - 14,849
R² = 0,636

Кількість успішно валідованих
вразливостей, qs
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Час, протягом якого були валідовані вразливості, t

a)
y = -2E-06x4 + 0,0014x3 - 0,3036x2 + 26,196x - 695,22
R² = 0,9567
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Час, протягом якого невалідувались вразливості, t

b)
y = -2E-06x4 + 0,0014x3 - 0,3036x2 + 26,196x - 695,22
R² = 0,9567

Кількість валідацій вразливостей, що
призвели до критичних помилок в
цільовій системі, qс
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Час, протягом якого були виявлені спроби валідації вразливостей, t
Результати

Poly. (Результати)

c)

Рис. 2.6. Наближені графіки шуканих апроксимант для кожної з пар змінних
величин: a) t , qs , b) t , q f та c) t , qc відповідно
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З рисунку 2.6 видно, що функції мають поліноміальне представлення,
водночас, значення R 2 (достовірність апроксимації) свідчать про точність опису
вихідної залежності експериментальних даних апроксимуючою функцією.
Саме тому, для отримання найбільш достовірних коефіцієнтів апроксиманти,
скористаємося теоремою Бернштейна.
З даних таблиці 2.1 видно, що час раціонального циклу проведення валідації
вразливостей, у випадку застосування інструменту Armitage, складає 345 секунд.
Тому, спершу слід здійснити нормування відрізка часу [0;345] , наступним чином:

tн 

ti
,
T

(2.8)

де t н – це нормований час;

T – час проведення валідації вразливостей цільового хоста в секундах (час
раціонального циклу);

ti – час, за який відповідні характеристики ( qs , q f , qc ) приймали свої значення
в межах раціонального циклу.
Результати нормування відрізка часу представлено в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5.
Нормування часу раціонального циклу
реальний
час – t
нормований
час – tн

0

58

65

71

82

83

86

115

154

293

330

345

0

0

0,168

0,188

0,206

0,238

0,241

0,249

0,333

0,446

0,849

0,957

1

0

Тоді значення змінних qs (tн ) , q f (tн ) , qc (tн ) , як функції від часу нормування,
представлені в таблиці 2.6.
Після чого, використовуючи дані з таблиці 2.6 та представлення (2.6), були
отримані початкові аналітичні залежності для кількості успішно валідованих
вразливостей qs  qs (tн ) .
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qs (tн )  qs (0)b0.11 (tн )  qs (0,168)b1.11 (tн )  qs (0,188)b2.11 (tн )  qs (0,206)b3.11(tн ) 
 qs (0,238)b4.11 (tн )  qs (0,241)b5.11 (tн )  qs (0,249)b6.11 (tн )  qs (0,333)b7.11(tн ) 
 qs (0,446)b8.11 (tн )  qs (0,849)b9.11 (tн )  qs (0, 957)b10.11 (tн )  qs (1)b11.11 (tн ).

Таблиця 2.6.
Значення кількості успішно валідованих qs (tн ) , невалідованих вразливостей
q f (tн ) та випадків валідацій, що призвели до критичних помилок qc (tн )
tн -

нормований
час

0

qs (tн )

0

1

2

0

2

1

3

1

0

3

q f (t н )

0

81

80

39

92

45

93

61

83

qc (tн )

0

1

3

0

2

0

2

1

1

0,168 0,188 0,206 0,238 0,241 0,249 0,333 0,446 0,849 0,957

1

0

3

3

0

762

777

306

0

0

0

3

0

Таблиця 2.7.
Значення поліномів bk ,11 (tн )
k

bk ,11 (tн )

10

1  t 
10
11t 1  t 
9
55t 2 1  t 
8
165t 3 1  t 
7
330t 4 1  t 
6
462t 5 1  t 
5
462t 6 1  t 
4
330t 7 1  t 
3
165t 8 1  t 
2
55t 9 1  t 
11t10 1  t 

11

t11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
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Після підстановки відповідних значень з таблиці 2.6 та 2.7, спростивши вираз,
маємо
qs (tн )  b1.11 (tн )  2b2.11 (tн )  2b4.11 (tн )  b5.11 (tн )  3b6.11(tн )  b7.11(tн ) 
 3b9.11 (tн )  3b10.11 (tн )  3b11.11 (tн )  1188t11  8041t10  22110t 9 

(2.9)

 34320t 8  34320t 7  23562t 6  11088t 5  3300t 4  495t 3  11t.

Провівши порівняння значень результатів обчислення та даних з таблиці 2.6,
слідує (див. Табл. 2.8), що відхилення між емпіричними даними і розрахунковими
допустимі, а при збільшенні кількість значень, ці відхилення стають все менші і
менші. Водночас, слід відзначити, що для подальших досліджень, пов’язаних з
хибними спробами валідації вразливостей та з випадками валідації, які призвели до
критичних помилок, ця різниця не є суттєвою.
Таблиця 2.8.
Порівняльні значення для qs (tн )

t н - нормований
час
0
0,168
0,188
0,206
0,238
0,241
0,249
0,333
0,446
0,849
0,957
1

Емпіричні
значення q е s (tн )

Розрахункові
значення q р s (tн )

Відхилення
  qsе (tн )  qsр (tн )

0
1
2
0
2
1
3
1
0
3
3
3

0
1,065446
1,100162
1,126111
1,167208
1,171013
1,181262
1,309026
1,494756
2,425641
2,970647
3

0
0,065446
0,899838
1,126111
0,832792
0,171013
1,818738
0,309026
1,494756
0,574359
0,029353
0

Графік залежності (2.9) представлено на рис. 2.7, з якого видно, що функція

qs  qs (tн ) успішної валідації вразливостей задовольняє умові Ліпшиця [31], тобто,
для довільних tн(1) , tн(2) [0;1] існує K  0 , що виконується нерівність
qs (tн(1) )  qs (tн(2) )  K tн(1)  tн(2) .

(2.10)

Кількість успішно валідованих
вразливостей цільової системи, qs(t)
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Рис. 2.7. Залежність кількості успішно валідованих вразливостей цільової
системи від часу раціонального циклу
З умови (2.10) випливає, що існує прямокутна область, за межі якої графік
функції qs  qs (tн ) не виходить. Це дає можливість в подальшому будувати закони
розподілу ймовірностей кількості успішно валідованих вразливостей. Крім того, як
було показано в 2.2.2, при виконанні умови (2.10), справедлива оцінка (2.7), тобто
Bn (qs , tн )  qs (tн )  K

tн (1  tн )
.
n

(2.11)

З нерівності (2.7) випливає, що існує таке додатне число K , при якому

  qsе (tн )  qsр (tн )  K

tн (1  tн )
.
n

(2.12)

Залежність (2.12) дає можливість задавати відповідну точність для визначення
степені n полінома Бернштейна.
Так, використовуючи дані з таблиці 2.8 та залежність (2.12), було отримано
максимальне значення K для qs  qs (tн )
max  Ki   13,949121 , де i  1;11 .

Аналогічно, використовуючи представлення (2.6), дані з таблиць 2.6 та 2.7,
отримуємо початкові аналітичні залежності для

кількості невалідованих

вразливостей q f  q f (tн ) (залежність (2.13), див. рис.2.8) і кількості випадків
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валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок qc  qc (tн ) (залежність
(2.14), див. рис.2.9). В таблицях 2.9 та 2.10 представлені відповідні порівняльні
значення результатів обчислення та даних з таблиці 2.6.

q f (tн )  81b1.11 (tн )  80b2.11 (tн )  39b3.11 (tн )  92b4.11 (tн )  45b5.11 (tн )  93b6.11 (tн ) 
 61b7.11 (tн )  83b8.11 (tн )  762b9.11 (tн )  777b10.11 (tн )  306b11.11 (tн )  9506t11 
 167112t10  571890t 9  911955t 8  862290t 7  525294t 6  194040t 5 

(2.13)

 30360t 4  6930t 3  4510t 2  891t.
Таблиця 2.9.
Порівняльні значення для q f (tн )

Кількість невалідованих
вразливостей, qf(t)

t н - нормований
час
0
0,168
0,188
0,206
0,238
0,241
0,249
0,333
0,446
0,849
0,957
1

Емпіричні
значення qе f (tн )

Розрахункові
значення q р f (tн )

Відхилення
  q еf (tн )  q fр (tн )

0
81
80
39
92
45
93
61
83
762
777
306

0
62,547827
63,809242
64,596778
65,508850
65,575300
65,743882
67,844585
78,745219
538,115125
478,499059
306

0
18,45217
16,19076
25,596778
26,49115
20,5753
27,256118
6,844585
4,254781
223,884875
298,500941
0

1000
800

600
400
200
0
0

0.2

0.4
0.6
0.8
Час, протягом якого невалідувались вразливості, tн

1

1.2

Рис. 2.8. Залежність кількості невалідованих вразливостей цільової системи від
часу раціонального циклу
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qс (tн )  b1.11 (tн )  3b2.11 (tн )  2b4.11 (tн )  2b6.11 (tн )  b7.11(tн )  b8.11(tн )  3b11.11(tн ) 
 1570t11  9790t10  27060t 9  43725t 8  45870t 7  32802t 6  16170t 5  (2.14)
 5280t 4  990t 3  55t 2  11t.
Таблиця 2.10.
Порівняльні значення для qc (tн )

t н - нормований
час
0
0,168
0,188
0,206
0,238
0,241
0,249
0,333
0,446
0,849
0,957
1

Відхилення

Емпіричні
значення q е c (tн )

Розрахункові
значення q р c (tн )

  qcе (tн )  qcр (tн )

0
1
3
0
2
0
2
1
1
0
0
3

0
1,337389
1,360285
1,364959
1,346917
1,343984
1,335418
1,221982
1,125939
0,731249
1,860081
3

0
0,337389
1,639715
1,364959
0,653083
1,343984
0,664582
0,221982
0,125939
0,731249
1,860081
0

Кількість валідацій вразливостей, які
призвели до критичних помилок в
цільовій системі, qс(t)

3.5
3

2.5
2

1.5
1
0.5
0
-0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Час, протягом якого були виявлені валідації вразливостей, tн

Рис. 2.9. Залежність кількості валідацій вразливостей, які призвели до критичних
помилок в цільовій системі від часу раціонального циклу
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Також, слід відзначити, з рис. 2.8 та рис. 2.9 видно, що функції q f  q f (tн ) і

qc  qc (tн ) також задовольняють умові Ліпшиця.
Окрім цього, використовуючи дані з таблиць 2.9 і 2.10 та залежність (2.12),
отримуємо максимальні значення K , для q f  q f (tн )
max  Ki   4880,359905 , де i  1;11

та qc  qc (tн )
max  Ki   30,411511 , де i  1;11 .

Таким чином, в результаті, було отримано аналітичні залежності для
досліджуваних характеристик процесу валідації вразливостей інформаційних
систем [20]:
n

n

n

qs (tн )   qs (t )bk ,n (tн ) , q f (tн )   q f (t )bk ,n (tн ) , qc (tн )   qc (tн(i ) )bk ,n (tн ) . (2.15)
i 0

(i )
н

i 0

(i )
н

i 0

Висновки до розділу 2
1. Визначено узагальнений алгоритм роботи систем активного аналізу
захищеності інформаційних систем та мереж, зокрема проаналізовано схему
зворотного зв’язку, а також виділено основні обмеження систем експлуатації
вразливостей.
2. Проведено експериментальне дослідження функціонування сучасних
засобів експлуатації вразливостей, зокрема досліджено сам процес перевірки та
підтвердження можливості реалізації вразливостей. На основі спостережень було
виділено узагальнюючі характеристики процесу валідації вразливостей, які
враховують складну та мінливу природу середовища, а також ризик появи
критичної помилки в функціонуванні цільової системи під час експлуатації
вразливостей. Змінна q s – кількість успішно валідованих вразливостей цільової
системи (success validation), q f – кількість невалідованих вразливостей (failed
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validation), qc – кількість випадків валідації вразливостей, які призвели до
критичної помилки в цільовій системі та подальшої втрати з нею зв’язку (crash
validation).
3. Проведено регресійний аналіз отриманих результатів експериментальних
досліджень задля опису статистичних даних та розроблено математичну модель
аналізу кількісних характеристик процесу валідації вразливостей на основі
поліномів Бернштейна, які дозволяють описати динаміку даного процесу.
4. Вперше

отримано аналітичні залежності для

кількості успішно

валідованих та невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків
валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального
циклу валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності
корпоративної мережі.

Запропоновані залежності

подальшому

закони

будувати

розподілу

характеристик процесу валідації вразливостей.

надають

ймовірностей

можливість

в

вищезазначених

80
РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА МЕТОДУ АВТОМАТИЧНОГО АКТИВНОГО АНАЛІЗУ
ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

3.1. Методика аналізу якості роботи механізму валідації

виявлених

вразливостей корпоративної мережі
На основі проведеного в попередньому розділі практичного аналізу процесу
валідації вразливостей та отриманих за допомогою поліномів Бернштейна
аналітичних залежностей базових характеристик процесу валідації вразливостей
(2.15) було прийнято рішення виділити та охарактеризувати додаткові ключові
показники, які дозволять з більшою точністю визначати якість роботи механізму
валідації вразливостей, а також з великою достовірністю стверджувати про
позитивний хід або наслідки валідації вразливостей цільової корпоративної мережі
безпосередньо в режимі реального часу.
В результаті, виділено наступні показники якості механізму валідації
вразливостей корпоративної мережі [19]:
1) A – акуратність (accuracy) – доля вірно прийнятих рішень щодо реалізації
конкретних експлойтів відносно всіх прийнятих рішень.
Даний параметр характеризує здатність механізму валідації виявлених
вразливостей вдало перевіряти та підтверджувати можливість їх реалізації за
рахунок вірно прийнятих рішень щодо застосування відібраних експлойтів з
налаштованим

відповідним

типом

корисного

навантаження

для

даних

вразливостей;
2) E – похибка (error) – доля прийнятих рішень щодо реалізації конкретних
експлойтів, які не підтвердили можливість реалізації відповідних вразливостей
відносно всіх прийнятих рішень.
Параметр похибки характеризує здатність механізму валідації виявлених
вразливостей приймати рішення щодо застосування відібраних експлойтів, які з
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певних причин не спрацьовують. До таких причин відноситься, наприклад,
невідповідність основних характеристик цільової системи умовам реалізації
обраного експлойта, зміна портів на яких за замовчуванням працюють вразливі
сервіси, реакція вірно налаштованої системи захисту – блокування можливості
реалізації експлойта;
3) Ce – критична помилка (critical error) – доля випадків прийняття рішень
щодо реалізації конкретних експлойтів, що призвели до критичних помилок в
цільовій системі та подальшої втрати з нею зв’язку відносно всіх прийнятих
рішень.
Критична помилка характеризує здатність механізму валідації виявлених
вразливостей приймати рішення щодо застосування відібраних експлойтів, які в
процесі їх реалізації призводять до критичної помилки в функціонуванні цільової
системи і подальшого виведення її з ладу.
Згідно з (2.15) дані показники визначаються наступним чином:
1

 q ( )d
s

A

0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

f

( )d

,

(3.1)

,

(3.2)

.

(3.3)

0

1

E

q
0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

1

 q ( )d
c

Ce 

0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

Окрім цього, для можливості оцінювання якості механізму валідації
виявлених вразливостей з врахуванням всіх вищезазначених показників якості,
здійснюємо згортку виразів 3.1, 3.2, 3.3 до єдиного інтегрального показника:
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J qv 

A
 Ce
E

(3.4)

де J qv – інтегральний індекс якості роботи механізму валідації вразливостей.
Водночас, якщо J qv  1 , то механізм валідації вразливостей має високу якість.
Таким чином, можна виділити наступні кроки методики аналізу якості
механізму валідації вразливостей корпоративних мереж [19]:
Крок 1. Збір статистичних даних щодо процесу валідації виявлених
вразливостей корпоративної мережі оцінюваного механізму валідації, зокрема
визначення кількості випадків успішної та неуспішної валідації вразливостей, а
також кількості випадків валідації вразливостей, що призвели до критичних
помилок на цільовому хості та подальшої втрати з ним зв’язку;
Крок 2. Нормування відрізка часу проведення валідації вразливостей хостів
цільової корпоративної мережі згідно виразу (2.8);
Крок 3. Побудова поліномів Бернштейна задля отримання початкових
аналітичних залежностей для базових характеристик (𝑞𝑠 , 𝑞𝑓 , 𝑞𝑐 ) якості валідації
вразливостей;
Крок 4. Розрахунок більш точних показників якості роботи механізму
валідації вразливостей: A – акуратності згідно (3.1), E – похибки згідно (3.2) та

Ce – критичної помилки згідно (3.3);
Крок

5.

Оцінка

якості

роботи

механізму

валідації

вразливостей

корпоративних мереж на основі обчислення єдиного інтегрального показника
згідно виразу (3.4).
Також, слід зазначити, що залежності (3.1), (3.2), (3.3) в загальному вигляді є
функціями від часу
tн

 q ( )d
s

A  t н   tн

0

 (q ( )  q
s

0

,
f

( )  qc ( )) d

(3.5)
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tн

q

E  t н   tн

f

( )d

0

 (q ( )  q
s

f

,

(3.6)

,

(3.7)

( )  qc ( )) d

0

tн

 q ( )d
c

Ce  tн   tн

0

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( )) d

0

графіки яких було побудовано та відображено на рис. 3.1 на основі
проведеного в розділі 2.1 експериментального дослідження механізму валідації
вразливостей інформаційних систем плагіна db_autopwn (див. Табл. 2.1).
Похибка E(tн)

0.99
0.98
0.97

0

1

2

Час нормування tн

0

1

2

Критична помилка Ce(tн)

1

Акуратність A(tн)

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

Час нормування tн

(а) Акуратність A  tн 

(б) Похибка E  tн 

0.0080
0.0060
0.0040
0.0020
0.0000
0

2

Час нормування tн

(в) Критична помилка Ce  tн  .

Рис. 3.1. Залежність кількісних показників якості роботи механізму валідації
вразливостей від часу раціонального циклу
Окрім цього, взявши похідні функцій розподілу кількісних показників якості
роботи механізму валідації виявлених вразливостей (3.5), (3.6) та (3.7), отримаємо
щільності розподілу, які визначаються наступним чином:
dA  tн 
,
dtн

(3.8)

dE  tн 
,
dtн

(3.9)

  tн  

  tн  
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  tн  

dCe  tн 
,
dtн

(3.10)

3.2. Метод побудови нечіткої бази знань для прийняття рішень при валідації
вразливостей програмних та апаратних платформ
Слід

відзначити,

що

останнім

часом

для

опису

різних

процесів

інтелектуальної діяльності, а також підтримки процесу прийняття рішень в умовах
невизначеності та неповної вхідної інформації досить широко застосовується
теорія нечітких множин.
Нечіткі множини були визначені Л. Заде ще в 1965 році, як формальний апарат
для здійснення обробки висловлювань природною мовою.
Нечітка

множина

A

задається

за

допомогою

функції

належності

 A : X  0,1 , яка є суб’єктивною мірою відповідності елемента х нечіткій

множині A , x  X – універсальна множина, яка описує предметну область. При
цьому, рівність  A  x   1 позначає, що х точно належить множині A , а рівність
 A  x   0 означає те, що х точно не належить множині A . Отже, для звичайної

множини ч функція належності має наступний вигляд
0, x  Y
1, x  Y

A  x  

і приймає в якості значень лише 0 та 1.
Окрім цього, нечіткі множини відрізняються від звичайних множин тим, що
допускають проміжні степені приналежності, до прикладу,  A  x   0,5 .
В результаті, дана теорія, на відміну від статистичної невизначеності,
дозволила працювати з так званою лінгвістичною невизначеністю надаючи
експертам значно більшої гнучкості при оцінюванні чисельних показників.
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Слід також зазначити, що дані види невизначеностей формуються за
допомогою функції розподілу – в теорії імовірностей, а також за допомогою
функції належності – в теорії нечітких множин, відповідно.
Проаналізувавши отримані залежності показників якості механізму валідації
вразливостей корпоративної мережі в попередньому підрозділі (див. Рис. 3.1),
видно, що максимальне значення акуратності A приймає значення 0,02 (а).
Водночас мінімальна похибка E знаходиться в межах від 0,97 до 0,98 (б), а
максимальна критична помилка Ce знаходиться в межах від 6  103 до 8  103 (в).
Це дає можливість будувати функції належностей для нечітких множин,
елементами яких є безпосередньо акуратність, похибка та критична помилка.
Тому,

було

прийнято

рішення

інтелектуалізації

процесу

валідації

вразливостей програмних та апаратних платформ на основі фаззі-технології [110],
шляхом створення бази знань для автоматичного прийняття рішень при валідації
вразливостей під час проведення активного аналізу захищеності корпоративних
мереж. Це дасть можливість швидко, в режимі реального часу, та з мінімальним
ризиком приймати відповідні рішення щодо спроб реалізації конкретних
експлойтів вразливостей задля їх валідації.
Загалом,

було

запропоновано

наступні

принципи

лінгвістичного

моделювання [17]:
-

принцип лінгвістичності вхідних та вихідних змінних. Згідно даного

принципу вхідні та вихідні параметри об’єкта описуються лінгвістичними
змінними, які в свою чергу оцінюються не кількісними, а якісними так званими
термами. Зокрема самі терми, що оцінюють лінгвістичну змінну, можна формувати
у вигляді нечітких множин заданих на відповідних універсальних множинах;
-

принцип формування структури залежності «вхід-вихід» у вигляді

нечіткої бази знань. Нечітка база знань представляє собою певну сукупність правил
логічного висновку вигляду: ЯКЩО «вхідні параметри» ТО «вихідні параметри»,
які відповідно відображають досвід людини-експерта або навіть цілої групи
експертів і їхнє розуміння причинно-наслідкових зв’язків у контексті задачі
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прийняття рішень що розглядається (прогнозування, управління, діагностика
тощо);
-

принцип ієрархічності бази знань. Даний принцип дозволяє провести

класифікацію вхідних параметрів і за нею побудувати дерево виведення, яке
визначає систему вкладених один в одного висловлювань-знань менших розмірів,
що значно полегшує побудову системи висловлювань щодо невідомої залежності
«входи-виходи» при умові великого числа вхідних змінних;
-

принцип термометра при здійсненні оцінки якісних змінних. Суть даного

принципу полягає у визначенні експертної оцінки деякої змінної шляхом
зафарбовування частини шкали уявного термометра, у якій ліва і права межі
відповідають мінімальному і максимальному рівням тієї чи іншої змінної;
-

принцип двоетапного налаштування нечітких баз знань. Відповідно до

цього принципу, на першому етапі здійснюється формування і «грубе»
налаштування моделі об’єкта шляхом побудови бази знань за доступною
експертною інформацією. На другому етапі відбувається «тонке» налаштування
нечіткої моделі шляхом її навчання за допомогою експериментальних даних. При
цьому сутність такого налаштування полягає в підбиранні вагових коефіцієнтів
правил ЯКЩО-ТО та параметрів функцій приналежності таким чином, щоб
мінімізувати відмінність між бажаною (експериментальною) і модельною
(теоретичною) поведінкою об’єкта.
Отже, для побудови бази знань та подальшого формування вирішальних
правил прийняття рішень, перш за все, необхідно вибрати вхідні та вихідні
параметри [36, 37].
В якості вхідних параметрів використовуються кількісні характеристики
процесу валідації виявлених вразливостей, до яких відносяться кількість успішно
валідованих вразливостей qs (t ) , кількість невалідованих вразливостей q f (t ) та
кількість випадків валідації вразливостей, які призвели до критичної помилки на
цільовому хості qc (t ) .
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Вихідними параметрами є функції розподілу кількісних показників якості
роботи механізму валідації виявлених вразливостей (3.5), (3.6) та (3.7).
Як вже було раніше встановлено, з проведеного дослідження процесу
валідації вразливостей, вихідні параметри для побудови бази знань залежать від
часу нормування, який є випадковою величиною, яка може приймати неоднозначні
значення [76]. На основі цього, з використанням статистичних значень отриманих
при дослідженні механізму валідації вразливостей інформаційних систем плагіна
db_autopwn (див. Табл. 3.1), було отримано функцію належності часу нормування
(див. Рис. 3.2).
Таблиця 3.1.
Значення кількості успішно валідованих qs (tн ) , невалідованих вразливостей
q f (tн ) та випадків валідацій, що призвели до критичних помилок qc (tн )
Нормований
час – tн

0

0,022

0,03

qs (tн )

0

0

1

3

1

0

3

1

3

3

0

q f (t н )

0

32

40

58

58

64

53

82

60

1442

1255

qc (tн )

0

0

0

2

0

1

2

1

2

0

0

0,126 0,129 0,145 0,148 0,188 0,191 0,756 0,788

1

0

3

0

1908 0
0

0

Примітка. Складено за статистичними даними експериментального дослідження функціонування
автоматизованого засобу експлуатації вразливостей Metasploit-autopwn (див. Табл. 2.1)

Функція належності часу нормування

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

0
0
-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Час нормування t

Рис. 3.2. Функція належності часу нормування аналізу валідації вразливостей
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З рисунку 3.2 видно, що значення функції належності часу нормування
співпадає з значеннями похибки E , яка визначається залежністю (3.6). А отже, зі
зростанням часу нормування ймовірність наявності похибки, щодо реалізації
конкретних експлойтів, також зростає.
Кожен з параметрів, які визначаються залежностями (3.5)-(3.7) має незалежно
один від одного свої інтервали значень. Тому ми маємо нечітку шкалу трійки
значень цих параметрів, на основі яких вже можна будувати базу знань для
прийняття рішень при валідації виявлених вразливостей під час проведення
активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
При цьому, для нечіткої шкали якості роботи механізму валідації виявлених
вразливостей було використано універсальну шкалу лінгвістичних змінних
(термів) [76]:
T  Min, Low, Med , High, Max .

(3.11)

Таким чином, виходячи з отриманих результатів проведення двох незалежних
аналізів процесу валідації виявлених вразливостей, були сформовані та описані
нечіткі оцінки якості роботи механізму валідації вразливостей в таблицях 3.2 та 3.3.
Таблиця 3.2.
Нечітка оцінка на основі першого експерименту з використанням Armitage
A

E

Ce

1

0

0

0,8;1

 0;0,1

 0;0,01

0,5;0,8 0,1;0,35  0,01;0, 2

Опис
Надійний
механізм
валідації
вразливостей, який не призводить до
Max порушення роботи цільових систем
та не допускає хибних рішень щодо
використання експлойтів.
Здатність механізму валідації вдало
перевіряти
та
підтверджувати
можливість реалізації вразливостей
High за рахунок вірно прийнятих рішень
щодо
застосування
відібраних
експлойтів є високою, при досить
низькій кількості хибних рішень.
валідації
є
досить
Med Механізм
стабільним.

Qmv
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Продовження таблиці 3.2.
A

E

0,1;0,5  0,35;0,7

 0;0,1

 0,7;1

Ce

Qmv

0, 2;0,5

Low

0,5;1

Min

Опис
Здебільшого, механізм валідації
вразливосте
є
неефективним,
оскільки допускає неприйнятну
кількість хибних рішень щодо
використання експлойтів.
Механізм валідації непридатний до
використання, оскільки призводить
до занадто великої кількості збоїв у
функціонуванні цільових систем.
Таблиця 3.3.

Нечітка оцінка на основі другого експерименту з використанням autopwn
A

E

Ce

Qmv

 0,8;1

 0;0,1

 0;0,1

Max

 0,7;0,8 0,1;0,2  0,1;0,15

High

0,5;0,7 0,2;0,3 0,15;0,2

Med

0,1;0,5  0,3;0,7  0, 2;0, 4

Low

 0,7;1

Min

 0;0,1

 0, 4;1

Опис
Надійний
механізм
валідації
вразливостей, який практично не
призводить до порушення роботи
цільових систем, а також допускає
мінімальну кількість хибних рішень
щодо використання експлойтів.
Здатність механізму валідації вдало
перевіряти
та
підтверджувати
можливість реалізації вразливостей
за рахунок вірно прийнятих рішень
щодо
застосування
відібраних
експлойтів є досить високою, при
низькій кількості хибних рішень.
Механізм валідації є досить
стабільним, однак, дозволяє вірно
валідувати вразливості не більше
ніж в 70% випадків.
Здебільшого, механізм валідації
вразливостей є
неефективним,
оскільки допускає неприйнятну
кількість хибних рішень щодо
використання експлойтів.
Не рекомендовано до використання,
оскільки призводить до великої
кількості збоїв у функціонуванні
цільових систем.
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Проаналізувавши дані таблиці, видно, що при проведенні двох незалежних
експериментів з отриманням великого об’єму статистичних даних щодо процесу
валідації виявлених вразливостей за
управління

кібератаками

Armitage

допомогою графічного інструменту

та

спеціального

плагіну автоматичної

експлуатації та проведення кібератак db_autopwn, сформовані нечіткі оцінки Qmv
якості роботи механізму валідації вразливостей, які базуються на введенні
терм-множини (3.11), суттєво не відрізняються.
Виходячи з цього, а також беручи до уваги вираз (3.12), згідно з яким було
встановлено, що база знань повинна містити 125 правил логічного висновку
вигляду (3.13) [9, 16, 17], було побудовано узагальнену базу знань, фрагмент якої
представлено у вигляді таблиці 3.4. Повноцінну нечітку базу знань було
сформовано у додатку В (див. Табл. В.1).
N max  I1  I 2  ...  I n ,

(3.12)





де N max – кількість термів для оцінки і-ї вихідної змінної i  1, n ;

n – кількість вихідних змінних.





R  i  : ЯКЩО  Ai T & Ei T & Cei T ТО Qmvi T , i  1, k

(3.13)

Таблиця 3.4.
Фрагмент бази знань
№

A

E

Ce

Qmv

№

A

E

Ce

Qmv

1.

Max

Max

Max

Max

7.

Max

High

High

High

2.

Max

Max

High

Max

8.

Max

High

Med

High

3.

Max

Max

Med

Max

9.

Max

High

Low

Med

4.

Max

Max

Low

High

10.

Max

High

Min

Med

5.

Max

Max

Min

Med

…

…

…

…

…

6.

Max

High

Max

Max

125.

Min

Min

Min

Min
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Побудована база знань дозволила сформувати вирішальні правила прийняття
рішень (див. Табл. 3.5) щодо реалізації тієї чи іншої атакуючої дії з врахуванням
рангу якості експлойта вразливості, який більш детально було описано в підрозділі
1.1.1 (див. Табл. 1.1).
Таблиця 3.5.
Вирішальні правила прийняття рішень щодо реалізації експлойтів вразливостей
Rank\𝑄𝑚𝑣

Max

High

Med

Low

Min

Excellent

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

Great

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

Good

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎1

Normal

𝑎1

𝑎1

𝑎1

𝑎2

𝑎2

Average

𝑎1

𝑎1

𝑎2

𝑎2

𝑎2

Low

𝑎1

𝑎2

𝑎2

𝑎2

𝑎2

Manual

𝑎2

𝑎2

𝑎2

𝑎2

𝑎2

де Rank – ранг якості експлойта;
𝑎1 – реалізувати обраний експлойт вразливості;
𝑎2 – пропустити обраний експлойт вразливості.
В свою чергу, сформовані вирішальні правила дозволяють розробляти
експертні системи [6] для прийняття рішень при валідації виявлених вразливостей
цільових інформаційних систем та мереж агентами в автоматичному режимі при
цьому виключаючи «людський фактор» допущення помилки, та зокрема допомагає
вирішити

питання

відсутності

кваліфікованих

інформаційної безпеки на належному рівні.

спеціалістів

з

підтримки
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3.3. Метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних
мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей
Запропонований метод автоматичного активного аналізу захищеності
корпоративних мереж визначає основні стадії використання розроблених:
математичної моделі аналізу кількісних характеристик процесу валідації
вразливостей, методики аналізу якості роботи механізму валідації виявлених
вразливостей корпоративної мережі та методу побудови нечіткої бази знань для
прийняття рішень при валідації вразливостей програмних та апаратних платформ.
Водночас, метод можна поділити на 4 основних етапи (див. рис. 3.3): (I)
підготовчий етап, (II) етап ініціалізації, (III) етап адаптивної валідації ймовірних
вразливостей, (IV) етап обробки та відображення результатів (визначення
фактичного рівня захищеності).
Слід відзначити, що запропонований метод включає два режими роботи,
перший це навчання, в ході якого реалізуються всі вище зазначені наукові
результати для побудови та адаптації бази знань, а також вирішальних правил,
тобто здійснюється навчання автоматичної системи активного аналізу захищеності
корпоративних мереж, та другий режим – безпосередньо сам активний аналіз
захищеності корпоративної мережі.
Окрім цього, на основі проведеного в 1.2 та 1.3 аналізу підходів щодо
проведення активного аналізу захищеності корпоративних мереж та методів і
засобів його автоматизації відповідно, було сформовано ряд моделей, що дозволять
в якості вхідних даних використовувати інформацію про цільову корпоративну
мережу, зокрема інформацію про всі її компоненти, знайдені вразливості та
доступні для їх реалізації експлойти. Структура даних моделей описується за
допомогою теоретико-множинного підходу.
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Рис. 3.3. Алгоритм методу автоматичного активного аналізу захищеності
корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей
Далі більш докладно розглянута послідовність кроків методу:
Крок 1. Збір інформації щодо цільової корпоративної мережі та формування
моделі 𝐶𝑁 згідно (3.14).
В якості джерела всієї необхідної інформації, зокрема інформації щодо
конфігурації окремих хостів цільової корпоративної мережі, може бути
використано будь-який сучасний сканер безпеки. Виходячи з аналізу роботи
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різноманітних сканерів безпеки, можна стверджувати, що буде отримана наступна
інформацій щодо цільового хоста корпоративної мережі в якій проводиться
активний аналіз захищеності:
CN  H ,TH , I H

де

(3.14)

H  h1 ,..., h j  – кінцева множина (к.м.) цільових хостів (вузлів)

корпоративної мережі;
TH – тип 𝑗-го цільового хоста;
I H – ключова інформація щодо цільового 𝑗-го хоста.

Тип хоста представляється як: [85]
TH  CS , NH , M 

(3.15)

де CS – комп’ютерна система;

NH – мережеве обладнання;

M – мобільна платформа.
Інформація щодо цільового хоста:
I H  Pl ,VPl , S ,VS , P

(3.16)

де Pl   pl1 ,..., pl j  – к.м. платформ (Windows, Linux, Android та інші);





VPl  v pl1 ,..., v pl j – к.м. ймовірних версій платформи;
S  s1 ,..., s j  – к.м. сервісів;





VS  vs1 ,..., vs j – к.м. ймовірних назв та версій відповідних сервісів;
P   p1 ,..., p j  – к.м. портів на яких запущені та працюють сервіси.

Слід зазначити, що даний опис побудований згідно з стандартом Common
Platform Enumeration (CPE), що дозволяє в подальшому, при висуванні припущення
щодо наявності вразливостей в цільовій системі, зв’язати конфігурацію хоста з
даними із бази вразливостей та підібрати відповідні експлойти.
Як приклад: ⟨𝐿𝑖𝑛𝑢𝑥, 2.6. 𝑥, 𝑓𝑡𝑝, 𝑃𝑟𝑜𝐹𝑇𝑃𝐷 1.3.1.2121⟩.
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Крок 2. Отримання інформації щодо можливих вразливостей хостів цільової
корпоративної мережі та формування моделі Vl згідно (3.17).
Основним джерелом інформації щодо вразливостей слугують інтегровані бази
вразливостей до засобів активного аналізу захищеності, а також відкриті (в мережі
Інтернет) бази вразливостей.
Vl  IDVl , RVl , CVl



де IDVl  idvl1 ,..., idvln



(3.17)

– к.м. ідентифікаторів вразливостей представлених в

структурованій базі вразливостей MITRE CVE List [62];


 c


,..., c 

RVl  rvl1 ,..., rvln – к.м. оцінок критичності вразливостей згідно з CVSS;
CVl

vl1

vln

– к.м. відомих вразливих конфігурацій (ідентифікаторів

оформлених за допомогою Common Platform Enumeration).
Крок 3. Отримання інформації щодо доступних експлойтів та формування
моделі E згідно (3.18).
Відповідно джерелом необхідної інформації є відкриті та закриті (зокрема,
платні) бази експлойтів, готові exploit kit-набори або інтегровані бази готових до
використання експлойтів вразливостей безпосередньо самих засобів експлуатації.
E  N E , DE , RE , Rf E



де N E  nE1 ,..., nEg

(3.18)

 – к.м. коротких назв доступних експлойтів (фактично

ідентифікатори представлені тим чи іншим засобом експлуатації);





DE  d E1 ,..., d Eg – к.м. коротких описів експлойтів (в яких вказується назва та
версія вразливого сервісу);
RE  excellent ,..., manual – к.м. рангів якості експлойтів, кожен з яких було

представлено та детально описано в розділі 1.1.1 (див. Табл. 1.1);



Rf E  rf E1 ,..., rf Eg



– к.м. посилань на ідентифікатори вразливостей, які

реалізуються за допомогою експлойта.
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Крок 4. Відбір експлойтів вразливостей для j-го хоста цільової мережі згідно
з моделлю кібератаки A (з використанням вразливостей), яка формується на основі
відповідності основним визначеним характеристикам та вразливостям цільової
системи:
A  a1 ,..., ak 

де ak  F

Vl.C

Vl

(3.19)



, I H .S , I H .VS  &  E.Rf E ,Vl.IDVl    E.DE , I H .S , I H .VS  .

Крок 5 (в режимі навчання). Здійснюється почергова реалізація відібраних
експлойтів та збір статистичних даних щодо базових характеристик процесу
валідації вразливостей цільового хоста.
На основі зібраних даних, здійснюється оцінка якості механізму валідації
вразливостей за наступними підкроками:
5.1.

Нормування відрізка часу проведення валідації вразливостей хостів

цільової корпоративної мережі згідно (2.8): tн 
5.2.

q ,q
s

f

ti
;
T

Отримання аналітичних залежностей для базових характеристик

, qc  процесу валідації вразливостей (2.15):
n

n

qs (tн )   qs (tн(i ) )bk ,n (tн ) ;

q f (tн )   q f (tн(i ) )bk ,n (tн ) ,

i 0

i 0

n

qc (tн )   qc (tн(i ) )bk ,n (tн ) .
i 0

5.3.

Розрахунок показників якості механізму валідації вразливостей (3.1)-

(3.3): A – акуратності, E – похибки та Ce – критичної помилки:
1

1

 q ( )d

q

s

A

0

;

1

 (q ( )  q
s

0

f

( )  qc ( ))d

E

f

( )d

0

;

1

 (q ( )  q
s

0

f

( )  qc ( ))d
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1

 q ( )d
c

Ce 

0

.

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

5.4.

Оцінка якості механізму валідації виявлених вразливостей програмних

та апаратних платформ цільової корпоративної мережі згідно з єдиним
інтегральним показником якості (3.4):

J qv 
5.5.

A
 Ce .
E

Побудова законів розподілу для показників якості механізму валідації

вразливостей A  tн  , E  tн  , Ce  tн  (3.5)-(3.7):
tн

tн

 q ( )d
s

A  t н   tн

0

 (q ( )  q
s

;
f

q

E  t н   tн

s

0

( )d

0

 (q ( )  q

( )  qc ( )) d

f

;
f

( )  qc ( )) d

0

tн

 q ( )d
c

Ce  tн   tн

0

 (q ( )  q
s

.
f

( )  qc ( )) d

0

5.6.

Побудова функції належності часу нормування згідно отриманих

статистичних даних;
5.7.

Побудова бази знань, попередньо визначивши необхідну кількість

правил згідно (3.12):
N max  I1  I 2  ...  I n

логічного висновку наступного вигляду:





R  i  : ЯКЩО  Ai T & Ei T & Cei T ТО Qmvi T , i  1, k
та подальше формування вирішальних правил прийняття рішень щодо реалізації
атакуючої дії з врахуванням рангу якості експлойта, який надається засобом
експлуатації вразливостей.
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Крок 5 (в режимі активного аналізу). Реалізація відібраних експлойтів у
відповідності до вирішальних правил прийняття рішень та збір статистичних даних
щодо процесу валідації вразливостей, на основі чого, згідно з кроками 5.1-5.4
здійснюється оцінка якості механізму валідації вразливостей;
Крок 6 (в режимі активного аналізу). Ранжування валідованих вразливостей
цільової корпоративної мережі та формування звіту проведеного активного аналізу
захищеності.
Проаналізувавши всі хости цільової корпоративної мережі, формується
загальний список валідованих, тобто підтверджених вразливостей, водночас
здійснюється їх ранжування у відповідності до рівня їхньої критичності, яка
визначена базовою оцінкою CVSS та рівня розповсюдженості даної вразливості Lvi
в корпоративній мережі згідно виразу (3.20), в іншому випадку, відбувається
повернення до кроку 5 (в режимі активного аналізу).
В результаті, формується звіт проведеного активного аналізу захищеності, що
містить

відранжований

перелік

підтверджених

вразливостей

цільової

корпоративної мережі в порядку убування, від вразливостей з найвищими рівнями
критичності та розповсюдженості до вразливості з найнижчими рівнями, а також
рівень якості механізму валідації виявлених вразливостей.
Lvi 

hv
 100
hT

(3.20)

де hv – кількість вразливих хостів до валідованої вразливості v .
hT – загальна кількість проаналізованих хостів цільової корпоративної

мережі, hT  0 .
На основі звіту, оператор приймає рішення щодо першочергового усунення
тієї чи іншої валідованої вразливості з метою забезпечення визначеного рівня
безпеки. Окрім цього, оператор також приймає рішення щодо необхідності, у разі
занадто низького рівня якості роботи механізму валідації вразливостей,
перенавчання автоматизованої системи активного аналізу захищеності в ході якого
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проводиться адаптація побудованої бази знань та сформованих вирішалиних
правил прийняття рішень.

Висновки до розділу 3
1. На

основі

проведеного

практичного

аналізу

процесу

валідації

вразливостей та отриманих за допомогою поліномів Бернштейна аналітичних
залежностей базових характеристик процесу валідації, було виділено та
охарактеризовано

показники

якості

механізму

валідації

вразливостей

корпоративних мереж, зокрема: акуратність, яка характеризує здатність механізму
валідації виявлених вразливостей вдало перевіряти та підтверджувати можливість
їх реалізації; похибка – характеризує здатність механізму валідації вразливостей
приймати рішення щодо застосування відібраних експлойтів, які не спрацьовують;
критична помилка, що характеризує механізм валідації вразливостей в ході
реалізації експлойтів призводити до втрати функціональності та виведення з ладу
цільового хоста.
2. Вперше розроблено методику аналізу якості роботи механізму валідації
виявлених вразливостей корпоративної мережі, яка базується на інтегральних
рівняннях, що враховують кількісні характеристики досліджуваного механізму
валідації вразливостей в певний момент часу. Дана методика дозволяє будувати
закони розподілу показників якості процесу валідації вразливостей та кількісно
оцінювати якість роботи механізму валідації виявлених вразливостей, що в свою
чергу дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та контролювати хід
валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності вносячи
оперативно необхідні поправки.
3. Вперше розроблено метод побудови нечіткої бази знань для прийняття
рішень при валідації вразливостей програмних та апаратних платформ під час
активного аналізу захищеності цільової корпоративної мережі, що базується на
використанні нечіткої логіки. Загалом використання нечітких множин, дозволило
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забезпечити отримання достовірної інформації про якість механізму валідації
вразливостей непрямим шляхом. Водночас, побудована база знань дозволяє
формувати вирішальні правила прийняття рішень щодо реалізації тієї чи іншої
атакуючої дії, що в свою чергу дозволяє розробляти експертні системи для
автоматизації процесу прийняття рішень при валідації виявлених вразливостей
цільових інформаційних систем та мереж.
4. Отримав подальший розвиток метод автоматичного активного аналізу
захищеності, в основу якого покладено синтез запропонованих в даному
дисертаційному

дослідженні

математичної

моделі

аналізу

кількісних

характеристик процесу валідації, методики аналізу якості роботи механізму
валідації вразливостей та методу побудови нечіткої бази знань. Це дозволяє, на
відміну від існуючих, абстрагуватися від умов динамічної зміни середовища, тобто
постійного розвитку інформаційних технологій, що призводить до зростання
кількості вразливостей та відповідних векторів атак, а також зростання готових до
використання експлойтів вразливостей та їх доступності, і враховувати лише
параметри якості самого процесу валідації вразливостей
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РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ РУЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЧНОГО АКТИВНОГО
АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

4.1. Практичне застосування методу автоматичного активного аналізу
захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації
вразливостей
Для перевірки запропонованих в дисертаційному дослідженні підходів щодо
підвищенні результативності вирішення завдання автоматизації активного аналізу
захищеності

корпоративних

мереж

проведено

практичну

реалізацію

на

підприємстві, зміст якої полягає у наступному. У відповідності до розробленого
методу автоматичного активного аналізу захищеності було створено програмний
прототип автоматизованої системи активного аналізу захищеності корпоративної
мережі, архітектуру якої наведено на рис. 4.1. В якості вихідних даних для
перевірки та оцінки ефективності розробленого методу було прийнято рішення
використовувати вже розроблений в 2.1.1 тестовий стенд (див. Рис 2.5) та
проводити дослідження розробленого прототипу автоматизованої системи
активного аналізу захищеності згідно з запропонованою в 2.1.2 методикою
дослідження функціонування засобів валідації вразливостей.
Даний прототип було реалізовано на мові програмування Python для
операційних систем типу Linux та складається з наступних взаємодіючих
компонентів:
- підсистема сканування корпоративної мережі та реалізації модулів
експлойтів вразливостей;
- підсистема формування та оновлення баз вразливостей та експлойтів;
- інтегрована база вразливостей;
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- підсистема автоматичного активного аналізу захищеності хостів
цільової корпоративної мережі;
- компонент обробки та візуалізації результатів.

Рис. 4.1. Архітектура програмного прототипу автоматизованої система активного
аналізу захищеності корпоративних мереж

4.1.1. Підсистема сканування корпоративної мережі та реалізації модулів
експлойтів вразливостей
Дана підсистема складається з двох компонентів, а саме:
- компонент збору інформації щодо конфігурації цільової корпоративної
мережі та потенційних вразливостей;
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- компонент реалізації відібраних модулів експлойтів вразливостей.
Завданням першого компоненту є збір відомостей щодо хостів цільової
корпоративної мережі, зокрема:
- всієї

необхідної

інформації

для

формування

моделі

цільової

корпоративної мережі 𝐶𝑁, це: тип хоста, платформа (тобто ОС), сервіси
з вказаними версіями, порти на яких працюють дані сервіси;
- інформації про потенційні вразливості хостів.
В якості даного інструменту було обрано мережевий сканер Nmap з
додатковим модулем Vulscan [33], оскільки повністю задовольняє вищезазначеним
вимогам по збору необхідних відомостей, більш того є інтегрованим в засіб
експлуатації Metasploit.
Nmap (абревіатура від «Network Mapper») [78] – утиліта з відкритим вихідним
кодом, призначена для проведення сканування мережі або одиничних цільових
систем та перевірки їх безпеки. При цьому, сканування здійснюється з
використанням «сірих» IP пакетів різними методами, зокрема: UDP, TCP connect,
TCP SYN, FTP proxy, Reverse-ident, ICMP (ping), FIN, ACK та NULL-сканування,
отримуючи інформацію щодо доступності хостів в мережі, функціонуючих на них
операційних систем, відкритих портів, запущених на них сервісів (назва додатку та
версія) та застосовуваних засобів захисту задля забезпечення їхньої безпеки.
Вибір типу сканування залежить від зазначених ключів в запиті на
сканування, який формується наступним чином:
𝑛𝑚𝑎𝑝 < ключі > 𝑖𝑝 цільової системи (або діапазон)
Зокрема, при формуванні запиту слід звернути увагу на те, що більшість
запитів вимагає привілейованих прав користувача (у Windows – це адміністратор,
Unix – користувач з root-правами).
Серед найчастіше використовуваних ключів слід відзначити:
- sS (TCP SYN сканування) – даний тип сканування є найбільш популярним
з декількох причин: він може бути швидко запущений, здатний сканувати тисячі
портів в секунду при швидкому з’єднанні, до того ж, його роботі не
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перешкоджають бранмауери, оскільки TCP з’єднання ніколи не встановлюється до
кінця;
- sT (TCP сканування з використанням системного виклику connect) –
використовуваний за замовчуванням тип TCP сканування, в разі недоступності
SYN сканування. Це може бути у випадку, коли у користувача немає привілеїв для
використання «сірих» пакетів або при скануванні IPv6 мереж. В такому разі Nmap
робить запит до операційної системи на встановлення з’єднання з цільовою
машиною через порт, шляхом системного виклику connect. Даний виклик є таким
же високорівневим системним викликом, як і той що використовується браузерами,
P2P клієнтами та іншими додатками для встановлення з’єднання. Він є частиною
програмованого інтерфейсу, ще відомого як Berkeley Sockets API;
- sU (UDP сканування) – даний тип в загальному випадку є більш складним
та повільнішими ніж TCP, однак дозволяє виявити UDP сервіси, серед яких слід
виділити DNS, SNMP та DHCP;
- p <діапазон портів> (сканування лише визначених портів) – дозволяє
встановити діапазон портів розділених дефісом (наприклад, 1-8787) які необхідно
просканувати, тим самим перевизначивши налаштування за замовчуванням (nmap
сканує всі порти до 1024 включно);
- sV (визначення версії сервісу) – дозволяє, шляхом «опитування» портів
визначити, які ж саме додатки (сервіси) їх дійсно використовують. Це відбувається
завдяки бази даних nmap-service-probes, що містить запити для звернення до різних
сервісів і відповідні вирази для розпізнавання та аналізу відповідей. Таким чином
Nmap намагається визначити протокол служби (FTP, SSH, Telnet, HTTP та ін.),
назву додатку (Apache httpd, Solaris telnetd та ін.), номер версії, ім’я хоста, його тип
(комутатор, принтер), сімейство ОС (Windows, Linux та ін.), іноді навіть вдається
визначити різні деталі типу: версії протоколу SSH, або навіть ім’я користувача;
- sA (Сканування TCP ACK) – відрізняється від інших тим, що він ніколи не
визначає відкриті – open порти, напроти, даний запит дозволяє відображати наборів
правил брандмауера та визначати які порти фільтруються;
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- F (швидке сканування – обмежений набір портів) – дозволяє сканувати
меншу кількість портів, ніж за замовчуванням, що є значно швидшою операцією,
при цьому офіційний веб-ресурс даного засобу сканування підтримує в
актуальному стані список найбільш поширених портів [78];
- O (визначення сімейства ОС) – є однією з найбільш відомих
функціональних можливостей Nmap, яка дозволяє шляхом аналізу роботи стека
TCP/IP віддалено визначити операційну систему хоста.
Таким чином, на вхід компонент збору інформації щодо конфігурації цільової
корпоративної мережі та потенційних вразливостей отримує діапазон IP-адрес
хостів цільової корпоративної мережі, а на вихід подає список вже просканованих
хостів з додатковою інформацією, яку вдалося здобути щодо кожного з них в
залежності від заданих опцій (ключів сканування).

Найбільш суттєвою

інформацією, згідно з запропонованою моделлю атак 𝐴 (3.19), є «таблиця важливих
портів» та список потенційних вразливостей хоста.
Зокрема, «таблиця важливих портів» містить номер порту, ім’я служби,
протокол та стан порту. Стан може мати одне з наступних значень:
-

open (відкритий) – це означає, що додаток на цільовій машині готовий для

встановлення з’єднання або прийняття пакетів на цей порт;
-

filtered (фільтрується) – означає, що брандмауер, мережевий фільтр або

якийсь інший засіб захисту інформації блокує даний порт і Nmap не може
встановити його стан;
-

closed (закритий) – сигналізує про те, що даний порт не використовується

жодним додатком, однак він може бути задіяний іншим додатком в будь-який
момент;
-

unfiltered (не фільтрується) – означає, що порт не відповідає на запити

Nmap, та відповідно не може бути визначено відкритий він чи закритий.
Інколи Nmap видає комбінації відкритий | фільтрується або закритий |
фільтрується, коли не може визначити, який з цих двох станів є істинним.
Список потенційних вразливостей – результат задіяння в скануванні
додаткового модуля Vulscan, який розширює можливості Nmap до сканера

106
вразливостей, та містить весь перелік знайдених потенційних вразливостей
просканованого хоста з вказаними CPE іменами та CVE ідентифікаторами.
Приклад результату сканування наведено на рис. 4.2. По закінченню сканування
результати заносяться до БД (Metasploit використовує PostgreSQL) для подальшої
обробки даних та формування моделей 𝐶𝑁 та 𝐴.
Компонент реалізації відібраних модулів експлойтів вразливостей, в якості
якого обрано та використовується засіб експлуатації Metasploit Framework (msf),
вирішує наступні завдання:
-

надання «бази» доступних експлойтів вразливостей;

-

запуск на виконання відібраного експлойта з вказаними параметрами.

Автоматична взаємодія з фреймворком реалізується завдяки сервера
віддаленого виклику процедур RPC та інтерфейсних функцій API по протоколу
HTTP з використанням формату серіалізації даних MassagePack.
MassagePack – ефективний формат бінарної серіалізації, тобто перетворення
будь-якої структури даних у послідовність бітів [82].

Рис. 4.2. Приклад результату проведеного сканування за допомогою
Nmap+Vulscan

107
4.1.2. Підсистема формування та оновлення баз вразливостей та експлойтів
Основним завданням даної підсистеми є формування та оновлення
інтегрованої бази вразливостей і «бази експлойтів» на основі зовнішніх відкритих
джерел з метою підвищення оперативності обробки даних щодо ймовірних
вразливостей хостів цільової корпоративної мережі та підбору відповідних
експлойтів для валідації даних вразливостей.
Формування інтегрованої бази вразливостей було реалізовано на основі
описаної в [44] моделі процесу інтеграції даних відкритих баз вразливостей.
Оскільки дані, що зберігаються у відкритих базах вразливостей та є необхідними
для системи активного аналізу захищеності, умовно поділяються на дві групи: опис
вразливостей (зокрема їх ідентифікатори CVE та оцінки CVSS) та опис
конфігурації вразливих продуктів, для яких дана вразливість є характерною, в
процесі інтеграції також виділяється дві складові.
Перша складова – це інтеграція записів вразливостей, яка проводяться за
вказаними в описі ідентифікаторами вразливостей та посиланнями на інші джерела.
При цьому, слід зазначити, що у випадку коли вразливості в межах однієї бази
містять посилання на записи з цієї ж бази, то такі вразливості об’єднуються в один
запис інтегрованого списку, що буде забезпечувати унікальність кожного запису в
сформованій базі. Даний процес схематично відображено на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Модель формування інтегрованого списку вразливостей
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Друга складова процесу інтеграції – інтеграція описів продуктів, тобто
формування

інтегрованого

списку

вразливих

продуктів,

що

схематично

відображено на рис 4.4. За основу пропонується використовувати структуровану
схему іменування СРЕ. В даному випадку, спершу порівнюються записи продуктів
з простору імен використовуваних баз вразливостей з записами, що містяться в
словнику СРЕ. Після чого обидва види записів об’єднуються в список і в результаті
формується інтегрований список продуктів. Сам формат запису було скорочено до
вигляду: 𝐶𝑃𝐸:/{𝑝𝑎𝑟𝑡 }: {𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟}: {𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡}: {𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛}.

Рис. 4.4. Модель формування інтегрованого списку вразливих продуктів
Структуру інтегрованої бази вразливостей представлено в нормалізованому
вигляді на рис. 4.5. Також, слід зазначити, що до даної бази було додано відомі
fix-команди, які будуть використані в якості рекомендації щодо усунення
валідованих вразливостей.
Таким чином, в результаті збору даних з відкритих БД вразливостей та
виконання процесу інтеграції, вся інформація про вразливості та відповідне
програмно-апаратне забезпечення записується в реляційні таблиці: виробників,
продуктів, сформованих імен (кінцевий опис, що включає поля «тип» та «версія»),
вразливостей, fix-команд та таблицю зв’язності. Водночас сам зв’язок даних з
різних таблиць здійснюється шляхом використання первинних ключів PK
(однозначно визначають кожний запис в таблиці) і зовнішніх ключів FK
(зберігають значення первинного ключа з іншої таблиці).
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Рис. 4.5. Структура інтегрованої бази вразливостей
Оновлення бази здійснюється аналогічним чином на основі розглянутої
моделі процесу інтеграції даних відкритих баз вразливостей, опитуючи відкриті
бази вразливостей на предмет нових даних.
Дана структура інтегрованої бази вразливостей дозволяє за допомогою
SQL-запиту до неї в оперативному режимі здійснювати пошук вразливостей,
властивих

певним

програмно-апаратним

корпоративної мережі або вразливостей,

платформам

хостів

цільової

що використовуються

певними

експлойтами. В даному випадку, під оперативністю розуміється час обробки
запитів, оскільки час звернення до інтегрованої бази значно менший ніж пошук у
відкритих джерелах.
Задля відображення переваги сформованої БД вразливостей, в табл. 4.1 та 4.2
відображено результати порівняльного аналізу з відкритими БД вразливостей, які
підтверджують перспективність використання інтегрованої БД в автоматизованій
системі активного аналізу захищеності не лише з точки зору оперативності, але й з
точки зору кількості унікальних записів вразливостей.
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Для реалізації інтегрованої бази вразливостей було прийнято рішення
використовувати об’єктно-реляційну систему управління базами даних з відкритим
кодом PostgreSQL.
Що стосується «бази експлойтів», як вже зазначалося раніше, вона є
невід’ємною частиною засобу експлуатації Metasploit Framework, оскільки, умовно
кажучи, це список всіх експлойтів, які зберігаються у відповідній директорії
(metasploit-framework/modules/exploits/…). Фрагмент даного списку наведено на
рис. 4.6. Оновлення даної «бази» відбувається шляхом оновлення самого засобу
експлуатації msf або шляхом додавання модулів експлойтів з інших джерел, як от
наприклад база даних експлойтів Inj3ct0r [112].
Таблиця 4.1.
Кількісні показники баз даних вразливостей (станом на 03.2019 р.)

CVE
NVD
VND
ED
Rapid7
Inj3ctor

Загальна кількість
записів
вразливостей
126 251
133 539
3 656
44 537
152 048
33 376

Інтегрована база

129 147

Джерело даних

296 954
8 426
-

Кількість
унікальних записів
вразливостей
94 688
95 982
3 152
38 482
109 934
31 541

330 619

129 147

Загальна кількість
описів продуктів

Таблиця 4.2.
Результати порівняльного аналізу
Джерело
даних

A, %

CVE
NVD
VND
ED

Інтегрований список вразливостей
27
26
97
70

Інтегрований список продуктів
10
97
-

Rapid7
Inj3ctor

15
76

-
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де 𝐴 – advantage, показник, що характеризує якісну перевагу за кількістю
унікальних записів вразливостей інтегрованої бази вразливостей відносно
використаних для її формування джерел інформації.

Рис. 4.6. Фрагмент списку доступних експлойтів Metasploit Framework

4.1.3. Підсистема автоматичного активного аналізу захищеності хостів
цільової корпоративної мережі
Підсистема автоматичного активного аналізу захищеності є головним –
управляючим компонентом (складова, що забезпечує інтелектуалізаці. процесу
валідації вразливостей) розробленої автоматизованої системи активного аналізу
захищеності. В її завдання входить взаємодія та організація роботи всіх інших
компонентів СААЗ (підсистеми сканування корпоративної мережі та реалізації
модулів експлойтів вразливостей, підсистеми формування бази вразливостей,
інтегрованої база вразливостей та компоненту обробки і візуалізації результатів)
задля здійснення перевірки та підтвердження можливості реалізації знайдених
вразливостей хостів корпоративної мережі, що реалізується за допомогою блоку
інтелектуальної валідації вразливостей.
Робота даної підсистеми описується в декілька кроків, які практично повністю
відповідають крокам розробленого в розділі 3.3 методу автоматичного активного
аналізу захищеності. Всі кроки підсистеми є повністю автоматичними, тобто без
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участі оператора, який задає лише діапазон IP адрес хостів цільової корпоративної
мережі, всі подальші дії реалізуються інтелектуалізованим агентом.
Першим етапом роботи підсистеми автоматичного активного аналізу
захищеності (ПАААЗ) є попередній збір інформації щодо цільової КМ,
потенційних вразливостей та доступних експлойтів. Зокрема, відбувається
почергове сканування заданих оператором хостів для формування моделі цільової
корпоративної мережі 𝐶𝑁 та пошуку потенційних вразливостей. Для цього ПАААЗ
подає відповідну команду компоненту збору інформації щодо конфігурації
цільової корпоративної мережі та потенційних вразливостей (Nmap+Vulscan) з
вказаним оператором діапазоном IP адрес цільових хостів, які необхідно
просканувати. Після чого, Nmap з додатковим модулем Vulscan проводить
сканування цілей, а звіт з результатами автоматично заноситься до БД Metasploit
для подальшої обробки даних та формування моделей 𝐶𝑁 та 𝐴, що більш детально
було розглянуто в розділі 4.1.1.
Паралельно з даним кроком також можливе отримання інформації, щодо
вразливостей програмних та апаратних платформ з відкритих джерел та
формування інтегрованої бази вразливосте (у разі першого запуску системи) або її
оновлення, а також оновлення бази доступних експлойтів. Для цього ПАААЗ
робить відповідні запити до підсистеми формування та оновлення баз вразливостей
та експлойтів. Дані процеси детально описано в розділі 4.1.2.
Зібравши всю необхідну для проведення активного аналізу захищеності
інформацію, ПАААЗ формує моделі 𝐶𝑁, 𝑉𝑙, та 𝐸, на основі яких здійснюється
відбір експлойтів потенційних вразливостей у відповідності до моделі 𝐴. Зокрема,
формується SQL-запит до інтегрованої бази вразливостей, в результаті чого, до
компоненту інтелектуальної валідації вразливостей потрапляє вже визначений
обмежений список експлойтів, теоретично відповідних досліджуваному хосту.
Далі, в залежності від обраного оператором режиму функціонування
(навчання або активний аналіз) автоматизованої СААЗ, реалізуються відповідні
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кроки запропонованого методу автоматичного активного аналізу захищеності
корпоративних мереж.
Блок збору статистичних даних щодо валідації виявлених вразливостей
відповідає за збір даних щодо базових характеристик процесу валідації, на основі
яких здійснюються всі подальші кроки, чи то для оцінки поточного рівня якості
механізму валідації вразливостей,

побудови

бази

знань

та

формування

вирішальних правил (в режимі навчання), чи то лише задля оцінювання якості
механізму валідації вразливостей (режим активного аналізу).
Блок конфігурування та реалізації експлойтів вразливостей здійснює
покроковий обхід сформованого списку експлойтів вразливостей обираючи у
відповідності до сформованих в розділі 3.2 вирішальних правил (див. Табл. 3.5) ту
чи іншу дію (реалізувати або пропустити відібраний експлойт виявленої
вразливості).
У разі обрання дії «реалізувати обраний експлойт вразливості», ПАААЗ
здійснює конфігурацію обраного для реалізації експлойта вразливості вказуючи
необхідні параметри та опції. Основним параметром будь-якого експлойта, як вже
зазначалося раніше, є корисне навантаження (payload).
В якості корисного навантаження, за замовчуванням, було прийнято рішення
використовувати саме meterpreter, оскільки він має ряд переваг над іншими шеллкодами:
-

meterpreter

є

розширюваним,

гнучким,

уніфікованим

корисним

навантаженням, який надає досить широкі можливості пост-експлуатації цільової
системи в разі спрацювання експлойта;
-

при запуску оболонки (shell) операційної системи створюється окремий

процес, а отже, його легко виявити;
-

більшість систем виявлення вторгнень (IDS) досить ефективно знаходять

шелл-коди за трафіком, що передається атакуючому, оскільки всі команди
пересилаються у відкритому вигляді;
-

shell відрізняються між собою в залежності від операційної системи

цільового хоста, як за форматом команд, так і по набору можливостей.
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Окрім цього, проблема зі створенням нового процесу при використанні
відсутня, так як він є багатоступеневим шелл-кодом і після успішної реалізації
експлойта здійснюється завантаження у вигляді DLL бібліотеки. Далі він
розміщується

в

адресному

просторі

процесу,

вразливість

якого

була

проексплуатована. І вже після цього відбувається запуск meterpreter на виконання
у вигляді нового потоку. Таким чином, meterpreter разом з його розширенням не
створюють нового процесу, а працюють в контексті проексплуатованого процесу у
вигляді DLL бібліотеки.
Здійснивши всі налаштування відповідного експлойта подається команда на
його виконання, а за результатами створюється новий запис у відповідній таблиці
(exploit_attempts) БД Metasploit.
Таким самим чином здійснюється повний покроковий обхід сформованого
списку експлойтів вразливостей для окремого 𝑗-го хоста цільової корпоративної
мережі та формується (у випадку проведення аналізу захищеності першого хоста)
загальний

список

валідованих

вразливостей

(блок

«список

валідованих

вразливостей»), який щоразу оновлюється після аналізу чергового хоста та
передається до компоненту обробки та візуалізації результатів. При цьому, для
формування загального списку валідованих вразливостей використовується
наступна структура запису:
<порядковий номер> <IP адреса хоста> <CVE ідентифікатор валідованої
вразливості> <оцінка критичності вразливості CVSS v2>
Компонент обробки та візуалізації результатів проводить ранжування
валідованих вразливостей цільової корпоративної мережі у відповідності до їхньої
критичності,

яка

визначена

базовою

оцінкою

CVSS

v2

та

рівня

їх

розповсюдженості в корпоративній мережі. Водночас, до кожної валідованої
вразливості надаються рекомендації щодо її усунення у вигляді fix-команди якою
може вже скористатися безпосередньо оператор, а також виводиться поточний
рівень якості механізму валідації виявлених вразливостей.
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В результаті, по завершенню роботи ПАААЗ, оператор дізнається про
фактичний рівень захищеності, як окремого досліджуваного хоста, так і цільової
корпоративної мережі в цілому, тобто отримує список валідованих вразливостей.
Список підтверджених вразливостей сформовано в порядку убування, від
вразливостей з найвищими рівнями критичності та розповсюдженості на перших
місцях, до вразливостей з найнижчими рівнями на останніх. Даний список носить
фактично рекомендаційний характер щодо того, які із валідованих вразливостей
необхідно «закрити» першими через рівень їх небезпеки, також список містить
відповідні fix-команд щодо усунення даних вразливостей.
За рахунок отриманої в звіті оцінки механізму валідації виявлених
вразливостей, оператором приймається рішення щодо необхідності корегування
вирішальних правил.
Окрім цього, слід відзначити, що по закінченню аналізу захищеності,
оператор також має змогу скористатися будь-якою відкритою сесією доступу до
цільової системи, в результаті спрацювання експлойта, та всім функціоналом, який
надає meterpreter для проведення пост-експлуатаційних дій з можливістю
подальшого точкового аналізу вразливостей та виявлення можливостей реалізації
інших векторів атак на дану цільову корпоративну мережу.
Завдання автоматизації процесу пост-експлуатації виходить за межі даного
дисертаційного дослідження і є фактично обмеженням запропонованого методу
автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі
інтелектуальної валідації вразливостей.

4.2. Експериментальне дослідження результативності розробленого методу та
аналіз результатів
Експериментальне дослідження та оцінка результативності розробленого в
дисертаційній роботі методу автоматичного активного аналізу захищеності
корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей, зокрема
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основної його частини – інтелектуальної валідації вразливостей, проводилися з
використанням створеного програмного прототипу автоматизованої система
активного аналізу захищеності корпоративних мереж, порівнюючи з засобами
автоматизації процесу активного аналізу захищеності, що володіють аналогічною
функціональністю.
Загалом, під результативністю активного аналізу захищеності корпоративних
мереж будемо розуміти збереження або покращення рівня якості механізму
валідації виявлених вразливостей в межах одного і того ж відрізку часу проведення
активного аналізу захищеності ідентичної цільової корпоративної мережі.
Саме дослідження розробленого програмного прототипу автоматизованої
система активного аналізу захищеності корпоративних мереж, задля отримання
статистичних даних базових характеристик процесу валідації вразливостей,
проводилося на створеному тестовому стенді описаному в 2.1.1, згідно з
запропонованою

в

2.1.2

методикою

експериментального

дослідження

функціонування автоматизованих засобів експлуатації вразливостей, з поправкою
на те, що при реалізації кроку 2 зазначеної методики було застосовано розроблений
прототип автоматизованої системи активного аналізу захищеності, а в якості
аналогічного засобу автоматизації процесу активного аналізу захищеності,
відповідно до кроку 3, було обрано Metasploit-autopwn (див. Табл. 2.1). Результати
дослідження оформлено та представлено у вигляді порівняльної таблиці
(див. Табл. 4.3).
Слід відзначити, що для адаптації розробленого прототипу, навчальна вибірка
складала 100 хостів. Вибірку в 11 хостів яку було використано для отримання
базових характеристик процесу валідації вразливостей можна вважати достатньою,
оскільки в корпоративних мережах більшість хостів мають подібні конфігурації, а
зміни вносяться безпосередньо самими користувачами. Більш того, на основі
порівняння проведеного в 2.2.3 емпіричних та розрахункових значень встановлено,
що відхилення є допустимими.
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Таблиця 4.3.
Результати проведення валідації вразливостей за допомогою autopwn та
розробленого прототипу
Платформа
(ОС)
Windows XP
SP2
Windows XP
SP3
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Windows
Server 2008 R2
Windows
Server 2016
Mac OS X
10.13
Mac OS X
10.14
Metasploitable
2
Metasploitable
3

£

Metasploit-autopwn
𝑞𝑓
𝑞𝑠
𝑞𝑐

t

Розроблений прототип
𝑞𝑓
£
t
𝑞𝑠
𝑞𝑐

63

3

58

2

244

24

6

17

1

57

58

3

53

2

286

19

4

14

1

48

63
65
1255

3
0
0

60
64
1255

2
1
0

369
281
1523

19
15
20

3
1
0

15
14
20

0
0
0

41
40
66

84

1

82

1

363

17

2

15

0

46

32

0

32

0

43

12

0

12

0

32

59

1

58

0

249

14

1

13

0

24

41

1

40

0

58

11

1

10

0

37

1445

3

1442

0

1462

29

6

23

0

97

1911

3

1908

0

1933

37

6

31

0

126

де £ – загальна кількість прийнятих рішень щодо реалізації експлойтів
виявлених вразливостей окремого хоста цільової корпоративної мережі;
t – загальний час проведення валідації виявлених вразливостей окремого
хоста цільової корпоративної мережі, виражений в секундах.
Виходячи з вищенаведених результатів експериментального дослідження, для
визначення рівня якості механізмів валідації виявлених вразливостей, згідно з
розробленим методом активного аналізу захищеності корпоративних мереж,
здійснюємо нормування відрізка часу проведення валідації вразливостей хостів
корпоративної мережі та знаходимо аналітичні залежності для базових
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характеристик  qs , q f , qc  процесу валідації вразливостей у відповідності до кроків
5.1-5.2, відповідно для Metasploit-autopwn вирази (4.1):

qs (tн )  b2.11 (tн )  3b3.11 (tн )  b4.11 (tн )  3b6.11 (tн )  b7.11 (tн )  3b8.11(tн ) 
 3b9.11 (tн )  3b11.11 (tн )  1273t11  5610t10  8250t 9  1485t 8  ;
 9570t 7  12474t 6  6930t 5  1650t 4  55t 2
q f (tн )  32b1.11 (tн )  40b2.11 (tн )  58b3.11 (tн )  58b4.11 (tн )  64b5.11 (tн ) 
 53b6.11 (tн )  82b7.11 (tн )  60b8.11 (tн )  1442b9.11 (tн ) 
 1255b10.11 (tн )  1908b11.11 (tн )  78237t11  204633t10 

(4.1)

;

 213290t 9  168300t 8  144870t 7  98406t 6  52668t 5 
 20460t 4  5610t 3  1320t 2  352t

qc (tн )  2b3.11 (tн )  b5.11 (tн )  2b6.11 (tн )  b7.11 (tн )  2b8.11 (tн ) 
 132t11  1122t10  7920t 9  19470t 8  25740t 7 

;

 20328t 6  9702t 5  2640t 4  330t 3
та розробленого програмного прототипу, вирази (4.2):

qs (tн )  b1.11 (tн )  b3.11 (tн )  b4.11 (tн )  3b5.11 (tн )  2b6.11 (tн )  4b7.11 (tн ) 
 6b8.11 (tн )  6b10.11 (tн )  6b11.11 (tн )  578t11  5060t 10  14685t 9 
 21780t 8  19800t 7  12474t 6  6006t 5  2310t 4  660t 3 

;

 110t 2  11t
q f (tн )  13b1.11 (tн )  12b2.11 (tн )  10b3.11 (tн )  14b4.11 (tн )  15b5.11 (tн )  15b6.11 (tн ) 
 14b7.11 (tн )  17b8.11 (tн )  20b8.11 (tн )  23b10.11 (tн )  31b11.11 (tн ) 
 794t11  4708t10  13090t 9  22605t 8  25410t 7  17094t 6 

; (4.2)

 4620t 5  1980t 4  2145t 3  770t 2  143t
qc (tн )  b7.11 (tн )  b8.11 (tн )  165t11  825t10  1485t 9  1155t 8  330t 7 .

Після чого здійснюємо розрахунок показників якості механізму валідації
вразливостей та визначимо рівень якості механізму валідації вразливостей згідно з
єдиним інтегральним показником J qv для Metasploit-autopwn:

119
1

 q ( )d
s

A

0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

f

( )d



1,5
 0,0035 ;
423,16



421
 0,994 ;
423,16



0,66
 0,0015 ;
423,16

0

1

E

q
0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

1

 q ( )d
c

Ce 

0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

J qv 

A
0,0035
 Ce 
 0,0015  0,00202 ;
E
0,994

та розробленого програмного прототипу:
1

 q ( )d
s

A

0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

f

( )d



1,666
 0,043 ;
37,91



36
 0,949 ;
37,91



0,25
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37,91

0

1
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q
0

1

 (q ( )  q
s

f

( )  qc ( ))d

0

1

 q ( )d
c
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0

1

 (q ( )  q
s

0

f

( )  qc ( ))d

(4.3)
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J qv 

A
0,043
 Ce 
 0,0065  0,0388 .
E
0,949

(4.4)

Отримані результати свідчать про досить низьку якість роботи механізму
автоматичної валідації вразливостей плагіна db_autopwn для засобу експлуатації
вразливостей Metasploit framework в порівнянні з розробленим прототипом.
Зокрема, плагін db_autopwn дозволяє вірно валідувати вразливості лише в
0,35 % випадків, водночас допускає надзвичайно велику похибку, яка складає
99,4 % та приймає рішення щодо застосування відібраних експлойтів, які в процесі
їх реалізації призводять до критичної помилки в функціонуванні цільової системи
в 0,15 % випадків.
На противагу, розроблений прототип дозволяє вірно валідувати вразливості
вже в 4,3 % випадків, що підвищує даний показник на 4 %, хибні рішення
складають 94,9 %, що свідчить про покращення даного показника на 4,5 %, а
рішення, які в процесі реалізації експлойтів призвели до критичної помилки в
функціонуванні цільової системи – 0,65 % випадків, що загалом є допустимим.
Однак, слід зазначити, що якість роботи механізму автоматичної валідації
вразливостей

розробленого

прототипу,

судячи

з

результатів

даного

експериментального дослідження, все ще залишається на низькому рівні, це може
бути пов’язано з проведенням експериментального дослідженням із залученням
невеликою кількістю досліджуваних цільових систем.
Водночас, побудова законів розподілу кількісних показників якості роботи
механізму валідації виявлених вразливостей та єдиного інтегрального показника,
що відображено на рисунках 4.7 та 4.8 відповідно, дозволяє повноцінно
відобразити

можливість

підвищення

результативності

активного

аналізу

захищеності за всіма показниками якості роботи механізму валідації вразливостей,
зокрема, також дозволяє з великою достовірністю стверджувати про позитивний
хід та наслідки валідації вразливостей цільової корпоративної мережі.
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Рис. 4.7. Залежність кількісних показників якості роботи механізму валідації
вразливостей від часу раціонального циклу для Metasploit-autopwn (І) та

0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

Інтегральний індекс якості Jqv

Інтегральний індекс якості Jqv

розробленого програмного прототипу (ІІ)

0

0.5

1

Час нормування tн

1.5

0.2
0.15
0.1
0.05
0

0

0.5

1

1.5

Час нормування tн

(а)

(б)

Рис. 4.8. Залежність інтегрального показника якості роботи механізму валідації
вразливостей від часу раціонального циклу для Metasploit-autopwn (а) та
розробленого програмного прототипу (б)
Так, зокрема, аналіз отриманих графіків (рис. 4.8) показує, що максимальне
значення інтегрального показника якості роботи механізму валідації вразливостей
приймає значення 0,012 (а) при застосуванні Metasploit-autopwn для валідації
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виявлених вразливостей, при цьому, таке підвищення відбувається лише на
початку проведення валідації вразливостей, після чого спостерігається плавний
зниження значень до 0,002.
На противагу, судячи з закону розподілу інтегрального показника якості
роботи

механізму

валідації

при

використанні

розробленого

прототипу

(див. рис. 4.8 - б), спостерігається плавне підвищення показника від 0,05 до
0,15 (максимальне значення), це свідчить про те, що інтелектуалізований агент
раціонально приймає рішення щодо використання відібраних експлойтів на протязі
всього часу раціонального циклу валідації виявлених вразливостей.
Таким чином, запропонований науково-методичний апарат, при порівнянні в
кінцевих точках згідно представлених законів розподілу інтегрального показника
якості роботи механізму валідації вразливостей, дозволяє підвищити якість
валідації вразливостей до 74 разів в порівнянні з аналогами, що в свою чергу
свідчить про підвищення загальної результативності автоматичного активного
аналізу захищеності корпоративних мереж, саме через автоматизацію процесу
валідації виявлених вразливостей завдяки побудованої бази знань та сформованих
вирішальних

правил

прийняття

рішень

щодо

реалізації

експлойтів

вразливостей (див. Табл. 3.5).

Висновки до розділу 4
В результаті практичної реалізації запропонованого методу автоматичного
активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної
валідації вразливостей, у четвертому розділі проведено експериментальне
дослідження його результативності. Зокрема, отримано наступні результати:
1.

Чисельно було підтверджено, що запропонований математичний апарат

дає можливість будувати аналітичні залежності для кількості успішно валідованих
та невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків валідації
вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального циклу
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валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності
корпоративної мережі.
2.

За

допомогою

отриманих

аналітичних

залежностей

кількісних

характеристик процесу валідації вразливостей чисельно було підтверджено
можливість побудови законів розподілу ймовірностей ключових показників якості
механізму валідації виявлених вразливостей, що дає можливість з великою
достовірністю стверджувати про позитивний хід або наслідки валідації
вразливостей цільової корпоративної мережі.
3.

На основі експериментального дослідження створеного, у відповідності

до розробленого методу автоматичного активного аналізу захищеності з
використанням отриманої бази знань та відповідних вирішальних правил
прийняття рішень щодо реалізації атакуючих дій, програмного прототипу
автоматизованої системи активного аналізу захищеності корпоративної мережі
було підтверджено підвищення загальної результативності активного аналізу
захищеності завдяки оперативному контролю та корегуванню ходу валідації
виявлених вразливостей. Зокрема було встановлено можливість підвищення якості
роботи механізму валідації вразливостей до 74 разів згідно з законом розподілу
єдиного інтегрального показника.
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ВИСНОВКИ
Сукупність наукових результатів, що були сформульовані, обґрунтовані та
практично реалізовані в ході дисертаційного дослідження дозволили вирішити
актуальне наукове завдання щодо розвитку методу автоматичного активного
аналізу захищеності корпоративних мереж на основі оцінювання якості механізму
валідації вразливостей функціонуючих інформаційних систем.
В дисертаційному дослідженні отримані такі основні результати:
1. На підставі проведеного аналізу основних підходів, методів та сучасних
засобів автоматизації активного аналізу захищеності інформаційних систем та
мереж, виявлено протиріччя між необхідністю оперативного (в режимі реального
часу), якісного виявлення та підтвердження вразливостей корпоративних мереж і
можливостями існуючих методів автоматизації процесу активного аналізу їх
захищеності. В сучасних роботах не враховується якості самого процесу активного
аналізу захищеності, зокрема механізму валідації виявлених вразливостей
інформаційних систем та мереж. Вирішення даного питання дозволяє обійти
основні обмеження, що пов’язані з масштабованістю, складністю підтримки
актуальної математичної моделі результатів виконання атакуючих дій (зокрема,
реалізації експлойтів), а також з підвищеним ризиком виведення з ладу цільових
систем під час процесу валідації вразливостей. Це підтверджує актуальність
вирішення поставленого наукового завдання.
2. Вперше

запропоновано

математичну

модель

аналізу

кількісних

характеристик процесу валідації вразливостей, що ґрунтується на поліномах
Бернштейна, які дозволяють описати динаміку даного процесу. Використання
даної моделі дозволяє отримувати аналітичні залежності для кількості успішно
валідованих та невалідованих вразливостей, а також для кількості випадків
валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального
циклу валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності
корпоративної мережі.
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3. Вперше розроблено методику аналізу якості роботи механізму валідації
виявлених вразливостей корпоративної мережі, яка базується на інтегральних
рівняннях, що враховують кількісні характеристики досліджуваного механізму
валідації вразливостей в певний момент часу. Дана методика дозволяє будувати
закони розподілу показників якості процесу валідації вразливостей та кількісно
оцінювати якість роботи механізму валідації виявлених вразливостей, що в свою
чергу дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та контролювати хід
валідації виявлених вразливостей під час активного аналізу захищеності.
4. Вперше розроблено метод побудови нечіткої бази знань для прийняття
рішень при валідації вразливостей програмних та апаратних платформ під час
активного аналізу захищеності цільової корпоративної мережі, що базується на
використанні нечіткої логіки, яка дає можливість забезпечити отримання
достовірної інформації про якість механізму валідації вразливостей непрямим
шляхом. Побудована база знань дозволяє формувати вирішальні правила
прийняття рішень щодо реалізації тієї чи іншої атакуючої дії, що в свою чергу
дозволяє розробляти експертні системи для автоматизації процесу прийняття
рішень при валідації виявлених вразливостей цільових інформаційних систем та
мереж.
5. Отримав подальший розвиток метод автоматичного активного аналізу
захищеності, який на основі синтезу запропонованих моделі, методики та методу
дозволяє, на відміну від існуючих, абстрагуватися від умов динамічної зміни
середовища, тобто постійного розвитку інформаційних технологій, що призводить
до зростання кількості вразливостей та відповідних векторів атак, а також
зростання готових до використання експлойтів вразливостей та їх доступності, і
враховувати лише параметри якості самого процесу валідації вразливостей.
6. Результати

математичного

дослідження

запропонованого

захищеності

корпоративних

моделювання

методу
мереж

на

та

автоматичного
основі

експериментального
активного

інтелектуальної

аналізу
валідації

вразливостей свідчать про можливість підвищення, згідно з законом розподілу
єдиного інтегрального показника, якості валідації вразливостей до 74 разів завдяки
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оперативному контролю та корегуванню ходу валідації виявлених вразливостей.
Дані результати, в свою чергу, свідчать про підвищення загальної результативності
автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж.
7. Результати досліджень прийняті в НДУ «ІНСТИТУТ КІБЕРБЕЗПЕКИ»
(акт від 18.02.20) та в ТОВ «ЄВРОТЕЛЕКОМ» (акт від 02.03.20).
8. Мета дослідження щодо підвищення результативності вирішення завдання
автоматизації активного аналізу захищеності корпоративних мереж завдяки
інтелектуалізації процесу валідації вразливостей програмних та апаратних
платформ на основі фаззі-технології досягнута та всі часткові завдання вирішено
повністю. Наукові результати є корисним внеском у розвиток науково-методичних
основ,

технологій

та

інструментальних

засобів

інформаційно-аналітичної

підтримки процесів прийняття рішень під час активного аналізу захищеності
інформаційних систем та мереж.
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Таблиця В.1
Нечітка база знань
№

A

E

Ce

Qmv

№

A

E

Ce

Qmv

1.

Max

Max

Max

Max

64.

Med

Med

Low

Med

2.

Max

Max

High

Max

65.

Med

Med

Min

Low

3.

Max

Max

Med

Max

66.

Med

Low

Max

Med

4.

Max

Max

Low

High

67.

Med

Low

High

Med

5.

Max

Max

Min

Med

68.

Med

Low

Med

Med

6.

Max

High

Max

Max

69.

Med

Low

Low

Med

7.

Max

High

High

High

70.

Med

Low

Min

Min

8.

Max

High

Med

High

71.

Med

Min

Max

Low

9.

Max

High

Low

Med

72.

Med

Min

High

Low

10.

Max

High

Min

Med

73.

Med

Min

Med

Low

11.

Max

Med

Max

High

74.

Med

Min

Low

Low

12.

Max

Med

High

Med

75.

Med

Min

Min

Min

13.

Max

Med

Med

Med

76.

Low

Max

Max

Med

14.

Max

Med

Low

Med

77.

Low

Max

High

Low

15.

Max

Med

Min

Low

78.

Low

Max

Med

Low

16.

Max

Low

Max

Med

79.

Low

Max

Low

Low

17.

Max

Low

High

Med

80.

Low

Max

Min

Min

18.

Max

Low

Med

Low

81.

Low

High

Max

Low

19.

Max

Low

Low

Low

82.

Low

High

High

Low

20.

Max

Low

Min

Low

83.

Low

High

Med

Low

21.

Max

Min

Max

Med

84.

Low

High

Low

Low

22.

Max

Min

High

Med

85.

Low

High

Min

Min

23.

Max

Min

Med

Low

86.

Low

Med

Max

Low
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№

A

E

Ce

Qmv

№

A

E

Ce

Qmv

24.

Max

Min

Low

Low

87.

Low

Med

High

Low

25.

Max

Min

Min

Min

88.

Low

Med

Med

Low

26.

High

Max

Max

High

89.

Low

Med

Low

Low

27.

High

Max

High

High

90.

Low

Med

Min

Min

28.

High

Max

Med

High

91.

Low

Low

Max

Low

29.

High

Max

Low

Med

92.

Low

Low

High

Low

30.

High

Max

Min

Low

93.

Low

Low

Med

Low

31.

High

High

Max

High

94.

Low

Low

Low

Low

32.

High

High

High

High

95.

Low

Low

Min

Min

33.

High

High

Med

High

96.

Low

Min

Max

Low

34.

High

High

Low

Med

97.

Low

Min

High

Low

35.

High

High

Min

Low

98.

Low

Min

Med

Low

36.

High

Med

Max

High

99.

Low

Min

Low

Low

37.

High

Med

High

Med

100.

Low

Min

Min

Min

38.

High

Med

Med

Med

101.

Min

Max

Max

Low

39.

High

Med

Low

Low

102.

Min

Max

High

Low

40.

High

Med

Min

Low

103.

Min

Max

Med

Low

41.

High

Low

Max

Med

104.

Min

Max

Low

Low

42.

High

Low

High

Med

105.

Min

Max

Min

Min

43.

High

Low

Med

Low

106.

Min

High

Max

Low

44.

High

Low

Low

Low

107.

Min

High

High

Low

45.

High

Low

Min

Low

108.

Min

High

Med

Low

46.

High

Min

Max

Med

109.

Min

High

Low

Low

47.

High

Min

High

Med

110.

Min

High

Min

Min

48.

High

Min

Med

Med

111.

Min

Med

Max

Low
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№

A

E

Ce

Qmv

№

A

E

Ce

Qmv

49.

High

Min

Low

Med

112.

Min

Med

High

Low

50.

High

Min

Min

Min

113.

Min

Med

Med

Low

51.

Med

Max

Max

Med

114.

Min

Med

Low

Low

52.

Med

Max

High

Med

115.

Min

Med

Min

Min

53.

Med

Max

Med

Med

116.

Min

Low

Max

Low

54.

Med

Max

Low

Med

117.

Min

Low

High

Low

55.

Med

Max

Min

Low

118.

Min

Low

Med

Low

56.

Med

High

Max

Med

119.

Min

Low

Low

Low

57.

Med

High

High

Med

120.

Min

Low

Min

Min

58.

Med

High

Med

Med

121.

Min

Min

Max

Low

59.

Med

High

Low

Med

122.

Min

Min

High

Min

60.

Med

High

Min

Low

123.

Min

Min

Med

Min

61.

Med

Med

Max

Med

124.

Min

Min

Low

Min

62.

Med

Med

High

Med

125.

Min

Min

Min

Min

63.

Med

Med

Med

Med

