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Інформаційна безпека має велике значення для забезпечення життєво 

важливих інтересів будь-якої держави. Швидке вдосконалення інформатизації, 

проникнення її в усі сфери важливих інтересів зумовило, крім безперечних 

переваг, і поява ряду стратегічних задач. Посилюється небезпека 

несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем. Все це 

стосується і системи контролю повітряного простору (КПП) основними 

задачами котрої є аналіз повітряної обстановки й прийняття рішень. Рішення 

приймає особа на основі аналізу, відповідним чином підготовленої інформації, 

про стан повітряної обстановки.  

Найбільш серйозними проблемами в області захисту інформації в системі 

КПП є захист інформації від несанкціонованого доступу до неї як в процесі 

отримання, так і в процесі розповсюдження та від навмисних програмно-

технічних впливів на інформацію з метою її руйнування, знищення або 

спотворення. 

Дійсно, інформаційним ресурсом системи КПП є системи спостереження 

(СС). Це зобов’язує захист інформації починати з моменту її отримання. 

Дійсно, в інформаційних ресурсах системи КПП на етапі отримання інформації 

може бути здійснено несанкціоноване використання інформації, що призводить 

до зниження якості інформаційного забезпечення (ІЗ), а також перекручування 

інформації яке призводить до жахливих наслідків. Дійсно, запитальні СС мають 

відкритий канал запиту даних, що дозволяє зацікавленій стороні як 

несанкціоновано отримувати інформацію, так і здійснювати перекручування 

інформації зазначених СС. 

При оцінці систем захисту інформації  (СЗІ) ІС фахівці стикаються з 

низкою труднощів, пов'язаних з проблемами формалізації предметної області та 

використанням статистичної інформацій. Це обумовлено неоднорідністю 

вибірки статистичної інформації, яка виникає через різноманітність ІТ, 

програмного забезпечення і технічних засобів, що використовуються при 

створенні інформаційних систем (ІС). У зв'язку з цим, в більшості випадків, для 

оцінки СЗІ ІС застосовуються експертні оцінки якісних характеристик з 

використанням слів професійної мови, що вносить нечіткість в підсумкові дані і 

є причиною складнощів, що виникають при їх обробці. 

В докладі запропоновано інтегральний показник якості ІЗ споживачів 

який дозволяє сумістити як критерії ефективності обробки даних СС, так і 

захисту інформації в СС повітряного простору.  


