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Реферат

      Обсяг роботи складає 72 сторінок, 16 рисунків, 1 таблиць, 15
використаних джерел, 1 додаток.
      Метою роботи є забезпечення нормального функціонування мереж
шляхом вибору та розроблення методів та засобів дослідження та
моделювання атак на Web-сервери.
      Виконано аналіз наявних підходів, методів та засобів моделювання та
дослідження атак на Web-сервери. Проаналізовано можливості математичних
моделей для вирішення задач прогнозування. На основі проведеного аналізу
було визначено, що на відміну від математичних моделей опису прогнозу і
керування трафіку, локальна модель керованого процесу не потребує
додаткових розрахунків при налаштуванні прогнозування на нових даних
трафіку і мережі.
       Організовано прогнозування трафіку в реальному часі в умовах
невизначеності структури та параметрів глобальної мережі на основі
локальної моделі керованого процесу, яка являє собою сигнал керування
еквівалентний дії на об’єкт керування зовнішніх впливів. Під час розробки
була використана багатошарова нейронна мережа прямого розповсюдження.
       В якості тестування та проведення експериментальних досліджень було
створено імітаційну модель локальної мережі з генератором трафіку для
переповнення буферу. Використовуючи нейронну мережу прогнозується
трафік та атака на сервер. Отримані результати порівнюються з існуючим
алгоритмом прогнозування трафіку за допомогою нейронної мережі вищої
складності. В результаті проведення досліджень розробленої моделі виявлено,
що нейронна мережа з високою точністю прогнозує трафік та атаку на Web-
сервер.
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Abstract

     The work contains is 72 pages of main text, 16 figures, 1 table, 15 sources
used, 1 application.
     The purpose of this work is to ensure the proper functioning of the networks
by selecting and developing methods and tools for investigating and modeling
attacks against Web servers.
     An analysis of existing approaches, methods and tools for modeling and
investigating attacks against Web-servers is performed. Possibilities of
mathematical models for solving forecasting problems are analyzed. Based on the
analysis, it was determined that, unlike mathematical models of forecasting and
traffic management, the local model of the managed process does not require



additional calculations when adjusting the forecasting for new traffic and network
data.
     Real-time traffic forecasting is organized in the face of uncertainty about the
structure and parameters of the global network based on a local model of the
managed process, which is a control signal equivalent to acting on an external
control object. A multilayer direct propagation neural network was used during the
development.
     As a test and experimental research, a simulation model of a LAN with a
traffic generator for buffer overflow was created. Using a neural network, traffic and
attack on the server are predicted. The results obtained are compared with the
existing algorithm for predicting traffic using a neural network of higher complexity.
As a result of studies of the developed model, it was found that the neural network
with high accuracy predicts traffic and attack on the Web server.
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