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Тестування мережного обладнання є важливим аспектом захисту інфор-
маційних потоків. Завчасне виявлення вразливостей, зменшує кількість не-
справностей у роботі мережі та запобігає можливим атакам, що можуть нане-
сти шкоду інформаційній системі. Тестування передбачає виявлення недолі-
ків конфігурації і вразливостей, які потенційно можуть привести до отриман-
ня несанкціонованого доступу, до компрометації користувачів системи або 
виведення мережі з ладу [1–4]. 

В доповіді розглянуто існуючі системи для тестування, проведена оцін-
ка функціональних можливостей, описано переваги та недоліки. Виявлено 
вузконаправленість систем тестування на певний тип загроз, оскільки при 
розширенні спектру можливостей програми, перевантажується інтерфейс та 
зменшується  зручність для користувача. 

Тестування мережі та мережного обладнання проводиться за такими на-
правленостями: моніторинг доступності вузлів, ідентифікація типів фільт-
рів/брандмауерів, перевірка безпеки веб-сервера, отримання інформації про 
підключене обладнання, різноманітні методи сканування налаштувань серве-
рів. 

Система тестування передбачає створення застосунку для реалізації до-
слідження мережевої безпеки, шляхом подолання програмними засобами 
принципів інформаційної безпеки: цілісність, доступність, конфіденційність 
та неможливість відмови. Для подолання доступності, використовується ата-
ка типу перевантаження SYN-пакетами черги на синхронізацію. IP-spoofing 
впливає на конфіденційність зв’язку між користувачем та сервером. Тесту-
вання на неможливість відмови, проводиться шляхом перевантаження лінії 
зв’язку ICMP-пакетами. Проведення атак на мережу дає можливість проана-
лізувати стан захищеності інформаційних потоків. 
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