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ВСТУП 
Завдяки поєднанню досягнень у сфері новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із 

надбаннями, що постали на базі стрімкого розвитку інформаційно- телекомунікаційних систем (ІТC), 

сформувалися принципово нові глобальні субстанції – інформаційне суспільство, а також 

інформаційний та кібернетичний простори, які мають нині практично необмежений потенціал і 

відіграють провідну роль в економічному та соціальному розвитку кожної країни світу. 

Однак, поряд з перевагами побудови інформаційного суспільства, збільшуються і ризики, 

пов'язані з існуванням загроз безпеки інформаційним і телекомунікаційним засобам і системам. 

Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, знімання інформації засобами 

технічних розвідок, забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних систем, також є 

одним з основних національних інтересів в інформаційній сфері. У зв'язку з цим виникає 

необхідність розробки сучасних методів і систем захисту інформації від різних типів загроз у всіх 

перерахованих системах. Досить велика кількість засобів і систем захисту інформації створюються на 

основі математичних моделей, з використанням методів цифрової обробки сигналів а також 

використовують у своїй роботі інтенсивні логічні обчислення. 

У збірнику матеріалів науково-практичної конференції опубліковано тези доповідей вчених, 

науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, інших вищих навчальних закладів та організацій України, в яких розглядаються 

науково-технічні та практичні аспекти створення й використання засобів безпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем та методи управління їх інформаційною безпекою. 

В роботі конференції взяли участь представники: Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Одеського національного політехнічного університету, , Державного університету 

телекомунікацій, Національного авіаційного університету, Державного науково- ослідного інституту 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Харківського Національного Університету ім. 

В.Н. Каразіна, ООО "ІТЦ "Хай-Тек Бюро", , Київського національного університету будівництва і 

архітектури, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Державної наукової 

установи Інститут модернізації змісту освіти,  та інші. 
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Abstract - In current topic keyboard sign was explored like 

human biometrical behavior marker to authenticate it in 

information system. Using keyboard sign has advantages and 

disadvantages, which were described in this job.  

Author of this topic suggested to use keyboard sign like 

additional security tool. There were algorithms which used for 

keyboard sign memorizing and recognition with different 

variants. 

The practical value of this topic lays in proving of efficiency 

using keyboard sign in authentication systems like unique 

biometrical behavior marker and preventing unauthorized 

access to the system itself. 

Ключові слова – автентифікація користувача, аналіз 

даних, біометричні ознаки людини, клавіатурний почерк, 

веб-застосунок, несанкціонований доступ  

I. Вступ 

На даний час захист інформації від 

несанкціонованого доступу грає дуже важливу роль і 

є необхідним заходом запобігання матеріального та 

нематеріального збитку її власника.  

 Традиційні методи ідентифікації і автентифікації, 

засновані на використанні переносних 

ідентифікаторів, а також паролів і кодів доступу, 

мають ряд суттєвих недоліків. Щоб попередити 

небажаний доступ до секретної або конфіденційної 

інформації, дуже важливо брати у розрахунок 

ефективність роботи системи захисту даних та 

управління доступом. 

Сучасні методи автентифікації користувачів 

поділяють на три основні групи [1]: парольні, 

атрибутні, біометричні. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій 

відправляє парольні та атрибутні способи 

ідентифікації на звалище минулого.  

Центральною проблемою парольних та атрибутних 

способів є неточність ідентифікації користувача у 

системі та велика ймовірність щодо порушення її 

безпеки в результаті крадіжки, імітації певного 

атрибуту або злому пароля. 

II. Аналіз даних клавіатурного почерку 
користувача 

Клавіатурний почерк - це набір динамічних 

характеристик роботи користувача на клавіатурі [2]. 

Автентифікація по клавіатурному почерку дозволяє 

забезпечити підвищену точність, неможливість 

відмови від авторства та зручність для оператора. 

Також автентифікація по клавіатурному почерку не 

потребує придбання додаткового апаратного та 

програмного забезпечення, потрібна лише клавіатура 

[3].  

Аналіз клавіатурного почерку бере початок з тих 

часів, коли широке поширення мав радіозв'язок з 

використанням азбуки Морзе. Досвідченого радиста, 

на відміну від початківця розпізнавали по швидкості, 

своєму стилю і якості набору та передачі сигналів. 

Так само, як і любитель музики може розрізнити та 

впізнати виконавця пісні на слух. Приблизно ті ж самі 

принципи покладені в основу розпізнавання людини, 

яка працює на клавіатурі комп'ютера. 

Ідентифікації за допомогою клавіатурного почерку 

має характерний ряд переваг і недоліків [4]. 

До переваг відносяться:  

 стабільність клавіатурного почерку конкретного 

користувача працюючого з клавіатурою дозволяє 

з більшою вірогідністю його ідентифікувати;  

 відносна дешевизна впровадження системи 

розпізнавання;  

 можливість контролювати як доступ до ресурсів, 

так і фізичний стан співробітника.  

До недоліків методу можна віднести використання 

для розпізнавання тільки користувачів зі 

сформованим клавіатурним почерком. 

Можливості аналізу клавіатурного почерку 

дозволяють вирішувати такі завдання  [4]: 

 контролювати фізичний стан користувачів;  

 відмовитись від використання паролів;  

 надати користувачам більш простий спосіб входу 

в мережу. 

Крім того, на сьогоднішній день це майже єдина 

технологія, яка може використовуватися за двома 

призначеннями [4]: 

 для ідентифікації̈ користувача, який претендує на 

доступ до комп'ютерної системи;  

 для проведення таємного клавіатурного 

моніторингу працюючих користувачів.  

Системи, що вирішують ці завдання, різняться тим, 

що в першому випадку ідентифікація користувача 

здійснюється по короткій парольній фразі, а в 

другому випадку – за довільним текстом.  

Основними характеристиками клавіатурного почерку 

користувача є: час утримання клавіші (ЧУК), паузи 

між натисканнями, наявність накладень, кількість 

помилок при вводі, ступінь ритмічності під час 

набору, швидкість набору, особливості використання 

службових клавіш рис.1. Накладення натискань клавіш 

відбувається тоді, коли одна клавіша ще не 

відпущена, а інша вже натискається. З підвищенням 

швидкості набору тексту збільшується число 

накладень. 
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Рисунок 1 - Демонстрація характеристик КП 

III. Практичні рекомендації використання 
даних клавіатурного почерку 

Для успішного розпізнавання клавіатурних почерків 

достатньо розглядати часові інтервали між натисками 

клавіш, часові інтервали утримання клавіш та 

кількість помилок й присутність накладень. 

Однак, вищесказані характеристики залежать від 

багатьох факторів, наприклад один і той же 

користувач може набирати текст з різною швидкістю 

в залежності від часу доби та ступеня втомленості. 

Зміна клавіатури також впливає на швидкість набору 

символів. 

Також варто згадати про основну проблему 

використання автентифікації по клавіатурному 

почерку – почерк виробляється у людей, які 

регулярно працюють за комп’ютером, тобто даний 

метод не можна використовувати для новачків. 

Такий спосіб дозволяє вірно ідентифікувати 

користувача, не дивлячись на його втомленість або 

інші психофізичні фактори, оскільки знайому фразу 

користувач завжди буде набирати трохи швидше 

незнайомої. Якщо користувач є зловмисником, то всі 

фрази для нього будуть незнайомі і обов’язково буде 

присутня відмінність в інтервалах набору тексту. На 

рис.2 показано наскільки відрізняється ЧУК для 

різних користувачів. 

 

 
Рисунок 2 - Середнє значення ЧУК для різних користувачів 

Практично дані клавіатурного почерку можуть 

використовуватися у будь-якому веб-застосунку, де 

потрібно ідентифікувати користувача. В таких 

застосунках потрібно поєднувати парольний та 

біометричний захист, який ґрунтується на 

клавіатурному почерку, тому що такий захист не 

може виступати основним. Дані клавіатурного 

почерку можна використовувати для скритного 

моніторингу за користувачами в системі, 

досліджувати поведінку та психофізичний стан тої чи 

іншої людини або потенційного зловмисника в 

точний момент часу.  

Отже, практичними рекомендаціями по 

використанню даних клавіатурного почерку є: 

 використання даних, як біометричний спосіб 

автентифікації користувача у будь-якій програмі 

або веб-застосунку; 

 використання даних після скритного моніторингу 

для визначення психофізичного стану 

користувача у конкретний момент часу, 

забезпечуючи додатковий шар безпеки від 

несанкціонованого доступу до інформації. 

Застосування рекомендацій по використанню даних 

клавіатурного почерку дозволить впровадити 

потужний біометричний захист інформаційної 

системи від несанкціонованого доступу та атак 

зловмисників. 

IV. Висновок 

В роботі проведений аналіз використання 

клавіатурного почерку, перераховані його переваги та 

недоліки. Доведено, що парольні та атрибутні засоби 

автентифікації поступово відходять в історію. На їх 

заміну приходять біометричні засоби ідентифікації, 

використання яких можна поєднувати з парольними 

та атрибутними. сфокусована увага до клавіатурного 

почерку як динамічної біометричної ознаки людини.  

Наведені фактори та характеристики, які 

враховуються для автентифікації користувачів по 

клавіатурному почерку (час утримання клавіші, час 

між натисками клавіш, час пауз, кількість помилок та 

накладень). Додатково наведені переваги та недоліки 

використання клавіатурного почерку, а саме простота 

в реалізації, вплив клавіатури і психофізичного стану 

людини під час набору кодового слова (тексту).  

Надані практичні рекомендації щодо використання 

даних клавіатурного почерку, а саме для біометричної 

ідентифікації користувачів та визначення стану 

людини за допомогою прихованого моніторингу.  
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I. Вступ 

У сучасному світі концепція взаємодії онлайн-

пристроїв – Інтернет речей (IoT) – уже затверділа як 

окремий напрямок інформаційної безпеки [1]. 

Швидше за все, більшість людей давно 

використовують технології IoT у своєму житті, навіть 

не усвідомлюючи цього. У звіті Business Insider 

Intelligence за 2016 рік [2] зазначається, що до 2020 

року до мережі Інтернет буде підключено близько 34 

мільярдів пристроїв, 24 мільярди з яких будуть 

пристроями IoT, а лише решта 10 мільярдів – 

традиційними обчислювальними пристроями, такими 

як смартфони, комп'ютери та планшети. Тим, хто 

вважає, що вони володіють лише «традиційними 

обчислювальними пристроями», а не пристроями IoT, 

доведеться переглянути свої переконання ще раз, бо 

насправді деякі настільки звичні нам речі можуть 

мати далеко неочевидний зв'язок з глобальною 

мережею, а ступінь їх захищеності у нашій свідомості 

буде занадто завищена. 

II. Dark Web: зв'язок з IoT 
та принципи роботи 

Очевидно, технології IoT та люди тісно пов’язані 

між собою, проте якщо останні можуть контролювати 

те, що вони здебільшого роблять, то як щодо їхніх 

девайсів? Переважна більшість користувачів взагалі 

не вглиблюється у механізми керування безпекою 

своїх смарт-пристроїв, обмежуючись тим, що просто 

не діляться паролями доступу до них. Таким чином, 

пересічний користувач, як правило, перебуває на 

повній милості виробника цих продуктів в аспекті 

забезпечення захисту і надійності. Отже, за безпеку 

згаданих смарт-пристроїв несе відповідальність 

виключно їх виробник, а якщо його дітище було 

скомпрометоване, то клієнт може вжити заходів 

(законних чи інших), щоб повернути свою цифрову 

ідентичність? Це твердження є докорінно невірним. 

Навіть якщо уявити розгортання такого сценарію на 

практиці, то власнику пристрою знадобиться значні 

час, гроші та ресурси, щоб повернути своє цифрове 

«Я» до нормального стану. Крім того, спроби 

зачищення особистої інформації, що описаним чином 

потрапила на простори Інтернету або в Dark Web, 

рідко закінчуються успіхом. У даному випадку 

неможливо не згадати про існування прихованих 

шарів Всесвітньої павутини – Deep Web і Dark Web. 

Ще у 2001 році було підраховано, що ці шари в 400-

500 разів перевищують поверхневий сегмент 

павутини [3]. З масовим поширенням  Інтернету це 

число тільки зростає, тому старий жарт на кшталт «Я 

дійшов до кінця Інтернету» тепер стосується лише тієї 

частини Web, яка є доступною для звичайного 

користування. 

Як відомо, Dark Web вимагає спеціальних 

інструментів та програмного забезпечення для 

навігації його ресурсами. Dark Web – це місце, де 

люди зазвичай знаходять свої вкрадені та 

скомпрометовані дані, доступні для продажу, разом із 

усіма іншими незаконними артефактами – від 

наркотиків до медичних карток та зброї. Цей рівень 

Всесвітньої павутини побудований на маршрутизації 

трафіку через так звані однорангові мережі 

комп'ютерів по всьому світу, в результаті чого 

відстежити шляхи переміщення даних майже 

неможливо. Однією з конфігурацій, на якій працює 

Dark Web – це мережа Tor [4], що реалізує протокол 

маршрутизації за прототипом «цибулі». Іншими 

словами, програмне забезпечення Tor дозволяє 

користувачеві переглядати окремий шар мережі, 

використовуючи згадані однорангові з'єднання. 

Безпека досягається завдяки величезному затемненню 

та постійним змінам шляхів і ланцюгів передачі 

інформації. 

III. Концепція Dark Web як засіб 
створення безпечного IoT 

Як виявляється, Dark Web може насправді 

послугувати ключем до більш безпечної стратегії 

функціонування IoT. В рамках дослідження питань 

безпеки експеримент Guardian [5] показав, як Home 

Assistant (проект домашньої автоматизації з 

відкритим кодом) можна встановити на Raspberry Pi3 

(дуже недорогий процесорний комплект IoT) та 

забезпечити захист останнього, застосувавши ті самі 

поняття безпеки, що використовуються в мережі Tor, 

а саме запускаючи його як приховану «цибульну 

службу». Іншими словами, користувач запускає 

службу, приховану від інших вузлів мережі Tor, і 

лише пристрої з правильними даними для 

автентифікації здатні фактично спрямовувати та 

обмінюватися інформацією між собою.  

Результат, як вважає директор проекту Guardian 

Натан Фрейтас, претендує на якісно більш безпечний 

спосіб під’єднання розумного дому до мережі, 

одночасно зберігаючи його від потенційних кібератак. 

Фрейтас підсумовує, що "все, що ми зробили, це 

поєднали апаратну частину у вигляді смарт-хаба на 

базі Raspberry Pi3 із відкритим програмним 

забезпеченням Home Assistant, щоб продемонструвати 

концептуальну роль, яку може відігравати Tor у 

вашому домі" [6]. 

Насправді, розглянута ідея не просто перетворює 

згаданий домашній концентратор у звичайну 

приховану tor-службу, яка, як правило, застосовується 

для того, щоб надати користувачеві доступ до веб-
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сайту шляхом маршрутизації трафіку мережею із 

тисяч волонтерських комп'ютерів. Замість цього 

Smart Home System використовує менш відому 

особливість Tor, яка називається прихованою 

службою аутентифікації. Усі інші комп'ютери не 

можуть підключатися до цільового пристрою без 

надання певного паролю, що міститься у файлі cookie. 

Таким чином, користувач все ще може мати доступ до 

будь-якого із своїх пристроїв свого розумного дому 

через програми або Інтернет, але потенційний хакер 

навіть не зможе їх віднайти. Завдяки наявності такого 

типу аутентифікації, лише суб’єкти з визначеним 

файлом cookie можуть підключитися до розумного 

дому, інакше Tor навіть не дозволить дістатися до 

раніше створеної прихованої служби [6]. 

Традиційно, коли використовуються пристрої IoT, 

вони підпадають під одну з двох категорій. У першій 

категорії пристрій спілкується з найбільш вигідною 

для свого виробника інфраструктурою, при цьому 

безпека не обов'язково пріоритетна. Крім того, у цій 

категорії виробник, швидше за все, реєструє всі 

взаємодії та приватні дані користувача для власного 

використання. У другій категорії пристрій може 

зажадати від свого власника створення правила 

вільного доступу на маршрутизаторі для відкриття 

зовнішнього зв'язку. Обидва підходи збільшують 

ризик компрометації кінцевого власника і роблять 

його гаджети вразливими до сканування такими 

мережевими інструментами як Shodan [7]. Отже, 

рішення про взаємодією з мережею Tor робить новим 

та унікальним те, що користувач не підключається 

безпосередньо до сервера виробника або ж не мусить 

виручатися у правила роботи домашнього роутера.  

Для більш лаконічної візуалізації наведеної ідеї у 

якості прикладу можна навести принцип роботи 

маятника Ньютона, де крайня ліва кулька є власне 

користувачем, крайня права – пристроєм IoT, а всі 

інші між ними – одноранговими мережами кожна 

відповідно. Жодна з куль в цій системі не знає кінцеву 

точку передачі або ініціатора спілкування, вона лише 

відправляє дані до сусідньої кульки. А тепер уявімо 

популяцію доступних куль у мережі Tor і кількість 

нелінійних шляхів (так званих ланцюгів за 

термінологією Tor), які динамічно створюються та 

розриваються. Цей приклад чудово показує частину 

можливостей, які з’являються при використанні Tor 

разом з IoT [1]. 

Потрібно зазначити, що у цього рішення існують 

певні недоліки, а саме швидкість передачі трафіку, що 

залежить від кожного вузла однорангової мережі, а 

також складність запуску такої системи, яка вимагає, 

щоб кожен її пристрій мав можливість роботи з Tor та 

включав у своєму конфігураційному файлі 

необхідний програмний код налаштувань. Тим не 

менше, забезпечення додаткового рівня безпеки за 

допомогою прихованих служб Tor розглядається у 

якості потенційної зміни підходу, що робить пристрої 

IoT на порядок більш захищеними. Відмовляючись 

від зручності, ми можемо отримати підвищений 

рівень безпеки [6]. 

Наразі експерти з питань інформаційної безпеки 

намагаються змінити русло дискусії у сторону того, 

що злам будь-якої кібернетичної системи відтепер 

лише питання часу, а не однієї можливості 

здійснення. Переважна більшість користувачів не має 

достатньо часу чи знань для забезпечення захисту для 

всіх своїх пристроїв, а найчастіше розраховує на 

далекоглядність їх виробників в аспекті створення 

надійного захисту.  

Варто відмітити, шо не так давно Комітет комерції 

Сенату США затвердив Закон про розвиток інновацій 

та зростання Інтернету речей (DIGIT), метою якого є 

створення робочої групи, яка зосередиться на 

питаннях безпеки, приватності та інших проблемах 

IoT. Крім того, Міністерство внутрішніх справ і 

зв'язку Японії планує створити знак сертифікації 

безпеки для пристроїв IoT і займається його 

впровадженням з 2018 року. 

IV. Висновок 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, 

що розглянута ідея може дати поштовх до розвитку нових 

інноваційних пропозицій щодо наступного покоління 

забезпечення конфіденційності в IoT, навіть незважаючи 

на те, що еволюція безпеки поки що не може піти таким 

шляхом. 

Держава і організації потенційно можуть 

використовувати дану концепцію, щоб захистити основні 

пристрої в своїх мережах таким же способом, як це 

робить сучасний Dark Web, проте з метою досягнення 

корисних, а не кримінальних цілей. 
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Анотація – Традиційні системи, які сфокусовані на 

окремих взаємодіях в мережі та на кінцевих точках, 

точно та впевнено не ідентифікують виявлені події як 

потенційну шкоду для підприємств. У той час Network 

Detection and Response (далі – NDR) аналізує загальну суму 

факторів певної поведінки за хвилини, години або дні, 

щоб побачити шаблон, який рухає хости вгору за 

індексом достовірності загроз. 

NDR розгортається всередині периметру захисту 

підприємства та призначений для безперервного 

моніторингу всіх типів трафіку. Він виявляє загрози, 

навчається і пристосовується до користувацьких 

шаблонів поведінки, а також веде повний облік даних, 

тому кожній підозрілій поведінці призначається 

пріоритет відповідно до індексу достовірності загроз. 

Також це рішення може виявити кожну фазу атаки та 

повідомити окремо, що забезпечує безліч шансів 

запобігти подальшому проникненню. 

Keywords – security, cyberattacks, artificial intelligence, 

network detection and response, enterprise solutions. 

I. Introduction 

Traditional solutions of preventive security no longer 

solve the problem of early detection of cyberattacks. 

Network infrastructure is too valuable to trust one-shot 

prevention centric security. But network threat seems to 

lurk around every corner. To combat this, enterprises 

deploy things like firewalls, IPSs and Sandboxes to try to 

prevent access to their own network and data [1,2]. 

Unfortunately, such technologies don’t work always 

properly and once a threat is inside the perimeter, 

defenses of enterprises are useless [3]. 

A global method of network detection and response 

Vectra Cognito Platform applies AI to all data across data 

center, cloud solutions, IoT and enterprise infrastructure 

to identify and destroy known and unknown cyberattacks. 

II. The principle and benefits of Cognito 
Platform 

Vectra Networks has the fastest and most productive 

resources to detect and stop attackers in network, so its 

scope has reasoning to make Platform the most helping 

worldwide. Vectra Cognito is a uniquely designed 

platform for network detection and response that has 

leading positions among reducing risk of breach, improve 

the efficiency of security operations, achieving and 

maintaining governance and compliance, security in the 

cloud. Its the most powerful instrument is an artificial 

intelligence. The role of AI is to transmit real-time attack 

visibility and then indicate attack details to empower 

immediate action. The Vectra solution automatically 

detects active attacks in real time with three-elements 

approach. Also, Cognito Platform, the unity of these 

parts, gathers and stores the appropriate network metadata 

and provide set of information with machine learning [4]. 

So, there are comprehensible and sufficient benefits of 

implementing the Vectra Cognito Platform: 

1) automatic threat detections; 

2) more possibilities to threat hunters; 

3) visibility across the whole deployment; 

4) capturing once which generates a variety of 

things. 

Thus, picture 1 illustrates, how Cognito Platform 

makes a decision about the input data. This easy process 

has a well-ordered set of factors for each of the stages. 

 
Picture 1 – The stages of Cognito Platform for 

decisions 

III. The stages of Cognito Platform 

The first step of detection is capturing data. It occurs 

everywhere, as various sensors are established across data 

center, IoT, cloud solutions and enterprise networks. The 

key procedure means specific flow engine gets relevant 

metadata and logs from all network and cloud traffic. So, 

detection begins with the proper data with the proper 

context [5]. 

The dashboard of Cognito has a chart with two axises 
which is responsible for relevance and visibility. The first 

axis «Threat» detects that events what matters for 

security, the second axis «Certainty» provides firm 

conviction that something has a negative impact for 

enterprise. Thus, security officer can oversee the whole 

suspicious events, like it occurs on the picture 2. 
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Picture 2 – The example of working the dashboard of 

Cognito 

As a result of data processing, the chart takes a form 

of 4 fields, and each field contains negative actions with 

different level of severity – Low, Medium, High and 

Critical. 

The next stage of Cognito Platform is enriching 

metadata using security research and data science. The 

result of this procedure is self-learning behavioral models 

whose task is to augment metadata with machine 

learning-derived. 

And the last stage is using the data to stop attacks. 

Well-organized process provides continuous monitoring 

of possible compromise. Cognito separates high quality 

signal from «everyday noise» and eliminates erroneous 

detections [5]. 

IV. Vectra's approach to intrusion 
detection 

Three elements of Platform, which were mentioned 

earlier, are its the main software. They are: Cognito 

Stream, Cognito Recall and Cognito Detect. 

Metadata gives security analysts excellent visibility 

into threats in cloud and enterprise environments, but 

there is a gap between this metadata, that most security 

analysts understand, and the security insights, they need 

to detect and respond faster to cyber threats. That is where 

a Cognito Stream from Vectra Networks comes in. 

Cognito Stream populates data lakes and sims with 

formatted network metadata that is enriched with security 

insights and context about attacker behaviors. As a result, 

it enhances the value of correlating specific metadata with 

data from other sources. Cognito Stream enables security 

analysts to enhance custom tooling and detection models 

making it infinitely easier to analyze the metadata. It 

means security analysts can identify attackers who try to 

hide their malicious behaviors. Security officers see 

everything from cloud and data center workloads to user 

and IoT devices. Cognito Stream for data lake and sim 

correlates security enriched metadata with other data 

sources, build custom tools and models to detect, 

investigate and hunt. 

When the enterprise has a detection in Cognito 

Platform, it can take a history of all network metadata 

anchored around the parameters of that detection. In this 

case the host dashboard is the landing spot and shows all 

activity happening on the host around the time of the 

detection. Cognito Recall gives opportunities to track the 

chain of events from an initial threat signal. The starting 

point may be Cognito Detect, another malicious action or 

threat intelligence. But the collection and storage of 

historical metadata, instead of packet payloads, ensures 

data privacy and supports compliance mandates like 

GDPR [4]. 

Cognito Detect is a security product designed solely to 

detect attacker behavior. This software explores network 

traffic and logs from SaaS applications, enterprise 

environments, security systems and authentication 

systems. Cognito Detect automates the pursuing for 

perpetrators, displays where they’re hiding and tells the 

security officers what they’re doing. The most dangerous 

threats are instantly triaged, correlated to end points and 

prioritized so incident specialists can respond faster. 

V. Conclusion 

Today it is a challenge to work against unknown and 

customized cyberattacks. But Vectra Cognito Platform is 

the security process, not a final product. It excels at the 

ability to bind the sum of alerts to form a single incident 

to investigate and analyze. This new security event will 

describe a chain of related activities, rather than isolated 

alerts that an analyst then has to piece together. The 

Vectra Cognitive Platform is never overloaded, and it 

watches the entire network with relentless attention. 
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Анотація. В ході виконання роботи було проведено 

аналіз існуючих біометричних криптографічних систем. 

Було розглянуто методи генерації біометричних ознак 

та їх співставлення з криптографічним ключем. У 

результаті порівняльного аналізу алгоритмів вилучення 

первинних біометричних ознак і співставлення 

сформованого образу з закритим ключем в рамках 

запропонованої системи автентифікації встановлено, 

що найбільш ефективним на тестових даних є підхід з 

використанням глибоких згорткових мереж і 

нейромережевої двонаправленої гетероасоціативної 

пам'яті. В роботі запропоновано підхід, основою якого є 

інтеграція біометричної системи і криптографічного 

модуля, що дозволяє використовувати в якості виходу 

нейронної мережі згенерований на основі біометричного 

зразку секретний криптографічний ключ. Цей підхід 

вирішує проблему надійного зберігання секретного ключа. 

Подібну систему автентифікації варто застосовувати в  

системах, де ймовірно зберігаються персональні дані, 

користувача, його цінні інформаційні ресурси або де 

користувач може виконувати певні важливі операції, для 

яких потрібно використовувати криптографічний ключ. 

Ключові слова – біометрична автентифікація, 

криптографічний ключ, нейромережеві алгоритми, 

згорткові нейронні мережі, двонаправлена асоціативна 

пам’ять. 

I. Abstract 

Authentication is a procedure for verifying the 

authenticity of data, without which protected information 

may be compromised. Biometric cryptographic systems 

are a promising direction in the development of 

authentication systems. One of the disadvantages of 

cryptographic systems is the need to ensure secure storage 

of secret cryptographic keys. A promising direction to 

increase the efficiency of authentication systems is the 

integration of biometric and cryptographic methods. 

Biometric methods in cryptographic systems in the initial 

stages were used to protect against unauthorized access of 

attackers to secret keys. To date, their main application is 

the conversion of biometric parameters into a 

cryptographic key. The original biometric features of the 

user are not reproduced clearly enough, which 

complicates their use in cryptographic transformations, 

where the exact value of the key is required.  

The purpose of this research is to analyze existing 

biometric cryptographic systems using neural networks 

and develop an author's advanced approach, which is 

based on the integration of biometric system and 

cryptographic module, which allows to use as a neural 

network output generated on the basis of biometric 

sample secret cryptographic key. This approach solves the 

problem of secure storage of the secret key. The main 

difference of the proposed approach is the implementation 

of the authentication procedure using neural networks, 

which allow determining with high accuracy the level of 

coincidence of the input sample and reducing the level of 

false positives by using Python libraries. This approach 

allows solving the problem of information protection, 

including stored information, processed and transmitted in 

modern information networks on the basis of 

confidentiality. 

II. Related work 

Biometric cryptosystems require the storage of public 

information that depends on biometrics. This information 

is used to obtain or generate keys and is called helper data 

[1]. Due to the biometric dispersion, it is not possible to 

directly extract the keys from the biometric 

characteristics. 

Auxiliary data that does not disclose relevant 

information about the original biometric templates is used 

to reconstruct the cryptographic keys. Biometric 

comparisons are made by validating the keys, and the 

result of the authentication process is either a key or an 

error message [2]. 

Biometric cryptosystems require the generation or 

receipt of one hundred percent correct keys, while 

conventional biometric systems simply answer "Yes" or 

"No". In addition, most biometric cryptosystems provide 

a higher degree of quantization when extracting biometric 

features compared to conventional biometric systems, 

which are able to set more accurate thresholds for 

adjusting the recognition rate. 

There are three types of biometric cryptosystems, 

depending on how the auxiliary data is obtained: key 

release cryptosystems; key binding cryptosystems; key 

generation cryptosystems. 

In key release cryptosystems, the cryptographic key is 

considered secret, and biometric data is used as a key to 

protect a randomly generated cryptographic key. The 

cryptographic key is issued only when the true biometrics 

are represented in the cryptographic design. There are two 

ways to link a cryptographic key to a biometric one, 

namely the fuzzy vault scheme [3] and the fuzzy 

commitment scheme [4].  

In key binding systems, auxiliary data is obtained by 

binding the selected key to a biometric template. As a 

result of the binding process, the merging of the secret 

key and the biometric template is stored as auxiliary data. 

Using the appropriate key search algorithm, keys are 

obtained from auxiliary data for authentication [5].  

In systems with key generation, auxiliary data is 

obtained only from a biometric template. The keys are 

generated directly from the auxiliary and this biometric 

sample. Although the storage of auxiliary data is not 

mandatory, most of the proposed key generation schemes 

store them (if the key generation schemes extract the keys 

without the use of any auxiliary data, they cannot be 

updated in case of compromise). The previous idea of 

generating keys directly from biometric templates was 

presented in Bodo's patent [6]. 

The efficiency of the system of biometric 

cryptosystems is mostly assessed in terms of the 

mailto:ilyenko.a.v@nau.edu.ua
mailto:ilyenko.s.s@nau.edu.ua
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coefficient of erroneous deviation and erroneous 

acceptance. Since both the metrics and the key entropy 

depend on the allowable levels in the comparison, these 

three values are very interrelated. 

Most biometric cryptosystems are designed to bind or 

generate keys long enough to be used in a common 

cryptographic system (for example, at least 128-bit key 

lengths for the AES algorithm). To prevent the selection 

of biometric keys or brute force, they must be of 

sufficient size and entropy. The second factor that affects 

the security of biometric cryptosystems is the leakage of 

confidentiality. Ideally, privacy leaks should be 

minimized (for a given key length) to avoid fraud with 

personal data. Key size and privacy leak requirements 

define a fundamental trade-off in biometric cryptosystem 

approaches that is rarely evaluated (this trade-off is 

explored in an information-theoretical perspective). 

Thus, biometric systems need to be improved by 

creating integrated systems that take into account several 

sources of biometric images. Also, it is necessary to use 

methods that unambiguously identify the pair "biometric 

image" - "cryptographic key". For the effective 

recognition of biometric samples, artificial neural 

networks are often used, which allow to determine with 

high accuracy the level of coincidence of the input sample 

with the reference and to reduce the level of false 

positives. A prerequisite for the use of neural networks as 

a mathematical basis for the creation of new methods of 

cryptographic protection of information may be their 

ability to recover distorted signals and recognize objects 

that have characteristics different from the reference. 

Biometric authentication systems based on the use of 

artificial intelligence technologies in most cases 

approximate the nonlinear functional mapping, allow to 

assign the recognized biometric image to one of the 

predefined classes. Such systems are vulnerable to attack 

on the "last bit".  

As a result of comparative analysis of algorithms for 

extracting primary biometric features and comparing the 

generated image to a private key within the proposed 

authentication system, it was found that deep 

convolutional networks (AlexNet) and neural network 

bidirectional heteroassociative memory are the most 

effective approach to process the test data. 

The key recovery unit is required to transform a 

compact feature vector into the desired user key. It is 

worthwhile to say that the system creates a random key 

that is not used in the system if unauthorized entry is 

attempted. 

III. Proposed software module of 
authentication 

The purpose of research is to create a reliable 

authentication system using neural network conversion of 

a biometric sample into a cryptographic key. Functional 

requirements: at the first time visiting website, the user 

should be able to sign in to the system if he does not 

already have an account; the registered user, who have a 

previously given permission to use the webcam to obtain 

a biometric sample, has the opportunity to log in; after 

providing the biometric sample to the user, a message, 

containing information about the success of the 

authentication attempt, is displayed (success or failure).  

The RSA algorithm is chosen to generate a private 

cryptographic key. The following stack of tools was used 

for software implementation: Python – server part; 

PostrgeSQL – database; psycopg2 for database queries; 

Angular 7, HTML 5, SCSS – for the client side. Such 

authentication system should be used in systems where 

the user data and his valuable information resources are 

stored or where the user can perform certain valuable 

operations for which a cryptographic key is required. 

IV. Conclusion 

As a result of the research, an algorithm was developed 

and a software module of biometric authentication was 

implemented using the neural network conversion of a 

biometric sample into a cryptographic key. This 

implemented software module is based on a client-server 

architecture. Neural networks, namely the AlexNet 

convolutional network and bidirectional associative 

memory, also known as the Kosco neural network, were 

used to recognize the biometric sample, generate the 

image, and match it with a cryptographic key.The 

TensorFlow libraries (an open source platform for 

implementing, learning, and deploying machine learning 

models) and Keras (an open source library used to 

implement neural network architectures running on both 

core and GPUs).  

Opportunities for improvement: neural networks should 

be taught to distinguish a real user from a fabricated one, 

which will provide protection against imitation of a 

legitimate user; it is possible to save not only the image of 

your face as a biometric sample but also a certain gesture 

or facial expression, thus, increasing the reliability of the 

system. This software module can be further integrated 

into websites, mobile and desktop applications, as well as 

any other systems that require user authentication and 

have access to the webcamera. 
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Abstract: This article is devoted to the means of blockchain, 

cryptocurrency scams and security basics. Despite a truly 

unique approach to secure storage and exchange of 

information, blockchain networks and solutions based on them 

can be vulnerable to both specific and traditional attacks. 

Speaking about building secure blockchain solutions, it is 

important first of all to find answers to general and specialized 

questions of information security. 

Ключові слова – блокчейн, криптовалюта, основи 
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I. Вступ 

Останнім часом в світі і в економіці стали набирати 

популярність технології блокчейн (Blockchain), які 

стають все більш популярними, охоплюючи все нові 

сфери. Можна сміливо сказати, що перед ними 

лежить велике майбутнє. Перше, що спадає на думку 

при згадці технології блокчейн - це криптовалюта). 

Криптовалюта - це різновид цифрової валюти, 

створення і контроль за якої базуються на 

криптографічних методах і схемою докази виконання 

якоїсь діяльності [1]. Останні події свідчать про те, 

що криптовалюта наближається до основних 

фінансових ринків. Зі зростанням законної репутації 

криптографії все більше людей прагнуть скористатися 

цією можливістю. Однак відсутність повного 

розуміння того, як працює криптовалюта, як 

правильно зберігати криптовалюту та нерозуміння 

загальної кібергігієни призвело до успіху декількох 

шахрайських тактик, що застосовуються приватними 

особами та організаціями по всьому світу [2]. 

II. Технологія блокчейну 

У загальному і цілому технологія блокчейн 

представляє собою розподілену систему записів, які 

пов'язані між собою, підтверджені та можуть бути 

перевірені. Описувати цими записами можна все, що 

угодно - від грошових переказів до укладених 

контрактів. Головне, що інформація в цих записах 

повинна бути підтвердженою, перевіреною та 

попросту надійною. 

Суть технологій в тому, що блокчейн - це величезна 

розподілена база даних загального користування. В 

неї немає центрального керівництва, перевіркою 

транзакцій займається спеціальна категорія 

користувачів, що називають майнерами. Майнери 

підтверджують справжність досконалих транзакцій і 

формують з них блоки, які становляться в ланцюги. 

Побудова основується на тому, що кожен наступний 

блок містить інформацію про попередній. У 

відсутності посередників розуміється основна 

перевага технології. У наш час усі операції з грошами, 

документами та іншими даними вимагають наявності 

посередників, що перевіряють підлінність 

перевірених операцій. У блокчейні транзакції 

перевіряються та підтверджуються учасниками 

систем. Програмовий код мережі доступний усім, і 

будь-хто може переглядати дані за операційними 

транзакціями - усі, але не конфіденційні: особистість 

власників та їх особисті дані [1]. 

III. Переваги блокчейну 

Технологія блокчейн спрямована на забезпечення 

довіри до абсолютно ненадійної мережі з невідомими 

сторонами.  

Основні переваги, які блокчейн приніс безпеці, 

описані нижче [3]: 

1. Захист від втручання. Перевага захисту від 

несанкціонованого доступу досягається завдяки 

унікальній структурі даних та механізму запису даних 

блокчейну. Як тільки запис, який називається 

транзакцією, створюється в ланцюговій структурі 

даних блокчейну, одночасно буде записана нова мітка 

часу. І будь-яка зміна даних створеної до цього мітки 

часу більше не буде дозволена. Крім того, питання 

про те, чи можна записати нову транзакцію, повинен 

вирішувати механізм консенсусу. Іншими словами, 

для записування даних у блоки потрібно схвалення 

певного відсотка користувачів, загалом цей відсоток 

встановлюється більше 50%. Завдяки існуванню 

механізму консенсусу, супротивники повинні 

контролювати половину мережевих вузлів або мати 

більшу обчислювальну здатність і підробляти дані в 

процесі запису даних. 

2. Аварійне відновлення. Блокчейн виконує 

запис та зберігання даних синхронно на всіх 

сторонах, створюючи протоколи спільного 

використання з відкритим кодом. На відміну від 

традиційної централізованої бази даних, яка зберігає 

дані в одному або кількох центрах. У програмі, 

побудованій на блокчейні, кожен користувач має 

право генерувати дані та зберігати повну копію 

даних. Цей механізм може певною мірою спричинити 

надмірність, але надійність та можливості 

відмовостійкості мережі покращуються. Оскільки 

довільна атака на один або кілька вузлів не призведе 

до руйнівної шкоди всій мережі. 

3. Захист конфіденційності. Блокчейн 

використовує асиметричний механізм шифрування, 

що дозволяє користувачам шифрувати дані за 

допомогою власного приватного ключа.  

4. Захист конфіденційності. Блокчейн 

використовує асиметричний механізм шифрування, 

що дозволяє користувачам шифрувати дані за 

допомогою власного приватного ключа.  

IV. Основні атаки на криптовалюти 

Як і в будь-якій новій технології, концепції 

зручності та доступності мають більшу вагу, ніж 
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безпека. Інтернет-біржі пропонують безкоштовні 

мобільні додатки, і, як результат, криптозахист 

користувачів цих бірж залежить від захисту самих 

мобільних пристроїв.  

Багато з атак на криптовалюти не є новиною - 

тактики, техніки та процедури кіберзлочинців, 

націлених на криптовалюту, схожі на інші онлайн-

злочини. Основними цілями кіберзлочинців є 

користувачі - власники криптовалют та потенційні 

інвестори. З цього слідує, що законодавству та 

політиці у сфері fintech потрібно закріпитися на 

зростаючому ринку криптовалют, інакше кількість 

шахрайств та крадіжок будуть зростати [2]. 

Деякі з найбільш відомих тактик та кампаній у 

шахрайстві з криптовалютами включають [2]: 

1. Шахрайське ICO (Initial Coin Offering) - 

соціальна інженерна кампанія, в якій зловмисний 

актор переконує користувачів пожертвувати чи 

інвестувати в свою нову криптографію, якої не існує 

2. Незаконні веб-програми та мобільні додатки. 

Після завантаження підробленої програми та 

вкладання в неї грошей вона, швидше за все, зникне 

або буде виведена з-під контролю жертви. 

3. Фішинг. Електронні кампанії, спрямовані на 

користувачів, щоб шахрайським способом отримати 

інформацію, заразивши їх шкідливим програмним 

забезпеченням або, коли користувачі натискають на 

шкідливе посилання. 

V. Базові практики кібербезпеки для 
захисту криптовалюти 

Уникнення кримінальних шахрайств є проблемою, 

яку постійно піднімають багато платформ та 

фінансових установ. Як результат, зусилля щодо їх 

запобігання поступово набирають сили [2]. 

Основні практики кібербезпеки є ключовими в 

боротьбі з запобіганням небажаним кримінальним 

шахрайствам  та крадіжкам [2]: 

1. Надійні одноразові паролі мають важливе 

значення для криптобезпеки. Отже, забезпечення 

належної довжини та складності пароля для будь-

чого, що підключено до крипто-гаманця, зменшить 

ризик. Вхід у фінансово життєво важливі платформи 

або додатки слід продовжувати, додаючи 

багатофакторну автентифікацію, до того ж, такі 

способи автентифікації, як сканування обличчя або 

сканування відбитків пальців, стають дедалі 

доступнішими.  

2. Більшість шахрайських операцій з 

криптовалютами покладаються на збір інформації. 

Користувачі стають легшими цілями, коли легко 

розкривають занадто багато особистої інформації. 

Потрібно уникати розкриття інформації про 

ідентифікацію в Інтернеті. Фішингові кампанії та 

незаконні веб-сайти - це потенційні загрози, про які 

слід знати; користувачі повинні бути підозрілими до 

чогось незвичайного. 

3. Без надійного гаманця криптовалюта не буде 

безпечною. Отже, забезпечення законного та 

безпечного гаманця для криптографії є життєво 

важливим для його захисту. Гаманець, не 

підключений до Інтернету, також званий холодним 

гаманцем, є найбезпечнішим варіантом зберігання 

криптовалюти. Ці гаманці зазвичай мають форму 

зовнішнього обладнання, подібного до USB-

накопичувача. 

 

VI. Висновок 

Завдяки прискореній ітерації технологічних інновацій, 

блокчейн швидко став однією з найгарячіших Інтернет-

технологій за останні роки. Як децентралізоване та 

розподілене рішення для управління даними, блокчейн 

відновив визначення довіри за допомогою вбудованого 

механізму криптографії та консенсусу, забезпечуючи 

таким чином безпеку, анонімність та цілісність даних без 

потреби будь-якої третьої сторони. Але все ще існують 

деякі технічні проблеми та обмеження в блокчейні. 

Вжиття необхідних заходів для захисту 

криптовалютних інвестицій не робить користувачів 

неуразливими для шахрайства або зламу. Однак ці кроки 

роблять користування криптовалютою більш безпечним. 

Так як сфера криптовалют і блокчейну все ще 

розвивається, методи атак, описані в даній роботі, стануть 

більш поширеними, оскільки криптовалюта стане більш 

масовою. 
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Abstract - This article conducts research in the field of 

cybersecurity. The subject of this work is the study of such 

fraud as phishing. The relevance of the topic is to increase this 

type  of attack, as well as ignorance users. 
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I. Вступ 

На даний час такий вид шахрайства як фішинг є вже 

не новиною. Метою внутрішнього фішингу є 

отримання персональної інформації від потенційної 

жертви для використання у власних інтересах. На 

сьогодні під час всесвітньої пандемії це проблема 

стала дуже актуальна. Так як кожний раз коли  

відбувається перехід на іншу веб-сторінку або 

відкривається електронна поштова скриня існує ризик 

надати шахраю наші персональні дані. А зараз піде 

річ про підвид фішингу, а саме внутрішній цільовий 

фішинг(Internal Spearphishing). Цей тип атак не може 

бути легко нейтралізований за домопогою 

попереджувальних мір контролю, оскільки він 

базується на зловживанні функціональними 

системами а також націлений на окрему категорію 

користувачів.  

II. Мета та завдання дослідження  

Мета дослідження – розкрити проблему захисту від 

внутрішньо цільового фішингу. Опис методів захисту 

від фішингу, які методи використовуються та готові 

рішення. Проблеми з захистом від внутрішньо 

цільовому фішингу. 

Завдання даної роботи  є : вибір оптимального 

рішення та його обґрунтування, серед інших 

конкурентів для захисту від внутрішнього цільового 

фішингу. 

III. Виклад основного матеріалу 

Внутрішній цільовий фішинг – це багатоетапна 

атака, При якій  обліковий запис обліковий запис 

електронної пошти належить або шляхом управління 

пристроєм користувача за допомогою раніше 

встановленого шкідливого ПО, або шляхом 

компрометації облікових даних користувача. 

Зловмисники намагаються скористатися перевагами 

довіреного внутрішньої облікового запису, щоб 

підвищити ймовірність обманним шляхом змусити 

користувача виконати ціль зловмисника. Внутрішні 

фішингові листи використовуються  як  в цільових 

атаках, метою яких є отримання інформації, так і в 

схемах компроментації ділової електронної скриньки, 

потрібної для кражі грошей. Оскільки відправник  є 

внутрішнім і довіреним користувачем, отримувач  з 

більшою ймовірностю зробить дії з електронним 

листом. Найчастіше використовують Spearphishing 

Attachment[1] або Spearphishing Link[1]  як частину  

внутрішнього цільового фішингу для доставлення  

корисного навантаження  або перенаправлення на 

зовнішній сайт  для збору персональної інформації і 

облікових даних за допомогою Input Capture на веб 

додатках, які імітують інтерфейси входу в електронну 

пошту. Таким чином неуважний користувач може 

випадково надати інформацію зловмисникам.  

Помітні інциденти  при використанні цього типу 

атак були замічені в компанії Eye Pyramid, що 

використовувала фішингові електронні  листи з 

корисним навантаженням і як результат близько 

18 000 облікових записів було скомпроментовано. 

Сирійська електронна армія (SEA) зламала облікові 

записи електронної пошти в Financial Times (FT)[2], 

щоб вкрасти додаткові облікові дані. Коли ІТ-відділ 

дізнався про внутрішні фішингових атаках, вони 

розіслали всім користувачам електронної пошти з 

попередженням з посиланням для зміни їх паролів. 

Проблема полягала в тому, що зловмисник також 

побачив електронну пошту ІТ-відділу і відгукнувся на 

неї, але змінив посилання на свій власний фішингових 

веб-сайт. 

Типовою тактикою, що застосовується в кампаніях 

із фішинг-копіюванням, є доставка шкідливого файлу 

як вкладення електронної пошти. Прикріплення часто 

a загальний формат файлу (zip, rtf, doc, xls) із 

вбудованим виконуваним файлом або експлойтом, 

який служить для забезпечення зловмиснику опори в 

навколишнє середовище. Одним із поширених 

механізмів доставки є виконуваний файл, вбудований 

у заплутаний zip-файл. 

Способи зупинити внутрішні фішингові атаки 

полягає в впровадженні технології багатофакторної 

аутентифікації (MFA), щоб знизити ризик того, що 

зловмисник отримає контроль над вкраденими 

обліковими даними. Але навіть при включеному MFA 

внутрішні фішингові атаки можуть відбуватися, якщо 

пристрій користувача скомпрометовано шкідливим 

ПЗ. Багато людей не розуміють, що рішення безпеки 

для шлюзів електронної пошти, які сканують вхідний 

і вихідний поштовий трафік SMTP[3], не бачать 

внутрішньої електронної пошти. Для сканування 

внутрішньої електронної пошти ви можете 

використовувати рішення на основі журналів або 

рішення, яке інтегрується з вашої поштової службою 

або поштовим сервером. Кращі рішення можуть 

шукати всі типи загроз електронної пошти, скануючи 

вміст електронної пошти, вкладення і URL-адреси. 

Рішення Service Integrated[4] вирішує проблему 

доступу користувачів за час аналізу за рахунок 

прямих інтеграцій із поштовою системою за 

допомогою API. API попереджує вирішення проблеми 

безпеки при отриманні електронного листа та може 

приховати його від користувачів до завершення 

аналізу. Локальні сервісні інтеграції доступні у 

вигляді програмного забезпечення для серверів 

Microsoft Exchange та IBM Domino[5]. Оновлення на 

основі API також доступні для облачних системних 

електронних повідомлень, включаючи Microsoft 

Office 365 та Google G Suite. 

Серед запропонованих рішень традиційні 

інструменти та готові рішення не дають необхідного 
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захисту від внутрішнього цільового фішингу. Щоб 

зрозуміти механізм доставки шкідливого 

електронного письма і зупинити фішингову атаку 

потрібно отримати та відстежити  всю видимість 

мережі, кінцеву точку  та активність користувачів. 

Можливість відновити весь сеанс  електронної пошти, 

а також витяг усіх вкладень для розуміння механізму 

доставки. Можливість витягувати початкове корисне 

навантаження - це безцінний спосіб для слідчих 

провести глибокий аналіз потенційно шкідливих 

файлів. Крім того, єдиний спосіб по-справжньому 

визначити, чи не став кінцевий користувач жертвою 

атаки, - це мати глибоку видимість кінцевої точки, не 

покладаючись на неї антивірусні рішення на основі 

підписів. Саме завдяки  

RSA NetWitness Packets, RSA NetWitness Endpoint 

[6]можливо ефективно боротися с цими типами атак. 

 

ТАБЛИЦЯ 1 

ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ МЕТОДАМИ 

Виявлення Доставка 

 

Експлойт  С2 Дія 

AV/FW/IDS/IPS - +- - - 

Традиційний 

SIEM 

+- - +- +- 

RSA 

NetWitness 

Suite 

+ + + + 

Порівняльна характеристика наведена у Таблиці 1. 

Як ми можем бачити дане рішення має перевагу над 

іншими методами для боротьби проти фішингу. 

Далі піде річ про опис самого метода RSA NetWitness 

Packets виявляє підозрілий zip-файл як вкладення до 

електронного листа, який надсилається співробітнику. 

Потім аналітик детально вивчає повне повідомлення 

електронної пошти, щоб отримати чіткіше уявлення. 
Потім працівник має побачити підозрілий характер 

цього електронного листа, вивчивши заголовки, 

звертаючи увагу на формулювання повідомлення 

електронної пошти та вивчаючи нетиповий 

вкладення. Визначивши ім’я користувача, будь-яку 

пов’язану історію входу можна отримати з журналів 

контролера домену, щоб сфокусувати для 

дослідження належної кінцевої точки. Далі, знаючи 

ім’я машини, аналітик може здійснити пряме 

введення в кінцеву точку RSA NetWitness, щоб 

з’ясувати, чи є шкідливим чи ні. Аналітик відразу 

зауважує, що RSA NetWitness Endpoint повідомляє 

про дуже підозрілу оцінку. Зведена таблиця робить 

посилання на ряд шкідливих процесів (з високими 

оцінками червоним), включаючи введені DLL-файли 

(зверху), які всі повідомляють про погані поведінки. 
Модуль миттєвих IOC показує все, що впливає на 

оцінку виконуваного файлу, і викликає багато 

підозрілих форм поведінки, таких як відкриття 

командної оболонки, поява процесів браузера та 

пряме підключення до IP-адреси в Інтернеті. Аналітик 

можна отримати часову шкалу багатьох з цих 

способів поведінки, відкривши вкладки 

«Відстеження» та «Мережа». Використовуючи 

журнали та пакети RSA NetWitness та RSA NetWitness 

Endpoint, аналітику вдалося отримати всю необхідну 

інформацію   таку як видимість доставки,фази 

використання, встановлення, командування і 

управління та дії цієї атаки. 

IV. Висновок 

У даній роботі було здійсненно дослідження в сфері 

кібербезпеки. А саме вразливості користувачів до таких 

кібератак як фішинг. Описано системи виявлення 

мережевих вторгнень і чому шлюзи електронної пошти 

зазвичай не сканують внутрішню електронну пошту,  щоб 

запобігти атаці організація може використовувати 

рішення на основі журналів, яке відправляє копії 

електронних листів в службу безпеки для автономного 

аналізу або включає інтегровані з сервісами рішення з 

використанням локальних або API-інтерфейсів. На основі 

інтеграції, щоб допомогти виявити внутрішні атаки 

цільового фішингу.  

Для захисту від фішингу використано RSA NetWitness 

Packets, RSA NetWitness Endpoint. Дані готові 

рішення допомагають швидко та точно виявити і 

прослідити весь ланцюг атаки.  Порівняльна 

характеристика з іншими методами та готовими 

рішеннями надана в Таблиці 1. Згідно дослідження 

дане готове рішення є оптимальним порівнянні з 

іншими. 
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The article analyzes the multi-layered approach to 

cybersecurity. Distribution of the security system at the layers 

is fundamental for this approach. Each layer uses its own 

methods and tools to prevent and resist cybersecurity threats. 

The implementation of multi-layered security will provide a 

very secure environment for any informational system. The 

article provides description of security model based on multi-

layered approach. The description of features of providing 

protection at each layer is given. 

Ключові слова – кібербезпека, багаторівневий підхід, 

захист даних, система інформаційної безпеки, рівні захисту. 

I. Вступ 

У сучасних умовах, для будь-якої установи 

впровадження системи захисту від кіберзагроз є 

необхідністю. Проте, часто організації зосереджують 

свої засоби протидії кібернебезпекам на одному рівні. 

Наприклад, активно розвивають систему мережевого 

захисту, у той час як захист інших складових 

програмно-апаратного середовища залишається поза 

увагою. Подібний підхід є малоефективним, оскільки 

після подолання мережевого захисту, зловмисник 

може отримати доступ до будь-яких систем та даних 

всередині мережі.  Також,  подібна система 

управління інформаційною безпекою може вийти з 

ладу, коли вийдуть із ладу її окремі елементи 

керування, і немає інших засобів контролю для 

моніторингу, виявлення або компенсації цієї 

несправності.  

Під час розробки системи управління 

інформаційною безпекою, необхідно враховувати 

різноманіття існуючих кіберзагроз та каналів їх 

надходження.  Зосередження на елементах 

управління, таких як брандмауери, антивірусне 

програмне забезпечення чи інші технічні засоби 

управління, не розв’яже цю проблему. Нарощування 

технологій захисту, без ефективного управління ними 

не принесе бажаного ефекту [1].  Оптимальним 

рішенням, що дасть змогу убезпечити систему від 

кібератак різного типу є застосування багаторівневого 

підходу.  

Метою дослідження є визначення особливостей 

застосування багаторівневого захисту для протидії 

кіберзагрозам. 

II. Виклад основного матеріалу 

Концепція багаторівневого підходу полягає в 

створенні системи захисту комп’ютерної мережі, що 

буде мати захисні механізми для кожного з елементів 

системи, і в разі виходу з ладу одного з механізмів – 

інші механізми будуть готові протидіяти атаці. 

Застосування багаторівневого підходу дозволяє 

запобігати або принаймні виявляти будь-яку атаку.   

Проте, як і будь-яка інша система захисту,  

багаторівнева система безпеки потребує аналізу 

вразливих місць системи для визначення, які 

механізми захисту краще застосовувати на певному 

рівні [2].  Для забезпечення належного захисту 

інформації треба скомбінувати найкращі існуючі 

напрацювання, але фрагментувати їх застосування на 

відповідному рівні захисту [3].  

Шляхом розмежування на рівні, можна описати 

ієрархію системи безпеки, рис. 1, де кожен із рівнів 

використовує служби безпеки нижчого рівня та 

забезпечує нові функції безпеки. Кожен із рівнів 

відповідає за безпеку певної частини мережі. 

Обмеження сфери застосування та складності 

механізму безпеки дозволяє зробити його більш 

гнучким в управлінні [4]. 

 

 
Рис. 1 Рівні захисту відповідно до багаторівневого підходу 

[1] 

На фізичному рівні захист забезпечується шляхом 

обмеження доступу до чутливого, з точки зору 

безпеки, обладнання. Лише уповноважені користувачі 

отримують доступ до маршрутизаторів, проксі-

серверів, web-серверів, серверів баз даних, файлових 

серверів та серверів резервного копіювання.  

Мережевий рівень забезпечує захист даних, що 

надходять із мережі Інтернет, а також регулює обмін 

даними всередині мережі. Апаратна складова 

мережевої безпеки представлена маршрутизаторами. 

Маршрутизатори дозволяють обмежувати 

підключення несанкціонованих пристроїв до мережі, 

обмежувати доступ до окремих ресурсів.  Програмна 

складова мережевої безпеки представлена 

брандмауером. Програмний брандмауер 

використовується для фільтрації трафіку та захисту 

мережі від зловмисного трафіку. За допомогою 

брандмауеру можна здійснювати реєстрацію трафіку, 

пізніше, на основі отриманих даних, можна провести 
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поведінковий аналіз для виявлення підозрілої 

активності [5]. 

Також, на даному рівні доцільно ізолювати чутливі 

систем від основної мережі у відокремлені захищені 

сегменти. Доступ до даних сегментів повинен 

здійснюватися через керовані брандмауери. Крім 

цього, для сегментів повинні бути встановлені чітко 

розмежовані права доступу [1].  

На вузловому рівні здійснюється захист кінцевих 

точок у мережі – робочих станцій чи серверів. 

Інформацію на даному рівні можна захистити як 

засобами захисту операційної системи, так і  шляхом 

налаштування конфігурацій безпеки. На даному рівні,  

доцільно також здійснити закриття невикористаних 

портів та провести шифрування жорсткого диску. 

Прикладний рівень – це рівень функціонування 

програмного забезпечення. На даному рівні, заходи 

безпеки повинні бути спрямовані на запобіганню 

таким загрозам, як: переповнення буфера, обхід 

каталогів, злом системи автентифікації; пошук та 

використання погано налаштованих мережевих 

програм, що дають доступ до даних для 

неавторизованих користувачів. Здебільшого 

програмне забезпечення на комп’ютерах, що 

під’єднані до внутрішньої мережі, не мають 

безпосереднього зв’язку з мережевими портами, тому 

воно, як правило, не сприйнятливе до віддалених 

мережевих атак [2].  

На даному рівні важливим є управління 

вразливістю. Необхідно проводити регулярне 

тестування системи безпеки на вразливість. 

Тестування на вразливість полягає в перевірці 

системи на стійкість до загроз та визначення слабко 

захищених ділянок. Визначення вразливих місць та 

виявлення джерел їх локалізації  дозволяє вчасно 

виправити недоліки в системі [1]. 

Рівень обробки даних відповідає  за забезпечення 

захисту даних. Захист даних може бути здійснений 

шляхом встановлення контролю доступу до ресурсів 

за допомогою списків контролю доступу, 

використання деяких методів шифрування, 

здійснення резервного копіювання, моніторинг 

цілісності даних [2].  На даному рівні шифрування 

даних може використовуватись як для захисту 

користувацької автентифікаційної інформації, так і 

для безпосереднього захисту інформації [3].   

Неконтрольовані зміни в системі чи системних 

файлах можуть створювати вразливі місця. 

Моніторинг за змінами внесеними до важливих 

файлів допоможе визначити випадки, коли вони були 

модифіковані зі зловмисними намірами [1].  

III. Висновок 

Отже, застосування багаторівневого підходу 

дозволяє створити комплексну систему протидії 

кіберзагрозам. Розподіл системи безпеки на рівні дає 

змогу здійснювати більш ефективне управління 

кібербезпекою. Системи розподілені на рівні є більш 

стійкими до загроз, оскільки виведення з ладу одного 

з елементів на певному рівні  – не спричинить  

виведення з ладу інших складників системи безпеки. 

Також, розмежування сфер безпеки дозволяє 

полегшити процес моніторингу за підозрілою 

діяльністю в системі. При виявленні 

несанкціонованих дій – легше з’ясувати компонент,  у 

якому вони були зареєстровані.  

Таким чином, багаторівнева система захисту дає 

змогу скомбінувати методи захисту від різних типів 

кіберзагроз у цілісний механізм. 
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Анотація – Технології продовжують свій розвиток до 

більш високої продуктивності. З'являються нові 

технології (до сих пір невідомі), які дозволять 

вирішувати ті завдання, які вирішити за допомогою 3G 

/4G неможливо. В цій роботі розглянуто проблеми 

функціонування систем забезпечення якості у мережах 

п’ятого покоління. 

Ключові слова: 5G, мережа, QoE, технологія, IoT. 

I. Вступ 

Стрімкий розвиток технологій спричиняє зростання 

обчислювальних можливостей кінцевих пристроїв 

абонентського доступу, стимулюючи таким чином 

появу нових видів послуг у мережах мобільного 

зв’язку, які не були можливими раніше. Як наслідок, 

це призводить до значного зростання вимог до 

пропускної здатності мереж мобільного зв’язку. Тому, 

розвиток мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління 

є важливим завданням у світі.  

В останні роки активно ведуться дослідження у 

напрямку розробки мереж мобільного зв’язку п’ятого 

покоління (5G), які покликані підвищити гнучкість 

процесу управління радіочастотними ресурсами для 

підвищення ефективності їх використання. 

Технології стандарту п’ятого покоління  повинні 

значно поліпшити якість обслуговування (QoE) 

користувачів в умовах зростаючого обсягу переданих 

даних в мобільних мережах, а також збільшення 

кількості бездротових пристроїв і розширення спектра 

послуг, що надаються. Передбачається, що мережі 

мобільного зв'язку, побудовані на основі технологій 

5G, забезпечуватимуть передачу даних зі швидкістю 

понад 10 Гбіт/c. Також очікується, що в мережах 

п’ятого покоління швидкість передачі даних різко 

зросте. Завдяки цьому можливості високошвидкісної 

передачі даних мережі 5G можуть використовуватися 

для надання цілого ряду послуг широкосмугового 

зв'язку [1]. 

ІI. Модель оцінки QoE 

В умовах швидкого зростання трафіку мобільної 

передачі даних, оператори постійно працюють над 

поліпшенням якості зв'язку, розвиваючи мережі 4G в 

напрямку майбутніх 5G на основі технології LTE. 

Незважаючи на те, що можливості сучасних мереж 

4G/5G достатні щоб задовольнити потреби більшості 

пристроїв, сигнальне навантаження, що генерується 

ними перевищує можливості базових станцій. 

Відсутність можливості в технології LTE здійснювати 

диференційоване управління окремими потоками від 

мобільних пристроїв, з урахуванням їх вимог до 

параметрів QoE, призводить до нераціонального 

розподілу навантаження і погіршення якості 

обслуговування сервісів реального часу. Таким 

чином, з огляду на велику проникність мобільних 

мереж в сфери людської діяльності і постійного 

зростання обсягів трафіку і кількості користувачів 

сервісів потокового контенту, актуальним завданням є 

розробка методу гнучкого управління 

інформаційними потоками і розподілу мережевими 

ресурсами в системах мобільного зв'язку 4G/5G для 

ефективного використання радіоресурсів базової 

станції і забезпечення наскрізного QoE [2]. 

На жаль, досягнення технології LTE і майбутні 

вимоги до 5G в галузі управління QoS покривають 

своїми можливостями ланцюжок «кінцевий 

користувач - кінцевий користувач» лише частково, а 

саме внутрішньо-мережеве з'єднання. 

Незважаючи на різноманітність вимог до QoE, 

забезпечення низької затримки та високої пропускної 

здатності загалом покращує QoE. Таким чином, 

більшість згаданих раніше засобів можуть покращити 

QoE. Крім того, способи оптимізації трафіку можуть 

використовуватися для задоволення очікувань QoE. 

Також, встановлення кеш-пам'яті та обчислювальних 

ресурсів на краю мережі дозволяє оператору 

розміщувати вміст і послуги близько до кінцевого 

користувача. Це може забезпечити дуже низьку 

затримку і високий рівень QoE для критично 

важливих інтерактивних сервісів, таких як 

редагування відео та додаткової реальності. 

Створюються більш кращі моделі, що описують 

взаємозв'язок QoE з вимірюваними параметрами 

мережі (пропускна спроможність та затримка) та 

контекстними параметрами (наприклад, пристроєм, 

користувачем та середовищем). Великі дані, 

включаючи інформацію від датчиків (наприклад, на 

пристрої) та статистичні дані користувачів, можуть 

бути використані розумно з використанням таких 

моделей, щоб більш точно оцінити очікуваний 

користувачем QoE та визначити оптимальні ресурси 

для використання для задоволення передбачуваного 

QoE. 

III. Випадки використання 5G 

Як очікується, технологія 5G сприятиме розвитку 

"розумних" міст і IoT за рахунок розгортання великої 

кількості малопотужних сенсорних мереж в містах і 

сільських районах. Завдяки своїй безпеці і надійності 

технологія 5G може бути використана при 

забезпеченні громадської безпеки, а також при 

наданні критично важливих послуг, наприклад в 

"розумних" електромережах, роботі поліції і служб 

безпеки, підприємствах енерго- і водопостачання та 

охороні здоров'я. В силу своєї високої ефективності і 

малого часу затримки технологія 5G підходить для 

використання в дистанційній хірургії, автоматизації 
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виробництва та здійснення контролю за процесами в 

режимі реального часу. 

В IoT можна підключити все, включаючи віртуальні 

або фізичні об'єкти. Особливість взаємозв'язку 

ілюструється зв'язком між цими різними об'єктами і 

інфраструктурою зв'язку. 

IoT можна умовно розділити на дві категорії: 

споживчі IoT (CIoT) і промислові IoT (IIoT) ( Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. - Аналітика підключення 5G 

Ідея CIoT полягає в поліпшенні життя людей 

шляхом економії їх часу та грошей. Приклади 

пов'язаних об'єктів в CIoT включають мікрохвильову 

піч, освітлювальні прилади, мобільні пристрої і будь-

які об'єкти, які належать певному користувачеві. CIoT 

вказує на зв'язок між пристроєм і користувачем [3]. 

З іншого боку, ідея IIoT полягає в інтеграції різних 

технологій для поліпшення бізнес-послуг у різних 

секторах.  

Кожен з CIoT і IIoT як домени обслуговування 

мають свої власні вимоги до зв'язку, які вимірюються 

по-різному як щодо надійності, якості обслуговування 

(QoS), так і конфіденційності. Проте, вони поділяють 

деякі загальні вимоги, такі як масштабованість. 

Особливості CIoT включають низьке 

енергоспоживання, простоту установки і інтеграцію з 

діючими технологіями [3]. 

Число пристроїв, які можуть бути підключені до 

IoT, стає дедалі більше: це «розумні» лампочки, 

розетки, колонки, камери, замки і багато іншого. Щоб 

велика кількість речей оперативно і без збоїв 

«спілкувалося» один з одним, потрібна зв'язок, що 

забезпечує високу швидкість передачі даних. 

Технологія 5G може вирішити ці проблеми, до всього 

іншого підвищивши безпеку будинку і заощадивши 

енергію. Наприклад, існують системи 

відеоспостереження, які передають сигнал із 

затримкою всього в кілька мілісекунд. Система на 

базі інтернету речей також може включати в себе 

«розумні» лічильники, які самі передають свідчення в 

керуючі компанії, термостати, які регулюють енергію, 

і газові лічильники, які можуть виявити витік [4]. 

Малий час затримки і характеристики безпеки 5G 

також зіграють важливу роль у розвитку 

інтелектуальних транспортних систем, дозволяючи 

"розумним" транспортним засобам зв'язуватися один з 

одним, а також надаючи можливості для створення 

підключених, автономних автомобілів і вантажівок. 

Наприклад, автономне транспортний засіб (АТС), 

кероване хмарної системою автономного водіння, має 

буде вміти зупинятися, прискорюватися або 

повертати після отримання відповідної команди. 

Затримка в мережі або втрата сигналу, що 

перешкоджають доставці повідомлення, можуть 

привести до катастрофічних наслідків. І все ж 

оператори бездротового зв'язку вважають, що до 

введення АТС в експлуатацію ще далеко, незважаючи 

на триваючі експерименти та випробування в цій 

області.  

Новий стандарт приведе до прориву в області 

хмарних ігор. А запускати гру можна буде не тільки з 

дому, а з будь-якого місця покриття 5G - навіть якщо 

ви сидите з комп'ютером на лавці в парку. 5G також 

дасть можливість завантажувати повнометражний 

фільм за лічені секунди, а не хвилини і отримувати 

доступ до потокового мультимедіа практично 

миттєво. 

Чим більше «розумних» пристроїв підключається до 

мережі, тим вище ризики, пов'язані з 

несанкціонованим доступом в IoT-систему і 

використанням її можливостей зловмисниками. 

Сьогодні зусилля багатьох компаній і організацій в 

сфері IT спрямовані на пошук рішень, які дозволять 

мінімізувати загрози, які гальмують повноцінне 

впровадження IoT. 

IV. Висновок 

Мережі 5G орієнтовані на суттєве поліпшення 

характеристик, в тому числі якості обслуговування. 

Оскільки принципи управління QoЕ при переході від 4G 

до 5G будуть збережені, основні зусилля розробників 5G 

повинні бути зосереджені на віртуалізації втратити зв'язок 

із мережею, що відповідають за управління та контроль 

QoЕ в мережі. 

Ще одним напрямком розвитку мереж 5G стануть 

алгоритми класифікації трафіку, що забезпечить 

підтримку викликів ринку по динаміці зміни попиту на 

послуги і потреби абонентів, які в перспективі повинні 

групуватися навколо відеопослуг і послуг на основі 

масового застосування пристроїв М2М в більшості 

галузей промисловості, а також в споживчому сегменті. 

Мережі 5G, поява яких на ринку очікується у 

найближчі роки, будуть орієнтовані на істотне 

поліпшення характеристик та технологій, в тому числі 

якості обслуговування. 

Оскільки принципи управління QoЕ при переході від 

4G до 5G будуть збережені, основні зусилля розробників 

п’ятого покоління повинні бути зосереджені на 

віртуалізації мережевих функцій, що відповідають за 

управління та контроль QoЕ в мережі. 
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Abstract - justification of the relevance of the topic of 

random sequences. Areas in which random and pseudo-

random sequences are used. Analysis of the application in 

each of them. 
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псевдовипадкові послідовності, сфери застосування, 

генерація псевдовипадкових послідовностей. 

I. Вступ 

Більшість оточуючих нас об'єктів, явищ і процесів, 

що відбуваються мають випадкову природу. Для 

адекватного опису, вивчення і моделювання часто 

виявляється недостатньо детермінованих підходів, 

тому закономірно залучуються стохастичні (тобто 

мають випадковий характер) методи вирішення 

різноманітних завдань. У зв'язку з цим випадкові 

числа, послідовності таких чисел і генератори, які їх 

виробляють, знаходять все більш широке 

застосування в науці, техніці, зв'язку, різних 

інформаційних технологіях, а також у багатьох 

аспектах повсякденного життя.[1-5]  

II. Сфери застосування 

Історично випадкові числа почали 

використовуватися для проведення вибіркових 

спостережень, замість безперервних. Випадкові числа 

застосовуються при вирішенні складних 

обчислювальних задач і реалізації обчислювальних 

методів (наприклад, метод Монте-Карло). Розвиток 

електронно обчислювальної техніки, з одного боку, 

розширив коло завдань, що використовують 

випадкові числа, а з іншого - пред'явило високі 

вимоги до якості їх генерації. Згодом випадкові числа 

стали відігравати важливу роль в інформатиці, 

розподілених обчисленнях, криптографії та інших 

областях.  

Послідовність чисел називається випадковою, якщо 

відтворити її, знаючи алгоритм і всі вхідні дані, не 

представляється можливим (двічі запустивши 

генератор в тих же умовах, ми отримаємо різні 

послідовності). Але комп'ютерні системи 

детерміновані, тобто для них характерний строго 

певний набір станів (кількість таких станів може бути 

досить великою, але кінцевою). Це призводить до 

того, що  послідовності, які ними генеруються, будуть 

періодичні і відтворювані - такі послідовності 

називаються псевдовипадковими. Як відомо, все 

періодичне є в тій чи іншій мірі передбачуваним, 

тобто невипадковим. Отримання істинно випадкових 

послідовностей є досить трудомістким. До того ж для 

їх створення підходить далеко не кожен фізичний або 

інформаційний процес.  

Випадкові та псевдовипадкові послідовності 

знаходять застосування в самих різних сферах 

людської діяльності. Нижче наведено перелік 

найбільш відомих напрямків, в яких  послідовності 

застосовуються найбільш інтенсивно. 

1. Криптографія. Криптографічні методи є 

базовими в забезпеченні інформаційної безпеки. У 

криптографії випадкові послідовності відіграють 

визначну роль. Вони використовуються, зокрема, для 

отримання ключової послідовності 

використовуваного алгоритму шифрування, для 

генерації гами поточних шифрів, а також для 

вироблення векторів ініціалізації (блокових шифрів).  

2. Інші напрямки захисту інформації. Випадкові 

послідовності незамінні при формуванні паролів і 

користувацьких ключів (надійний пароль це - 

послідовність випадкових символів). Крім цього, вони 

можуть використовуватися для внесення 

невизначеності в результати роботи різних алгоритмів 

захисту інформації. Вони також необхідні при 

формуванні випадкових запитів, при аутентифікації і 

вирішенні багатьох інших задач. 

3. Тестування алгоритмів. Важливим завданням є 

перевірка правильності роботи програм. Тестування - 

досить довгий і трудомісткий процес. Для його 

здійснення потрібен великий обсяг вхідних даних. 

Використання генераторів випадкових чисел 

підвищує ефективність тестування і дозволяє 

економити час.  

4. Мережеві протоколи. Випадкові послідовності 

можуть використовуватися, наприклад, в якості 

сесійних ключів, а також для вироблення випадкових 

параметрів протоколу, що забезпечує унікальність 

його різних реалізацій.  

5. Математичне і імітаційне моделювання. При 

моделюванні складних фізичних, технологічних і 

соціально-економічних систем і процесів, обійтися 

без застосування джерел випадковості не 

представляється можливим. 

6. Математична статистика. Математична 

статистика вивчає наближені методи збору та аналізу 

даних за результатами експерименту для виявлення 

існуючих закономірностей, тобто знаходження 

законів розподілу випадкових величин і їх числових 

характеристик. Необхідною складовою вибіркових 

методів є формування представницьких вибірок з 

генеральної сукупності з використанням випадкових 

чисел.  

Також випадкові послідовності часто 

використовуються в теорії чисел; статистичної 
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фізики; прогнозуванні; методах обчислень (в тому 

числі метод Монте-Карло); теорії управління; 

інформаційних технологіях для банківських, 

платіжних, торговельних систем; завадостійкого 

кодування; автономному і вбудованому 

діагностуванні компонентів комп'ютерних систем; 

модуляції радіосигналів; в контролі ходу виконання 

програм з використанням сторожових процесорів; 

індустрії ігор і лотерей. 

III. Застосування випадкових 
послідовностей для захисту 

інформації  

Однією зі сфер діяльності, в яких випадкові 

послідовності відіграють важливу роль, є захист 

інформації. 

Випадкові послідовності, що застосовуються в 

різних аспектах захисту інформації, 

використовуються для вирішення наступних завдань:  

- генерація гаммуючих послідовностей при 

потоковому шифруванні інформації за схемою, 

найбільш близькою до схеми абсолютно стійкого 

шифру;  

- формування векторів ініціалізації для блокових 

шифрів, що працюють в режимі зворотного зв'язку;  

- отримання початкових значень для програм 

генерації деяких параметрів в асиметричних 

криптосистемах;  

- формування користувацьких ключів і паролів;  

- формування ключової інформації, на секретності і 

якості якої ґрунтується стійкість більшості 

криптоалгоритмів;  

 - формування випадкових запитів при реалізації 

великого числа криптографічних протоколів, 

наприклад, протоколів вироблення загального 

секретного ключа, поділу секрету, прив'язки до біту, 

аутентифікації, електронного підпису та ін.;  

- внесення невизначеності в роботу засобів захисту, 

наприклад, при реалізації концепції імовірнісного 

шифрування, при якому одному і тому ж початковому 

тексту, при одному і тому ж ключі відповідає безліч 

шифротекстів; 

- виконання статистичного тестування;  

- формування затемняючих множників при сліпому 

шифруванні (протокол сліпого підпису).  

Особливе місце займає використання випадкових 

чисел в криптографії - одному з найпотужніших і 

найефективніших методів захисту інформації. У 

криптографії ключову роль відіграють послідовності 

бітів - двійкові послідовності, що складаються з 

випадково розділених значень «0» і «1».  

Для ряду криптографічних перетворень 

використовують випадкові первинні стани або цілі 

послідовності. Отже, стійкість криптоалгоритму, що 

використовує такі стани або послідовності, 

безпосередньо залежить від алгоритму генерації 

випадкових чисел і послідовностей, точніше від 

ступеня випадковості вихідних послідовностей. 

 Широта і важливість областей застосування 

випадкових послідовностей, їх визначальна роль в 

забезпеченні високого рівня захисту інформації 

обумовлюють актуальність їх вивчення. 

Процес генерації випадкових чисел є основною 

частиною багатьох криптографічних операцій. 

Наприклад, криптографічні ключі повинні вибиратися 

настільки випадково, наскільки це можливо, щоб на 

практиці не можна було відтворити їх значення. 

Криптографічно стійкі генератори випадкових чисел 

повинні видавати дані, які неможливо передбачити з 

вірогідністю вище 0,5; це означає, що будь-який 

метод передбачення чергового вихідного біта не 

повинен діяти ефективніше, ніж просто випадкове 

вгадування. 

IV. Висновок 

Послідовності випадкових і псевдовипадкових 

чисел широко використовуються для вирішення 

багатьох прикладних задач, таких як моделювання 

складних систем та об'єктів, моделювання 

дестабілізуючих факторів під час оцінювання 

стійкості складних систем та об'єктів, у криптографії 

для формування ключових послідовностей під час 

криптографічних перетворень, маскування 

неподавленого залишку небезпечного сигналу, 

виконання розрахунків методом Монте-Карло та 

багатьох інших прикладних задач.  
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Abstract - Cloud security refers to the processes, 

mechanisms and services used to control the security, 

compliance and other usage risks of cloud computing 

Ключові слова – програмне забезпечення як послуга 

(SaaS), інфраструктура як послуга (IaaS), постачальник 

хмарних послуг, інсайдер, програми-вимагачі 

 

I. Вступ 

Хмарні обчислення представляють безліч 

унікальних проблем безпеки. У хмарі дані 

зберігаються у стороннього постачальника та доступ 

до них здійснюється через Інтернет. Це означає, що 

видимість та контроль над цими даними обмежені. Це 

також піднімає питання про те, як його можна 

правильно закріпити. Вкрай важливо, щоб кожен 

розумів свою роль і проблеми безпеки, властиві 

хмарним обчисленням. «Оцінка ризиків безпеки 

хмарних обчислень». 

Гартнер зазначає у червневому звіті під назвою 

"Оцінка ризиків безпеки хмарних обчислень", що 

хмарні обчислення мають "унікальні атрибути, які 

вимагають оцінки ризику в таких сферах, як 

цілісність даних, відновлення та конфіденційність, а 

також оцінка юридичних питань у таких сферах, як 

електронне відкриття, відповідність нормативним 

актам та аудит", - говорить Гартнер. 

Постачальники хмарних послуг розглядають 

проблеми та ризики хмарної безпеки як спільну 

відповідальність як постачальника послуги так і 

клієнта. У цій моделі постачальник хмарних послуг 

покриває безпеку самої хмари, а клієнт - безпеку того, 

що вони в неї вкладають. У кожній хмарній службі - 

від програмного забезпечення як послуги (SaaS), як 

Microsoft Office 365, до інфраструктури як послуги 

(IaaS), як Amazon Web Services (AWS), клієнт 

хмарних обчислень завжди відповідає за захист своїх 

даних від загроз безпеці та контролю доступу до них.  

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) 

Складається з додатків, розміщених третьою 

стороною та зазвичай наданих як програмні послуги 

через веб-браузер, доступ до якого здійснюється на 

стороні клієнта. Хоча SaaS позбавляє потреби 

розгортати та керувати програмами на пристроях 

кінцевих користувачів, потенційно будь-який 

співробітник може отримати доступ до веб-служб та 

завантажувати вміст. Таким чином, необхідний 

належний контроль за видимістю та доступом для 

моніторингу типів доступних програм SaaS, їх 

використання та вартості.  

Інфраструктура як послуга (IaaS) 

Вмикає модель на вимогу для попередньо 

налаштованих віртуальних обчислювальних ресурсів 

центру обробки даних (тобто мережі, сховища та 

операційних систем). Це може включати 

автоматизацію створення віртуальних машин у 

масштабі, тому дуже важливо врахувати, як 

віртуальні машини управляються та працюють.  

Більшість ризиків безпеки хмарних обчислень 

пов'язані з безпекою хмарних даних. Незалежно від 

недостатньої видимості даних, неможливості 

контролювати дані чи крадіжки даних у хмарі, 

більшість проблем торкаються  даних, які клієнти 

розміщують у хмарі. 

 

II. Проблеми безпеки SaaS у хмарі 

1. Відсутність видимості даних про хмарні 

програми 

2. Викрадення даних із хмарного додатка 

зловмисником 

3. Неповний контроль над тим, хто може отримати 

доступ до конфіденційних даних 

4. Неможливість моніторингу даних під час 

передачі до хмарних додатків та назад 

5. Хмарні програми, що надаються поза межами 

видимості ІТ (наприклад, тіньові ІТ) 

6. Відсутність персоналу, який володіє навичками 

управління безпекою хмарних додатків 

7. Неможливість запобігти зловмисному 

розкраданню інсайдерів або неправильному 

використанню даних 

8. Розширені загрози та атаки на постачальника 

хмарних додатків 

9.Неможливість оцінити безпеку операцій 

постачальника хмарних додатків 

10.Неможливість підтримувати відповідність 

нормативним актам 

III. Проблеми безпеки IaaS у хмарі 

1. Хмарні робочі навантаження та облікові записи 

створюються поза видимістю ІТ (наприклад, тіньова 

ІТ) 

2. Неповний контроль над тим, хто може отримати 

доступ до конфіденційних даних 

3. Викрадення даних, розміщених у хмарній 

інфраструктурі зловмисником 

4. Брак персоналу, який володіє навичками захисту 

хмарної інфраструктури 

5. Відсутність видимості даних у хмарі 

mailto:aafesenko88@gmail.com
mailto:lena.glazkova21@gmail.com
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6. Неможливість запобігти зловмисному 

розкраданню інсайдерів або неправильному 

використанню даних 

7.Відсутність послідовних засобів контролю над 

багатохмарними та локальними середовищами 

8. Розширені загрози та атаки на хмарну 

інфраструктуру 

9.Неможливість контролю хмарних систем 

навантаження та додатків на наявність уразливостей 

10. Побічне поширення атаки з одного 

навантаження на хмару на інше 

IV. Безпека Private Cloud 

 
Приватні хмари - вони зазвичай цілеспрямовані і 

доступні лише для однієї організації. Однак вони все 

ще вразливі до порушень доступу, соціальної 

інженерії та інших вразливостей. 

1.Відсутність послідовних засобів контролю, що 

охоплюють традиційні серверні та віртуалізовані 

приватні хмарні інфраструктури 

2.Збільшення складності інфраструктури, що 

призводить до збільшення часу / зусиль для 

впровадження та обслуговування 

3.Брак персоналу, який володіє навичками 

управління безпекою програмно визначеного центру 

обробки даних (наприклад, віртуальних обчислень, 

мережі, сховища) 

4.Неповна видимість безпеки для програмно 

визначеного центру обробки даних (наприклад, 

віртуальних обчислень, мережі, сховища) 

5.Розширені загрози та атаки 

V. Висновок 

Проблеми хмарної безпеки SaaS, природньо, 

зосереджені на даних та доступі, оскільки більшість 

моделей спільної відповідальності за безпеку 

залишають ці два питання єдиною відповідальністю 

для клієнтів SaaS. Кожна організація несе 

відповідальність за розуміння того, які дані вони 

розміщують у хмарі, хто може до них отримати 

доступ та який рівень захисту вони (та постачальник 

хмарних служб) застосовують. 

Важливо також врахувати роль постачальника 

послуг SaaS як потенційної точки доступу до даних та 

процесів організації. Такі розробки, як  XcodeGhost та 

програми-вимагачі GoldenEye, підкреслюють, що 

зловмисники визнають цінність постачальників 

програмного забезпечення та хмарних послуг як 

вектора для атаки на більші активи. В результаті 

зловмисники все більше зосереджуються на цій 

потенційній вразливості. 

 Захист даних є критично важливим для IaaS. 

Оскільки відповідальність клієнта поширюється на 

програми, мережевий трафік та операційні системи, 

з’являються додаткові загрози. Організаціям слід 

розглянути останній розвиток атак, які виходять за 

межі даних, як центр ризику IaaS.  

Створюючи інфраструктуру в хмарі, важливо 

оцінити свою здатність запобігати крадіжці та 

контролювати доступ. Визначення того, хто може 

вводити дані в хмару, відстеження модифікацій 

ресурсів для виявлення ненормальної поведінки, 

засоби захисту та зміцнення інструментів оркестрації, 

а також додавання мережевого аналізу трафіку північ-

південь та схід-захід як потенційний сигнал 

компромісу - все це швидко стає стандартним 

заходом у захист розгортання хмарної інфраструктури 

в масштабі. 
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Abstract – cloud systems, relationship management systems, 
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відносинами, основні вимоги до хмарних систем управління 

відносин з клієнтами. 

I. Вступ 

   Термін хмарні технології пішов від англійського 

словосполучення "cloud technology", так як дослівний 

переклад такого слова, як "cloud" означає "хмара", але 

в іншому розумінні це ж саме слово можна 

перекласти як "розсіяний" або "розподілений". Саме 

тому, можна сказати, що хмарні технології – це 

"розподілені технології", тобто дані опрацьовуються з 

використанням не лише одного комп’ютера, а 

опрацювання розподіляється по декількох 

комп’ютерах, які підключені до мережі Internet.[1-2]  

II. Використання хмарних сервісів 

   Хмарні сервіси використовуються великими й 

маленькими компаніями незалежно від сфери бізнесу. 

Вони відрізняються зручністю й простотою, а також 

мобільністю. Користувачам не потрібно 

встановлювати жодних додатків та мати власних 

серверів. До роботи можна приступати одразу після 

реєстрації й оплати вибраного тарифу.  

   CRM - системи, або системи управління 

відносинами з клієнтами, які працюють за допомогою 

хмарних технологій використовують Saas модель, або 

сервіс як послуга. SaaS (Software as a Service - 

Програмне забезпечення як послуга) - це вигідна 

альтернатива придбання програмного забезпечення. 

SaaS дозволяє отримувати програмне забезпечення як 

послугу, а не купувати дорогі ліцензійні програми. 

   Тобто, використовуючи такі типи CRM-систем, ви 

не маєте доступ апаратного та програмного 

забезпечення, а використовуєте те, що надає вам 

компанія розробник. Безпека таких систем є 

надзвичайно важливою, бо йдеться про роботу з 

великим обсягом конфіденційних даних, при чому не 

тільки даних про клієнтів, а й даних зв’язаних з 

діяльності компанії у цілому, наприклад, банківські 

дані, дані про продажі тощо. То ж вимоги до 

використання таких систем мають бути дуже 

жорсткими. 

 

III. Вимоги до хмарних CRM-систем 

   Серед основних вимог до хмарних систем 

управління відносин з клієнтами можна виділити такі: 

   1. Відновлення даних - найважливіша річ, 

про яку нерідко або забувають, або не 

піклуються. Якщо у вас хмарна CRM, обов'язково 

до укладення договору дізнайтеся, як організована 

робота з резервних копій: вам потрібні відомості про 

глибину і частоту, про місце зберігання, про вартість 

відновлення. 

   2. Поділ прав доступу на рівні функцій і даних. Теж 

дуже важливий крок до забезпечення інформаційної 

безпеки. Ким би не був користувач, клієнтом чи 

адміністратором, або, можливо, менеджером компанії, 

він повинен мати доступ лише до тих даних і функцій, 

до яких це не буде порушувати політику 

конфіденційності. Це дуже важливо, так як CRM-

системи майже завжди працюють з безліччю 

приватної інформації, такі як платні реквізити, адреси 

клієнтів, тощо. 
   3. Антивірус зі скануванням в режимі реального 

часу потрібен в будь-якому випадку, але в разі 

безпеки корпоративних даних - особливо. Забороніть 

на рівні політик відключати його самостійно. 

   4. Постійні оновлення системи. Дуже важливо, щоб 

система була стійкою до найновіших атак, цього 

можливо досягти лише з регулярними оновленнями 

програмного і апаратного забезпечення.  

  5. Навчання співробітників гігієни кіберпростору - 

не порожня трата часу, а гостра необхідність. 

Потрібно донести до всіх колег, що їм важливо не 

тільки попередити, але і правильно зреагувати на 

інформацію, що надійшла загрозу. Забороняти 

користуватися інтернетом або своєю поштою в офісі - 

це минуле століття і причина гострого негативу, тому 

доведеться попрацювати саме з профілактикою. 

IV. Висновок 

Використовувати хмарні рішення в сучасному світі 

вигідніше та корисніше за інші альтернативи. Вони не 

тільки зменшують наші витрати, а й збільшують 

ефективність та зручність роботи з нашими 

рішеннями. Тому вимоги до безпеки систем 

управління відносин з клієнтами мають бути 

дотриманими, якщо ви хочете отримати максимальну 

користь та вдало автоматизувати ваші процеси на 

підприємстві і не тільки. 
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Abstract – Experts in cybersecurity and the Internet of 

Things believe that "there is currently no secure IoT 

ecosystem." As many devices connected to the Internet do not 

encrypt wireless traffic, do not provide passwords of sufficient 

complexity, and also, due to many other factors, they become 

vulnerable. Hackers can, for example, turn on and off other 

people's dishwashers and washing machines, lock owners in 

their own home or even watch their home life using, for 

example, a video camera mounted on a robot vacuum cleaner. 

To improve security, it is proposed to introduce mandatory 

certification of devices designed for connecting to the Internet, 

install special unified chips on them, and other measures. 

Such measures should be implemented not only on the 

international level, but each country can accept a range of 

laws that will determine and control the whole process of using 

the Internet of Things. 

Ключові слова – Internet of Things, сертифікація, 

стандартизація, захист інформації, законодавство, 

вразливість. 

I. Вступ 

Інтернет речей (IoT), як і багато інших ідей, 

пов'язаних із Четвертою промисловою революцією, в 

ядрі містить просту концепцію. Підключаючи об'єкти 

до мережі Інтернет, ми можемо об'єднати можливості 

віртуального і реального світів [1]. 

Поєднання двох елементів, які зазвичай 

функціонують окремо, відкривають величезні 

можливості для більш ефективного використання 

ресурсів. Промисловість використовує IoT для 

оптимізації процесів розробки і виробництва 

продукції. Кожен день технології, засновані на IoT, 

роблять підприємства більш інтелектуальними, 

безпечними і екологічно стійкими. Передбачається, 

що поліпшення виробництва і скорочення витрат 

будуть сприяти збільшенню прибутку в мільярди 

разів і забезпеченню ефективності на наступне 

десятиліття. Люди вже насолоджуються даними 

можливостями будинку, від оптимізації надання 

тепла, світла, безпеки і навіть доставки їжі, 

пристосованої до їхніх потреб [2]. 

 

II. Основна частина 

Як і будь-яка нова технологія, IoT є недослідженою 

областю, що спричиняє обґрунтовані побоювання, 

особливо коли суперечки розгортаються навколо 

процесу стандартизації. Найголовнішою проблемою, з 

якою стикається IoT, є відсутність узгоджених 

стандартів захисту інформації, що оброблюється, 

зберігається та передається пристроями через 

недостатньо захищенні комунікаційні мережі [3]. 

Поки деякі рівні технологічного стека IoT не мають 

стандартів, інші ж мають їх величезну кількість. Не 

маючи загального комунікаційного методу, дані 

пристрої зможуть взаємодіяти тільки зі своєю 

моделлю, що тим самим зменшує ефективність 

пристроїв, підключених до Інтернету та збільшує 

ризик втрати інформації без надійного захисту. 

Організації, які не розпізнають ризики незахищених 

пристроїв IoT, піддаються різноманітним 

потенційним атакам [4]. Однією з найпоширеніших, 

яку слід очікувати, є атака шкідливого програмного 

забезпечення на незахищений пристрій. Без захисту 

захищеної мережі пристрої мають більше шансів 

отримати доступ до них та розповсюдити небезпечні 

шкідливі програми. 

Ще однією високоефективною та небезпечною 

атакою є атака man-in-the-middle для керування 

пристроями IoT. Оскільки пристрої не захищені, 

порівняно легко взяти під контроль цей пристрій і 

записати його в бот-мережу. Актори загроз 

використовуватимуть ці масивні віддалені бот-мережі 

для розповсюдження DDoS-атак або спаму по 

електронній пошті та заперечення всієї корисності 

пристрою. 

Суть проблеми полягає у відсутності надійності 

даних, що надаються пристроями IoT. Якщо пристрій 

незахищений, до нього можна отримати віддалений 

доступ або стати жертвою ефірної атаки. Основною 

функцією багатьох пристроїв IoT є надсилання 

точних даних для використання організацією.  

Одним із компонентів системи захисту є 

стандартизація. Компанія GSMA у своєму звіті за 

2019 рік висвітлила питання стандартизації IoT 

пристроїв та різні підходи до реалізації цього процесу 

[5]. За їх думкою всі вимоги до сертифікації можна 

поділити на 3 категорії: Нормативна сертифікація/ 

відповідність, сертифікація Індустрії телекомунікацій 

та сертифікація оператора. 

Нормативна сертифікація зазвичай демонструє 

відповідність національним нормам, які охоплюють, 

наприклад, аспекти безпеки, та гарантують, що 

випромінювання RF-пристрою не заважає іншому 

бездротовому обладнанню. 

Сертифікація індустрії, як правило, є доповненням 

до нормативної сертифікації. Ці сертифікати 

перевіряють функціональність продукту та 

відповідність функціональності конкретним 

галузевим стандартам шляхом узгоджених наборів 

тестів на відповідність, які можуть включати 

тестування на сумісність та випробування на місцях. 
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Сертифікати оператора є доповнення до 

сертифікації Індустрії телекомунікацій, де оператори 

мережі проводять додаткове тестування на взаємодію, 

специфічне для їх конфігурації мережі та параметрів 

мережі. Деякі оператори можуть вимагати галузевої 

сертифікації, тоді як інші можуть розглядати такі 

затвердження як необов’язкові. 

Лідером в області сертифікації залишається 

міжнародна організація із стандартизації (International 

Organization for Standardization, ISO). Групи експертів, 

які займаються розробкою стандартів у сфері 

Інтернету та пов'язаними з ними технологіями, вже 

протягом 5 років працюють над вдосконаленням 

опублікованих стандартів, які допоможуть 

підприємствам реалізувати потенціал IoT [6]. 

ISO/IEC 21823-2 містить структуру та вимоги до 

функціональної сумісності на транспортуванні для 

забезпечення можливості створення системи IoT з 

обмеженою інформацією, однорідними з'єднаннями 

та безшовною зв'язкою між різними системами IoT, а 

також між організаціями в системах інтернету [7]. 

ISO/IEC TR 30164 містить загальні поняття, 

термінологію, характеристики, примірники 

використання та технології (включаючи управління 

даними, координацію, обробку, мережеві функції, 

гетерогенні підрахунки, безпеку, апаратну/програмну 

оптимізацію) периферійні обчислення для системи 

IoT [8]. 

ISO/IEC TR 30166 застосовується до загальних 

систем і ландшафтів промислового Інтернету речей 

(IIoT), з описом характеристик, технічних аспектів та 

функціональних, а також до функціональних 

елементів IIoT та перегляду організацій за 

стандартизацією, консорціумами та повідомленнями з 

відкритим вихідним кодом, що працюють над усіма 

аспектами IIoT [9]. 

III. Висновок 

У віддаленій перспективі «розумними» стануть не 

тільки будинки, а й міста, і навіть (деякі) держави. Але на 

даному етапі розвитку технологій і суспільства Інтернет 

речей активно впроваджується не в глобальних 

масштабах, а всередині компаній, що займаються 

виробництвом товарів, енергії, транспортними 

перевезеннями, тощо - там, де за рахунок нових 

технологій очікується підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможності. Складність масштабування 

цього досвіду обумовлена тим, що необхідно інтегрувати 

в єдине ціле багато систем від різних постачальників, а 

налагодити їх злагоджену роботу - завдання складніше, 

ніж домогтися гармонійного звучання Великого 

симфонічного оркестру. 

Потенційне використання IoT настільки безмежне, 

наскільки виробники можуть собі уявити. Такі галузі, як 

медичні пристрої, безпека автомобілів, безпека будівель, 

сільське господарство та безліч інших, можуть 

революціонувати завдяки додаткам пристроїв IoT. 

Ці пристрої вже передають неймовірно великі обсяги 

даних щороку, причому тенденції вказують на те, що 

обсяг буде лише різко зростати. Але там, де є зразки 

цінних даних, є ті, хто прагне вкрасти та скористатися 

ними. 

Однією з ключових проблем безпеки, з якою 

стикаються пристрої IoT, є відсутність єдиної 

стандартизації.  

Заходи щодо захисту інтернету речей від хакерів слід 

приймати саме на державному та міжнародному рівнях, 

оскільки в контролі потребують не так як самі прилади, а 

мережі, до яких вони підключені, а також хмарні 

сховища. 
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I. Introduction 

TLS is one of the most common security tools used on 

the Internet. The protocol actively works with many 

network interaction processes, such as file transfer, VPN 

connection (in some implementations for key exchange), 

instant messaging services, or IP telephony. 

TLS or Transport Layer Security is a cryptographic 

protocol that provides confidential and reliable data 

transfer between two interacting applications. The TLS 

protocol was first introduced in 1999 as an update to SSL 

3.0. The TLS 1.2 specification was developed in 2008 and 

is currently considered the most widely used security 

protocol. 

TLS provides authentication and secure data 

transmission over the Internet using cryptographic tools. 

Often, only the server is authenticated, and the client 

remains unauthenticated. For mutual authentication, each 

party must support a public key infrastructure (PKI) that 

protects client-server applications from being intercepted, 

edited, or counterfeited. 

The TLS protocol is mainly used for applications that 

process sensitive data and perform some critical 

operations, such as browsers, VPN connections, e-mail 

services, VoIP services, and instant messaging 

applications. By using the TLS protocol, all information 

you send or receive over the network is securely 

encrypted. No third party will be able to intercept and 

decrypt the transmitted data. 

The TLS consists of two phases: the handshake phase 

and the data transfer phase. The data transfer phase 

ensures the confidentiality and reliability of the 

connection, and the handshake phase is used to encrypt 

the data, which makes it inaccessible to intruders and 

other outsiders. 

II. TLS Handshake 

TLS handshake is a process of establishing an HTTPS 

connection. The main part of TLS protocol work is done 

at this stage. This process occurs between two parties: 

client and server, its purpose is to provide a secure 

network connection, authentication, and cryptographic 

keys generation and exchange. 

TLS handshake steps are shown in Figure 1: 

 

 
Fig. 1 TLS handshake steps 

 

The first step of the handshake is initialized by the 

client in order to exchange information about supported 

cryptographic functions. When the server chooses 

supported encryption methods, it will send its certificate 

to the client. 

After receiving server certificate, client authenticates it 

to ensure that the connection is made with an actual 

owner of the domain. The main goal is to make sure that 

the certificate that is issued by the server is genuine. This 

is ensured by verifying the digital signature and whether 

the certificate was issued by a trusted certification 

authority. Such an operation allows avoiding Man in the 

Middle attacks. 

If cryptographic system RSA is used, the client 

encrypts random data with a public key, and this data is 

then used to generate a session key. In this case, the 

server can decrypt and start using this data only if it has a 

private key, the presence of which ensures the 

authenticity of the party. When a different cryptosystem is 

chosen, the algorithm may change, but the other party's 

authentication will remain in any case. 

The next step is the key exchange, which involves 

creating a "session key" that will be used for secure 

communication. Such a key is symmetric, it is used both 

for encryption and decryption. 

To complete the handshake, each party informs the 

other party that they have done the work they need to do 

and then checks the checksums to make sure that the 

handshake goes smoothly or without any damage. 

In general, the SSL handshake itself takes only a few 

hundred milliseconds. And this is the first thing that will 

happen with an HTTPS connection, and it will happen 

even before the web page is loaded. Next, after the 

handshake, the authenticated and encrypted HTTPS 

connection begins, respectively, all data that is sent and 

received by the client and server are protected. 
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III. Transport Layer Security v1.3 

TLS 1.3 was introduced in 2018, its creators claim that 

the final version of TLS 1.3 is more secure and 

productive. A new set of encryption algorithms cover all 

known TLS 1.2 vulnerabilities, and the process of the 

handshake is twice as fast as its predecessor’s. The 

forward secrecy and new features like 0-RTT were also 

added. 

Figure 2 shows the support rate of TLS 1.3: 

 

 

 
Fig. 2 Support of TLS 1.3 

 

The Internet Engineering Working Group (IETF) is a 

group responsible for defining the TLS protocol that has 

gone through many different iterations. The previous 

version of TLS, TLS 1.2, was defined in RFC 5246 and 

has been used by almost all web browsers for the past 

eight years. On March 21, 2018, TLS 1.3 was finalized 

after 28 projects. And as of August 2018, the final version 

of TLS 1.3 has already been published (RFC 8446). 

TLS and encrypted connections have always added 

time delays when it comes to web performance. TLS 1.3 

helps speed up encrypted connections with features such 

as TLS false start and zero transceiver time (0-RTT). 

IV. TLS Vulnerabilities 

There are a lot of found vulnerabilities in TLS work, 

most of them are performed with the Man in the Middle 

attack. As an instance, POODLE (Padding Oracle On 

Downgraded Legacy Encryption). It allows you to gain 

control of a router on a public hotspot, and force your 

browser to switch to SSL 3.0 (an older protocol) instead 

of using the much more modern TLS, and then exploit an 

SSL security hole to hack browser sessions. 

The next possible example is FREAK (Factoring RSA 

Export Keys). With its help, an unauthorized attacker can 

intercept secure connections and force the use of weak 

cryptography from the export cipher suite 

RSA_EXPORT. 

In a BEAST attack, an attacker acts as a cracker, 

connecting to a communication channel between 

counterparties, and uses specially-crafted plaintext input 

to decrypt the contents of an SSL or TLS-encrypted 

session between a web browser and a website. This type 

of attack allows an attacker to extract sensitive 

information (such as HTTP authentication cookies). 

During a CRIME attack, data compression algorithms 

are exploited. The following happens using the SSL 

protocol as an example: after receiving a message to send, 

SSL breaks it into blocks, compresses it if necessary, 

calculates the MAC authentication code, encrypts it, adds 

a header, and transmits it. Compression is optional but 

commonly used feature of SSL. The CRIME attack relies 

on the resizing of compressed messages, which happens, 

for example, when the authentication data is added to a 

cookie. The fact that compression occurs before 

encryption and information is not subjected to additional 

randomization, allows an attacker to decrypt the message 

and, if cookies are stolen, perform unauthorized 

authorization in the system. 

V. Conclusion 

Transport Layer Security protocol is a modified version of 

Secure Socket Layer protocol, designed to create a secure 

channel for data transmission over a network. To ensure 

maximum data protection on the site, it is mandatory to install 

a verified version of the protocol. 

Considering stated above, it is concluded that nowadays 

only TLS versions 1.2 and higher could be used as safe and 

reliable protocol. 

In order to install a secure version of an SSL certificate, it is 

recommended to pay attention to its characteristics, since the 

TLS protocol must be at least version 1.2. The received 

certificate must be registered in the server settings indicating 

the required TLS version. 
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Анотація - Сучасні стандарти криптографічних 

алгоритмів були отримані шляхом проведення конкурсів, 

які включають в себе кілька етапів. В кожному з таких 

конкурсів є певні правила та форми проведення, якого 

визначаються установами, шо його поводять. Це такі 

установи, як Європе́йський інститут 

телекомунікаційних станда́ртів (ETSI) та Національний 

інститут стандартів і технологій (NIST, США). Усі 

алгоритми-кандидати, які розробники представляють 

на конкурсі, повинні відповідати обмеженням та 

вимогам конкурсу. Висунуті NIST США та ETSI ЄС 

вимоги дозволяють, провести попередню оцінку 

постквантових механізмів ЕП та приймати певні 

рішення відносно подальших їх досліджень з метою 

вибору найбільш ефективних за визначеними 

критеріями. 

Keywords – post-quantum, digital signature, security, 

cryptography, authentication, operating constraints. 

I. Introduction 

There are three main criteria listed in NIST [1]. The 

security criterion includes an analysis of the mathematical 

structure of the algorithm and its resistance to different 

attack scenarios (both classical and quantum). The 

algorithm parameters criterion includes parameters such 

as flexibility, simplicity, and adoption factors that can 

influence the widespread adoption of the algorithm and its 

acceptance as a standard. The cost criterion includes the 

size of the keys, the computational complexity of the 

operations, and the potential for computational errors. For 

example, if a signature scheme determines that key sizes 

need to be higher than 10,000 bits in size to achieve 

needed security, but the application can only support key 

sizes of 2,048 bits due to restrictions within the platform, 

then the signature scheme is not suitable for the 

application, regardless of the security or operational 

efficiency. The intention in this report is not to repeat the 

evaluation, but to identify the most important parameters 

of cryptographic algorithms, for their implementation on 

the most common hardware. 

II. Operating constraints 

1.Execution time (tE). 

  

This parameter determines the execution time of the 

KeyGen, Sign, and Sign Verification functions. The 

higher the throughput requirement from applications, the 

smaller the execution time per function must be, but the 

ability to meet the execution time also depends on which 

device the function is run on. As a rule, cryptoalgorithms 

are divided into 3 classes in terms of execution time: 

– tE ≤ 1 ms. Strongest constraint. As a rule, such 

algorithms are used in TLS and other server-side 

authentication applications where the platform is expected 

to authenticate thousands of incoming client connections 

at peak loads.  

– tE ≤ 100 ms. This type of cryptoalgoritms is used in 

client-facing usecases that perform multiple signing 

functions per second. Such speed may be easily 

accomplished on server platforms but become more 

challenging on smaller platforms whose clock speed is 

much slower, what is necessary for military systems  

– tE ≤ 1,000 ms. Applications that call the signing 

functions only once or very infrequently impose the least 

constraint. As a rule, the function will be completed 

within 1 second. 

  

2. Key parameters of the cryptosystem (v(ε)). 

 

The maximum allowable sizes of the private key Ks, 

public key Kp, and signature σ affect the suitability of the 

signature scheme for use within the application. They are 

impacted by the application’s transmission protocol, 

communication bandwidth as well as the platform’s 

storage capacity to store the signature and protect the 

keys. Here are defined the following size ranges:  

– (v(ε)) ≤ 2 Kbits. This size represents the size of a single 

APDU packet for chip-cards as defined under ISO 7816-4 

[2]. Any data above 2 Kbits would require multiple 

APDU packets to be exchanged and significantly 

increases the chances of a transaction failure and 

increasing of spended time. This class impose the highest 

constraints. 

 –(v(ε)) ≤ 16 Kbits. This size represents the largest key 

and signature size provided for under NIST’s 

Recommendation for Key Management [3]. This value 

should serve as the sizing basis for existing application 

designers who want to ensure that their applications 

support the maximum security mechanisms. There are 

also applications such as Bitcoin, which require the public 

key or signature to be stored in public repositories and 

circulated. In these situations, the size of the public key or 

signature needs to be sufficiently small for efficient 

operations. 

– (v(ε)) >16 Kbits. This class can support key and 

signature sizes beyond 16 Kbits and they will impose 

significant storage and transmission overheads when 

deployed [4].  

 

3. Criteria for choosing the platform.  

 

During a digital signing life-cycle, an application uses 

3 distinct platforms (Р1 → Р2 → Р3) to carry out the 
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KeyGen (keys generation), Sign (signing), and SignVer 

(sign verification) functions:  

P1: To perform all private key Ks operations. The 

KeyGen function creates a new private key Ks, and 

requires the platform to protect the private key in storage. 

This same platform is where the Sign function is called to 

generate the signature σ. Each application’s P1 platform 

affects the size of Ks, σ as well as the execution time of 

KeyGen and Sign.  

P2: To output the signature σ. Applications that use 

signatures for authentication and non-repudiation such as 

TLS and 3SKey require a different signature for every 

interaction. In this case, the platform used for P1 = P2. On 

the other hand, applications that rely on the integrity 

property of digital signatures such as EMV-SDA, PDF-

AES, and code-signing require the data to be signed only 

once on platform P1 and have the signature to be stored 

within the platform P2 to be reproduced on request. In the 

latter case, the platform used in P2 may not be the same 

as P1. Each application’s P2 platform only affects the size 

of σ. 

P3: To verify the signature σ. The SignVer function runs 

on the verifying party’s platform which is typically 

different from the proving party in client-server 

communications. It may also rely on external directories 

or repositories to retrieve the public key certificate (in the 

case of CA) or store the signature (in the case of Bitcoin). 

Each application’s P3 platform affects the size of Kp and 

σ as well as the execution time of SignVer. 

 Column 3 of Table 1 shows the CoreMark [5] 

performance benchmark comparison of selected 

processors used on the various platforms. 

 

TABLE 1 

COMPARISON OF WIDELY USED PROCESSORS  

Processor Platform Coremark 

STMicroelectronics 
STM32L552 

Smart 
cards 

443 

Qualcomm Snapdragon 820 Tablets 6,833 

Broadcom BCM2837 Terminals 15,363 

Samsung Exynos 5422 / 
Cortex-A15 

Mobile 
Phones 

30,153 

Intel Core i5-8250u Laptops 123,666 

AMD Ryzen 1700X Servers 309,792 

 

– Smart cards, USB Tokens. These platforms are 

relatively low in both computational power and clock 

speeds. USB Tokens typically share the same internal 

cryptographic security module as smart cards, but the 

input/output communication is not as restricted. As a 

result, USB tokens can handle slightly larger signature 

sizes Applications that require to perform signing 

functions on these platforms impose the highest 

constraints while the signature schemes that can run on 

these platforms are those that provide the most flexibility. 

 – Terminals, tablets and mobile phones. These platforms 

represent a broad range of devices that strike a balance 

between computational power, portability, and cost. 

Multiple processors can be chained together within the 

device to increase the processing throughput, but that 

makes the device more expensive to produce and may 

require a larger battery to support the increased energy 

needs. Signature schemes that can run on these platforms 

to be moderately flexible.  

– Laptops and servers. This category represents platforms 

with the highest level of computational power. Such 

platforms are less portable but can be both horizontally 

and vertically scaled to have a linear increase in 

computation power. The signature schemes that can only 

run on these platforms are the most inflexible. 

III. Conclusion 

In this work, operational constraints which form the 

parameters for further research on digital signature 

methods in the post-quantum period were identified. 

Operational constraints and parameters are planned to be 

used to select a platform and analyze the possibility of 

implementing algorithms-candidates for the digital 

signature standard in the post-quantum period on various 

platforms. 
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Анотація: у статті розглядається розробка метода 

виявлення параметрів випадкових сигналів засобів 

негласного отримання інформації. Метод заснований на 

математичній моделі диференціальних перетворень 

сигналів в рамках теорії кореляції. Отримані числові 

параметри та графічні матеріали випадкового сигналу 

які підтверджують достовірність розробленого методу. 

Ключові слова - модель, випадковий сигнал, дискретні 

компоненти, спектр, математичні очікування. 

I. Introduction 

Differential transformations are a relatively new 

operating method [1]. This math method, unlike the 

known integral and discrete transformations, is based on 

the translation of originals into the image area using 

differentiation operation. Mathematical modeling of radio 

monitoring processes based on differential 

transformations, characterized in that the monitoring 

process consists of the conditions of random disturbance.  

The process of detecting a third party radio signal is 

also random. Modeling random processes in complex 

nonlinear systems requires considerable computational 

resources. In real-time systems, the calculation speed 

required to obtain the required accuracy of random 

process modeling may exceed the speed limit that modern 

computer technology can provide. Therefore, nowadays, 

the scientific task of developing a math method that will 

allow modeling the process of detecting random signals 

on the basis of the model of searching for hidden 

transmitters in real-time very relevant 

II. Purpose of the report 

Digital media usually emits a random signal. Detect and 

recognize this random signal on the background of all 

radio signals are very difficult. It is necessary to convert 

this signal into a form suitable for digital analysis. 

Therefore, the goal of the research is to develop a method 

of converting random radio signals into a form suitable 

for further analysis. Based on this, a method was 

developed based on differential transformations, because 

this method most accurately displays the signal and 

allows you to determine the statistical characteristics of a 

random signal. 

III. Main part 

The main statistical parameters of random signals will 

be considered in the framework of correlation theory. 

Consider a one-dimensional random signal  where 

 - given a random variable. In the image area, the model 

of this signal is represented by the differential spectrum 

). After the conversely perform ) in the time 

zone according to [1], we get the expression: 

 

(1) 

Expected value ( )  of a random signal , 

described by expression (1), is calculated as follows: 

 

(2) 

where 

 

(3) 

and  - the probability density distribution of the 
random variable . 

Differential transformations are a relatively new 
operational method, which, in contrast to the known, 
integral, and discrete transformations, are based on the 
translation of the originals into the mapping area using the 
differentiation operation. The main characteristics of 
random signals will be considered in the framework of 
correlation theory. Consider a one-dimensional random 
signal that was - a given random variable. In the mapping 
area, the model of this signal is represented by the 
differential spectrum. 

To do this, we present a random signal as a random 

process implementation  which is an integral 
representation of the solution of a stochastic nonlinear 
differential equation of the form: 

 

 

(4) 

with initial conditions . 

To determine the numerical parameters of a random 

process  expectation   and variance  

for the moment of time  we make a differential 

transformation for the right-hand side of equation (4) by 

the following rule 

 

 

(5) 

For equation (4), the image of the differential transform 
(5) has the form: 

 

 

(6) 

Expectation  of random process  in the 

general the case is determined by the formula: 

mailto:mordorec@i.ua
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(7) 

Using (4), (5) and (6). After the integration, we get 

 
(8) 

Putting , finally we obtain the 

function of expectation of a given random process from 

time to time: 

 
(9) 

By analogy, calculate the variance and represent the 

signal itself. 

 

 

(10) 

 

(11) 

Simulation results 

To confirm the developed method, the mathematical 
modeling of the radio signal detection process was 
performed. Using the developed model, the obtained 
graphic materials are shown in Figures 1 and 2. 

 
Figure 1. Random signal describing a digital signal of  

hidden transmitter 
 

 

Figure 1. Expectation of a signal of a digital signal of 

hidden 

The obtained results fully confirm the possibility of 
detecting radio signals on the principle of determining the 
mathematical expectation and variance not of the signals 
themselves, but of the signals after their differential 
transformation. 

IV. Conclusion 

The proposed mathematical method is based on the 

model differential transformations of random signals. The 

mathematical model was built to accurately display the 

signal and allows you to determine the numbers of radio 

signal parameters. Techniques for calculating the 

parameters of radio signals allow you to get the following 

statistical characteristics. It is proved that the correlation 

function is based on two differential spectra and consists 

of the sum of all discrete of the differential spectrum. 

The obtained simulation results have graphically 

confirmed the correctness of analytical results. Proposed 

the method allows us to analyze statistical characteristics 

in order to detect and recognize a random signal in the 

background legal radio signals. The results confirm the 

adequacy mathematical model and the ability to detect 

hidden transmitters based on the method theory of 

differential transformations. 
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Abstract - This article is devoted to the study of various 

cybersecurity methods designed for a distributed computing 

environment. Distributed systems mainly provide increased 

productivity, scalability, increased availability, and resource 

sharing. Needs such as multi-user configuration, resource 

sharing, and some form of communication between 

workstations have created a new set of issues regarding the 

privacy, security, and protection of the system, as well as the 

user and data. The latest cybersecurity methods to combat 

cybercrime and protect against data breaches require modern 

implementation. 

Ключові слова – кібербезпека, кіберзлочинність, загроза, 

безпека, обчислювальна техніка, комп’ютерна безпека, 

ризик, вразливість 

I. Вступ 

Розподілені обчислення - загальніший термін, ніж 

паралельні обчислення. Частіше обидва терміни 

використовуються як взаємозамінні. На відміну від 

паралельних обчислень, де паралельнt виконання 

завдань є принципом роботи, розподілені 

обчислювальні роботи займаються додатковими такі 

можливості, як узгодженість, толерантність розділів 

та доступність.  

Така система, як Hadoop(це вільно поширюваний 

набір утиліт, бібліотек і фреймворк для розробки і 

виконання розподілених програм, що працюють на 

кластерах з сотень і тисяч вузлів) або Spark(це Big 

Data фреймворк з відкритим вихідним кодом для 

розподіленої пакетної і потокової обробки 

неструктурованих і слабоструктурованих даних, що 

входить в екосистему проектів Hadoop), є прикладом 

розподіленої обчислювальної системи надзвичайно 

надійний і надійний у тому сенсі, що він може 

обробляти збої в роботі вузлів та мережі.  

Такі системи досягають запобігання втрати даних за 

допомогою реплікації даних на декількох вузлах в 

мережі. 

Однак обидві системи також призначені для 

паралельних обчислень. На відміну від систем HPC, 

таких як MPI, ці нові типи систем можуть 

продовжувати масові обчислення, навіть якщо один із 

обчислювальних вузлів виходить з ладу. 

II. Характеристика розподіленої 
системи 

Розподільне програмне забезпечення, що з'єднує 

мережу автономних комп'ютерів, відоме як 

розподілена система. Будь-яке типове розташування 

розподіленої системи дозволяє користувачам 

обмінюватися різними ресурсами та можливостями з 

єдиною та інтегрованою послідовною мережею. 

Паралельність: забезпечення спільного 

використання ресурсів різними вузлами в 

розподіленій установці одночасно є концепцією 

паралельності. 

Прозорість: Основна ідея прозорості - сприйняття 

системи як єдиної одиниці замість збірки автономних 

компонентів. Метою конструктора розподіленої 

системи є якомога більше приховати складність того 

самого. Параметри прозорості можуть бути дозволами 

на використання, переміщенням, розбиттям, 

старанністю та ресурсами користувача. 

Відкритість: метою відкритості є проектування 

мережі таким чином, щоб її можна було легко 

налаштувати та/або змінити [1]. 

Надійність: розподілені системи здатні бути 

високостійкими до відмов, безпечними та більш 

послідовними в порівнянні з єдиною системою. 

Продуктивність: розподілена система також 

перевершує автономну систему з величезним 

відривом, забезпечуючи максимальне використання 

ресурсів. 

Масштабованість: будь-яка розподілена система 

повинна бути розроблена з урахуванням того, що її, 

можливо, доведеться розширити або, як можливо 

назвати, масштабування на основі майбутніх потреб 

або збільшення попиту[1]. 

Толерантність до несправностей: відмовостійкість 

і надійність системи можна вважати близькими 

сусідами. Відмовостійка система - це та, яка 

забезпечує високу надійність навіть у найскладніших 

сценаріях, будь то збої підсистем, відмови мережі 

тощо. Забезпечуючи безпеку системи різними 

можливими способами, наприклад збільшенням 

надмірності даних, запобігання атакам відмови в 

обслуговуванні (DoS), підвищення рівня стійкості 

системи тощо робить систему відмовостійкою. 

III. Проблеми розподіленої системи 

Дослідимо проблеми, що присутні в розподілених 

системах. 

Неоднорідність: послуги та додатки, що 

охоплюють різноманітну групу комп’ютерів та 

мереж, можуть користуватися, запускатись і 

отримувати до них доступ через Інтернет. Апаратні 

пристрої різних варіантів (ПК, планшети тощо) під 

управлінням різних операційних систем (Windows, 

iOS, тощо), можливо, доведеться обмінюватися 

інформацією або спілкуватися між собою для 

задоволення певної мети. Програми, написані різними 

мовами, зможуть спілкуватися між собою лише тоді, 

коли буде вирішено ці відмінності [3]. 

Безпека: використовуючи загальнодоступні мережі, 

безпека стає серйозною проблемою щодо 

розподіленого середовища. Безпека, яку можна 

широко описати як конфіденційність (захист від 

розкриття інформації незаконним особам), цілісність 

(захист від модифікації чи нечесності) та доступність 

(захист від втручання з використанням ресурсів), 

повинна забезпечуватися в DSS. 
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Толерантність до несправностей та поводження з 

ними: толерантність до відмов ускладняються, коли 

деякі ненадійні компоненти стають невід’ємною 

частиною розподіленої системи. Розподілені системи 

вимагають відмовостійкості системи і функціонують 

нормально. Поразки не уникнути в будь-якій системі; 

деякі підсистеми можуть перестати функціонувати, 

тоді як інші продовжують працювати нормально. 

Паралельність: численні клієнти, які намагаються 

запитати спільний ресурс в той же момент, можуть 

призвести до проблем паралельності. Це критично 

важливо, оскільки результати будь-якої такої 

інформації можуть залежати від порядку заповнення, 

тому необхідна синхронізація. 

Масштабованість: проблеми з масштабованістю 

виникають, коли система недостатньо підготовлена 

для обробки раптового збільшення кількості ресурсів 

чи кількості користувачів або обох. У цій ситуації 

слід ефективно використовувати архітектуру та 

алгоритми. Можна розглядати масштабованість, що 

включає в основному три виміри: 

- розмір представляє кількість користувачів та 

ресурсів, що підлягають обробці. Труднощі, що 

виникають у цьому сценарії, - це 

перевантаження. 

- географія представляє відстань, що пов'язує 

користувачів та ресурси. Складність, яка 

виникає в цьому сценарії, полягає у надійності 

зв'язку. 

- Адміністрування. По мірі зростання 

розмірності розподілених систем багатьма 

вузлами потрібно керувати. Труднощі, що 

виникають у цьому сценарії адміністративного 

хаосу [2]. 

Відкритість та розширюваність: інтерфейси 

повинні бути відчуженими та відкрито доступними 

для полегшення бездоганних доповнень до існуючих 

компонентів та тих компонентів, які щойно додані [2]. 

Якщо доступні чітко визначені інтерфейси для 

системи, розробникам простіше вставити нові функції 

або компоненти, що замінюють їх у майбутньому. 

Міграція та балансування навантаження: певне 

почуття незалежності повинно існувати серед завдань 

та користувачів або додатків, щоб, коли певні 

завдання потрібні для переміщення в системі, інші 

завдання користувачів або додатки не зачіпалися, і 

для досягнення кращої продуктивності системи, 

навантаження має розподілятися між наявними 

ресурсами. 

IV. Механізми безпеки розподіленої 
системи 

При повному дослідженні механізмів безпеки 

розподілених систем варто виділити головні з них. 

Безпечне спілкування. Вносяться відповідні 

коригування, щоб забезпечити безпечне середовище 

спілкування серед клієнтів та серверів. Безпечний 

канал забезпечує безпечний спосіб зв'язку між 

клієнтом та одержувачем, запобігаючи вторгненню 

третьої сторони, щоб конфіденційність та/або 

цілісність та/або автентифікація не були порушені. 

Існує кілька протоколів, за допомогою яких можливо 

досягти цієї мети[3]. 

Цілісність та конфіденційність повідомлень. Окрім 

автентифікації, безпечний носій повинен також 

гарантувати конфіденційність та цілісність. 

Інформаційна правдивість стверджує, що не повинно 

бути змін у повідомленні під час передачі його від 

відправника до одержувача . Конфіденційність 

гарантує, що повідомлення надходять до 

передбачуваного приймача, а не до будь-якого 

підслуховувача. Шифрування повідомлень допомагає 

нам досягти конфіденційності. Криптографія може 

здійснюватися за допомогою спільного секретного 

ключа з одержувачем або за допомогою відкритого 

ключа одержувача [4, 5]. 

Контроль доступу. У розподілених рамках, коли 

клієнт і сервер роблять захищений канал між собою, 

клієнт частіше за все висуває вимоги до певного 

адміністрування з сервера. Без законних прав доступу 

такі вимоги не можуть бути розглянуті. Відкликання 

доступу є дуже важливою думкою у контролі 

доступу. Вкрай важливо, що коли надається стороні 

доступ до якогось ресурсу, повинні мати можливість 

повернути цей доступ знову, якщо або коли це 

потрібно [6]. 

V. Висновок 

Розподілені системи в основному забезпечують 

підвищення продуктивності, розширюваності, збільшення 

доступності та спільного використання ресурсів. Такі 

потреби, як багатокористувацька конфігурація, спільне 

використання ресурсів та певна форма зв'язку між 

робочими станціями, створили новий набір проблем щодо 

конфіденційності, безпеки та захисту системи, а також 

користувача та даних. Отже, новітні методи кібербезпеки 

для боротьби з кіберзлочинами та захисту порушення 

даних вимагається сучасний підхід. 
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Abstract - The urgency of the problem of information 

protection at objects of information activity is considered. The 

concept of technical channel of information leakage is 

covered. One of the types of technical information leakage 

channels is described,  namely the high-frequency imposition 

channel. A method of protecting information from leakage, 

which is achieved by generating a high-frequency signal to 

form the effect of "beating" frequencies. The optimal signal 

parameters are offered. 
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інформації, генератор високочастотного сигналу. 

I. Вступ 

В умовах глобальної інформатизації суспільства 

реальна безпека держави багато в чому залежить від 

безпеки її інформаційних ресурсів і технологій. У 

загальній проблемі забезпечення безпеки інформації 

питання захисту конфіденційної інформації є одним із 

найважливіших. Це пояснюється, зокрема, тим, що 

частка конфіденційної інформації в загальному 

інформаційному потоці являє собою значну частину. 

Захист національної конфіденційної інформації став 

одним із головних пріоритетів державної політики, у 

тому числі й у нашій країні. Віднесення інформації до 

категорії з обмеженим доступом та її засекречування є 

важливою складовою теорії і практики захисту 

інформації [1]. 

II. Виклад основного матеріалу 

В інформаційних системах циркулює інформація, 

яка має певний гриф секретності або може містити 

дані, які певним чином можуть впливати на безпеку 

держави та її громадян. Через це ця інформація може 

піддаватися спробам перехоплення. Враховуючи 

важливість інформації, застосовуються заходи та 

засоби, які направлені на забезпечення безпеки 

інформації у інформаційних системах. Внаслідок дії 

багатьох чинників можуть утворюватися технічні 

канали витоку інформації, через які можливий витік 

інформації. 

Високочастотне «нав’язування» є активним 

способом перехоплення інформації, який може бути 

здійснений шляхом подання струмів високої частоти 

від відповідного генератора системи перехоплення 

інформації в нелінійні та (чи) параметричні кола 

ОТЗС та ДТЗС, в яких є присутнім з тих або інших 

причин небезпечний сигнал, і одночасного прийому 

(виявлення) промодульованих небезпечним сигналом 

струмів високої частоти за допомогою узгодженого за 

технічними характеристиками з генератором і іншими 

компонентами взаємодіючих систем оптимального 

приймаючого пристрою.  

 В основі методу високочастотного нав’язування 

лежить використання фізичного явища відбиття 

енергії високої частоти від неузгодженого 

навантаження. 

Під навантаженням розуміється повний опір якого-

небудь нелінійного або параметричного кола, 

величина якого змінюється під впливом небезпечного 

сигналу згідно із законом, властивим цьому сигналу. 

Таким чином, навантаження може розглядатись як 

модулятор високочастотного коливання небезпечним 

сигналом. 

Подання на ОТЗС (у тому числі при одночасній дії 

акустичного поля мовленнєвих конфіденційних 

сигналів на ДТЗС) і знімання з них високочастотних 

коливань при застосуванні даного методу 

здійснюється за допомогою різноманітних ліній 

зв’язку, що відходять до ОТЗС та ДТЗС. Лініями 

зв’язку можуть виступати лінії передачі (у 

симетричному і несиметричному режимах), кола 

електроживлення, заземлення, управління, 

сигналізації – так звані струмопровідні комунікації 

тощо, а також лінії, утворені паразитними зв’язками 

між різними колами ОТЗС, ДТЗС, конструктивними 

елементами будівель, споруд, устаткування [1]. 

Для вирішення даної проблеми було проведено 

дослідження параметрів сигналу високочастотного 

нав'язування, здійснено пошук оптимальних 

параметрів сигналу, розглянуто на прикладах процес  

утворення явища «биття» частот. Для цього було 

використано середовище для математичних та 

інженерних обчислень Mathcad 14 [2]. 

 В нашому дослідженні небезпечний сигнал 

описується наступним рівнянням: 

                         1 1cos  x A t                             (1) 
Відповідно сигнал, який генерується, має 

наступний вигляд: 

                         2 2cosx A t                            (2) 
 Для проведення дослідження явища «биття» частот, 

використовуємо рівняння результуючого сигналу, яке 

має наступний вигляд: 

 

                    ( ) 2 cos cos  x t A t t                 (3), 

де
1 2

2

  
  , 1 2

2

  
  .   

     Нами виконано розрахунки та експериментально 

визначено оптимальні значення сигналу, який 

задається генератором. Ефективне «биття» частот 

спостерігається тільки при певній різниці частот 

небезпечного сигналу та захисного сигналу від 

генератора. Це явище означає те, що небезпечний 

сигнал буде спотворюватись під дією захисного 

сигналу. Отримане спотворення небезпечного сигналу 

унеможливлює відтворення перехопленої інформації, 

що дозволяє забезпечити захист інформації від витоку.  

 



38 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Демонстрація результуючого сигналу при умові Δω=0,1 кГц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 – Демонстрація результуючого сигналу при умові Δω=0,01 кГц 

 

За основу було взято частоту небезпечного сигналу 

125 кГц. Відповідно було проведено дослідження на 

пошук оптимальної частоти, яка б забезпечувала у 

результуючому сигналі явище «биття» частот. Перші 

досліди показали, що це явище обернено пропорційне 

до різниці частот.  

В Табл. 1 наведено частоти небезпечного сигналу та      

сигналу ВЧ генератора, які досліджувались.    

ТАБЛИЦЯ 1 

ПЕРЕЛІК ЧАСТОТ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ У ДОСЛІДЖЕННІ 

Частота      

небезпечного 

сигналу, кГц 

Частота 

сигналу ВЧ 

генератора, 

кГц 

Ефективність 

захищеності 

методом 

«биття частот» 

125 125, 005 + 

125 125, 007 + 
125 125, 01 + 
125 125, 03 + 
125 125, 05 - 
125 125, 08 - 
125 125, 1 - 
125 126 - 

 

 Для прикладу на Рис. 1 показано варіант, коли 

Δω=0,1 кГц. Аналізуючи, можна дійти висновку, що у 

зв’язку з тим, що тривалість періоду «биття» 

незначна, захист інформації не буде ефективним.  

Такий самий результат прослідковується і в інших 

випадках, допоки 0,5≤Δω≤1. Якщо поступово 

зменшувати Δω до моменту, коли Δω≤0,3, 

ефективність «биття» частот починає збільшуватись, 

підвищуючи рівень захисту інформації від витоку.  

 

 

На Рис. 2 продемонстровано варіант, коли Δω=0,01 

кГц. Відповідно якщо Δω≤0,005, відбувається 

зворотній ефект і ефективність «биття» знову зникає. 

Таким чином було визначено оптимальний діапазон, а 

саме: 0,005≤Δω≤0,3. В цьому діапазоні «биття» частот 

забезпечує захист інформації від витоку. 

III. Висновок 

З метою захисту інформації від витоку каналами 

високочастотного нав’язування допускається 

використання ВЧ генератора, який буде забезпечувати 

«биття» частот, таким чином суттєво зменшуючи 

можливість перехоплення інформації. Згідно проведеного 

дослідження, найбільш ефективне використання 

генератора спостерігалося при 0,005≤Δω≤0,3кГц. Такий 

ефект спостерігається також на інших частотах 

небезпечного сигналу та сигналу, заданого ВЧ 

генератором. Це дозволяє стверджувати, що такий спосіб 

використання ВЧ генератора є дієвим для забезпечення 

захисту інформації від витоку на об’єктах інформаційної 

діяльності. 
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I. Вступ 

Стеганосистема утворює стеганоканал, по якому 

передається заповнений контейнер. Порушники 

можуть отримати доступ до цього каналу. Для обміну 

повідомленнями двоє адресатів повинні мати відомий 

обом секретний ключ, що визначає місцезнаходження 

прихованого повідомлення.  

В першу чергу порушник має можливість виявити 

факт наявності стеганоканалу та отримати доступ до 

прихованої інформації. Ця можливість визначається 

стійкістю використаної системи приховування.  

II. Види атак на стеганографічні 
системи 

Використання методу стеганографічного захисту 

призвело до застосування стеганографічного аналізу. 

Метою стеганоаналізу є дослідження кількісних та 

якісних оцінок надійності стеганосистеми, а також 

побудова різноманітних методів виявлення, 

модифікації або руйнування прихованих даних. Для 

виявлення прихованої інформації застосовують атаки 

на стеганографічну систему. Під атакою розуміється 

спроба знайти, виділити, змінити приховане 

повідомлення. Виділяють такі види атак на 

стеганографічні системи [1]: 

 атаки на основі відомих заповнених 

контейнерів; 

 атаки на основі відомих вбудованих 

повідомлень; 

 атаки на основі обраних прихованих 

повідомлень; 

 адаптивні атаки на основі обраних прихованих 

повідомлень; 

 атаки на основі обраних заповнених 

контейнерів; 

 атаки на основі відомих порожніх контейнерів;  

 атаки на основі обраних порожніх контейнерів; 

 атаки на основі відомих математичних моделей 

контейнерів або його частин.  

У випадку атаки на основі відомого контейнера або 

повідомлення, порушник має у своєму розпорядженні 

один або декілька заповнених контейнерів або 

повідомлень. При використанні атаки на основі 

обраного повідомлення або контейнера, порушник 

може пропонувати для передачі свої повідомлення 

або контейнери та аналізувати отримувані при цьому 

контейнери-результати. 

При атаці на основі відомих математичних моделей 

контейнера, атакуючі намагаються визначити 

відмінності підозрілих повідомлень від відомих йому 

моделей. Атаки на основі відомих порожніх 

контейнерів виконується на основі того, що є відомий 

порожній контейнер, та порівнюючи його з 

передбачуваним стеганоконтейнером можливо 

встановити наявність стеганоканалу.  

У  випадку атаки на основі відомих заповнених 

контейнерів порушник має у своєму розпорядженні 

один або декілька заповнених контейнерів. Завдання 

порушника може складатися у виявленні фактів 

наявності стеганоканалу (основне завдання), а також у 

видобуванні даних чи визначенні ключа. Знаючи 

ключ, порушник матиме можливість аналізу інших 

стеганоповідомлень. 

Атаки на основі відомих вбудованих повідомлень. 

Даний тип атаки більшою мірою характерний для 

системи захисту інтелектуальної власності, в якій 

цифровий водяний знак (ЦВЗ), наприклад, 

використовує відомі логотипи фірм. Завданнями 

атаки є одержання ключа. Якщо відповідний 

прихованому повідомленню заповнений контейнер 

невідомий, тоді завдання є вкрай важко 

розв’язуваним. 

Атаки на основі обраних прихованих повідомлень. 

У даному випадку порушник може пропонувати для 

передачі свої повідомлення й аналізувати отримані 

при цьому контейнери-результати. 

Адаптивні атаки на основі обраних прихованих 

повідомлень. Дана атака є окремим випадком 

попередньої. При цьому порушник має можливість 

обирати повідомлення для нав’язування їх адаптивно, 

в залежності від отриманих результатів аналізу 

попередніх контейнерів-результатів. 

Атаки на основі обраних заповнених контейнерів. 

Даний тип атаки є більше характерним для систем 

ЦВЗ. Стеганоаналітик має детектор заповнених 

контейнерів у вигляді “чорної скрині” та декілька 

таких контейнерів. Аналізуючи продетектовані 

приховані повідомлення, порушник намагається 

розкрити ключ. 

Атаки на основі відомих порожніх контейнерів. 

Якщо останній є відомим порушнику, тоді шляхом 
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порівняння його із підозрюваним на присутність 

прихованих даних контейнером, той завжди може 

встановити факт наявності стеганоканалу. 

Незважаючи на тривіальність даного випадку, у ряду 

робіт приводиться його інформаційно-теоретичне 

обґрунтування. Набагато цікавішим бачиться сценарії, 

коли контейнери відомі приблизно, з деякою 

похибкою (при додаванні до нього шуму). У цьому 

випадку існує можливість побудови стійкої 

стеганосистеми [2]. 

Атаки на основі обраних порожніх контейнерів. У 

даному випадку порушник здатний змусити 

користуватися запропонованим ним контейнером. 

Останній, наприклад, може мати більші однорідні 

області, і тоді буде важко забезпечити таємність 

вбудовування. 

Атаки на основі відомих математичних моделей 

контейнерів або його частин. При цьому атакуючі 

намагаються визначити відмінності підозрілих 

повідомлень від відомих йому моделей. Наприклад, 

можна припустити, що біти всередині певної частини 

зображення є корельованими. Тоді відсутність даної 

кореляції може бути сигналом про наявне приховане 

повідомлення. Завдання того, хто вбудовує 

повідомлення, полягає у тому, щоб не порушити 

статистичні ознаки контейнера. Відправник і той, хто 

атакує, можуть мати у своєму розпорядженні різні 

моделі сигналів, тоді в інформаційно-приховуючому 

протиборстві, переможе той, хто має ефективнішу 

(оптимальнішу) модель. 

Найбільш прості атаки – це суб’єктивні. Уважно 

розглядаються зображення, прослуховується 

звукозапис зі спробами знайти ознаки існування 

прихованого повідомлення. Зазвичай це перший етап 

зламу стеганосистеми. У більшості випадків 

виділяють такі етапи зламу стеганографічної системи 

[3]: 

 виявлення факту присутності прихованої 

інформації; 

 видобування прихованого повідомлення; 

 видозміна (модифікація) прихованої 

інформації; 

 заборона на здійснення будь-якого пересилання 

інформації. 

Однією з задач стеганографічного аналізу є 

дослідження наслідків застосування стеганографічних 

перетворень. Застосування конкретного 

стеганографічного методу вимагає від стегано-

аналітика індивідуального підходу до його 

дослідження.  

Основна мета атаки на стеганографічну систему 

аналогічна атакам на криптосистему з тією лише 

різницею, що різко зростає значимість активних 

(зловмисних) атак. Будь-який контейнер може бути 

замінений з метою видалення або руйнування 

прихованого повідомлення, незалежно від того, існує 

воно в контейнері чи ні. Виявлення існування 

прихованих даних зберігає час на етапі їхнього 

видалення, тому що буде потрібно обробляти тільки 

ті контейнери, які містять приховану інформацію. 

Навіть за найкращих умов для атаки, задача 

видобування прихованого повідомлення з контейнера 

може виявитися дуже складною. Однозначно ствер-

джувати про факт існування прихованої інформації 

можна лише після її виділення в явному вигляді. Іноді 

метою стеганографічного аналізу є не алгоритм 

взагалі, а пошук, наприклад, конкретного 

стеганоключа, що використовується для вибору бітів 

контейнера в стеганоперетворенні [4]. 

III. Висновок 

Підводячи підсумок, розглянемо більш детально 

методи захисту від таких атак саме на системи 

цифрових водяних знаків. Можливим способом 

захисту є використання блокового детектора. 

Картинка, що містить ЦВЗ, розбивається  на певні 

блоки, потім до кожного із них застосовують різні 

афінні перетворення, фіксуючи різницю між 

початковим блоком і зміненим. Модифікації, які 

найбільше будуть змінювати блоки, вважаються 

такими, що здійснив порушник. Також, при 

застосуванні зворотного перетворення до виявлених, є 

можливість отримати початкове зображення.   

Також побідним атакам можна запобігти, якщо 

вбудовувати ЦВЗ у дуже  помітні частини 

зображення, які не можливо  модифікувати без 

спотворення зображення.  

Протидією атакам на виявлення або можливе 

видалення цифрового водяного знака є адаптація 

спектра ЦВЗ до спектра сигналу-контейнера. Через те, 

що спектральна густина ЦВЗ менша за спектральну 

густину контейнера, то виявити такий ЦВЗ 

надзвичайно важко. На практиці адаптація спектра 

ЦВЗ можлива лише за наявності контейнера.  

Щоб захистити інтелектуальну власність в 

стеганосистемах можна скористатися класичним для 

криптографії протоколом з мітками часу [5]. Цей 

метод  полягає у тому що у цифровий водяний знак 

вбудовується мітка часу. Певна особа, що має більш 

ранню мітку часу вважається справжнім власником.  

Всі вищеописані методи можуть будуть 

ефективними у боротьбі з атаками на стегаграфічні 

системи. 
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Abstract - The issues of using neural networks in user 

identification are considered. The efficiency of neural network 

architectures for different identification approaches is 

compared. The effectiveness of the use of neural networks for 

user identification is substantiated. 
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розпізнавання обличчя, ідентифікація за поведінкою, 

самоорганізаційні карти Кохонена. 

I. Вступ 

Робота багатьох організацій, компаній і звичайних 

користувачів стала в значній мірі залежати від 

надійного функціонування комп'ютерних систем. На 

комп'ютерні системи покладається завдання 

збереження і обробки даних, які часто мають дуже 

велику цінність. Отримання несанкціонованого 

доступу до них має вкрай небажані наслідки для 

власників цієї інформації. Тому проблема захисту 

комп'ютерних систем від зловмисного вторгнення є 

актуальною.  

Ефективними методами ідентифікації користувача є 

методи засновані на аналізі біометричних даних. В 

таких методах дуже важлива інваріантність при 

спотворенні даних, що обумовлює часте 

використання в них нейронних мереж. 

Найпоширенішими є методи біометричної 

ідентифікації при яких не потрібно спеціальне або 

дороге устаткування, до них належать: ідентифікація 

за обличчям, голосом, клавіатурним почерком та 

поведінкою. 

Особливістю використання нейромереж є 

необхідність їх ретельного налаштування для 

отримання задовільного результату ідентифікації. 

Налаштування нейронної мережі для вирішення 

конкретної задачі проводиться в процесі навчання на 

наборі тренувальних прикладів. Таким чином, не 

потрібно вручну визначати параметри моделі 

(вибирати ключові ознаки, визначати їх 

взаємовідношення) - нейронна мережа визначає 

параметри моделі автоматично в процесі навчання. 

При цьому відбувається неявне виділення ключових 

ознак всередині мережі, визначення їх значимості і 

системи взаємовідносин між ними. Архітектура 

нейронної мережі і процедури навчання дозволяють 

гнучке налаштування під конкретну задачу.  

Для вирішення завдання ідентифікації можуть 

застосовуватися різні архітектури нейронних мереж. 

Основними з них є: багатошаровий персептрон, 

радіально-базисні нейронні мережі, самоорганізаційні 

карти Кохонена, згорткові нейронні мережі. 

Найбільш популярними нейронними мережами, що 

застосовуються для ідентифікації користувачів за 

зображенням обличчя, є багатошарові персептрони, 

так як вони прості в реалізації і потребують невеликої 

кількості операцій при обрахунку [1]. Однак вони не 

повністю забезпечують необхідну надійність і 

універсальність тому, що не володіють інваріантністю 

до зміни масштабу зображення, повороту і дуже 

чутливі до зміни умов зйомки, фону і шумів на 

зображенні, через що їх зазвичай комбінують зі 

загортковими нейромережами.  

Комбіновані методи використовуються при 

ідентифікації користувачів за обличчям. Спеціалісти з 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) досягли 

99,38% точності ідентифікації людини на зображенні, 

використовуючи декілька нейромереж з різними 

архітектурами. Точність підвищувалася і при 

попередній обробці вхідних даних 

самоорганізаційними картами Кохонена. При 

ідентифікації особи за обличчям з використанням 

частотних характеристик всього зображення та 

трьохшарової нейронної мережі відзначено 100% 

точності розпізнавання особи в дослідженнях MIT. 

При ідентифікації за обличчям, неможливо 

застосовувати самоорганізайійні карти Кохонена та 

радіально-базисні нейронні мережі без попереднього 

аналізу зображення іншими методами, наприклад 

вилученням ознак методом головних компонент або 

розрахунок коефіцієнтів вейвлет-перетворень. 

Основним недоліком цих нейронних мереж є те, що 

зображення представляється у вигляді n-мірного 

вектора, який не враховує двовимірну організацію 

пікселів, а тому такі мережі не володіють 

інваріантністю до зміни масштабу і повороту. 

Принципи роботи даних нейромереж ґрунтуються на 

розбитті зображення на невеликі ділянки та 

ієрархічному зіставленні розташування ділянок і їх 

вмісту. 

Ідентифікація користувача за записом голосу 

засновується на різноманітності сигналу, а саме 

відмінності людських голосів, інтонації мовця, 

варіації у вимові та нормальне варіювання руху 

артикуляторів (губ, щелепи, піднебіння). Мовний 

сигнал можна представити як вектор ознак в деякому 

параметричному просторі. Нейронні мережі, такі як 

згорткові,  застосовуються для виділення таких 

особливостей та побудови вектору ознак. Даний 

вектор характеризує вимову звуків конкретним 

користувачем. В процесі розпізнавання нових мовних 

зразків, вони порівнюються з векторами ознак, вже 

наявними в базі, використовуючи деякі функції, 

наприклад косинус подібності. 

Для вирішення задачі ідентифікації користувача за 

голосом може використовуватися багатошаровий 

персептрон [2]. Кількість нейронів у вхідному шарі 

відповідає розмірності вектора ознак. Параметри 

прихованих шарів (кількість і розмірність) 

визначаються експериментально за критерієм 

мінімізації помилок навчання нейронної мережі. 

Кількість нейронів вихідного шару мережі відповідає 

кількості користувачів, зареєстрованих в системі. 

Нейромережа з одним прихованим шаром, який 
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складається з 10 елементів, показала коефіцієнт 

точної ідентифікації користувача 93.97%. Недоліком 

такої архітектури є необхідність перебудови мережі 

при реєструванні нового користувача. 

Ідентифікація за клавіатурним почерком 

використовує динаміку введення тексту, та частоту 

виникнення помилок для визначення особи 

користувача. Для цього користувачу потрібно ввести 

деякий контрольний текст при вході в систему. Аналіз 

може проводитись різним типом нейронних мереж – 

ієрархічна мережа, самоорганізаційні карти Кохонена, 

мережа з прямим розповсюдженням сигналу. При 

використанні ієрархічної мережі, мінімальна кількість 

повторень контрольного тексту, при якій відбувається 

коректна процедура розпізнавання зареєстрованого 

користувача складає п'ять разів. Істотним недоліком 

ієрархічної мережі є невелика кількість користувачів 

– приблизно 50 осіб [3]. Використання нейронної 

мережі Кохонена можливо в якості вторинної 

ідентифікації, так як ієрархічна мережа не завжди 

здатна відокремити вхідні дані зареєстрованого 

користувача від незареєстрованого. Мінімальна 

кількість повторів введення ключового тексту для 

коректного розпізнавання користувача, при 

використанні самоорганізаційних мереж Кохонена, 

складає 10 разів. Нейронна мережа з прямим 

розповсюдженням сигналу стійко розпізнає 

користувачів, але їх кількість також істотно 

обмежена.  

Аналіз, за допомогою нейронних мереж, 

клавіатурного почерку користувача, під час його 

роботи з системою, має вищу точність, ніж 

використовуючи інші методи. Але недоліками 

застосування нейромереж в цьому випадку є: 

необхідність виконання значної кількості операцій на 

кожній ітерації; складність детального налаштування 

параметрів при побудові мережі для зменшення 

затрат ресурсів; тривалий процес навчання мережі до 

початку її роботи. 

Реалізація ідентифікації користувача за поведінкою 

класичними методами програмування не 

представляється можливою. Програмна модель 

повинна мати можливість навчатися і змінювати свою 

структуру з огляду на можливі зміни поведінки 

користувача, тому більш ефективним є використання 

нейронних мереж. Ідея застосування нейронних 

мереж при ідентифікації за поведінкою, полягає в 

тому, щоб налаштувати мережу на начальній вибірці, 

яка характеризує поведінку користувача або системи 

під час його роботи. Як вихід мережі служить деякий 

прийнятий коефіцієнт "нормальності поведінки". В 

процесі налаштування нейронної мережі виявляються 

і фіксуються приховані закономірності, присутні у 

вхідних даних. Після навчання нейронна мережа 

може аналізувати інформацію про роботу 

користувачів і виявляти відхилення від їх звичної 

поведінки в системі. Якщо реальна поведінка 

користувача відрізняється від очікуваного нейронною 

мережею, то робиться висновок про наявність 

аномалії в системі і можливе порушення її безпеки. 

При цьому для повної і точної побудови шаблону 

поведінки користувача враховується перелік команд 

які часто виконує користувач та послідовність їх 

виконання. Для побудови шаблону поведінки 

користувача також можуть використовуватися: час, 

коли користувач зазвичай працює; набір команд, з 

яких він починає робочу сесію; характеристики 

використання ресурсів системи, тощо. Ці параметри 

подаються на вхід нейронної мережі. Виходом мережі 

являється єдиний нейрон, що приймає значення 0 для 

користувача з нормальною поведінкою, і значення 1 

для поведінки, "не схожої" на нормальну.  

Для ідентифікації за поведінкою також можливо 

будувати нейронну мережу для кожного користувача 

системи, яка навчається прогнозувати наступну його 

команду на основі попередніх [4]. Така нейромережа 

може моделювати поведінку даного користувача. 

Якщо реальна поведінка користувача в системі 

суттєво відрізняється від прогнозованого мережею, то 

з високою ймовірністю можна стверджувати, що в 

системі працює сторонній користувач. Такий підхід 

має наступні переваги: незалежність від кількості 

користувачів в системі, оскільки з кожним 

користувачем зв'язується окрема нейронна мережа; 

можливість адаптації до зміни поведінки 

користувачів. Дослідження показали, що нейронна 

мережа здатна відрізнити аномальні дані від 

нормальних, тобто виявити незареєстрованого 

користувача.  

 

ІІ. Висновок 

Отже, методи ідентифікації користувачів на основі 

нейронних мереж мають високу точність 

ідентифікації та здатні адаптуватися до зміни 

характеристик користувача. Різноманітність 

архітектур нейромереж дозволяє створювати мережу 

під конкретну задачу для досягнення максимальної 

точності ідентифікації при мінімальних затратах 

ресурсів.  
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Анотація: Фішинг - один із найнебезпечніших видів 

кібератак у сучасному суспільстві. Особливу небезпеку 

цей тип атак має неможливість застосовувати суто 

технологічні рішення для їх запобігання. Фішинг 

внутрішньо намагається використати людські 

слабкості та психологію, що робить неможливим або 

дуже важким розробити суто технологічне рішення. 

Загальновизнана думка, що навчання користувачів та 

підвищення рівня їх обізнаності є найшвидшим та 

найнадійнішим способом підвищення безпеки від 

фішингових атак. У цій роботі представлені результати 

кількох експериментів із імітованими фішинг-атаками в 

Литві Результати показують, що якщо організація має 

жорсткішу політику кібербезпеки, зловмисники з 

меншою ймовірністю обдурять працівників. Інше 

опитування показує, що багато ІТ-користувачів занадто 

оптимістично ставляться до своїх здібностей 

розпізнавати фішинг-атаки. 

Keywords - social engineering, phishing, phishing awareness, 

cyberattack, cybersecurity. 

I. Introduction 

Despite steady and often rapid development of 

technologies at least one factor remains constant - human 

beings using these technologies. Even the best designed 

technologies often can’t prevent from many types of 

human errors. Sometimes it is stated that recent advances 

in technologies (including information technologies) 

showed that the crucial element in any modern 

technogenic system is not the technologies but humans. 

Human errors could be accidental and deliberate (more 

precisely deliberately invoked independently from the 

fact who was the organizer). The process of protecting 

cyberspace from attacks has come to be known as 

cybersecurity. The term knowledge worker is used for 

more than 50 years and describes the basic characteristics 

of employee whose main capital is knowledge. The most 

powerful tool an attacker can use to access this 

knowledge is social engineering: manipulating person 

into giving the information to social engineer. It is 

superior to most other forms of hacking in that it can 

breach even the most secure systems, as the users 

themselves are the most vulnerable part of the system. 

What concerns cybersecurity it has been found that often 

it is easier to get sensitive information by persuasion or 

goodwill rather than to try to break the system using 

weaknesses of technology or to find the holes in security. 

Not surprisingly that whole area of social engineering 

methods with the aim to exploit them for the task to break 

IT systems security emerged. Among the different types 

of social engineering methods particular concern to 

security arises from phishing. The word phishing itself 

has many meanings some say it is a brand-spoofing, 

carding, pharming, fraud attack, semantic attack but all in 

all it comes to the same thing that it is an objective of the 

phisher to succeed in tricking the victims into giving 

away their password or account number or any kind of 

personal information which will be useful to the phisher. 

Phishing attack often uses fake websites to take sensitive 

client data. In the year of 2018, the Anti-Phishing 

Working Group (APWG) detailed above 51,401 special 

phishing websites. Another report by RSA assessed that 

worldwide associations endured losses adding up to $9 

billion just due to phishing attack happenings in the year 

2016 [2]. Phishing has been the primary form of many 

successful cyberattacks in recent years including likely 

most famous cyberattack of US Democratic Convention 

in 2016. Phishing also played a role in the first successful 

cyber attack on a power grid, which took place in Ukraine 

in December 2015. IT staff and network administrators of 

various companies that handled power distribution for 

Ukraine were targeted with spear phishing attacks. The 

attack involved the malicious Microsoft Word document 

which when opened activated macros. This example 

shows that how powerful and devastating a well-planned 

and well-executed phishing attack can be. It is also clear 

even trained IT professionals cannot always identify these 

type attacks [3]. 

Despite some attempts to develop automatic tools to 

identify phishing messages and phishing websites and 

their relative success (such tools are usually implementing 

some form of machine learning) there are no technology 

that is able to protect us from phishing attacks. It also 

means that cybersecurity education is and will be 

essential component when ensuring cybersecurity: it is 

necessary to teach both IT professionals and IT users 

about the phishing, to show the dangers of phishing 

attacks and to increase general phishing awareness level. 

This paper presents some of our studies trying to 

evaluate situation with the readiness to recognize and to 

properly react in simulated phishing attack.  

Also it presents some survey results and the comparison 

between the real possibilities to recognize phishing and 

the imagination of IT users about their abilities to deal 

with phishing. 

II. Analysis of phishing methods 

 Social engineering is usually defined as a set of 

methods by which individual or groups of individuals are 

manipulated to provide the access to certain information 

or to provoke certain behaviour of individuals [1]. Trying 

to avoid technical security measures designed to prevent 

the attackers from breaking into the systems they 

developed a whole set of methods and procedures to 

bypass the software tools or hardware elements aimed to 

protect sensitive information. Social engineering is based 

on using psychological stratagems on system’s users, 

thereby obtaining important data, such as usernames, 

passwords, security codes, access codes, credit card 

numbers and additional information for immediate 
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benefits or ulterior ones [4]. Given the fact that there are 

no modern IT systems that are capable to operate 

completely without human intervention and and it is 

unlikely that such systems will appear in the foreseeable 

future social engineering and the ways to fight such 

methods will remain hot topic long enough. 

Methods of social engineering has been used from 

ancient times. But it was in 1979, when famous pioneer 

hacker Kevin Mitnick introduced a new concept related to 

the art of persuasion, by taking into consideration the 

technical aspects of this science. This new domain was 

called social engineering. Mitnick demonstrated that 

despite the numerous measures of assuring information 

security and the latest technologies, security is as strong 

as its weakest link, the human. 

One of the most popular social engineering methods is 

phishing. Phishing is a social engineering technique that, 

through the use of various methodologies, aims to 

influence the target of the attack to reveal personal 

information, such as an email address, username, 

password, or financial information. This information is 

then used by the attacker to the detriment of the victim 

[5]. The term phishing is derived from the word “fishing”, 

spelt using what is commonly known as Haxor or L33T 

Speak. The logic of this terminology is that an attacker 

uses “bait” to lure the victim and then “fishes” for the 

personal information they want to steal. It is very 

widespread form of computer security attacks: IT security 

company surveyed more 15000 IT professionals from all 

over the world and found that 83% of them experienced 

phishing attacks in 2018 (comparing with 76% who 

experienced such attacks in 2017). 

Phishing attacks can have a great range of targets 

depending on the attacker. In recent years the main 

attention of phishers has been SaaS (Software as Service) 

and webmail which accounted for about 33% of all 

phishing attacks against a range of industry sectors [3]. 

Phishing attacks could be of different types according 

the audience the attackers tries to influence. They could 

be the generic email phishing that is looking for anyone 

who has a PayPal account in example. Such type of 

phishing is called bulk phishing. They are usually 

relatively well identifiable as phishing attacks. But due to 

their cheap nature and potentially large number of people 

who could be approached during the same attack remains 

as a popular type of phishing (even very small success 

ratio may prove to be good enough for the attackers due 

to high number of potential victims). Phishing can go to 

the other extreme where the email is targeted at literally 

one person. The attacker will spend time and take great 

care to craft an email for one person, usually because of 

the access that they have. Such type of phishing is called 

spear phishing. It is significantly more expensive type of 

phishing since often requires the detailed analysis of the 

potential victim and his/her environment, requires more 

time to craft the phishing messages and often needs to get 

access to sensitive or individual information that the 

potential victim can have and treat as unknown to others. 

In the development of spear phishing attacks usually a big 

groups of people takes part including state institutions 

from adversary countries (likely most famous phishing 

attack was the attack on US Democratic Party National 

Convention and US Presidential Candidate Hilary Clinton 

election campaign manager John Podesta). Because spear 

phishing attacks are expensive only so called high value 

targets are attacked. The term whaling (as it goes after the 

whales, the big fish.) sometimes used to distinguish the 

situations when phishing attack was carried out on very 

important targets (CEOs, high ranking politicians, etc.). 

Smishing is another version of phishing: smishing is an 

attack that uses text messaging or SMS (short message 

service) to get our attention. A message that comes into 

victim’s cell phone through SMS that contains a link to 

click. It became classic among the attackers that smishing 

messages imitates the SMS message from potential victim 

bank. Special type of phishing attacks is vishing: in this 

case the attackers are using the voice call (hence the letter 

V in the name of the attack type). Search engine phishing, 

also known as SEO poisoning or SEO trojans, is where 

the hackers work to become the top hit on a search using 

google or other engines. If they are successful and can get 

someone to click on their link it takes then to their 

(hacker) website. 

But email phishing was and still remains most popular 

type oh phishing since the advent of this method of social 

engineering in 1990s. This could be explained by the fact 

that email based phishing is likely the simplest and 

cheapest form of phishing with the largest set of 

applicable social engineering methods (e.g. in SMS 

messages attackers are restricted by the size of the 

message). 

So-called USB phishing is least popular form of 

phishing (surveys shows that USB phishing attacks are 

experiencing only 3 to 4% of IT professionals). As the 

name suggest USB phishing are using USB keys as the 

main tool to install Trojan or other malware: hacker may 

then leave the infected USB unattended on the floor, in or 

next to a cluster machine, in hallways, restrooms or any 

areas with a relatively high volume of traffic. A user who 

finds a USB drive will often install the device on their 

computer or on a cluster machine to search for 

identifiable information that can be used to locate the 

owner of the USB device. 

III. Awareness as a way to protect against 
phishing attacks 

The wide variety of the forms of social engineering 

methods in general and variety of the phishing attacks in 

particular suggests that the successful protection against 

phishing attacks is extremely complicated task (take into 

the account high creativity of attackers). This is especially 

true because so called human factor is intrinsic 

component of these attacks. It means that purely 

technological solution to protect the IT systems users 

against phishing attacks is unlikely in the foreseeable 

future (two level authentification and anti-spam software 

filters are likely the single technological means that 

allows partially to reduce the danger of successful 

phishing attacks). 

It is widely acknowledged that teaching how to 

recognize the phishing, simulated training attacks and 

increase of overall awareness about the dangers of 
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phishing attacks is the most effective way to increase both 

companies and personal security in IT systems. The 

learning should involve whole personal of the company 

and not to be restricted by several people in higher 

positions. Employees are actually a very important line of 

defense against cyber scams that affect businesses, and 

education on email security is crucial. It’s relatively 

simple, and everyone should know the mantra of never 

risking anything when they have the slightest doubt of the 

legitimacy of a specific email. Every employee needs to 

know that links in important emails should not be clicked. 

If you can’t identify that the email is coming from a 

legitimate source, it’s far better to reject the email or 

report the email to your IT support, so they can analyse it. 

Employees must know that banks and other regular 

business will never ask users to send personal information 

via email. Each employee must know that software 

installed in his/her working place should be regularly 

updated. The companies email servers must use the 

newest versions of antispam filters. 

All these recommendations sounds simple, they are 

really easy to implement but as everything involving 

human factor can’t guarantee that implementation of them 

will lead to efficient results. E.g. IT administrators may 

know that it is necessary to update software used in 

company regularly but the knowledge will not guarantee 

that they will do this in practice as well as employees may 

perfectly know that they must not open unknown or 

untrusted links in their emails but this knowledge can’t 

guarantee that they will not open them in practice. 

One of the ways to increase the awareness about 

possible phishing is to use simulated phishing attacks. 

Typically a part of user security awareness, phishing 

simulation training is one of the cyber security measures 

being used to help stop attempted phishing incidents. 

Phishing simulation helps employees recognize, avoid, 

and report potential threats that can compromise critical 

business data and systems, including phishing, malware, 

ransomware, and spyware. As a part of user security 

awareness, phishing simulation training provides 

employees with the information they need to understand 

the dangers of social engineering, detect potential attacks, 

and take the appropriate actions to protect your business 

with security best practices. These attacks may be 

organized within the company (especially true for big 

companies) or with the help of third party. 

The discussion presented leads to the question: how can 

the enterprise to increase the awareness of its employees 

to potential phishing attacks. We hypothesize that people 

inevitably looses the attention and awareness in time if 

longer period they not faced phishing attack and if they 

not experienced the unpleasant results of such attacks. To 

increase the awareness enterprise needs to organize 

simulated phishing attacks on more or less regular basis. 

The regularity of phishing trainings and simulated attacks 

as well as their intensity and the level of sophistication 

remains open question. Aiming to clarify at least some 

issues in this respect our group initiated international 

phishing training and project Cyberphish. The project 

aims to prepare training materials both for educational 

establishments and for businesses. 

IV. Preparedness to recognize phishing 
attacks: goals and reality 

In order to evaluate actual status of general audience to 

recognize and respond properly to the potential phishing 

attacks several experiments has been carried out. 

The first experiment included simulated phishing 

attack. This attack has been performed on the employees 

on two municipalities in Lithuania. These municipalities 

aren’t among the big municipalities (both are among the 

smaller municipalities in this country) but due to their 

geographical location and the history of economical 

development has dominant urban population. The 

simulated attack was performed in full correspondence 

with the requirements of ethical hacking: the permission 

to carry out the attack was obtained from responsible 

superiors and responsible authorities. After the attack the 

employees were immediately informed and they were 

explained that simulated phishing attack has been carried 

out and all information given by the municipal 

“employees” was irrevocably destroyed. Researchers used 

only publicly available information about the municipal 

employees from open sources when planning the attack. 

In both cases researchers used email addresses and names 

of employees available on municipal website. It is very 

difficult to avoid making public such information because 

hiding it could disrupt efficient functioning of the 

municipality. The goal of the attack was to provoke 

employees present personal or confidential information. 

The accuracy of the provided information wasn’t checked 

since often this will go in conflict with the principles of 

ethical hacking. The very similar to the original but fake 

municipal websites were created by researchers for the 

simulated attack. The information about recently 

introduced new requirements for the municipal employees 

has been used as the element to provoke the interest and 

to make the attack more realistic. 

In one municipality phishing emails were sent to 50 

employees while in other 44 employees received phishing 

emails. In the first case the attack was active for one day 

while in the second case the attack was active 5 days. 

The results showed that in the second municipality 

phishing link has been opened by 29 persons (58%) of 

surveyed employees while in the second municipality the 

phishing link was opened by 19 employees (43%) of 

those who get the phishing email. The fact that someone 

pressed the phishing link itself often is not so important 

but the real danger is the situation when employee is 

giving personal or confidential information. In this survey 

it meant that the employee entered personal data to the 

fake website imitating original municipal website. In the 

second municipality 12 employees (40% among those 

who opened the link or 24% of those who were attacked) 

provided sensitive information to the attackers while in 

the first municipality only 2 employees (10.5% of those 

who opened the link or 4.5% of those who were attacked) 

failed to recognize the phishing and provided sensitive 

information to the hackers. Table 1 provides the 

information about the gender of municipal employees 

who fallen the victims of simulated attack. 
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TABLE 1 
GENDER OF THE EMPLOYEES WHO WEREN’T ABLE 

RECOGNIZE PHISHING ATTACK 

Gender Number of attack victims 

Female 11 

Males 3  

Table 2 provides the information about the age of 

municipal employees who failed to recognize simulated 

phishing attack. The ages of the employees were collected 

only for the second municipality. 

TABLE 2 

AGES OF THE EMPLOYEES WHO WEREN’T ABLE 

RECOGNIZE PHISHING ATTACK 

Age Number of attack victims 

20-29 3 

30-39 6 

40-49 1 

50-59 2  

The results of the simulated attack shows very different 

results for different municipalities. This could be 

explained by the fact that these municipalities provides 

very different policies in respect to cybersecurity: in the 

case of the first municipality this policy is stricter and 

more demanding from employees and this likely gives the 

better results. Another observation is that younger 

employees are more eager to provide the sensitive 

information than older employees. We tend to explain this 

fact by bigger life experience among older employees 

especially in respect to various forms of cheating they 

saw. The results also suggest that female employees are 

more likely do not recognize phishing attacks but here we 

need do not forget that there were significantly more 

female employees in the survey (the ratio was 70/30) and 

if we will evaluate the relative ratio then the difference 

between female and male attack victims will be not so 

big. These results well fits with the Ponemon institute 

survey carried out in 2020: investigating the situation in 6 

different countries (US, UK, Germany, France, Sweden, 

Australia) researchers found that users in France are most 

worried about phishing attacks (57% of all French users 

are worried about becoming phishing victim) while users 

in Sweden are worried about this type of attacks least 

(43% of Swedish users are worried about this). Looking 

what causes such difference survey showed that in 

Sweden was the biggest proportion of enterprises having 

strictly enforced security policy (57%) including trainings 

while in France the proportion of companies with strictly 

enforced security policy was the lowest (30% only) [6]. 

The second survey included questionnaire with various 

questions were the respondents needed to express their 

opinion about their preparedness to recognize phishing 

attacks. Also they were provided with different examples 

of phishing attacks (together with non phishing emails, 

SMS messages, etc.) and were asked to recognize the 

suspiciuos ones. The goal of the survey was to evaluate 

actual level of preparedness to recognize phishing to the 

self-evaluation of participants. The survey was carried out 

in several countries but here only the findings in 

Lithuania are presented. 

93 respondents from Lithuania participated in the 

survey: 34 men and 59 women; with doctoral degree (12 

respondents), studying at university (40 respondents), 

bachelor degree (14 respondents), master’s degree (20 

respondents), 7 respondents did not provide education 

level. 11 participants were business owners, 52 students, 3 

self employed, 27 employed. 17 respondents indicated 

that they have participated in training, workshop or 

studies on cybersecurity or phishing specifically while 76 

respondents they have never participated in any training 

related to cybersecurity. Despite the lack of formal 

training more than a half of the respondents indicated that 

they have studied by themselves some cybersecurity and 

phishing topics. These suggest that cybersecurity and 

phishing is hot topic but we need do not forget that about 

40% respondents never studied cybersecurity or phishing 

topics. Whaling, clone phishing, spear phishing and 

smishing are least familiar types of phishing to 

respondents: between 30 and 45 respondents said that 

they are completely not aware about such types of 

phishing. Between 48 and 42 respondents slightly or 

moderately know about cat phishing, Spray and Pray, 

content injection. Not surprisingly but malvertising and 

whishing are very well known phishing types for 

respondents: more than 70 respondents told that they are 

well familiar with such types of phishing (see Graph 1). 

When asked about the consequences of phishing 10-15% 

of respondents still think that any consequences will not 

occur after malware and ransomware installation. About 

25% of participants are convinced that after the incident 

the identity could be stolen and access to the systems to 

launch future attacks could be provided. Most participants 

(90-80%) are convinced that sensitive data, usernames 

and passwords, credit card data and client data could be 

stolen. 20% of respondents acknowledged that they 

already were phished (see Graph 2). How accurate this 

estimate is difficult to evaluate: it is suspicion that some 

people avoid to acknowledge the fact that they were 

phished. Most of the respondents who were phished said 

that clicking the link in the email (15 cases) or opening 

the attachment (5 cases) were the main sources of the 

attack. Only 3 respondents said that they were phished 

using other methods like providing sensitive information 

by phone or email. The main reasons why respondents 

were phished they provided answers "I was distracted" 

(12 answers) and "I was curious" (6 answers) or "I was in 

a hurry" (6 answers). 

GRAPH 1 
USERS’ AWARENESS ABOUT DIFFERENT TYPES OF 

PHISHING 
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The respondents were fairly accurate when talking 

about the properties of emails or SMS messages that 

could indicate they are potential phishing emails or SMS 

messages. The most important and important criteria in 

recognising a suspicious email is if the sender’s domain 

does not look genuine (89 answers) or other 

inconsistencies in the email addresses (86). More than 84 

respondents also stressed next criteria: if the sender asks 

to provide sensitive information (84 respondents), if the 

embedded links in the email are not the same as real 

hyperlink (83). Slightly important criteria were: general 

greeting (16 respondents), spelling and grammar mistakes 

(8 respondents), no signature or important information (8 

respondents), curiosity, need to find out more (8 

respondents). As not important criteria respondents 

indicated: generic greeting (8 respondents), curiosity, 

need to find out more (4 respondents), 

unexpected/unusual attachment (1 respondent) and no 

signature or contact information (1 respondent). At the 

same time when given examples of phishing emails and 

messages respondents were not so successful. The 

number of correct answers varied depending on the 

examples presented but the number of correct answers 

varied between 40% and 65%. This leads to the 

observation that respondents tries to overestimate their 

knowledge about phishing and their abilities to recognize 

the phishing in practice. As a direct consequence of this 

observation is the obvious necessity of additional learning 

and training in this area. 

GRAPH 2 

USERS’ AWARENESS ABOUT THE CONSEQUENCES OF 
PHISHING 

 

 

■ Definitely not ■Probably not ■ Probably ■ Very probably ■ Definitely 

V. Conclusion 

Phishing is one of the most dangerous types of 

cyberattacks in modern society. Methods of social 

engineering in general and phishing in particular were 

used in absolute majority of most dangerous and 

successful cyberattacks in recent years. The particular 

danger this type of attacks has due to the impossibility to 

apply purely technological solutions to prevent them. 

Phishing intrinsically tries to exploit human weaknesses 

and psychology what makes impossible or very difficult 

to develop purely technological solution. It is widely 

accepted opinion that the education of users and the 

increase of their awareness level are the fastest and the 

most robust way to increase the safety against phishing 

attacks. 

The experiments with simulated phishing attacks in 

Lithuania showed that organization which has stricter 

cybersecurity policy is less vulnerable to the phishing 

attacks. Less than 5% employees in the first organization 

performed potentially dangerous actions while in the 

second one 24% of employees did unsecure actions. The 

survey showed that most IT users tries to get knowledge 

about cybersecurity threats independently. Many users are 

quite aware about the types of social engineering methods 

used to cheat the people with IT technologies. At the 

same time experiment showed that significant gap exists 

between real understanding of social engineering threats 

and methods and how the users imagine those treats. The 

results one more time showed the importance of proper 

cybersecurity education of general audience in modern 

society. 
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Abstract - One of the most popular technical means to use a 

for interception confidential information, a radio listening 

devices, which to use a radio channel as the environment of 

transmission of unsafe signals. Detection and seizure these 

devices a separate and very difficult task in the system of 

measures for protect information. In the report considered the 

method of blocking technical channels of speech information 

leakage, formed by radio listening device, located on the 

objects of information activities. The simulation results are 

presented, aimed at determining the parameters of protect 

signals that can ensure the destruction of active signals of 

radio listening device. Basic recommendations have been 

formulated to exclude the possibility of interception of 

information by channels of radio listening devices. In the 

future, it is planned to conduct research to determine the 

parameters of protect signals that provide blocking of digital 

signals of radio listening devices. 

Ключові слова – радіозакладний пристрій, небезпечний 

сигнал, захисний сигнал, результуючий небезпечний 

сигнал, інформативні параметри сигналу, комбінована 

активна завада, прицільні завадові сигнали. 

I. Вступ 

В умовах глобальної інформатизації суспільства 

реальна безпека держави обумовлюється безпекою її 

інформаційних ресурсів і технологій. Це пояснюється, 

зокрема, тим, що частка конфіденційної інформації в 

загальному інформаційному потоці являє собою 

значну частину.  

Заходи з протидії зловмисним діям повинні повною 

мірою перекривати загрози і вразливості 

інформаційної безпеки об’єктів інформаційної 

діяльності. Важливим завданням на об'єктах 

інформаційної діяльності є забезпечення захисту 

конфіденційної акустичної інформації. 

Одним з найбільш поширених технічних засобів, 

що використовуються для перехоплення 

конфіденційної акустичної інформації, є 

радіозакладні пристрої (РЗП), які використовують 

радіоканал, як середовище передачі небезпечних 

сигналів.  

Основним місцем встановлення радіозакладних 

пристроїв є внутрішні приміщення як державних 

об'єктів і закладів, так і комерційних структур. 

Виявлення і вилучення цих пристроїв являє собою 

окрему і досить складну задачу в системі заходів 

захисту конфіденційної акустичної інформації.  

II. Сигнали сучасних РЗП 

Найпоширенішим видом радіозакладних пристроїв 

є аналогові РЗП з амплітудною, частотною та 

фазовою  модуляцією. 

В останні роки розвиток РЗП йде в напрямку 

підвищення приховування передачі отриманої 

інформації шляхом застосування і використання в 

радіозакладних пристроях спеціальних сигнально-

кодових конструкцій і в зменшенні часу, необхідного 

для передачі інформації [1]. 

Слід зазначити, що в даний час найбільш 

ефективними в приховуванні факту свого 

функціонування є два типи радіозакладних пристроїв: 

ті, що використовують шумоподібний сигнал, і 

пристрої з сигналами надкороткої передачі. При 

цьому варто врахувати, що сучасні РЗП в більшості 

випадків використовуються в межах промислово 

розвитих індустріальних центрів. Це призводить до 

того, що пошукові бригади здійснюють пошук і 

виявлення небезпечних сигналів радіозакладок в 

неоптимальних умовах, обумовлених відсутністю 

апріорних відомостей про небезпечний сигнал і місце 

розташування РЗП, особливостями поширення радіо 

сигналу в умовах міста та конкретного приміщення й 

екрануванням небезпечних сигналів несучими 

конструкціями будинків і міжповерхових перекриттів. 

В доповіді розглянуто сигнали сучасних РЗП, 

зокрема прості аналогові сигнали з амплітудною, 

частотною та фазовою  модуляцією; складні аналогові 

сигнали; шумоподібні сигнали; сигнали надкороткої 

передачі. 

III. Сутність методу блокування каналів 
активних РЗП 

Для прикладу розглядається частотно-

модульований сигнал РЗП (рис. 1).  

 

 
Рис.1.  Зображення частотно-модульованого 

сигналу радіозакладного пристрою 

 

Сутність запропонованого методу полягає в 

застосуванні комбінованої активної завади (захисного 

сигналу), спрямованої на руйнування інформативних 

параметрів небезпечного сигналу радіозакладного 

пристрою [2].  

Засобами радіомоніторингу визначається несійна 

частота РЗП (небезпечний сигнал). Після виявлення 

несійної або несійних небезпечного сигналу для 

активної протидії використання створеного 

зловмисником каналу витоку інформації, формуються 

захисні сигнали за наступними критеріями:  
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- перший сигнал - несійний сигнал, з частотою, 

віддаленою на 10% від частоти небезпечного сигналу 

для створення ефекту биття (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Зображення результуючого сигналу биття 

 

- другий сигнал -  сигнал коливальної частоти в 

межах від 5% до 20% частоти небезпечного сигналу 

(рис. 3). 

 

 
Рис.3. Зображення захисного сигналу коливальної 

частоти 

 

 Зображення результуючого сигналу  

радіозакладного пристрою подано на рисунку 4. 

 

 
Рис. 4. Зображення результуючого сигналу  

радіозакладного пристрою 

 

Нами проведено дослідження щодо блокування  

запропонованим методом аналогових сигналів 

радіозакладних пристроїв з різними видами модуляції 

несійної частоти. 

В доповіді наводяться результати математичних 

розрахунків, виконаних з використанням мови 

програмування Python та імітаційного моделювання 

впливу прицільних завадових сигналів на 

інформативні параметри небезпечних сигналів з 

використанням пакету LabVIEW версії 20.0.1. 

На рисунку 5 подано блок-схему об’єктного 

моделювання сигналів  в програмному середовищі  

LabVIEW. 

 

 
Рис. 5. Блок-схема об’єктного моделювання сигналів  в 

програмному середовищі LabVIEW 

IV. Висновок 

Спираючись на результати досліджень, визначено 

параметри захисних сигналів, спрямованих на блокування  

аналогових сигналів радіозакладних пристроїв з різними 

видами модуляції несійної частоти.  

В перспективі планується проведення досліджень з 

метою визначення параметрів захисних сигналів, які 

забезпечують блокування цифрових сигналів РЗП.   
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Abstract – The number of customers who use Internet 

banking due to its convenience is constantly growing. 

Research analysis has shown that insufficient attention is paid 

to the Internet banking security testing system. As a result of 

the research, a general system of compliance verification for 

the security of Internet banking was formed. 

Ключові слова – інтернет-банкінг, тестування безпеки, 

автоматизація тестування. 

I. Вступ 

З появою та інтенсивним розвитком смартфонів 

кількість користувачів інтернет-банкінгом значно 

зросла. Значну роль у 2020 році в збільшенні 

користувачів дистанційними послугами банку 

відіграли карантинні заходи, які вводилися у зв’язку з 

пандемією. Аналіз наукових праць показав, що 

інтернет-банкінг був і залишається предметом 

наукового інтересу низки вітчизняних і зарубіжних 

вчених. Так, наприклад, інтернет-банкінг 

проаналізовано у роботах Н. Вареник, Д. Вілущ, 

С. Данцева, Ю. Пятак, С. Пиріг та багатьох інших [1]. 

Більшість науковців розглядають інтернет-банкінг з 

точки зору економіки. Проте, деякі фірми, які 

займаються розробкою програмного забезпечення, 

здійснюють дослідження з питань безпеки 

програмного забезпечення. Так, експерти Positive 

Technologies здійснили дослідження з аналізу 

захищеності веб-додатків для дистанційного 

банківського обслуговування. Дослідження було 

направлене на демонстрацію найбільш 

розповсюджених проблем безпеки інтернет-банкінгу. 

В результаті дослідження було встановлено, що: 

більшість онлайн-банків містять критично небезпечні 

вразливості; всі інтернет-банкінги під загрозою; 

механізм двофакторної автентифікації недостатньо 

надійний; куплені рішення менш вразливі; 

продуктивні системи такі ж вразливі як і тестові. 

Також існують дослідження щодо тестування на 

відповідність безпеці мережевих додатків, але 

основна увага приділяється тестуванню протоколів 

додатків, а не прикладних систем, таких як системи 

онлайн-банкінгу. Тестування на основі синтаксису - 

це чорна скринька, методика тестування, керована 

даними. SCL - це мова, призначена для вираження 

синтаксичних та контекстно-залежних обмежень 

протоколів і є компонентом протоколу Tester, який 

використовує синтаксичне тестування для оцінки 

безпеки мережевих додатків. Крім того, технології 

трансформації програмного забезпечення та 

розуміння програм [2] використовуються для 

допомоги у тестуванні безпеки мережевих додатків, 

зосереджених на державних протоколах [3]. 

Слід зазначити, що в сучасних системах онлайн-

банкінгу існують дві потенційні проблеми безпеки. 

По-перше, системи онлайн-банкінгу становлять 

своєрідну програму клієнт/сервер. Більшість 

досліджень систем онлайн-банкінгу зосереджені на 

безпеці на стороні сервера та безпеці мережі (тобто, 

створення захищеного каналу між комп’ютерами 

клієнтів та серверами банку). По-друге, існує безліч 

технологій безпеки, реалізацій та продуктів, які 

можна вибрати та застосувати до систем онлайн-

банкінгу. Однак важко знайти систему тестування, 

якою можуть користуватися самі замовники, щоб 

перевірити, чи працюють ці засоби безпеки належним 

чином [3]. Отже, необхідно вдосконалити систему 

тестування безпеки інтернет-банкінгів.  

II. Постановка завдання 

Метою роботи є дослідження вразливостей 

інтернет-банкінгу та визначення особливостей 

тестування безпеки даного сервісу, узагальнити 

критерії та ідеї, які можуть бути корисними для 

створення підходу до тестування на відповідність 

стандартам безпеки систем онлайн-банкінгу. Нині в 

Україні та світі спостерігається підвищення попиту на 

дистанційні банківські послуги, що визначає 

актуальність даного дослідження. 

III. Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Перш ніж розглянути основні аспекти інтернет-

банкінгу, що поєднує в собі досягнення сучасних 

інформаційних технологій, а також особливості 

банківської сфери, доцільно з’ясувати, що саме 

розуміється під поняттями дистанційного 

банківського обслуговування та інтернет-банкінгу. 

Аналіз наукових публікацій з цього питання наводить 

широкий спектр думок та підходів до його 

визначення. В межах даного дослідження будемо 

використовувати наступне визначення: інтернет-

банкінг – це метод дистанційного управління власним 

банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет 

та з використанням відповідного програмного 

забезпечення та необхідності особистої фізичної 

присутності у відділенні банківської установи. 

Мобільний банкінг - надання послуг дистанційного 

банківського обслуговування з використанням 

мобільних технологій [4]. 

Фінансово-банківський застосунок є 

багаторівневим застосунком з різними 

функціональними можливостями до якого 

залучаються користувачі з різним рівнем доступу. 

Таким чином, банківський застосунок має 

інтегруватися з іншими додатками для здійснення 

фінансових операцій. Операції повинні виконуватися  

у режимі реального часу, і швидкість транзакцій у 

секундах може бути досить висока. 

Крім того, банківський сектор вимагає надійність у 

звітності щоб відслідковувати та записувати усі 

транзакції та взаємодію з користувачами. Таким 

чином виникає необхідність у збереженні та захисті 

бази даних до якої постійно потрібно мати доступ.  
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Слід зазначити, що інтернет-банкінг включає в себе 

мобільний-банкінг, а отже, перед розробниками стоїть 

завдання тестування і мобільних додатків. Тестування 

безпеки інтернет-банкінгу включає автентифікацію, 

авторизацію, захист даних, вразливості для злому, 

управління сеансами тощо.  

Технологія тестування безпеки інтернет-банкінгу 

включає: статичний аналіз, для сканування двійкових 

файлів, щоб швидко знайти та виправити недоліки; 

аналіз програмного забезпечення для виявлення 

недоліків у відкритому коді; безпека веб-додатків; 

здійснення ручного тестування щодо злому з метою 

виявлення вразливості ПЗ; здійснення 

автоматизованого тестування з використанням різних 

інструментальних засобів [4]. 

Слід зазначити, що процес тестування безпеки 

можна розділити на чотири категорії: функціональні 

тести безпеки; нефункціональні тести; ручне 

тестування та перевірка коду; цілісне сканування 

безпеки. 

Інструменти тестування безпеки застосунків 

інтернет-банкінгу стосуються трьох різних 

проблемних галузей: 

 Інструменти статичного аналізу – ретельно 

вивчають шаблони і виявляють вразливість у 

вихідному коді. 

 Інструменти динамічного аналізу – перевіряють 

реакцію інтернет-банкінгу на загальновідомі атаки та 

перевіряють наявність вразливостей. 

 Інтерактивні інструменти аналізу – 

використовують бібліотеку коду протягом певного 

часового інтервалу для створення оновлення версій 

застосунку. Це використовується для виявлення 

якоїсь конкретної поведінки або вразливості. 

У результаті дослідження низки інструментальних 

засобів тестування безпеки додатків банківських 

систем, зокрема інтернет-банкінгу, було виділено 

наступні найкращі практики. 

 Перевірка на наявність неочікуваної поведінки 

або шаблонів. Перевірка, чи працює код звичайним 

способом, є недостатньою. Необхідно створювати 

ситуації, які будуть найбільш неочікуваними для 

застосунку. Це допоможе використати всі аспекти 

застосунку і виявити його вразливості. Така перевірка 

допомагає визначати приховані помилки та дефекти, 

які хакери можуть використати в своїх цілях. 

 Тестування АРІ або іншого зовнішнього 

інтерфейсу. АРІ та інші загальнодоступні інтерфейси 

використовуються в застосунку щоб запропонувати 

розширені послуги та покращити роботу застосунку. 

Але саме через зовнішній інтерфейс може бути 

зламаним через що буде здійснено витік інформації, 

що робить застосунок схильним до загроз. Отже, 

тестування безпеки АРІ обов’язково мають бути 

включені до тестової стратегії.  

 Перевірка середовища розгортання додатку. 

Прогноз помилок, дефектів, помилок сценаріїв в 

середовищі розгортання застосунку є абсолютно 

критичним. Наприклад, якщо застосунок 

розгортається на сервері, необхідно перевірити сервер 

на наявність можливих проблем з конфігурацією або 

відкритими портами. Це гарантує, що конфіденційна 

інформація буде захищена незалежно від кібератак.  

 

V. Висновок 

В даних тезах описано поточні проблеми онлайн-

банкінгу та зазначено про необхідність тестування 

безпеки для онлайн-банківських систем на стороні 

клієнтів. Досліджено поточні категорії, критерії та 

підходи до тестування безпеки та узагальнено систему 

перевірки відповідності для безпеки інтернет-банкінгу.  

Отже, тестування безпеки інтернет-банкінгу включає: 

вирішення питань перевірки відповідності веб-системи, 

що виконується на віддаленому сервері, з використанням 

файлів, які завантажуються, для локального виконання 

або поєднання віддаленого та локального доступу та 

виконання; можливості самотестування та/або офіційне 

сертифікаційне тестування; прийняття рішення про 

наявність або відсутність будь-якого ризику на 

комп’ютері клієнта та на веб-сайті банку. Це передбачає 

надання клієнтам розуміння політики безпеки їх банку. 

крім того, слід розглянути питання юзабіліті. 
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Abstract - The current state of cyberattacks threatens even 

the most secure systems. With each passing day, hackers are 

adopting new technologies to filter systems and exploiting a 

variety of vulnerabilities. Thus, it is very important to develop 

web applications that are not only secure but also resistant to 

various threats. Therefore, mechanisms that can effectively 

assess the stability and security of web applications during the 

development process need to be considered. 

The study used the technique of the fuzzy hierarchy analysis 

process (F-AHP) to assess the sustainable security of web 

applications. This assessment will allow developers to develop 

recommendations that will further allow web applications to be 

more sustainable and secure. 

Ключові слова – стійкість безпеки, F-AHP, MCDM, аналіз 

рішень, безпека додатків. 

I. Вступ 

Веб-додатки являються найбільш поширеною 

технологією надання інформації та послуг через 

Інтернет, тому їхня вразливість залишається одним з 

найбільш поширених недоліків забезпечення захисту 

інформації. Це спричинене популярністю веб-

додатків через віддалену доступність, сумісність між 

платформами, швидкий розвиток тощо.  

Веб-додатки піддаються атакам, які зазвичай 

модифікують конфіденційні дані та впливають на 

доступність сервісів для авторизованих користувачів. 

Проєкт відкритого захисту веб-додатків (OWASP) 

визначив 10 найбільших ризиків безпеки веб-

додатків, які включають некоректну аутентифікацію 

та управління сеансами, підробку міжсайтових 

запитів (CSRF), недостатнє обмеження доступу до 

веб-посилань, ін'єкцію, міжсайтове виконання 

сценаріїв (XSS), незахищені прямі посилання на 

об'єкти, небезпечні переадресування, неправильну 

конфігурацію безпеки, тощо [1]. У літературі [2] 

наявні різні методи для протидії цим вразливим 

пунктам безпеки веб-додатків. 

Захист веб-додатків від зловмисних атак є 

головною метою всіх розробників. Багато веб-

додатків взаємодіють із внутрішньою базою даних 

системи, які можуть зберігати конфіденційну 

інформацію (наприклад, фінансову, про стан 

здоров'я), компрометація якої призведе до порушення 

величезної кількості інформації, як наслідок, 

серйозних економічних втрат, етичні та правові 

наслідки. Особливу увагу необхідно приділити 

стійкості безпеки, як здатності до розробки 

програмного продукту на стійкій основі. Поряд з 

іншими важливими чинниками як стабільність, 

надійність, стійкість також слід розглядати як 

найвищу якість [3]. Організаціям, що розробляють 

веб-додатки, потрібно приділяти симетричну увагу як 

стійкості, так і безпеці веб-додатків одночасно. 

Метою цього дослідження є оцінка стійкості веб-

додатків. Точна процедура оцінки є найкращим засобом 

досягнення стійкої безпеки. Таким чином, це дослідження 

включає характеристики безпеки та стійкості для 

тестування стійкої безпеки веб-програми. Результати 

оцінки, наведені в роботі, допоможуть практикам 

забезпечити стійкість та безпеку на ранній стадії розробки 

веб-додатків. 

II. Забезпечення стійкості безпеки веб-
додатків до різноманітних загроз 

Для розробки безпечного та стійкого до загроз веб-

додатку ключовими умовами є характеристики 

стійкості та безпеки. Важливо зазначити, що процес 

оцінки стійкості безпеки веб-додатків є проблемою 

аналізу рішень, оскільки кожна організація, більш-

менш, сертифікує власні стратегії, процедури та 

керівні принципи. Тому важливо створити 

багатокритеріальну модель оцінки стійкості до загроз 

веб-додатків, для прийняття експертами правильного 

рішення. 

Низка компаній все ще уникають використання 

багатокритеріальних методів прийняття рішень 

(MCDM), вважаючи, що рішення краще приймати 

інтуїтивно. Дослідження [4] стверджують, що 

використання нечітких методів MCDM передбачає 

вибір правильного рішення з поміж альтернатив, 

зберігаючи стійкість безпеки веб-додатків. Отже, 

актуальним є розробка ієрархії, яка розпізнає загрози, 

що впливають на стійкість та безпеку веб-додатків. 

Існує кілька методів, які можна застосувати для 

вирішення таких проблем [5]. Проте, кращою за інші 

процедури MCDA, для визначення стійкості та 

безпеки веб-додатків являється методологія F-AHP 

(fuzzy analytic hierarchy process) – створення 

деревоподібної структури чинників, що визначає 

вплив загроз на веб-додатки. Дана методологія 

забезпечує підтримку прийняття рішень, шляхом 

розбиття, групування, а потім упорядкування їх в 

ієрархічну структуру. Для отримання критеріїв 

пріоритету цей метод використовує порівняння 

критеріїв у парі із визначеною шкалою вимірювань. 

На рис. 1 представлено ієрархію впливу 

характеристик на стійкість безпеки на основі 

дворівневої класифікації зі зв’язками між атрибутами. 

Безпека є важливою характеристикою для 

нормального функціонування веб-додатку після атак 

та різноманітних небезпек. З рис. 1 випливає, що 

конфіденційність, цілісність, доступність (CIA) є 

основними характеристиками безпеки, тоді як 

споживання енергії, веб-оптимізація ресурсів, 

довговічність (EWP) є основними характеристиками 

стійкості, які впливають на стійку безпеку. Крім того, 

підтримка CIA та EPW одночасно може покращити 

стійкість до загроз та безпеку веб-додатків.  

Визначення характеристик з їх інтерпретацією 

визначаються наступним чином: споживання енергії – 



53 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

 
 

Рис.1. Багатокритеріальна модель оцінки стійкості безпеки веб-додатків 

 

це ступінь необхідності енергії програмної системи, 

коли виконання своїх функцій безпеки відповідає 

потребам безпеки веб-додатків. Це основна ідея 

сталого розвитку, на яку слід орієнтуватися при 

оцінці стійкої безпеки. Веб-оптимізація ресурсів – це 

збір методів, доступних ресурсів, включаючи людські 

ресурси, обладнання та фінанси для досягнення цілей 

безпеки та стійкості. Оптимізація веб-ресурсів 

дозволяє досягнення бажаних результатів у межах 

визначеного бюджету та часу з мінімальним 

використанням веб-ресурсів. Довговічність дає змогу 

довше зберігати інформацію з можливістю 

пристосування до змін, не втрачаючи при цьому 

функцій, пов’язаних із якістю. Стійкість – це 

характеристика стійкості, але вона також впливає на 

безпеку. Отже, це поняття розглядається як важливе 

поняття стійкої безпеки. 

Нечіткий процес аналітичної ієрархії – це метод 

аналітичного процесу ієрархії (AHP, вперше 

запропонований Saaty), розроблений із 

використанням теорії нечіткої логіки. Метод F-AHP, 

подібний до методу AHP, встановлює шкалу AHP у 

шкалу нечіткого трикутника, до якої слід отримати 

пріоритет. 

Багатокритеріальна модель оцінки стійкості безпеки 

веб-додатків побудована, використовуючи погляди 

експертів використовуючи мозковий штурм. 
Ієрархічна форма стійкої безпеки допомагає з’ясувати 

взаємозв’язок між характеристиками, які ведуть до 

стійкої безпеки на етапі проєктування веб-додатків. 

III. Висновок 

Здійснено оцінку чинників проєктування стійкої 

безпеки методом нечіткого аналітичного процесу ієрархії 

(F-AHP), які можна інтегрувати під час розробки веб-

додатків.  
Для оцінки ефективних результатів використано 

ієрархію характеристик стійкої безпеки. Ієрархія 

поділяється на дві частини характеристик першого рівня, 

включаючи безпеку та стійкість. В дослідженні 

представлено шість альтернатив для перевірки 

результатів. Згідно даної моделі, суттєвими 

характеристиками на рівнях 1, 2 та 3 є стійкість, 

оптимізація веб-ресурсів та довговічність для оцінки та 

поліпшення стійкої безпеки веб-додатків. Отже, є два 

найважливіші елементи стійкості, а саме 

енергоспоживання та довговічність. Однак CIA є 

основою безпеки. Конфіденційність описується у 

розумінні стійкої безпеки як забезпечення дозволеного 

доступу до конфіденційних та захищених даних у 

стійкому середовищі. Цілісність – це стандарт безпеки, 

що визначається етичними деклараціями та прийняттям 

рішень. Доступність – це здатність користувача 

користуватися послугами в безпечному середовищі.  

Отримані результати під час практичної апробації 

допоможуть розробникам інтегрувати стійку безпеку до 

проєктування веб-додатків під час їх розробки. 
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Abstract - Due to rising traffic rates, increasing number and 

sophistication of attacks and the collapse of Moore's Law, 

developers have recently often implemented in hardware such 

signature-based applications as network intrusion detection 

systems, anti-virus, anti-worms and other information security 

tools, using reconfigurable devices. Many different FPGA-

based multi-pattern matching circuits are known today. To 

effectively use such an approach to build information security 

tools, methods are needed for the quick calculation of its 

properties and characteristics. 

In this work, a method has been proposed for the accelerated 

calculation of technical characteristics of the reconfigurable 

signature-based information security tools. This method allows 

quickly estimating the hardware and time costs of such tools 

without performing a full cycle of a complex and time-

consuming procedure for synthesizing bitstreams for FPGAs. 

Ключові слова – сигнатурні засоби захисту інформації, 

ПЛІС, швидка оцінка технічних характеристик. 

I. Вступ 

У зв'язку з припиненням зростання частоти 

традиційних процесорів, а також через сталий зріст 

кількості та складності зловмисної активності в 

інформаційних системах програмна реалізація 

мережевих систем виявлення вторгнень, антивірусів, 

засобів протидії мережевим хробакам та інших 

додатків, робота яких заснована на сигнатурному 

аналізі, вже не відповідає вимогам щодо швидкодії. 

Тому розробники все частіше звертаються до 

апаратних рішень на базі ПЛІС у вигляді пристроїв 

реконфігуровних уніфікованих обчислювачів (РУО). 

Існує багато підходів до побудови модулю 

розпізнавання (МР) реконфігуровних апаратних 

сигнатурних засобів технічного захисту інформації 

(РАСЗТЗІ). Але найбільш вдалими виявилися схеми 

розпізнавання на основі асоціативної пам'яті (АП), 

фільтрів Блума та скінченних автоматів. Для 

порівняння та поводження з цими рішеннями 

потрібно мати інструменти для швидкої кількісної 

оцінки характеристик РАСЗТЗІ та їх компонентів. 

II. Допоміжні положення 

На основі аналізу сформульованих у попередніх 

роботах автора показників ефективності [1] було 

з’ясовано, що для кількісної оцінки та порівняння 

різних технічних рішень щодо МР РАСЗТЗІ достатньо 

використовувати лише ресурсні (апаратні витрати) та 

часові показники. Часові характеристики нескладно 

звести до єдиної одиниці виміру. Проте щоб 

забезпечити методичну строгість порівняння 

апаратних витрат, необхідно звести підрахунок 

ресурсів різного типу до якоїсь єдиної умовної 

одиниці. В якості такої одиниці пропонується 

використовувати логічну таблицю (ЛТ) як 

мінімальний елемент ПЛІС, тобто вести підрахунки в 

умовних логічних таблицях (УЛТ). 

Використовуючи такій підхід, кількісне значення 

ресурсів R, що потрібні для синтезу деякого 

компоненту обчислювальної структури, може бути 

подано у вигляді: 

 MBFLR   , (1) 

де L – об’єм ресурсів логіки ПЛІС (кількість ЛТ), F – 

ресурси розподіленої пам’яті ПЛІС (кількість 

тригерів), B – об’єм ресурсів блокової пам’яті ПЛІС 

(число блоків BRAM), M – об’єм ресурсів зовнішньої 

пам’яті – бортової пам’яті РУО (у Мбайтах), 

 ,,   – коефіцієнти нормалізації відповідних 

ресурсів відносно УЛТ. 

Теоретично, ресурсні та часові характеристики 

реконфігуровних компонентів можна знайти шляхом 

повного синтезу цифрових схем для ПЛІС за 

допомогою, наприклад, фірмових пакетів. Але цей 

процес є занадто повільним для багатьох застосувань. 

III. Суть методу 

Тому було запропоновано Метод прискореного 

обчислення технічних характеристик реконфігу-

ровних цифрових пристроїв без виконання процедури 

їх синтезу, суть якого полягає у створенні так званої 

функції оцінки (ФО)  . Така функція, маючи на вході 

набір патернів та параметри РУО, здатна з певною 

точністю обчислити об'єм ресурсів R (в УЛТ), що 

вживатиме схема для розпізнавання цього набору 

патернів, та значення часової затримки сигналу в неї 

T (в одиницях часу), яку вона матиме після синтезу: 

         , ,, , ,, PPTR
TR

 , (2) 

де P – набір патернів, які повинні бути розпізнаними, 

  – сукупність характеристик прискорювача,   – 

сукупність вимог користувача системи захисту. 

Функції розрахунку ресурсів 
R

  та часу 
T

 , тобто 

ресурсна складова (РС) та часова складова (ЧС) 

відповідно, залежать від набору патернів, 

характеристик РУО, та вимог користувача, яки є 

кількісними обмеженнями та параметрами задіяного 

підходу до побудови схеми розпізнавання. 

Набір патернів P визначається наступним чином: 

  ,,,,,,,,...,...,
maxmin21 zk

mmppppP  , (3) 

де pppp
k

...,...,,
21

, – власне набір патернів,   – 

кількість патернів в наборі,   – загальна кількість 

символів в наборі патернів, mmin – довжина 

найкоротшого патерну в наборі, mmax – довжина 

найдовшого патерну в наборі,   – функція розподілу 

довжин,   – перша функція самоподоби, 
z

  – перша 

часткова функція самоподоби,   – друга функція 

самоподоби. Патерни pk є фіксованими 

послідовностями символів, код кожного з котрих 

належить до певного алфавіту  . 

Властивості РУО задаються множиною його 
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характеристик, з яких більшість відноситься до ПЛІС: 

   ,,,,,,,,,,,,
RAFPFPFPFP

MTFLBUpzyx , (4) 

де x – число входів ЛТ мікросхеми ПЛІС, що задіяна в 

РУО, y – здатність навантаження (fan-outmax) логічних 

елементів ПЛІС, z – максимальне значення цифрової 

схеми затримки, створюваної на бази ЛТ, p – кількість 

портів блокової пам’яті ПЛІС, U – розмір блоків 

пам’яті BRAM в мікросхемі ПЛІС (у Кбітах), BFP – 

кількість блоків BRAM в мікросхемі ПЛІС, LFP – 

кількість ЛТ в ПЛІС, FFP – кількість тригерів в ПЛІС, 

TFP – максимально можлива швидкодія ПЛІС (період 

тактової частоти), MRA – об’єм бортової пам’яті РУО 

(у Мб),  ,,  – згадані вище коефіцієнти зведення 

ресурсів різного типу до УЛТ, які в загальному 

випадку залежать від типу використаної ПЛІС. 

До множини   належать кількісні обмеження, що 

накладає користувач системи захисту, яки мають сенс 

порогових значень для певних технічних 

характеристик та параметри підходів до побудови 

РАСЗТЗІ. 

З великої кількості підходів до побудови МР 

РАСЗТЗІ та їх модифікацій є сенс обмежитися 

розгляданням ФО лише для найбільш ефективних 

варіантів, до яких згідно попередніх досліджень 

відносяться: базова схема на АП BsCAM, модифікації 

АП – DCAM та DpCAM, повнорозмірний фільтр 

Блума LBF, спрощений фільтр Блума SBF, схеми 

скінченного автомату Ахо–Корасік із зовнішньою 

пам'яттю ACRAM, з блоковою пам'яттю ACBRAM та 

конвеєрна PipACBRAM, а також двокаскадна схема 

на базі геш-функцій та компараторів HRCmp. 

IV. Приклад функції оцінки 

Розглянемо побудову ФО на прикладі базової схеми 

на АП BsCAM. В зв’язку з простотою та регулярністю 

структури цієї схеми [2] її ФО можна знайти шляхом 

прямого підрахунку потрібних ресурсів та часових 

затримок. 

Використовуючи співвідношення (1), отримуємо 

наступний вираз для ресурсної складової ФО для 

схеми BsCAM: 
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 , (5) 

де  x  – функція-кваліфікатор, яка введена для 

врахування числа входів логічних таблиць ПЛІС та 

дорівнює двійці для x < 8 та одиниці для решти 

значень x. 

Вираз (5), який визначає РС ФО для базової схеми 

на цифрових компараторах BsCAM залежить від 

наступних параметрів словнику патернів та ПЛІС: 

   ), , ,,,,( ,
maxminBSCAM

 yxmmRP
RR

 . (6) 

Зауважимо, що в даному виразі відсутні функції 

самоподоби множини патернів. Тобто схема BsCAM 

не використовує надмірність бази сигнатур. Наявність 

лише одного з коефіцієнтів нормалізації ( ) свідчить 

про те, що при реалізації на ПЛІС схеми BsCAM 

використовується два види ресурсів (ЛТ та тригери). 

Часова складова ФО схеми BsCAM може бути 

визначена наступним чином: 

  2RCRBAST
TTT

 , (7) 

де AT, BT та CT – заздалегідь знайдені емпіричним 

шляхом коефіцієнти квадратичної апроксимації 

функціональної залежності максимальної тактової 

частоти синтезованої в ПЛІС цифрової схеми від 

ресурсних витрат, S – коефіцієнт ділення частоти, 

який вказує, в скільки разів відрізняється тактова 

частота всередині "швидких" та "повільних" зон 

згідно техніки поділу схеми на часові зони [3]. 

V. Висновок 

Запропонований в роботі метод прискореного 

обчислення технічних характеристик РАСЗТЗІ та 

знайдені у вигляді ФО функціональні залежності 

дозволили експериментально перевірити теоретичні 

положення низки методів комбінування [4], що 

використовуються для підвищення ефективності 

реконфігуровних засобів захисту інформації. Але ці 

залежності й самі по собі можуть бути використані 

розробниками під час практичної побудови РАСЗТЗІ. 
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Abstract - Let’s consider how operators and other concerned 

parties will solve the issues of 5G usage. In our opinion, 5G 

will only be viable if expenses and power consumption can be 

reduced, which means that deploying and managing sites and 

their power systems should be provided in a completely new 

way. Of course, it is impossible to solve all problems of 5G 

deployment at the first attempt, but operators can fulfil their 

goals of reducing total costs, increasing level of coverage and 

improving energy efficiency if they accept a combination of 

new approaches focused on different aspects of network 

deployment and operations. 

Ключові слова: мережі 5G, LTE, мобільний зв'язок, 

масиви MIMO 

I. Вступ 

З кожним новим поколінням мобільних технологій 

для підтримки зростаючих рівнів трафіку даних, 

збільшується і кількість стільникових сайтів (сайт - це 

місце, де розгортається обладнання базової станції). 

Дана тенденція буде і далі прогресувати у зв’язку з 

введенням 5G. Необхідно підтримувати велику 

різноманітність варіантів використання моделей та 

трафіку, деякі з них висувають високі вимоги до 

доступності та надійності, а також швидкості передачі 

даних. Варіанти використання 5G, в свою чергу, 

будуть спиратися на велику кількість смуг частот. 

Вимоги для 5G будуть виконуватися з використанням 

нового обладнання, таких антен як Massive MIMO 

(множинний вхід, множинний вихід) і базові міні-

макро-станції, які забезпечують продуктивність 

макростільниками в компактному форм-факторі.  

Ці щільні мережі в майбутньому будуть проблемами 

через кількість сайтів, які їм потрібні для роботи. З 

цього можна виділити декілька категорій наслідків, 

які є основними [1]: 

- загальна вартість при збільшенні кількості сайтів; 

- експлуатація і технічне обслуговування (ЕТО) для 

великої кількості базових станцій; 

- проблеми зі споживанням енергії в щільних 

мережах з великими антенними габаритами; 

- 5G потрібно на 300% більше базових станцій для 

того ж рівня покриття, який пропонує LTE, через 

більш високі смуги частот – сайт 5G буде споживати 

на 300% більше енергії, ніж сайт LTE, і буде 

коштувати в чотири рази дорожче, ніж сайт LTE, 

якщо вони будуть розгорнуті таким самим чином. 

II. Можливості вирішення проблем 
впровадження мереж 5G 

Розглянемо, як оператори та інші зацікавлені 

сторони будуть вирішувати ці проблеми. На нашу 

думку, 5G буде життєздатним тільки в тому випадку, 

якщо витрати та енергоспоживання можуть бути 

значно знижені, що буде означати розгортання та 

управління сайтами та їх системами електроживлення 

абсолютно новим способом. З огляду на те, що в 

деяких країнах західної Європи починають включати 

комерційні мережі 5G можна з упевненістю сказати, 

що нові рішення вже починають з'являтися. Звичайно, 

неможливо з першого разу вирішити всі проблеми 

розміщення 5G, але оператори можуть виконати 

поставлені перед ними цілі щодо зниження сукупної 

вартості, підвищенню ємності покриття і підвищення 

енергоефективності, якщо вони візьмуть комбінацію 

нових підходів, орієнтованих на різні аспекти 

розгортання мережі та операції. Також, як і в будь-

якій діяльності вони повинні розробити свою 

стратегію, яка буде враховувати всі специфічні 

складові розгортання 5G мереж, починаючи від 

вибору місць, закінчуючи клієнто-орієнтованістю, 

тобто надання повного спектру послуг в даній мережі. 

Ефективна стратегія розміщення 5G включає в себе 

ключові елементи, такі як форм-фактори нової базової 

станції та антени, оптимізовані процеси затвердження 

майданчика, інтелектуальні системи живлення та 

платформи управління хмарою з підтримкою AI 

(Artificial intelligence штучне інтелект (ШІ)). Якщо все 

запланувати інтегрованим чином, ефект буде значно 

вище. Мережі 5G представляють значні проблеми для 

операторів, коли мова йде про вартість, ефективність 

та споживану енергію. Оператори мобільного зв'язку 

повинні будуть прийняти нові підходи до планування, 

розгортання та управління своїми новими мережами, 

якщо вони хочуть уникнути зростання витрат та 

серйозних збитків для бізнес-кейсу 5G. Спрощені 

структури сайтів, дають можливість їх змінювати та 

масштабувати, швидко та без додаткових витрат на 

розгортання нових базових станцій. Це особливо 

важливо в міських умовах, де буде розгорнуто велику 

кількість майданчиків. Важливо також, щоб 

обладнання залишалося максимально непомітним, не 

впливало на загальний вигляд інфраструктури міста 

та не вливалося в життя міста громіздкими об’єктами, 

що привертають надмірну сторонню увагу. 

З'являється все більше компактного обладнання, яке 

дозволяє втілювати «оптимальні» рішення, досить 

малі за розміром та легкі для встановлення на вулицях 

міста без суттєвого впливу на зовнішній вигляд [2]. 

Деякі рішення дозволяють повністю приховати базову 

станцію в стовпах, під тротуаром, тощо. Ділянці 5G 

зазвичай потрібно два полюси: один для активних 

антен та міліметрових хвиль, а інший для пасивних 

антен та радіо головок. Проте, пристрої Massive 

MIMO та багатосмугові пристрої значно збільшують 

вагу – деякі вироби M-MIMO важать 40 кг, в той час 

як деякі опори мають обмеження по вазі устаткування 

47 кг, також для установки важкого устаткування 

потрібні спеціальні крани. Тому вводяться більш 

компактні антенні решітки, які встановлюються за 

допомогою шківів. Крім того, у багатьох 

стільникових вузлах може бути розгорнуто тільки 

один полюс на сектор, тому важливо мати можливість 

об'єднувати активні й пасивні антени в одному пакеті, 

щоб впровадити Massive MIMO навіть там, де простір 
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полюсів обмежений. Важливо, як можна швидше 

замінити застарілі мережі, які мають ці спрощені 

структури. Оператор може повністю відключити 

2G/3G та впровадити підхід 4G/5G, що значно змінить 

рівні потужності та складність технічної реалізації, 

використовуючи тільки сучасні ефективні технології, 

а також додаючи до спектру 5G, звільняючи простір 

на місці для нових антен та інших пристроїв. Також 

система дозволяє оцінити доцільність реалізації 

системи оновлення, оператори все ще можуть 

замінити застаріле обладнання базовою станцією «все 

в одному», яка підтримує будь-яку комбінацію 2G, 

3G, 4G та 5G і дозволяє гнучко розподіляти ресурси 

основної смуги частот та радіочастот між ними, щоб 

максимізувати ефективність використання ресурсів. 

Дані рішення знижують енергоспоживання, 

спрощують експлуатацію та обслуговування. Вплив 

спрощених рішень на майданчику буде значно 

посилено (особливо в міських та промислових 

умовах) за рахунок розширення взаємодії між 

операторами та іншими зацікавленими сторонами, 

такими як: муніципалітети, власники об’єктів 

нерухомості та комунальні служби. Роль міської 

адміністрації в ущільненні 5G матиме вирішальне 

значення. Є кілька способів, якими місцева влада 

матиме можливість впливати на те, як швидко та 

ефективно буде розгорнуто 5G в місті. Місто може 

ввести спрощену систему дозволів та правил для 

обладнання встановленого на вулиці, або навіть в 

обмін на доступ до мережі для підтримки послуг 

«розумного міста» [3]. Наприклад, розгортання в 

Лондоні, Амстердамі, Парижі є хорошими 

прикладами переходу до системи, в якій 

стандартизовані модулі можуть бути автоматично 

затверджені, оскільки вони відповідають 

встановленим обмеженням на такі параметри, як 

висота, розмір і вихідна потужність. Місто може ще 

більше прискорити ущільнення, відкривши власні 

вуличні майданчики зі стандартами та 

специфікаціями для інтелектуальних стовпів та інших 

міських інфраструктур (загальний тепловідвід, 

гідроізоляція, що можуть значно полегшити 

розгортання всього обладнання однаковим чином). 

Наприклад, в Барселоні діє вдосконалена програма 

стандартизованої інфраструктури полюсів. Місто 

може також ввести правила, які спонукають 

зацікавлені сторони відкривати доступ до своїх сайтів 

за розумною ціною. До них можуть відноситися 

автодорожні установи, комунальні служби, залізничні 

оператори, власники приватної комерційної 

нерухомості. Результатом такої політики буде більше 

доступних сайтів для міні-макростільників, які можна 

швидко й дешево розгорнути за допомогою 

стандартних модулів, які автоматично запрограмовані 

для роботи з різними типами сайтів. Спрощена 

структура сайту також важлива для зниження вартості 

обслуговування. Вони менш складні тож менш 

вразливі до збоїв, також збої можна виправляти 

швидко та якісно без особливого навчання персоналу. 

Однак для забезпечення ефективної роботи щільних 

мереж 5G потрібен високий рівень автоматизації для 

досягнення прийнятної сукупної вартості всієї 

системи. Багато з нових рішень використовують 

мережеві ресурси набагато розумніше, ніж рішення 

попередніх поколінь. Наприклад, макро-базові станції 

та мікростільники можуть бути відключені, коли вони 

простоюють динамічним способом і, з використанням 

AI (ІІ) / ML (МО), які прогнозують. 

Інші рішення реалізовані в системі електропостачання. 

Одним з найбільш важливих рішень для зниження 

вартості та енергоспоживання майданчиків 5G є тісна 

інтеграція розумної літієвої батареї з основним 

джерелом живлення. Це вирішує проблему 

підвищених вимог до потужності 5G та масивного 

MIMO, при цьому оператору не потрібно оновлювати 

потужність мережі для підтримки пікових вимог на 

кожному об'єкті. Замість цього, інтелектуальна 

система живлення може доповнювати живлення від 

батареї інтелектуальним акумулятором лише тоді, 

коли це необхідно, в той час як для додатків або в 

певні періоди дня, коли потрібно менше енергії, 

акумулятор автоматично відключається. 

Впровадження інтелектуальних літієвих батарей могло 

б уникнути витрат на капітальні та експлуатаційні 

витрати на модернізацію електроживлення 90% сайтів 

5G, а також підвищити ефективність резервного 

копіювання в місцях з ненадійним підключенням до 

мережі. 

III. Висновки 

Більшість стратегій, які оператори мобільного 

зв'язку планують використовувати в короткостроковій 

перспективі, пов'язані з енергоефективністю та з 

більш динамічними способами 

включення/виключення базових станцій відповідно до 

вимог, а також з переходом на нові джерела енергії 

(наприклад, сонячна енергія), оскільки вони стають 

більш рентабельними. Проте, з точки зору 

очікуваного впливу на економічне обґрунтування 5G, 

оператори зробили більший акцент на деякі з новітніх 

підходів до ефективності сайту, особливо ті, які 

засновані на штучному інтелекті або машинному 

навчанні. Прогнозуюче обслуговування та 

інтелектуальне використання енергії з підтримкою AI, 

а також автоматизовані операції – все це вважається 

найбільш ефективним підходом в середньостроковій 

перспективі, незважаючи на те, що це нові рішення і 

той факт, що багато операторів мобільного зв'язку 

вважають, що не зможуть реалізувати їх масштабно 

ще кілька років. 
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Анотація - Веб додатки стали значною частиною 

сучасного життя. Не зважаючи на велику кількість 

досліджень щодо їх безпеки та на велику кількість 

рекомендацій і правил, значна частина веб додатків 

лишається вразливою до атак різних типів і способів 

здійснення. 

Метою даної роботи є аналіз структури сучасних веб 

додатків та найбільш поширених вразливостей. 

Key words – web application, vulnerabilities, security risks, 

database injection, sensitive data traffic analysis. 

I. Introduction 
Web applications have become a significant part of everyday 

life. From funny cats’ videos to corporate networks and 

industrial complexes, web applications are used everywhere. In 

order to reduce security risks both for service providers and their 

customers it is important to understand the structure as well as 

the most common security vulnerabilities of web applications. 

This article covers the structure of web applications, key 

differences between old and modern architecture approaches and 

the list of main vulnerabilities of modern web applications. 

II. Structure of web applications 
Web applications can be classified into two groups: modern 

and legacy web applications [1]. Legacy applications are built 

on server-side frameworks that use HTML, CSS and JavaScript. 

They render a page using these technologies and send it as a 

response to a user’s request. If the user needs to update the 

content, he/she have to refresh the page via sending another 

request to the server and getting re-rendered response. With the 

help of technology named Ajax the user can obtain all of 

necessary updates via a single page session. 

Modern web applications can be represented as a few apps 

communicating via a network protocol. This is the main 

difference between today`s apps and legacy programs. Old web 

applications used to be a single monolithic program. The most 

common way of connecting different parts of modern web 

applications is Representational State Transfer API or REST 

API. This API is stateless, it cannot store information about a 

requester. REST API exists only to fulfill requests between 

applications. 

The most common stack of technologies for a web 

application usually consists of the following: 

 REST API 

 JSON (XML) 

 JavaScript 

 An authentication and authorization system 

 One or more web servers 

 One or more web server software packages 

 One or more databases (like MySQL or MongoDB) 

 One or more system for local client’s data 

III. The most common vulnerabilities and 
ways to protect against them 

According to Open Web Application Security Project, the 

most common security risks in web applications are database 

injection, broken authentication, sensitive data exposure, XML 

external entities or XXE, broken access control, security 

misconfigurations, cross-site scripting or XSS, insecure 

deserialization, usage of components with known vulnerabilities 

and insufficient logging & monitoring [2]. 

Injection data occurs when an attacker sends hostile data to 

an interpreter. For example, the following peace of code can be 

considered as vulnerable: 

String query = "SELECT * FROM accounts WHERE 

custID='" + request.getParameter("id") + "'";      (1) 

The attacker can modify the meaning of the query (1) via 

injecting the following string: 

‘ or ‘1’=’1         (2) 

Considering id is obtained from URL 

http://example.com/app/accountView?id= and inserting (2) into 

(1), the query will look like 

SELECT * FROM accounts WHERE custID =’’ or ‘1’ =’1’ 

Condition custID = ‘’ will return an empty table, but ‘1’ = ‘1’ 

will equal to true. Having or statement, the query will turn into 

SELECT * FROM accounts and return all data from accounts 

table. 

Injections are extremely dangerous because they have high 

impact on all components of CIA triad. The attacker can violate 

confidentiality by exposing sensitive data stored in a database, 

or integrity by changing some of the fields in a particular table, 

or accessibility by deleting a particular table or the whole 

database. 

Preventing injections requires using safe APIs that don’t use 

interpreter. Special escape characters are also an efficient tool in 

preventing the vulnerability and reducing the risk. Another 

security measure is to create a whitelist of servers that are 

allowed to work with the database. 

Broken authentication refers to attackers having access to 

lists of valid usernames and/or passwords, default admin 

credentials, dictionary attack tools. Attacks of these type are 

possible due to data breaches on corporate servers. After 

obtaining long enough list of credentials, attackers try to login. 

Successful logins are usually 0.1-0.2% of all login attempts [3]. 

Attackers can also try to use a list of most common passwords, 

such as [4], for a specific user. 

To reduce security risks, it is strongly recommended to use 

multi-factor authentication where possible, not to use default 

credentials, especially for administrative accounts. For 

passwords and other secrets, strong policies must be used. A 

good policy can be found in chapter 5.1.1.1 of [5]. Limiting 

login attempts and logging login failures, server-side secure 

build-in manager, randomly generated session ID with high 

entropy, combined with previously mentioned measurements, 

will make the risk as low as possible. 

When an application has high risk of sensitive data exposure, 

it allows attackers to obtain keys, execute MITM attacks, or 

steal clear text during transitions between client and server. 

Network sniffers, such as Wireshark, help attackers to read 

unencrypted data, as shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Captured login and password 

It is worth mentioning that Wireshark is a useful tool for 

analyzing HTTPS traffic. The program can be used to obtain 

session keys and decrypt captured data. 
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To reduce risks, it is required to delete unused sensitive data. 

All information must be encrypted with strong algorithms and 
keys. Caching for sensitive data must be disabled. Strong hash 

functions and key generating functions must be used. 
XXE is possible when XML data contains a reference to an 

external entity and when a weakly configured XML parser is 
used. By providing information with a malformed reference 

attacker can access files and network resources. The 

vulnerability can also lead to Denial of Service when a large 
amount of data is used [6]. 

If an XML input references to /dev/random, as shown in (3), 
a stream of pseudorandom bytes on UNIX-like machines, bad 

XML parser will never be able to reach the end of inputted data. 
Eventually, the system will fail, causing a DoS attack. 

<!ENTITY xxe SYSTEM "file:///dev/random" >     (3) 
DoS attack can also be performed via referencing to code that 

contains an infinite loop. 
If an attacker replaces "file:///dev/random" in (3) to 

"file:///etc/passwd", he/she can get information about 
usernames, contact information, and passwords on older 

systems. 

A good option that reduces security risks is using less 

complicated data formats, such as JSON. All XML processing 
programs and libraries must be updated and patched. Outdated 

processing units must not be used in production. External 
entities and DTDs must be disabled where it is possible. 

Whitelists of allowed servers to work with XML should be 
implemented. 

Broken access control is usually caused by design flaws. For 

example, non-registered user can access the page only for 
authorized customers, or when non-admin user can enter the 

admin page. 
To reduce security risks, metadata collection and folder 

listing must be forbidden. Model access controls should enforce 
record ownership, rather than accepting that the user can create, 

read, update, or delete any record. Unique application business 
limit requirements should be enforced by domain models. 

Security misconfigurations happen when an application has 
incorrect security settings, such as 

 unnecessary ports are opened 

 outdated software is used 

 default or outdated accounts are not suspended 

 too informative error messages that get to regular users etc. 
In order to reduce the risk, the application must be configured 

without unnecessary components, features and frameworks. 
Security checks must be performed regularly.  

XSS is based on infecting victim’s web page with malicious 

code and collecting sensitive content. Because XSS aims for 
web pages that are shown via a browser, malicious scripts are 

executed on a local user’s machine [7]. There are three types of 
XSS [8]: 

 Reflected XSS. An application or its API has unvalidated 

user input as a part of HTML output. In this case an attacker 
can execute malformed HTML or JavaScript code on the 

victim’s computer. In most cases the user has to interact 
with the link that points to the attacker-controlled resources, 

such as malicious watering hole websites, advertisements 
etc. 

 Stored XSS. An application or API stores user input as plain 

data that can be viewed at a later time by other people. 

 DOM XSS. A single page application, JavaScript 

framework, or API that dynamically includes attacker-

controlled resources to a page. 
Some technologies, such as Ruby or React JS, have in-built 

protection against XSS. In addition to this, context-sensitive 
encoding and escaping untrusted HTTP request data will help to 

reduce the risk. 
Using components with known vulnerabilities can cause low, 

medium or high risks, depending on vulnerabilities themselves. 
Although some vulnerabilities have little effect on system 

performance, others can lead to huge data breaches. The 

application is vulnerable if the owner doesn’t know versions of 

components that are used, if installed software is outdated or not 
supported, if security scans are not performed regularly, if 

developers don’t test compatibility of updated or newly released 
products. 

Reducing this risk is somewhat similar to reducing the risk 
from security misconfigurations. Unnecessary components must 

be removed and security checks must be performed regularly. 

Unmaintained libraries must be removed from the application. 
Any component in the system must be obtained from an official 

source. 
Insecure deserialization can result in two types of attack: 

 Modification of application logic or remote code execution 

if there are classes that can change the behavior during or 
after deserialization 

 Data tampering attacks 
The only way to reduce the risk completely is not to accept 

serialized objects from untrusted or unknown sources. If it is not 

possible, the risk can be reduced by implementing integrity 
checks, enforcing strict type constraints during deserialization, 

isolating and running code that deserializes in low privilege 
environments. 

Insufficient logging means that not all of important events, 
such as logins, failed logins, high-value transactions, are 

registered in the system. Unclear log messages, local storage of 
log files, impossibility of real time logging is a part of 

insufficient logging as well. 
According to the research [9], in 2016 it took an average of 

191 days to identify a data breach. The risk should not be 
underestimated. The longer attacker remains unseen, the more 

information he/she can obtain, modify or destroy. 
To reduce the risk, all login, login failures, input validation 

failures and other important events must be logged with 
sufficient context information. 

IV. Conclusions 
The structure of legacy and modern web applications was 

reviewed in the Section I of this paper. Section I also underlined 
key differences between old and modern architectures and listed 

the most common technology stack for modern applications. 
Section II covered ten highest security risks that can occur 

while working with web applications. Some of them, such as 
injection, XXE, or XSS, occur due to mistakes in software 

development. Common rules for avoiding them is not to use 
obsolete technologies and pay attention to possible issues while 

development is in process. Other risks are connected to 

deployment and service procedures. To avoid them, constant 
monitoring and updating is required. 
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I. Вступ 

На даний час, тематики кібербезпеки, 
автентифікації користувачів, захисту ресурсів веб 

сервісів є значущою. Досі, проблеми з безпекою і 

захистом інформації, стають причиною витоку 

персональних даних та інтернет-шахрайства. 

Незважаючи на різноманітність методів захисту, 

завжди буде актуально створення нових та 

вдосконалення вже існуючих. У зв’язку із збільшення 

обчислювальної потужності сучасних комп’ютерів, 

стає можливим реалізація складніших алгоритмів 

шифрування, що відкриває нові можливості 

забезпечення надійності веб застосунків.   

II. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій 

Автентифікація –  перевірка достовірності 

пред'явленого користувачем ідентифікатора. Зазвичай 

це  введення логіна і пароля, але також можуть бути 

використані й інші засоби, такі як використання 

смарт-карти чи відбитків пальців [1]. 

В інформаційних технологіях є такі методи 

автентифікації: 

1. однобічна, коли клієнт веб сервісу для 

доступу до даних доводить свою автентичність; 

2. двобічна, коли, для доступу до інформації 

повинен доводити автентичність не тільки клієнт, а й 

веб сервіс; 

3. трибічна, коли для підтвердження кожного з 

партнерів в обміні даними, використовується так 

звана нотаріальна служба автентифікації. 

Методи автентифікації також можна поділити на 

однофакторні та двофакторні [2]. 

Однофакторні методи діляться на: 

1. логічні, наприклад, паролі; 

2. ідентифікаційні, наприклад штрих-код, 

магнітна картка або ключова інформація, яка 

зберігається на носіях. Проте такий метод 

автентифікації містить певні недоліки: для зчитування 

інформації з носія необхідний спеціальний пристрій 

зчитування, носій можна пошкодити або загубити; 

3. біометричні – класифікація сучасних 

біометричних засобів зображена на рисунку 1. Цей 

метод також має недоліки: вони чутливі до зміни 

параметрів носія інформації, дорогі і складні в 

обслуговуванні та володіють низькою достовірністю. 

  

 
Рисунок 1 – Біометричні засоби ідентифікації 

 

Двофакторні методи автентифікації отримують за 

допомогою комбінації одно факторних [3]. 

Кожен з цих методів має власні переваги та 

недоліки. Майже всі вони не захищені від 

компрометації автентифікатора, тобто – 

автентифікують не конкретного суб’єкта, а тільки 

фіксують той факт, що автентифікатор суб’єкта 

відповідає його ідентифікатору. 

III. Виклад основного матеріалу 

Серед всіх методів автентифікації одним з 

найкращих є сканування відбитка пальця. Так як 

більшість пристроїв виготовляються з сканером 

відпечатка пальця, то це дає можливість інтеграції 

цієї технології для автентифікації користувачів, 

зокрема а у веб сервісах. Перевага використання такої 

технології для веб-сервісів очевидна. Якість та 

надійність веб сервісу підвищуються, коли вони 

більш захищені, що саме забезпечує біометрична 

автентифікація. Однак, крім підвищеного рівня 

безпеки, сканування відбитка пальця сприяє більшій 

простоті використання для тих, хто використовує веб-

платформу. Подібно до того, як сканери відбитків 

пальців та розпізнавання обличчя на смартфонах 

дозволяють власникам швидко та безпечно 

отримувати доступ до своїх пристроїв, той самий 

принцип може застосовуватися для використання веб 

сервісів. Як варіант, його можна використовувати як 

додатковий фактор автентифікації. На додаток до 

пароля або подібної 
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Рисунок 2 – Процедура аутентифікації 

 

автентифікації кінцеві користувачі можуть також  

вводити свої біометричні дані, як додатковий рівень 

безпеки. Функція біометричного розпізнавання 

поєднується з веб-додатком для забезпечення 

бажаних переваг безпеки. Можливо, потрібно 

застосувати якесь розпізнавання обличчя через веб-

камеру, сканування відбитків пальців або комбінацію 

біометричних систем, щоб дозволити користувачам 

доступ до веб сервісу. Існує необхідність у створенні 

коду, який дозволяє здійснити інтеграцію згаданих 

сервісів.  

 Якщо взяти трохи далі приклад сканування 

відбитків пальців, то можна використовувати для 

створення системи, в якій кінцеві користувачі можуть 

реєструвати свою інформацію про відбитки пальців за 

допомогою зчитувача відбитків пальців, а потім мати 

її у файлі для доступу до певної веб-програми. Через 

Інтернет біометричні дані кінцевих користувачів 

зчитуються сервером автентифікації, який має доступ 

до бази даних зареєстрованих користувачів. Якщо 

вони перебувають у «списку», то тоді мають дозвіл і 

можуть продовжувати будь-яку справу, яку вони мали 

намір зробити. Ця процедура представлена на рис. 2.  

 Те, що це можливо, не означає, що це просто. Є 

кілька складностей, про які слід пам’ятати, 

намагаючись впровадити біометричну 

автентифікацію через веб-програми. А саме, знайти 

рішення, яке буде належним чином взаємодіяти з 

безліччю біометричних зчитувачів. 

IV. Висновок 

З описаного вище можна зробити висновок, що 

інтеграція біометричної автентифікації у веб сервіс, а саме 

сканування відбитка пальця, є актуальною. Даний метод  

дає можливість реалізувати автентифікацію з високим 

рівнем захисту. 
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Abstract - An analysis of public safety systems using video 

recording and video surveillance systems in developed 

countries was carried out. The main tendencies of their 

development are determined. The state of security systems 

using video recording and video surveillance systems in 

Ukraine is considered. 

Ключові слова – публічна безпека, відозапис, 

відеоспостереження, штучний інтелект, аналітичні 

відеосистеми. 

I. Зарубіжний досвід 

Для забезпечення громадської безпеки в розвинених 

країнах масово використовують системи відеозапису 

та відеоспостереження з використанням штучного 

інтелекту (далі – ШІ). [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.] 

Досвід Китаю. Правоохоронні органи Китаю 

користуються допомогою багатьох 

високотехнологічних ШІ-компаній. Понад 400 банків 

Китаю вже впровадили технологію розпізнавання 

облич мережах банкоматів. До кінця 2020 року на 

китайський ринок надійшло 450 млн нових камер. 

Китайські вчені вже розробили систему 

розпізнавання облич, яка здатна виявити в натовпі 

потрібну людину з точністю до 99,8 % з 91 ракурсу. 

Програма може знаходити відмінності між 

ідентичними близнюками, розпізнавати дуже 

загримованих осіб, а також ідентифікувати людину, 

щільно укутану в одяг. 

Китайська поліція тестує технологію розпізнавання 

людей за ходою. Для виявлення хворих на COVID-19 

використовують звичайні та інфрачервоні камери з 

системою ШІ. 

Досвід Сполучених Штатів Америки. Крім 

системи розпізнавання облич, в США застосовується 

система ShotSpotter. Це система пов’язаних між 

собою акустичних датчиків, здатних забезпечити 

покриття міста. Система, оснащена кількома 

звуковими датчиками, може підбирати тип 

вогнепальної зброї згідно із зафіксованими звуками, а 

алгоритм машинного навчання, використовуючи 

тріангуляційні алгоритми, визначати координати 

місця події.  

Досвід Ізраїлю (віброкамери). Ізраїльська 

компанія «Cortica», яка працює в сфері безпеки і 

досліджень ШІ, проводить аналіз терабайтів даних, 

переданих з камер відеоспостереження у громадських 

місцях. Її метою є підвищення безпеки у громадських 

місцях. Використання ШІ у системах 

відеоспостереження спрямоване насамперед на 

попередження злочинів. Дослідження та виробництво 

систем «Cortica» направлені на пошук поведінкових 

аномалій у рухах людини, які сигналізують про те, що 

вона збирається вчинити злочин. 

Досвід Росії (віброкамери). В Росії інтенсивна 

розробляються системи віброкамер. Віброкамера 

реєструє мікрорухи, на основі аналізу яких можна 

отримати будь-яку інформацію про людину. Кожна 

частина тіла людини здійснює власні рухи, по-своєму 

вібрує. Око може цього не помітити. Віброкамера 

фіксує всі незначні (десятки мікрон) мікрорухи 

людини, потім за частотою вібрацій система аналізує 

її психологічний стан і може прогнозувати її наміри. 

Віброкамери встановлені в аеропортах, на 

стадіонах, у метрополітені й у великих 

супермаркетах, де вони не лише стежать за безпекою 

покупців, а й виявляють потенційних 

правопорушників.  

II. Стан систем безпеки в Україні 

Розглядаються основні системи публічної безпеки з 

відеоспостереженням, які використовуються в 

національній поліції (НП) України.  

Управління силами та засобами патрульної поліції 

здійснюється за допомогою системи централізованого 

управління нарядами патрульної служби «ЦУНАМІ». 

До складу цієї системи входить система 

стаціонарного відеоспостереження, яка забезпечує 

оперативний візуальний контроль за основними 

криміногенними місцями, вулицями, майданами, 

транспортними потоками, об’єктами що 

охороняються. НП Україні використовує інформацію 

з понад ніж 24 тис. відеокамер, з яких майже 2,8 тис. 

це так звані «розумні». 

Патрульна поліція України використовує нагрудні 

відеокамери (відеореєстратори), системи 

відеоспостереження, встановлені на службових 

транспортних засобах, і стаціонарні системи 

відеоспостереження. Основною метою використання 

відеореєстраторів є забезпечення об’єктивної оцінки 

дій патрульного під час виконання ним своїх 

обов’язків, ретельний збір доказів правопорушення. 

За допомогою систем відеоспостереження, 

встановлені на службових транспортних засобах 

функціонує інформаційна підсистема «Гарпун». 

Система «Гарпун» використовує спеціалізоване 

аналітичне програмне забезпечення створене для 

розшуку викрадених транспортних засобів та 

номерних знаків, виявлення одночасного перебування 

номерних знаків на різних транспортних засобах, 

фактів використання знищених номерних знаків, а 

також для автоматизованого інформування про такі 

факти чергових диспетчерів патрульної служби. 

«Гарпун» є підсистемою інформаційно-
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телекомунікаційної системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України». 

До Єдиного аналітичного сервісного центру 

Головного управління Національної поліції в 

Донецькій області належить система UASC, в якій 

використовують інтелектуальні відеокамери. Система 

проводить ідентифікацію автомобіля, на який 

встановлений державний номер і виявляє 

відповідність номера автомобіля згідно з реєстрацією, 

розпізнає тип і марку автомобіля та його колір, 

перевіряє чи знаходиться автомобіль у розшуку, чи 

відповідає державний номер автомобіля, ідентифікує 

осіб, які знаходяться на передньому сидінні. Система 

виявляє скупчення людей, може фіксувати їх 

неадекватну поведінку, розпізнає заборонений або 

нетиповий рух автотранспорту т.і. 

В структурі апарату НП України створено 

Управління організації діяльності підрозділів поліції 

на воді та повітряної підтримки (УПВП). Його 

запроваджено для організації, координації й контролю 

службової діяльності підрозділів поліції на воді та 

забезпечення повітряної підтримки підрозділів НП 

України. Підрозділи поліції застосовують БпЛА для: 

висотного спостереження під час проведення масових 

святкувань, політичних демонстрацій, спортивних 

заходів, а також під час припинення масових 

заворушень; висотного спостереження при загрозі 

нападу на стратегічні об’єкти та об’єкти, які 

знаходяться під охороною; виявлення злочинів та 

адміністративних правопорушень; організації відео 

документування; забезпечення зв’язку й управління 

наземними нарядами поліції; організації взаємодії 

підрозділів поліції з іншими силовими структурами; 

забезпечення та контролю безпеки дорожнього руху; 

проведення спостереження при здійсненні 

оперативних заходів, відстеження оперативної 

обстановки під час виконання службових завдань; 

пошуку підозрюваних, які намагаються сховатись; 

пошуку зниклих людей. 

КАСКАД – комплексна система контролю 

автомобільних доріг в Київі. Єдиний 

повнофункціональний пристрій що впроваджений в 

експлуатацію, та розроблений під особливості 

національного технічного регулювання, законодавчу 

базу. Встановлені комплекси фіксують події з 

ознаками порушень ПДР: швидкісний режим; проїзд 

на забороняючий сигнал світлофора; порушення 

розмітки, перетин суцільної смуги; порушення правил 

паркування; рух смугою громадського транспорту. 

Система безпеки Vezha введена в експлуатацію у 

Вінницькій області. В основі системи лежить 

використання ШІ для аналізу відеопотоку з камер 

відеоспостереження. ШІ дає змогу пришвидшити в 

сотні разів процес розпізнавання та зберігання 

потрібних даних, обробляти великі масиви зображень 

та даних за лічені секунди. Система постійно 

самонавчається, що дає смогу збільшити перелік 

завдань, які можна вирішувати на основі Vezha. 

Система може проводити розпізнавання облич, що 

передбачає визначення та розпізнавання людських 

облич в потоці, порівняння їх зі списком моніторингу 

та отримання сповіщення про збіг. Є можливість 

розпізнавання обличчя з фотографії та пошук по фото, 

фіксацію місцезнаходження та руху людини, 

визначення статі та віку, керування тривогою під час 

роботи. Система може проводити розумний пошук 

людини, що дозволяє шукати людину за кольором 

одягу, допомагає ідентифікувати попереднє 

місцезнаходження людини, поєднати події з декількох 

відеоресурсів, дає можливість отримувати звіти по 

годинах, днях, тижнях або місяцях. Система визначає 

людей, транспортні засоби та тварини у визначеній 

області, зберігає зібрані дані виявлених об'єктів, 

транспортних засобів, людей в базі даних, контролює 

час та тип об’єкта, вид тварини, транспортного 

засобу, що перебувають у зоні, виявляє порушення 

певних правил паркування, проводить фіксацію 

об’єктів за допомогою фотографій, та сповіщення, 

про паркування. Визначає номер, марку, колір та 

маршрут транспортних засобів у потоці руху. 

Визначає інтенсивність, кількість та склад трафіку 

транспортних засобів чи людей. Виявляє появу 

натовпу людей на відкритих майданчиках чи 

всередині конкретного приміщення. Система дозволяє 

проводити швидкий пошук дітей. 

III. Висновки 

Проривним для подальшої розвитку систем 

публічної безпеки в Україні є створення єдиної 

системи відеоспостереження та відеоаналітики. 

Важливою умовою функціонування якої є 

переоснащення існуючих та розгортання нових 

систем відеоспостереження з використання ШІ. 
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I. Вступ 

Внаслідок інтенсивного розвитку комп'ютерної 

техніки і систем передачі інформації, все більш 

актуальною стає проблема забезпечення безпеки 

інформації. Під загрозою безпеки інформації 

розуміють дію або подію, яка може привести до 

руйнування, спотворення чи несанкціонованого 

(недозволеного) використання інформаційних 

ресурсів [1]. 

Проблеми інформаційної безпеки посилюються в 

міру проникнення в усі сфери діяльності технічних 

засобів обробки і передачі даних, і перш за все 

обчислювальних систем. Об'єктами посягань можуть 

бути самі технічні засоби (комп'ютери і периферія) як 

матеріальні об'єкти, програмне забезпечення (ПЗ) і 

бази даних, для яких технічні засоби є оточенням.  

Не випадково, захист даних в комп'ютерних 

мережах стає однією з найгостріших проблем в 

сучасному світі. 

В даний час сформульовані базові принципи 

інформаційної безпеки, які повинні забезпечити: 

- цілісність даних; 

- захист від збоїв, що ведуть до втрати інформації, а 

також неавторизованого створення або знищення 

даних; 

-конфіденційність інформації і, одночасно, її 

доступність для всіх авторизованих користувачів. 

Слід також зазначити, що окремі сфери діяльності 

(банківські та фінансові інститути, інформаційні 

мережі, системи державного управління, оборонні та 

спеціальні структури) вимагають спеціальних заходів 

безпеки даних і пред'являють підвищені вимоги до 

надійності функціонування інформаційних систем, 

відповідно до характеру і важливістю вирішуваних 

ними завдань. 

Загрози безпеці інформації можуть бути 

випадковими (ненавмисними) - це загрози, джерелом 

яких є помилки в ПЗ, вихід з ладу апаратних засобів, 

неправильні дії користувачів і інші, і навмисними, 

мета яких нанесення шкоди (наприклад, отримання 

інформації, що циркулює в каналах зв'язку, за 

допомогою їх прослуховування, виведення з ладу 

комп'ютерної техніки, спотворення інформації в базах 

даних і ін.). 

Забезпечення безпеки необхідно для будь-яких 

організацій незалежно від розмірів і форм їх 

діяльності, але вразливими частіше є малі 

підприємства, пов'язані локальними інформаційними 

мережами. Тому захист і контроль необхідно 

забезпечити на всіх рівнях: фізичному, програмному, 

призначеному для користувача і зовнішньому. 

ІI. Основні технічні загрози безпеки ЛОМ 
на підприємстві 

1.Помилки в ПЗ. Джерелами помилок в ПЗ є робота 

конкретних людей, з їх індивідуальними 

особливостями, кваліфікацією і т. п. Більшість 

помилок не представляє ніякої небезпеки, однак деякі 

можуть привести до серйозних наслідків таким, як 

отримання зловмисником контроля над сервером, 

несанкціоноване використання ресурсів. Такі 

«уразливості» усувають за допомогою пакетів 

оновлень. Своєчасне установлення оновлень є 

необхідною умовою безпеки мережі. 

2.DoS і DDoS-атаки. Атаки відмови в 

обслуговуванні DoS направляються зазвичай на 

інформаційні сервери підприємства, функціонування 

яких є критично важливою умовою для 

працездатності всього підприємства. Для проведення 

таких атак зловмисники координують роботу 

декількох робочих станцій, в цьому випадку можлива 

і DDoS атака. Зловмисник захоплює управління над 

групою ввіддалених комп'ютерів, посилає потужний 

сумарний потік пакетів в атакуючий комп'ютер, 

викликаючи його перевантаження, в результаті чого 

відбувається вичерпування ресурсів операційної 

системи або процесора комп'ютера [2]. 

3.Шкідливі програми («троянський кінь», 

комп'ютерні віруси). Збиток, нанесений шкідливими 

програмами, може виражатися в розкраданні, 

спотворенні, знищення інформації, а також 

приведення в непрацездатний стан ПЗ. Мережеві 

«черв'яки» здатні самостійно поширюватися по 

локальній мережі і глобальних мереж шляхом 

поширення своїх копій [3]. 

З метою забезпечення безпеки окремих комп'ютерів 

і локальної мережі застосовують: антивірусний 

захист, в основі роботи якої три групи методів: 

-методи аналізу вмісту файлів - сканування 

сигнатур (унікальна послідовність байтів, яка завжди 

присутня в певному виді вірусів і по якій цей вид 

вірусу можна з великою ймовірністю впізнати) 

вірусів, а також перевірка цілісності і сканування 

підозрілих них команд. Для кожного вірусу фахівець 

виконує аналіз коду, на основі якого потрібно 

сигнатура. Отриманий кодовий фрагмент поміщають 

в базу даних вірусних сигнатур. Далі працює 

антивірусна програма, яка буде сканувати файли на 

наявність вірусів і, в разі виявлення небезпеки, 

заблокує файл (тимчасово зашифрує заражений 

файл); 

-методи, які відстежують проведення програм при 

їх виконанні - протоколювання всіх подій, які 

загрожують безпеці системи регламентація порядку 



65 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

роботи з файлами і програмами - в системі 

корпоративної мережі виконуються тільки ті 

програми, запис про які є в списку програм, 

дозволених до виконання в даній системі [4]. 

III. Загальні принципи забезпечення 
безпеки 

1.Мережеве обладнання, яке виконує 

маршрутизацію трафіку в мережу Інтернет має бути 

оснащений системою фільтрації трафіку з заборонами 

за замовчуванням. 

2.Локальна мережа повинна мати мінімальну 

кількість глобальних адрес. 

3.На проксі-сервері має бути встановлене 

антивірусне ПЗ, яке забороняє доступ до потенційно 

небезпечних джерел. 

4.Весь трафік повинен бути отриманий з 

використанням кешування інформації за допомогою 

проксі-серверів. 

5.Прямий доступ до мережі Інтернет з 

використанням механізму трансляції мережевих адрес 

(NAT) може бути включений тільки для обмеженого 

числа користувачів, щоб запобігти звернення ззовні 

до внутрішніх хостів. ПЗ для перегляду інформації по 

http-протоколу має використовувати максимальний 

рівень безпеки. 

6.У мережі, що має вихід в Інтернет, повинна бути 

розроблена політика автоматичної установки всіх 

доповнень і виправлень, що випускаються 

постачальниками операційної системи. Установка 

оновлень і доповнень повинна виконуватися для всіх 

комп'ютерів мережі, незалежно від прав користувача 

комп'ютера на отримання доступу до мережі Інтернет. 

IV. Загрози через людський фактор 

1. Промислове шпигунство. Форма недобросовісної 

конкуренції, при якої здійснюється незаконне 

отримання, використання, розголошення інформації, 

що становить комерційну, службову або іншу 

таємницю з метою отримання переваг при здійсненні 

підприємницької діяльності, а так само отримання 

матеріальної вигоди. В основному захист 

здійснюється за допомогою охоронної системи. 

2. Недостатня кваліфікація працівника при роботі з 

локальною мережею може привести до ряду помилок. 

Для запобігання позначених загроз необхідно: 

-передбачити наявність єдиної системи 

автентифікації користувачів, на основі дерева 

каталогів; 

-забезпечити зберігання облікової інформації 

користувачів в зашифрованому вигляді; 

-відмовитися від протоколів передачі пароля в 

незашифрованому вигляді; 

-розробити політику періодичної заміни паролів 

користувачами; 

-виробити вимоги до обов'язкового складу паролів 

користувачів;  

-вести облік входів в мережу користувачами; 

-розробити систему надання прав використання 

ресурсів мережі користувачам на основі груп безпеки; 

-заборонити використання користувачами 

комп'ютерів з правами адміністратора; 

-розробити заходи безпеки, що запобігають 

використання змінних носіїв користувачами. 

Таким чином, щоб мінімізувати ризик 

перерахованих вище факторів, необхідно провести 

ряд заходів при проектуванні і введенні в 

експлуатацію ЛОМ: 

1.Розробити систему періодичного резервного 

копіювання інформації серверів на змінні носії. 

2.Передбачити наявність в мережі виділеного 

сервера, що виконує резервування інформації. На 

ньому повинна бути встановлена  серверна частина 

ПЗ резервного копіювання. 

3.Забезпечити автоматичне виконання резервного 

копіювання по розкладом. 

4.Розробити систему моніторингу стану ключових 

елементів мережі і оповіщення адміністратора мережі 

про потенційні проблеми. У великих мережах цю 

функцію необхідно покласти на окремий сервер, 

оскільки обсяг інформації моніторингу може досягати 

значних значень. 

5.Передбачити використання клієнт-серверного 

режиму для роботи з корпоративними додатками там, 

де це можливо. Це позбавить від необхідності 

підтримки цілісності даних на безлічі комп'ютерів, 

зменшить обсяги резервного копіювання інформації. 

V. Висновок 

Забезпечення безпеки інформації локальних мереж 

на підприємстві - це комплекс заходів, спрямованих 

на запобігання несанкціонованого отримання 

інформації, її знищення, а також модифікації 

(видозміни), що захищається. Використання цих 

заходів допоможе різним підприємствам розвиватися, 

бути  конкурентоспроможними і фінансово 

стабільними. 
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Анотація – Біометричні системи розпізнавання обличь 

відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки сучасних 

систем управління доступом. Вони засновані на 

співставленні еталонних біометричних зображень 

обличчя людини із отриманими в реальному часі 

зображеннями. Для цього застосовуються різні 

обчислювальні методи. В цій роботі мі аналізуємо та 

досліджуємо два найбільш поширених підходи: метод 

гістограми орієнтованих градієнтів (HOG) та метод із 

використанням згоркових нейронних мереж (CNN). Для 

проведення тестування була розроблена програмна 

реалізація, яка дозволяє оцінювати точність 

розпізнавання та витрати часу. За результатами 

проведених досліджень встановлено, що більш 

ефективною є технологія CNN. 

Keywords - shape recognition systems, convolutional neural 

networks, oriented gradients, biometric cryptosystems. 

I. Introduction 

 Biometric personality recognition systems are an 

important component of modern cybersecurity systems 

[1]. They are used in various applications, such as 

biometric authentication and access control systems. In 

addition, in recent years there has been a trend towards 

the construction of full-scale biometric cryptosystems, the 

development of biometric mechanisms of cryptographic 

protection with the provision of various security services. 

Thus, the analysis and research of biometric technologies 

of personality recognition is an important and relevant 

area of research. 

 Among the known biometric methods, the most 

common are modern face recognition technologies [2]. 

Such systems can be simply described as the process of 

comparing persons captured on the camera lens with a 

database of previously stored and identified images of 

reference persons. 

 This paper analyzes and investigates two different 

technologies: the Histogram of Oriented Gradients (HOG) 

method and the Convolutional Neural Networks (CNN) 

method. The aim of the research is to substantiate the 

method of face recognition for biometric access control 

technologies. 

II. Histograms of oriented gradients 

This method is based on the assumption that the type of 

distribution of image intensity gradients allows to 

determine quite accurately the presence and shape of 

objects present on it [3-5]. When describing a fragment of 

the image, it is divided into several small sections, 

hereinafter referred to as cells. Histograms of directed 

gradients of internal points are calculated in the cells. 

They are usually combined into a single histogram, after 

which it is normalized in brightness. 

An example of the histogram of oriented gradients is 

shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. An example of a histogram of oriented gradients 

III. Convolutional neural networks 

Convolutional neural networks have gained popularity 

in computer vision due to their exceptionally high-quality 

work on image classification problems [7-9]. The key 

idea behind convolutional neural networks is to create a 

large number of feature detector layers to take into 

account the spatial arrangement of the pixels in the input 

image. 

Convolutional neural networks can have 

multidimensional layers (mainly two-dimensional, for 

example, in networks that process images, and three-

dimensional, for example, adding multiple color channels 

to the image) of several types: 

 Input layer: input image, including several color 

channels; 

 Convolution layer: all neurons of a layer, unlike 

a perceptron, are connected only with a part of 

neurons of the previous layer; 

 Subsampling layer (sub-sampling): selection of 

the most significant features of the previous 

layer and a significant reduction in the 

dimensionality of subsequent layers of the 

network; 

 Fully-connected layer: is a hidden layer of an 

artificial neural network such as a perceptron. 

Also, after the convolutional layer and the fully 

connected layer, a neuron activation function can be used, 

which converts the neuron signal and generates an output 

signal. 

 
Fig. 2. Convolutional neural network architecture 

 

The convolution core is a matrix of weights of arbitrary 

size, and the convolution is a passage through the 

convolution core of different types on all neurons of the 

lower layer to activate the neurons of the upper layer - to 

obtain different maps of signs. 

IV. Test results 

The test program was written in the Python 

programming language using face_recognition and dlib 
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modules [9, 10], which allow you to use the methods of 

histograms of oriented gradients and convolutional neural 

networks, as well as choose one of 2 models standard 

(small) and larger, which allows you to read more facial 

features. 

The implementation of the program is mainly based on 

the use of 2 methods: 

 The face_locations method finds all faces in the 

image and returns their location. 

 The face_ecnodings method, which allows you 

to calculate face metrics and use them later for 

comparison. 

The test was performed on a computer with the 

following characteristics: processor - Intel Core i5-7200U 

2.5GHz and NVIDIA GeForce 940MX 2Gb video card. 

The zero (0) image is the starting image, with which all 

other images will be compared (1, 2, …, 10). The studied 

methods before removing the metrics of the start file refer 

to the model used to obtain a face detector, so it takes 

much more time than the following images. The test 

results for the detection time are shown in table 1. In Fig. 

Figure 3 shows the test results for the probability of 

matching faces. 

 

TABLE 1 
TIME NEEDED TO OBTAIN FACE METRICS 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

hog 7,36 1,98 1,12 1,52 1,5 0,85 1,32 1,68 1,07 0,8 1,26 20,46 

cnn 7,41 0,27 0,19 0,29 0,29 0,19 0,26 0,27 0,22 0,19 0,26 9,84 

 

 
Fig. 3. Comparative diagram of the probability of 

coincidence of faces 

  

So, judging by the presented table and diagram, we can 

draw the following conclusions: 

 A method that uses a histogram of oriented 

gradients (HOG), although a little faster to 

access a face detector, then gets facial metrics 

several times slower. Based on this, the total 

time required for testing is 2 times less for the 

method of convolutional neural networks 

(CNN); 

 Also, the convolutional neural network (CNN) 

method obtains slightly more accurate facial 

metrics, allowing for greater likelihood. 

V. Conclusions 

It has been shown that it is most expedient to use 

convolutional neural networks to solve the problem of 

pattern recognition. After all, this technology allows you 

to quickly and with high probability find and compare 

facial metrics obtained from any image. 

A promising area of further research is the prototyping 

of a biometric access system using various facial 

recognition technologies, conducting statistical research 

and substantiating specific proposals for practical 

application. 
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Анотація. Криптографічні функції хешування являють 

собою спеціальний криптографічний примітив, який 

призначено для створення коротких хеш-значень (хеш-

кодів або дайджестів), що унеможливлюють 

спотворення або викривлення повідомлень. В блокчейн 

мережах хеш-функції відіграють критично важливу роль 

як ключовий механізм створення т.з. пов’язаних 

списків – спеціальних ланцюгів записів, які гарантують 

історично стійке збереження інформації. В цій доповіді 

аналізуються відомі алгоритми криптографічного 

хешування та досліджуються їх властивості з точки 

зору практичного застосування в сучасних блокчейн 

мережах. 

Keywords – Hashing, Cryptographic Algorithm, Blockchain, 

Cryptocurrency. 

I. Introduction 

Modern decentralized information systems and 

networks buit on the blockchain technology are 

increasingly distributes and uses in various applications. 

Thus, blockchain technologies are used in the 

construction of cryptocurrencies, for the construction of 

decentralized systems of different purpose and functional 

tasks, which unite, for example, key certification centers, 

in construction of distributed decentralized networks of 

electronic identification and electronic voting, in building 

information systems with support so-called smart 

contracts, etc. Selection of a specific hash function is one 

of the main task for designing a blockchain system. Till 

nowadays, there has been no extensive analysis of hash 

functions, which can be use in blockchain technology.  

This work mainly focused on the performance analysis 

of cryptographic hash functions that can be used in 

blockchain systems. The most common and applicable 

cryptographic hashing algorithms, which are standardized 

internationally and nationally, are considered, as well as 

algorithms that, although not standardized, are used in 

most modern decentralized systems built on blockchain 

technology. In particular, the following cryptographic 

hashing functions are explored: ARGON2D; ARGON2I; 

BLAKE-224; BLAKE-256; BLAKE-384; BLAKE-512; 

BMW-224; BMW-256; BMW-384; BMW-512; 

CUBEHASH-224; CUBEHASH-256; CUBEHASH-384; 

CUBEHASH-512; DJB-2; ECHO-224; ECHO-256; 

ECHO-384; ECHO-512; ED2K; EDONR-256; EDONR-

512; FUGUE-224; FUGUE-256; FUGUE-384; FUGUE-

512; GOST34.11-94; GROESTL-224; GROESTL-256; 

GROESTL-384; GROESTL-512; HAMSI-224; HAMSI-

256; HAMSI-384; HAMSI-512; HAS160; JH-224; JH-

256; JH-384; JH-512; KECCAK-224; KECCAK-256; 

KECCAK-384; KECCAK-512; KUPYNA-256; 

KUPYNA-512; LOSELOSE; LUFFA-224; LUFFA-256; 

LUFFA-384; LUFFA-512; LYRA2REV2; LYRA2RE; 

MD4; MD5; PANAMA-256; RIPEMD-160; SCRYPT; 

SHA1; SHA2-256; SHA2-512; SHABAL-256; 

SHABAL-512; SHAVITE-224; SHAVITE-256; 

SHAVITE-384; SHAVITE-512; SIMD-224; SIMD-256; 

SIMD-384; SIMD-512; SKEIN-224; SKEIN-256; 

SKEIN-384; SKEIN-512; SNEFRU-256; STREEBOG-

256; STREEBOG-512; TIGER; WHIRLPOOL; X11; 

X12; X13; X14. 

Our focus is, first of all, on the possibility of using the 

studied algorithms in the construction of decentralized 

blockchain networks, in particular, cryptocurrencies, 

distributed technology projects, smart contracts, etc. The 

hashing algorithms considered in this paper are applied to 

over 90% of existing decentralized systems projects. 

II. Research methodology 

For comparative explorings, etalon and (if any) 

optimized software implementations of information 

hashing algorithms were used. 

The explorings is conducted on the following computer 

desktops: 

 64-bit computing platform with using AMD Ryzen 

Threadripper 2970WX 24-Core Processor 3.0 

GHz.; 

 64-bit computing platform with using Intel Core 

i9-7980 2.60 GHz. 

These computing platforms are the most common with 

high computing performance. 

Performance studies were conducted on three criteria: 

 the number of cycles of the computing system per 

byte (Cycles/byte); 

 message volume per second (MB/s); 

 the number of generated hash codes per second 

(KHash/s). 

These criteria characterize both absolute (second and 

third indicators) and specific performance indicators (first 

indicator). The obtained data contains the results of 

testing hash rate for different lengths of input. In 

particular, inputs (consecutive counter values) 210 and 

220 bytes were sent to the input of each algorithm. 

We also conducted research on GPU. Performance 

comparison was produced for the following hashing 

algorithms: GOST 34.311, STRIBOG256, STRIBOG512, 

KECCАK256, KECCАK512, SHA2 256, SHA2 512, 

RIPEMD160, Blake2b, Whirlpool. 

We selected the following widespread hardware for 

analysis the performance of hash algorithms on computer 

graphics systems:  

 Geforce 740M 2GB; 

 Geforce GTX1050ti 4GB; 

 Rx580 Aorus 4GB; 

 Rx580 Sapphire Pulse 8GB; 

 Sapphire Vega 56 8GB. 

During the comparative analysis, the HashCat program 

was used [1]. Hashcat is one of the world's fastest 

password recovery tools. The program was proprietary 

until 2015, but now released as free software. Versions 

are available for Linux, macOS and Windows and can be 

CPU or GPU based. Examples of hashing algorithms 

supported by hashcats are Microsoft LM, MD4, MD5 

hashes, SHA family, Unix Crypt formats, MySQL, and 

Cisco PIX. Nowadays, Hashcat is actively used for brute-

force WPA / WPA2 passwords, crack passwords from 

mailto:tvlad.tyma@gmail.com
mailto:kolgatin-a@yandex.ua
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MS Office documents, PDF, 7-Zip, RAR, TrueCrypt. The 

selection of passwords recommended running on the 

GPU, since the GPU is able to sort out combinations 

much faster. 

Hashcat assumes to use a various types of attacks for 

effectively crack all kinds of hashes. It could be such 

attack as Mask attack, Dictionary attack, Permutation 

attack, Table-lookup attack (only on CPU) etc.  

III. Test results 

The analysis and researches show that the fastest 

algorithms are DJB-2 and LOSELOSE. But according to 

their specification these are not cryptographic algorithms. 

These hash functions calculate the normal checksum and 

the search for prototypes for such transformations is 

trivial. Further along the speed of conversion are the 

algorithms MD4, EDONR-256, EDONR-512, ED2K and 

other cryptographic transformations, the stability of which 

is not satisfactory to date. Most cryptographic features 

have comparable aspects rates of hash code generation, 

including algorithm Kupyna (Ukraine's national 

standard). The slowest hashing algorithms were the X-

family hash functions and the ARGON2D, ARGON2I, 

and SCRYPT algorithms. 

Based on the results of productivity of hashing 

algorithms with the use HashCat program, we conclude 

that hashing algorithms RIPEMD160, SHA2 and Blake2b 

are the fastest algorithms and have the greatest 

performance. These algorithms are the most common and 

widely used nowadays. In additional, from the conducted 

research we can see that different in structure and 

mathematical transformations hash functions give 

different acceleration on different devices. Graphical or 

specialized computing devices give the best results.  

The obtained results of comparative analysis make it 

possible to choose cryptographic hashing functions 

according to the criteria of performance on different 

devices and to substantiate their practical application for 

the construction of decentralized systems such as 

blockchain [2,3]. 

IV. Conclusions 

Hashing is a procedure for converting an input data 

array of arbitrary length into an output bit string of fixed 

length. Hash functions are widely used in cryptography, 

as well as in many data structures - Hash tables, Bloom 

filters and Cartesian trees. A good hash function must 

satisfy two properties: calculate quickly and minimize the 

number of collisions. 

Blockchain technology and the cryptocurrency market 

demonstrate dynamic development and attract close 

attention. The innovation of this technology is that 

transaction information is not stored in a centralized 

database, but transferred to the computers of all network 

members who store data locally. In fact, blockchain 

technology is a universal way to store and process 

information in almost any field of activity. Hashing 

ensures the security and reliability of the blockchain 

system, protects it from collisions and possible hacking. 

Nowadays there are many hash functions. The actual 

problem is to choose a hash function for a blockchain 

system. Protected blockchain systems are built on such 

properties of hashing functions as unpredictability and 

irreversibility. 

The problem of choosing hash functions compounded 

by the fact that powerful computers being developed 

exclusively for mining bitcoins. These computers are able 

to offer hashes much more often than the average 

computer, which allows them to find the prototypes much 

faster. Therefore, the study of hash functions and the 

formation of recommendations for their choice for the use 

in modern blockchain systems is certainly important and 

extremely relevant scientific task. 

In our article, we are making a comparison of the 

productivity of different hash functions. These hash 

functions are used or promising for use in blockchain 

systems. For all of the algorithms considered, we made a 

comparative analysis of performance of hashing 

algorithms on different computing platforms and with 

different input parameters. In particular, it is found that 

most distributed network projects use reliable and time-

tested cryptographic hashing algorithms (such as 

KECCAK, SHA2, RIPEMD160, etc.) that have relatively 

high speed performance. But in recent years, other hash 

functions have begun to be used to protect ASIC miners, 

though they may be even faster than KECCAK, SHA2, or 

RIPEMD160, but have some vulnerabilities to the 

irreversibility properties. Examples include the use of 

MD4, EDONR-256, EDONR-512, ED2K, or even the 

simplest DJB-2 and LOSELOSE features. Due to the 

simplicity of calculating certain indicators, one cannot 

neglect the violation of irreversibility properties, 

especially if they are based on the main advantages of 

blockchain networks. 

The obtained in this study results make it possible to 

choose hashing functions according to the criteria of 

performance and use them on different devices for the 

construction of decentralized systems such as blockchain. 

Our studies also include the iterative cryptographic 

hash function "Kupyna". This function is adopted as the 

national standard of Ukraine DSTU 7564: 2014 [4]. This 

research will be useful in the case of development of 

national blockchain systems.  

Further research can be focused on comparing the 

statistical properties of hash algorithms. It will also be 

reasonable to conduct additional research of productivity 

of hash functions on the most popular computing desktop 

systems. 
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Abstract - the article presents examples of a specific method 

of performing the operation of modular addition for different 

values of residues. The analysis of the considered examples 

showed the practical applicability of the method of performing 

the operation of modular addition of two residues by an 

arbitrary modulus. The method proposed in the article can be 

used both in the positional binary number system (PNS) and in 

a residue number system (RNS). An urgent scientific and 

technical task is the task of building adders that work on an 

arbitrary modulo RNS. The purpose of the article is to develop 

a method for performing the operation of modular addition of 

two residues of numbers by an arbitrary modulus based on the 

use of a binary adder modulo 2 1nM   . 

Ключові слова – система залишкових класів, додавання 

залишків, операції за модулем. 

I. Вступ 

Відомо, що основною операцією, виконуваною 

комп'ютерною системою (КС) в позиційній двійковій 

системі числення (ПСЧ), є операція додавання двох 

чисел [1-3]. У непозиційній системі числення в 

залишкових класах (СЗК) основною операцією є 

операція додавання ( )modi i ia b m  залишків 
ia  і 

ib  

чисел A  і B  за заданим модулем 
im . У цьому 

випадку суматор чисел в СЗК буде складатися з 

сукупності k 2[log ( 1) 1]in m   -розрядних суматорів 

за модулем 
im  ( 1, )i k  [4]. 

Модульні двійкові суматори мають фіксовану 

величину модуля 2 1nM   , 2nM   або 2 1nM   . 

Ця обставина не дає можливості їх безпосереднього 

застосування в якості модулів im  СЗК [5, 6]. Якщо 

модуль im  суматора залишків чисел відрізняється від 

величини M  на невелику міру, то реалізація операції 

модульного додавання може бути здійснена двома 

основними варіантами [1, 7]. Для кожного варіанта 

має місце такі співвідношення модулів. Перший 

варіант. Має місце співвідношення модулів 

1iM m  . Для другого варіанту має місце 

співвідношення модулів 1iM m  . У загальному 

випадку вибору модуля 
im  СЗК, операція модульного 

додавання двох залишків є досить трудомістким 

завданням. Виникає важливе завдання побудови 

суматорів за довільним модулем СЗК. 

II. Метод додавання двох залишків за 
модулем 

Існуючий [1, 3] метод додавання ( )modi i ia b m , 

заснований на використанні двійкових суматорів, 

складається з сукупності таких дій.  

Перша дія. Визначається структура суматора за 

модулем 
im . 

Друга дія. Здійснюється операція порозрядного 

додавання за модулем двох залишків 
ia  і 

ib .  

Третя дія. Результат 
1 2 1...n nS S S S

 операції 

порозрядного додавання за модулем двох залишків 
ia  

і 
ib  розміщується у відповідні виконавчі 

однорозрядні суматори (ДОС) структури суматора за 

модулем 
im  СЗК.  

Четверта дія. На підставі схеми модульного 

додавання реалізується алгоритм додавання двох 

залишків 
ia  і 

ib  чисел за модулем 
im  СЗК.  

Представлений метод має обмежене застосування. 

Так, в разі рівності двох залишків, результат 

модульного додавання не завжди буде точним. Це 

обумовлено тим, що результат 
1 2 1...n nS S S S

, не завжди 

враховує співвідношення між величинами значень 

модулів 
im , M  і значенням суми 

ia +
ib  позиційного 

додавання. При розробці нового методу додавання 

залишків необхідно враховувати варіанти 

співвідношення між величинами значень модулів 
im , 

M  і значенням 
ia +

ib .  

Розглянемо новий метод додавання залишків 
ia  і 

ib  

чисел за модулем 
im . 

Перша дія. Для значення модуля 
im , проводиться 

синтез суматора за модулем 
im . 

Друга дія. Визначається результат додавання 
ia +

ib . 

Третя дія. Визначається результат позиційного 

порівняння результату 
ia +

ib  додавання і значення 

модуля суматора 
im . 

Четверта дія. При виконанні умови 
ia +

ib  
im , 

результатом операції є значення суми 
ia +

ib . 

П’ята дія. При виконанні умови 
ia +

ib  > 
im , 

результат 
ia +

ib  позиційного додавання порозрядно 

заноситься до відповідних 2[log ( 1) 1]in m    

розрядів ДОС.  

Шоста дія. Відповідно до алгоритму додавання 

двох залишків 
ia  і 

ib  чисел за модулем, , реалізується 

операція додавання двох залишків. 

III. Приклади реалізації методу 
додавання двох залишків чисел за 

модулем 

Наведемо приклади реалізації операції модульного 

додавання новим методом. Приклади реалізації 

операції модульного додавання розглянемо в двох 

режимах. Перший режим. 
ia +

ib  
im  і другий режим 

( ) ia b m  . Нехай 11.im   Тоді усі операції будуть 

виконуватися за модулем 11. 

mailto:v.a.krasnobaev@gmail.com
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Приклад 1. Нехай 5ia   і 6ib  . Тоді 

0101

0110

1011

i

i

i i

a

b

a b






 
. 

Значення позиційної суми 1011i ia b   залишків 

0101ia   і 0110ib   порозрядно надходить на 

відповідні входи ДОС 
4 15 5 . Алгоритм реалізації 

модульної операції представлений в таблиці 1 і на 

рис. 1. Одиниця двійкового розряду надходить на вхід 

ДОС 
35  і 

15 . 

ТАБЛИЦЯ 1 

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ 
5ia 

 І 

6ib 
 

ДОС 
Вміст 

ДОС 

Одиниця  

на вході 

Результат  

додавання 

51 1 +1 0 

52 1 ̶ 0 

53 0 +1 0 

54 1 ̶ 0 

 

 
Рис. 1. Схема додавання залишків 0101iа   і 

0110ib   за модулем
 

11im   

 

Перевірка: (0101 0110) 0000(mod11)  . 

Приклад 2. Нехай
 

5iа   і 7ib  . Тоді 

0101

0111

1100

i

i

i i

a

b

a b






 
. 

Значення позиційної суми 1100i ia b   залишків 

0101ia   і 0111ib   порозрядно надходить на 

відповідні входи ДОС 
4 15 5 . Алгоритм реалізації 

модульної операції представлений в таблиці 2 і на 

рис. 2. Одиниця двійкового розряду надходить на вхід 

ДОС 35  і 15 . 

ТАБЛИЦЯ 2 

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ 
5iа 

 І 

7ib 
 

ДОС 
Вміст 

ДОС 

Одиниця  

на вході 

Результат  

додавання 

51 0 +1 1 

52 0 ̶ 0 

53 1 +1 0 

54 1 ̶ 0 

 

 
Рис. 2. Схема додавання залишків 0101iа   і 0111ib   

за модулем
 

11im 
 

Перевірка: (0101 0111) 0001(mod11)  . 

IV. Висновок 

У статті розглянуто новий метод виконання операції 

додавання двох залишків чисел за модулем. Операція 

додавання реалізується на основі використання структури 

двійкового суматора за довільним модулем СЗК, а також 

беручи до уваги схему додавання двох залишків чисел. В 

основу методу побудови двійкових суматорів за модулем 

покладена структура суматора за модулем 2 1nM   , 

що складається із сукупності послідовних двійкових 

однорозрядних суматорів. Наведені приклади методу 

виконання операції додавання для різних значень 

залишків. Аналіз розглянутих прикладів показав 

практичну придатність запропонованого в статті методу 

виконання модульної операції додавання. 
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Анотація - Три емулятори, які дозволяють тестувати 

та контролювати мережу: Network Olympus, Nagios and 

Zabbix. Network Olympus використовує web – інтерфейс 

та містить в собі конструктор сценаріїв. детальні 

карти мережі, моніторинг усіх мереж та серверів, а для 

особливо складних задач існує конструктор сценаріїв. 

Ключові слова. Моніторинг, мережа, емулятор, програма, 

сенсор, інтерфейс, протокол, дія, статистика, звіт. 

I Вступ 

Стрімке зростання вимог щодо постійного доступу 

до мережі робить необхідним усунення проблем- 

своєчасним і швидким.  Тому велику увагу слід 

приділяти постійному моніторингу мережі. Рішенням 

всіх проблем може стати відповідний вибір програм 

мережевого моніторингу, які негайно реагують на 

аномальну активність всередині локальної мережі, 

стежать за всіма мережевими процесами і, таким 

чином, автоматизують забезпечення мережевої 

безпеки. 

II Емулятори 

Для вивчення програм моніторингу нами було 

розглянуто три емулятори, які дозволяють тестувати 

та контролювати мережу: Network Olympus, Nagios 

and Zabbix. 

Network Olympus – це програма яка має в наявності 

групові сенсори та конструктор сценаріїв 

моніторингу, досить проста у налаштуванні, 

безкоштовна, нескладна в освоєнні. 

Nagios – до плюсів цієї програми можна вказати 

високу гнучкість, корисні шаблони та можливість 

інтеграції з іншими додатками. Проте вона важка у 

налаштуванні. 

Zabbix - це програма, яку легко встановити, 

безкоштовно, потужні налаштування сповіщень та 

безліч плагінів. 

III Network Olympus 

Із перерахованих вище ми обрали програму Network 

Olympus, бо вона є найбільш зручною та гнучкою, так 

як використовує web – інтерфейс та містить в собі 

конструктор сценаріїв, що зможе врахувати усі 

особливості пристроїв та автоматизувати створення та 

обробку схем моніторингу. 

IV Функціонал програми 

Нам також доступні детальні карти мережі, 

моніторинг усіх мереж та серверів, а для особливо 

складних задач існує конструктор сценаріїв. Якщо 

необхідно перезавантажити певні дії служб 

операційної системи або запустити необхідний скріпт, 

то є такі функції, як дії, що дозволяють віддалено 

проводити операції по усуненню проблем, про які нам 

повідомить ще одна функція – повідомлення 

(сповіщення). 

V Сенсори 

Для спостереження за працездатністю та 

продуктивністю в даній програмі є тонко налаштовані 

об’єкти – сенсори моніторингу, такі як: FileSystem, 

NetBase, WinBase, а також уся зібрана сенсорами 

інформація доступна у журналі активності. За 

допомогою сенсорів можна перевірити будь-які 

протоколи, а саме: HTTP, TCP, FTP, POP, IMAP, 

SMTP, та TELNET. 

VI Збір даних 

Для кінцевого збору статистики або спостереження 

в реальному часі передбачено статистику та звіти, які 

містять журнал активності, де детально записуються 

усі дії. Якщо необхідно провести детальний пошук, то 

можна використати фільтри, у яких вказуються 

сенсори, пристрої, події та їх опис. 

VII Висновок 

У ході  налаштування цих програм ми дійшли 

такого висновку, що кожна з них є особливою у 

своєму функціоналі, а саме від простоти розуміння 

додатка – до його налаштування, і відповідно до 

наших вимог, а також програмного забезпечення, свій 

вибір ми залишили за Network Olympus. 

VIII Література 
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Анотація - У статті проаналізовано способи 

реалізації і типи XSS атак (відображені, збережені та 

DOM-моделі). Визначені основні шляхи запуску 

шкідливого скрипта, серед яких помилки у браузері, 

відсутність екранування спеціальних HTML-символів, 

відсутність фільтрації вмісту тегів та заміна кодування 

у заголовку сторінки. Крім того,. описані деякі існуючи 

деякі підходи до протидії вразливості міжсайтового 

скриптингу.  

Ключові слова – міжсайтовий скриптинг, безпека веб-

додатків, ін’єкція коду, OWASP Top-10. 

I. Introduction 

As of 2020, XSS (Cross-Site scripting) vulnerability 

ranks 7th in the OWASP Top 10. [1] Cross-site scripting 

attacks (XSS) are a type of injection in which malicious 

scripts are introduced into trusted websites. XSS attacks 

are implemented when an attacker uses a web application 

to send malicious code, usually in the form of a browser-

side script, to another end user. An attacker could use 

XSS to send a malicious script to the victim's side. The 

end user's browser executes the script if it is configured 

incorrectly. Because the script is considered to come from 

a trusted source by default, a malicious script can access 

any cookies, session tokens, or other sensitive information 

stored by the browser and used on the website. These 

scripts can also rewrite the contents of an HTML page. 

II. Description of the vulnerability and 
possible types of attacks 

There are three forms of XSS that are typically targeted 

at users' browsers: 

• Reflected XSS: An application or API includes 

unverified and unverified user data as part of HTML 

output. A successful attack can allow an attacker to 

execute arbitrary HTML and JavaScript in the victim's 

browser. Typically, a user will have to interact with some 

malicious link that points to a page controlled by an 

attacker, such as malicious websites that advertise, and so 

on. 

• Stored XSS: An application or API stores undeleted 

user data that is later viewed by another user or 

administrator. Persistent XSS is often considered a high 

or critical risk. 

• DOM XSS: JavaScript frameworks, one-page 

applications, and APIs that dynamically include 

maliciously controlled data per page are vulnerable to 

DOM XSS. Ideally, the application will not send data 

controlled by an attacker to dangerous APIs. [2] 

In addition, XSS can be divided into two main types 

according to the method of interaction with the victim: 

• Passive: The victim needs to take certain actions to 

call the event handler and run the malicious script in the 

prescribed form. Lower level social engineering is used 

for this purpose. As soon as the user interacts with the 

social engineering object, a malicious script will run. If 

there is no activity on the part of the victim, the code will 

not be activated. 

• Active: The attacker does not need to lure the victim 

to special links, because the code is embedded in 

databases or executable files on the server. No activity is 

required from the user. As a rule, a special event handler 

is installed in the input form, which is automatically 

activated when interacting with the page. As a result, all 

users who follow the link will fall victim to the attacker. 

Typical XSS attacks include session theft, account 

takeover, multifactor authentication (MFA), DOM node 

replacement or deformation (such as Trojan login panels), 

user browser attacks such as malware downloads, key 

registrations, and other side attacks customer. 

Malicious JavaScript code can only be run in the 

victims' browser, so the website that the user visits must 

be vulnerable to XSS. To attack, an attacker first checks 

resources for imaginary means through XSS using 

automated scripts or manual search mode. These are 

usually standard forms that can send and receive 

invitations (comments, search, feedback). A complete 

collection of input form pages is performed and each is 

scanned for vulnerabilities. In the simplest case, you can 

check for XSS vulnerabilities by querying: 

<script> alert ("cookie:" + document.cookie) 

</script> 

Another possible search option is to use pages that 

process GET requests. In this case, the link to the web 

resource must have a parameter available, instead of 

which you can pass a script in the request. 

As potential risks of vulnerability to XSS, error pages 

should also be considered. Some servers contain special 

"404 Page Not Found" messages or server error messages 

describing the requested page or passed parameters. If 

these elements are not filtered, they provide a perfectly 

permeable ground for XSS input. 

As mentioned earlier, web applications often use 

JavaScript code that is embedded in web pages to support 

dynamic client-side behavior. This script code runs in the 

context of the user's web browser. To protect the user's 

environment from malicious JavaScript code, browsers 

use a sandbox mechanism that restricts script access to 

resources associated with the original site. Sometimes 

these security mechanisms fail if a user can be lured to 

download malicious JavaScript code from an 

intermediate, trusted site. In this case, the malicious script 

is given full access to all resources (such as authentication 

tokens and cookies) that belong to the trusted website 

In general, malicious code can be embedded in the 

script in the following ways: 
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• Browser errors 

Due to errors, the browser can execute scripts in SVG, 

violate the Same Domain Policy rule. 

• No shielding of special HTML characters 

To ensure that the browser does not accept a string as 

an HTML tag, five characters must be screened: '"& <>. 

The server may not shield all characters (known PHP 

flaw), or the web programmer simply forgets to shield the 

string. unshielded, and all custom strings need to be 

shielded each time they are embedded in HTML.Many 

sites allow text formatting using any markup language 

(HTML, BBCode, wiki markup). converting HTML to 

"secure" with regular expressions, which simplifies 

programming, but requires a thorough understanding of 

how the script can penetrate the resulting HTML code. 

• No filtering of attributes and their values in allowed 

tags 

A typical example of not filtering attributes and their 

values is the <a href="javascript:DoSomething()"> link. 

Even if external links are allowed, the javascript: and 

data: protocols are potentially dangerous. 

• Substitution of coding in the page title 

Modern browsers try to determine the encoding of the 

page on the fly and interpret html according to this 

encoding. If the <title> tag is located next to the <meta> 

tag and is populated with user data, the hacker can insert 

malicious html code in UTF-7 encoding, thus bypassing 

the filtering of some characters (including the tag opening 

character). To protect against this vulnerability, you must 

explicitly specify the encoding of the page to any user 

fields. HTML 5 explicitly prohibits browsers from 

supporting UTF-7 encoding as potentially dangerous. 

• Via SQL code 

If the site allows the use of SQL-code and displays the 

contents of the database without shielding, you can attack. 

The introduction of SQL-code in the database writes a 

page containing malicious code. Accessing this page will 

inevitably result in the malicious script entering the 

victim's browser. 

III. Existing approaches to mitigation 

Based on research (there should be a link to the article), 

it can be argued that the two dominant vulnerabilities are 

SQL Injection (SQLi) and Cross Site Scripting Attack 

(XSS), which contributes to 30% of the total number of 

Internet attacks. This paper proposed a system that uses 

the MD5 algorithm and grammar expression rules 

manipulated in the reverse proxy to reduce the risk of 

SQL and XSS input. This system offers a server solution 

for an XSS attack. The system was tested on standard test 

programs, and the work demonstrated improvements in 

detecting and limiting primary XSS attacks. 

Based on an analysis of the main mechanisms of the 

vulnerability class, the authors [3] proposed an approach 

to equipping modern programming languages with 

mandatory tools for explicit and secure code generation, 

which provide a clear separation between data and code. 

Using an example implementation for Java and 

HTML/JavaScript, respectively, the authors showed ways 

to implement and apply the described approach. 

In the paper [4], scientists have developed a solution 

Noxes, which is a solution to prevent attacks between 

scenarios on the client side. Noxes operates as a web 

proxy and uses both manual and automatically generated 

rules to reduce the number of possible cross-site scripting 

attempts. According to the authors, Noxes effectively 

protects against information leakage from the user 

environment, requiring minimal user interaction and setup 

efforts. 

To solve the problem of input validation, the 

researchers [5] proposed an approach to create test inputs 

for UIV based on the analysis of information on the client 

side. In particular, using input field information to 

generate valid inputs and further excite valid inputs to 

generate invalid test inputs. Based on empirical research, 

the developers claim that compared to existing 

vulnerability scanners, their approach is more effective in 

finding UIV semantic vulnerabilities for web applications. 

This paper [6] presents the study and improvement of 

LAPSE - security software based on static code analysis 

to detect security vulnerabilities in Java EE Applications. 

LAPSE was developed by the SUIF team at Stanford 

University as a plugin for the Eclipse Java IDE. The latest 

stable release of the plugin, LAPSE 2.5.6, dates back to 

2006, and it is outdated in terms of the number of 

vulnerabilities detected and its integration with newer 

versions of Eclipse. However, the developers are working 

to integrate a new version of LAPSE +, an extended 

version of LAPSE 2.5.6. 

IV. Conclusion 

Analysis of XSS research on vulnerabilities and possible 

attacks has shown that the topic of preventing and 

counteracting XSS is very relevant, so it is covered in 

publications in many conference proceedings and journals. 

Most research focuses on preventing attacks and identifying 

vulnerabilities. Methods of dynamic analysis are the majority 

of the solutions proposed by various studies. XSS is still a big 

problem for web applications, despite the large variety of 

solutions currently available. There is no single solution that 

can effectively mitigate XSS attacks. 
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Abstract - This abstract describes the phishing attacks with 

HTML attachments which are replicating legitimate services 

and are delivered by phishing e-mails. It describes attack 

mechanisms for this type of attack and decomposes it in 4 

stages. It includes mitigation techniques to reduce the impact 

of such attacks in a form of blacklist, whitelist, analysis, 

combination of these methods and usage of IPS or IDS 

systems. Additionally, it includes differentiation with other 

phishing attacks involving HTML-attachments. 

Ключові слова – фішинг, кібербезпека, шкідливі 

вкладення, соціальна інженерія, фішингові сервіси, 

індикатори компрометації. 

I. Вступ 

Фішинг - це кіберзлочин, при якому з ціллю чи 

цілями зв’язується електронною поштою, телефоном 

або текстовим повідомленням хтось, хто видає себе за 

легітимну установу, щоб ввести людей в оману і 

спонукати до надання конфіденційних даних, таких як 

особиста інформація, дані банківської та кредитної 

картки та паролі[1]. 

В 2020 році 95% організацій піддавались 

фішинговим атакам. 22% успішних витоків даних з 

організацій включали в себе фішингові атаки[2]. 

Оскільки фішинг є надзвичайно поширеним 

інструментом атаки і його доля серед інших типів 

атак застосованих в успішних витоках даних є доволі 

високою – даний тип атак потребує значних зусиль та 

відповідних механізмів для протидії. 

Зловмисники можуть надсилати фішинг-

повідомлення, щоб отримати доступ до систем жертв. 

Усі форми фішингу є соціальною інженерією, що 

передається в електронному вигляді. Фішинг може 

бути націлений, відомий як цільовий фішинг. Під час 

цільового фішингу зловмисник буде націлений на 

конкретну особу, компанію чи галузь. Більш загально, 

зловмисники можуть проводити нецільовий фішинг, 

наприклад у масових спам-кампаніях зловмисного 

програмного забезпечення[3]. 

 Шкідливі вкладення .HTML не зустрічаються так 

часто, як вкладені файли .JS або .DOC, але вони 

вигідні з кількох причин. По-перше, існує низька 

ймовірність виявлення антивірусами, оскільки файли 

.HTML зазвичай не асоціюються з атаками через 

електронну пошту. По-друге, вкладення .HTML 

зазвичай використовуються банками та іншими 

фінансовими установами, тому люди звикли бачити їх 

у своїх поштових скриньках[4]. По-третє файли 

можуть бути позначені значком браузера при 

асоціації з ним HTML файлів а також інших файлів 

(таких як PDF) і текст фішингового листа може 

звертатися до вкладення як до документу, а не до 

HTML файлу, спонукаючи відкрити його. 

II. Механізм дії 

Механізм проведення даної атаки описується 

чотирма етапами: 

1. Зловмисник вводить жертву в оману і 

спонукає її відкрити файл, що містить візуальну 

копію сервісу для якого зловмисник збирає облікові 

дані (також може бути вигаданий сервіс, який запитує 

облікові дані для справжніх сервісів, схожих на 

вигаданий) за допомогою фішингового листа, що 

містить даний файл. 

2. Жертва відкриває файл через браузер 

(завдяки асоціації файлів HTML з браузерами, які 

виставляються за замовчуванням) і потрапляє на 

створену або візуально відтворену фішингову 

сторінку, яка не блокується фаєрволами чи сервісами 

репутації сайтів, оскільки увесь контент фішингового 

сервісу знаходиться локально на машині або 

завантажується з загальнодоступних легітимних 

сервісів, які є довіреними або не блокуються. 

3. Якщо жертва була неуважною то вона може 

ввести свої облікові дані в фішингову форму і тоді ці 

дані будуть відправлені зловмиснику. Для відправки 

зібраних даних використовується протокол HTTP: за 

допомогою методу POST дані відправляються на 

сервер, до якого має доступ зловмисник. 

4. Зловмисник отримує дані введені в 

фішингову форму, перевіривши дані, отримані його 

сервером за допомогою методу POST. Після цього 

облікові дані можуть бути використані зловмисником 

для входу в системи і виконання дій від імені 

введеного в оману користувача для досягнення своїх 

цілей. 

III. Особливості даного типу атак 

Особливістю таких атак є те, що такі засоби, як 

перевірка рейтингу сайту браузером, не протидіють 

цій атаці та те, що зловмиснику не потрібно 

використовувати посилання на сервер, що збирає 

облікові дані в самому електронному листі (це 

ускладнює збір таких індикаторів компрометації як 

адреси на які відправляються дані), а також простота 

зміни HTTP файлів, за рахунок чого можна 

відправляти кожній жертві унікальний файл, що 

матиме унікальну геш-суму – це зменшить кількість 

індикаторів компрометації для цієї атаки. Також 

зловмисники можуть використовувати кодування 

BASE64 або інші для приховування коду фішингових 

HTML-сторінок і ускладнення його аналізу 

аналітиками. 
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IV. Інші фішингові атаки з застосуванням 
HTML-файлів 

Існують також інші фішингові атаки, що 

застосовують HTML-файли, яким можна протидіяти 

за допомогою інструментів перевірки рейтингу веб-

сайтів у браузерах чи фаєрволах для простих HTML-

файлів із перенаправленням на шкідливий сайт або 

блокування на виконання скриптів для скриптів 

всередині HTML-файлів.  

Такі атаки здебільшого послаблюються за 

допомогою автоматизованих інструментів і не 

потребують такої аналітичної діяльності, як атаки, з 

відтворенням легітимних сервісів через HTML 

вкладення у фішингових листах, оскільки вони мають 

інакший механізм дії. 

V. Механізми безпеки для протидії 
даному типу атак 

Способи протидії даній атаці включають: 

• Моніторинг листів з відповідними 

вкладеннями та блокування скомпрометованих адрес 

та інших індикаторів компрометації (чорний список). 

При використанні даного методу листи з такими 

вкладеннями можуть проходити модерацію 

фахівцями з кібербезпеки, перш ніж бути 

доставленими до кінцевих користувачів і у випадку 

наявності шкідливих вкладень такі листи блокуються 

разом з їх індикаторами компрометації (поштові 

адреси, теми, IP-адреси відправника тощо). При 

використанні даного методу легітимні листи майже не 

зазнають негативного впливу від фільтрування, але 

при цьому досить високою є вірогідність пропуску 

фішингових листів якщо їх індикатори компрометації 

ще не потрапили до чорного списку. 

• Білий список адрес/доменів для отримання 

листів з відповідними вкладеннями. В цьому випадку 

задаються конкретні адреси або домени адрес, які 

мають змогу доставляти листи з HTML вкладеннями, 

а всі інші листи, отримані з джерел, що не входять до 

списку – відкидаються. При використанні такого типу 

фільтрування можуть виникнути проблеми з 

легітимними листами які не потрапили до білого 

списку, але при цьому кількість фішингових листів 

буде значно меншою ніж при використанні чорного 

списку. 

• Аналіз контенту HTML вкладень може 

допомогти у виявлені шкідливих вкладень, але 

зловмисники можуть використовувати різні методи 

маскування вмісту цих вкладень, таких як кодування 

в base64 та інші види кодувань, що значно ускладнює 

аналіз вмісту цих вкладень не тільки 

автоматизованими програмами чи скриптами а і 

аналітиками безпеки. 

• Комбінування попередніх методів. 

Використовуючи перелічені вище методи можливим є 

реалізації процесу захисту при якому всі листи з 

довірених адрес чи доменів адрес безперешкодно 

доставляються отримувачам, а інші листи – 

модеруються працівниками відділу інформаційної 

безпеки або ж модеруються тільки ті листи, які 

містять загальні індикатори цієї атаки, такі як 

використання методу Post. Комбінування цих методів 

дозволяє зменшити об’єм листів, що проходять 

модерацію та виключити відкидання легітимних 

листів, що прийшли з адрес чи доменів адрес, які не 

були додані до білого списку. 

• Використання систем виявлення атак (IDS) та 

систем запобігання атакам (IPS) дозволяє виявляти та 

запобігати даному типу атак за рахунок виявлення 

підключень до серверів, що знаходяться під 

контролем зловмисників, що збирають облікові дані 

та блокування з’єднань з такими серверами до того, 

як інформацію було передано[5]. 

VI. Висновок 

Даний тип атак дозволяє уникати перевірки деякими 

засобами захисту (наприклад перевірка посилань та адрес 

в браузерах чи поштових клієнтах) на противагу більш 

поширеним фішинговим атакам з листами, що містять 

посилання на сайт під контролем зловмисника, що може 

піддаватися перевірці відповідно браузером чи поштовим 

клієнтом (використання кодування для приховування 

посилань в такому випадку неможливе на відміну від 

посилань в HTML файлах). 

У підсумку можна зробити висновки, що атакам, які 

застосовують HTML вкладення і відтворюють легітимні 

сервіси можна протидіяти різними методами в залежності 

від використання та об’ємів HTML вкладень, які 

пересилаються поштою в організації. Протидія цим 

атакам потребує більше ресурсів, зокрема часу для 

аналізу файлів та пошуку індикаторів компрометації для 

блокування, ніж звичайні фішингові атаки з посиланням у 

тілі листа чи файлі HTML або з скриптами у HTML 

файлі. 
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шкідливого програмного забезпечення для 

криптомайнінгу є неминучим через стрімке підвищення 

курсу криптовалюти. У даній роботі описано поняття 

та принципи майнінгу криптовалюти, життєвий цикл 

атаки криптомайнінгу, яку небезпеку він несе для 

інформаційної системи жертви, а також способи для 

попередження, діагностування та захисту від загроз 

даного типу. 

Keywords: Crypto Mining Malware, Malware Detection, 

Cryptocurrency Vulnerabilities, Cryptocurrency Mining, 

Cryptojacking, Drive-by-Mining. 

I. Introduction 

The recent Verizon DBIR suggests that Cryptojacking 

is declining in popularity [1] after its surge during 2017 

and in particular 2018 – one of the biggest years for 

Cryptomining malware development and spreading. 

Nevertheless, the intensity of crypto mining activities 

legal and illegal usually mimics the price of 

cryptocurrencies, especially Bitcoin and Monero. 

Therefore, digital currency increased over 80% this year 

and 570% higher over the last 12 months. Cryptocurrency 

rates are going up, correspondingly raising the threat of 

Cryptojaking. So Cryptomining malware is making a 

comeback and it is not going to go out of fashion at least 

by the year 2140, when the final 21 million Bitcoin would 

be mined [2].  

Cryptojacking, designed to hijack idle processing 

power of a victim’s device and use it to mine 

cryptocurrency [4], is not a new threat, but it is highly 

evolving. And a reason is simple – Cryptojacking is a 

cheap and effective alternative to the commonly used 

ransomware. With the help of extortion, a hacker can 

make three people out of a hundred pay money, but 

Cryptojacking allows to use of all one hundred computers 

(or even more) to make the hacker mine cryptocurrency, 

performing the attack stealthy (without user interaction) 

but efficiently. 

As several recent incidents have shown, Cryptojacking 

is still a threat to both enterprises and individuals. It can 

affect all existing operating systems (OS) – Windows, 

Android, Linux, and even iOS. 

But forewarned is forearmed, so in this thesis, we 

present a short review of Cryptomining activities, the real 

danger that is hiding behind a Cryptojacking attack, the 

basics of Cryptojacking kill-chain, and proposed actions 

to prevent, detect and recover from it. 

II. Basics of Cryptocurrency Mining 

Cryptocurrencies are digital assets in form of an 

encrypted data string that denotes a unit of currency. It is 

monitored and organized by a peer-to-peer network also 

known as a blockchain, which also serves as a secure 

ledger of transactions.  

Cryptocurrencies are created (and secured) through 

cryptographic algorithms that are maintained and 

confirmed in a process called mining, where a network of 

computers or specialized hardware such as application-

specific integrated circuits (ASICs) process and validate 

the transactions. People who solve cryptographic puzzles 

to add transactions to the blockchain in hopes of getting 

coins as a reward are called cryptocurrency miners [3]. 

Because the complexity of the puzzle calculations has 

steadily increased over time and cybercriminals began to 

engage in Cryptojacking, performing hidden cyberattacks 

to the unauthorized use of a device’s resources to mine 

cryptocurrencies. Cryptomining and Cryptojacking are 

associated with extremely high processor activity that 

increases power consumption and the heat and has 

noticeable side-effects reducing battery and CPU/GPU 

lifecycle in a long-term period [4].   

III. The Danger of Cryptojaking 

Beyond the negative impact on performance and power 

consumption of infected devices, malicious Сryptomining 

software can mean compromising the system in other 

ways.  

Cryptojacking can be the first step to data exfiltration. 

Once a foothold is established within environments, 

Сryptojacking could easily evolve into wormable 

malware, piggybacking on advanced techniques. It could 

also evolve into botnets for hire or data theft. 

For example, Prometei botnet [5], designed to brute 

force into as many devices as possible and mine Monero 

(XRM) cryptocurrency on behalf of its operators, was 

also delivering password-stealing Mimikatz malware onto 

infected networks and discovered administrator 

passwords, which were reused by other modules later.  

To make things worse, Cryptojacking malware also 

boasts a deep set of anti-detection and analysis evasion 

features, designed to help the botnet evade analysis. 

There are countless examples of malware of this type 

remaining invisible in the system for an extremely long 

time. Firstly, MinerGate stops its activity when the 

victim’s computer is in use, catching the movement of the 

mouse. Next, some Сryptojacking scripts use the 

processes of the OS itself for mining, and the task 

scheduler to ensure consistency. Finally, hackers can hide 

the malware in the forked project's directory structure: 

when the project becomes a product, the malicious 

program could be running [6]. 

There are many more examples, but these are enough to 

illustrate how everything can be hidden and cleaned up by 

hackers in pursuit of easy money. 
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IV. Detection of Cryptomining Malware  

Defense goes from the lifecycle of the attack. Usually, 

it starts when a user connects to the compromised 

website, executing a harmful script and unknowingly 

starting mining cryptocurrency on behalf of the threat 

actor. 

Antiviruses classify most of Cryptomining detected 

attacks as potentially unwanted applications (PUA); in the 

best-case scenario. However, in most cases they remain 

unnoticed for a long time, spreading stealthily across all 

user’s devices. 

There are several ways to avoid hidden mining: 

- CPU/GPU monitoring for high usage; 

- Temperature baseline monitoring for physical 

devices; 

- Filtering the stratum mining protocol as well as 

blacklisting the IP addresses and domains of 

popular mining pools; 

- Full DNS inspection for all connected devices, 

using a detection system that analyzes various 

anomalies and correlations in DNS traffic [7]; 

- Establishing a secure browsing environment via 

extensions that prevent cryptocurrency mining and 

implementing content filtering to filter out 

unwanted attachments, e-mails with malicious 

content. 

In fact, detection of hidden Cryptojacking attacks 

requires advanced information security solutions that 

allow to get full visibility of activity on all endpoints and 

control all running processes.  

First of all, such kinds of solutions are based on Neural 

Networks [8], flipping throttling against Cryptojackers 

artificially varying the browser’s CPU power to observe 

the presence of throttling. 

Secondly, some companies offer effective solutions 

with detection using unsupervised machine learning, 

advanced detection using multi-layer machine learning, 

and detection within public cloud infrastructure [9]. Such 

solutions help to identify the Cryptomining activity based 

entirely on its most fundamental behavior: long-lived 

communication between the client and the server, 

moreover, performing various types of IP flow logs 

analysis, with network flow metadata. 

Also, Cryptomining malware can be detected by a 

special tool that simulates user click-based input into a 

web browser to trigger hidden mining scripts [10]. 

V. Conclusion 

The popularity of cryptocurrencies has continued to 

grow drastically over the last few years and this has 

drawn significant attention to various threat actors. 

Consequently, Cryptojacking became kind of 

mainstream nowadays. The reasons why Cryptojacking is 

more prolific are threefold: It does not require elevated 

permissions, it is platform-agnostic, and it rarely sets off 

antivirus triggers. 

The problem is that it is not considered by many 

companies and security systems as a cyber threat, as it 

does not directly affect systems and does not steal private 

data. But all things considered, malware of this type is 

much more dangerous as it seems at first sight and it is an 

urgent need to find ways of effective protection from it. 

In fact, prevention basically comes in the form of 

constant monitoring system resources and network 

anomalies.  

It is worth mentioning the side costs that this type of 

attack can incur. If small productivity losses do not have 

major consequences for ordinary users, even a small 

downtime in information systems, which can be caused 

by overload or restoring system performance, can be 

critical for large corporations and trading platforms. 

At the same time, detection of this malware, constantly 

monitoring of all operational processes, is not a problem - 

indicators of deviation from the norm immediately attract 

the attention of experts, so this type of attack can be used 

as a kind of screen, which can hide another, more 

dangerous species attacks [11]. 
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Abstract – Byzantine fault, developed to show a 
situation, where actors of the decentralized system, have 
to agree on a concerted strategy in order to keep systems 
stable work, even if some actors may fail or might be 
unreliable. The solution of Byzantine fault, is currently 
used to reach consensus in real decentralized systems, for 
example: bitcoin, clock synchronization, and may in near 
future become common for banking industry. 

Byzantine fault has two classical algorithms for solving 
it. The essence of the first algorithm is that information is 
written to blocks that are linearly connected, which 
means that it is possible to view the history from the last 
block to the first, and uses proof of work allowing the 
system to overcome Byzantine failures and reach 
consensus, cons of this algorithm, is that it needs heavy 
calculations . The trivial solution algorithm is called the 
“recursive algorithm”. It is valid only for a special case – 
when the number of subjects is limited and cannot 
change. 

A system was built that simulates the operation of an 
arbitrary number of objects, nodes in the system, in real 
time, taking into account the delay and possible node 
failures. Also, an analysis of the efficiency and operating 
time of reaching consensus in a system with a different 
number of nodes was carried out, which gives predictive 
results of the real system  

Ключові слова – моделювання системи, криптографія, 
протокол, відмовостійкість, блокчейн. 

 

I. Вступ 

   У 1975 році з’явилася задача двох генералів, яка 

часто згадується при вивчені комп’ютерних мереж. У 

сфері обчислюваної техніки ця задача 

використовується як приклад для вирішення типової 

проблеми досягнення консенсусу у двох системах, у 

яких немає надійного каналу комунікації. По історії 

задачі, цим двом системам необхідно прийти до 

спільного рішення: одночасно піти в атаку, або 

одночасно відступити. У зв’язку з тим, що коли 

спочатку один генерал наступить на ворога – він 

загубить своє військо, і через деякий час другий 

генерал зробить те саме, що призведе до втрати 

війська; тобто при послідовному наступі генерали 

зазнають поразки. Для координації дій потрібен 

надійний канал комунікації, якого згідно з умовами 

задачі не існує, адже при посиланні кур’єра його 

можуть перехопити, вбити або підмінити, в результаті 

чого до другого генерала інформація або не дійде, або 

буде помилковою. Тому при користуванні кур’єрами, 

генерали не будуть впевнені у конфіденційноті та 

якості інформації. Наслідок таких обставин призведе 

до поганої координації генералів і поразки. У 

ситуації, якщо кур’єр зможе дійти до першого 

генерала, то у підтвердження про отримання 

інформації, перший генерал мусить відправити 

кур’єра у відповідь до другого генерала. Проте, на цей 

раз виникає ситуація, аналогічна попередній:  кур’єра 

можуть перехватити, убити, або підмінити, у 

результаті чого до другого генерала інформація або не 

дійде, або вона буде помилкова - тобто є ризик втрати 

інформації. Тому за даних умов з’являється 

безкінечна задача, яка перешкоджає генералам 

досягнути згоди. 

   

II. Основна частина 

     Але через деякий час з’явилася інша, більш 

загальна задача візантійських генералів, за якої 

основна суть збереглася, але дещо змінилося: тепер 

інформація має передаватися більше, ніж між двома 

суб’єктами, тобто у цій задачі не два генерали з двома 

арміями, а n кількість генералів з їх арміями. 

Додаткові умови полягають ще у тому, що один або 

більше генералів можуть бути зрадниками, але навіть 

при цьому, генерали мають прийти до спільного 

рішення. Інакше кажучи, згода все одно має бути 

досягнута. На сьогоднішній день вирішення цієї 

задачі використовується для досягнення консенсусу в 

децентралізованих системах: в криптографії. А саме: 

взаємодії між абонентами, які отримали наказ із 

спільного центру, але при цьому, частина абонентів 

разом із центром можуть бути ворогами, і необхідно 

виробити єдину стратегію для перемоги неворожих 

абонентів. 

  На даний момент часу, задача Візантійських 

генералів має два класичних алгоритму вирішення і 

декілька інших алгоритмів, конкретний та 

тривіальний методи, а також велику кількість 

протоколів, які так чи інакше поєднують у собі 

стандартні алгоритми з чимось своїм, що дає перевагу 

у швидкодії, ефективності або відмовостійкості. 

Наприклад, протокол візантійської угоди, або його 

також називають протоколом візантійських генералів. 

  Сутність першого алгоритму полягає в тому, що 

інформація записується в блоки. Потім, коли у блок 

записується максимальна кількість інформації, він 

закривається, і з’являється новий блок, а кожний 

наступний блок має у собі хеш (функцію, що 

перетворює вхідні дані будь-якого, як правило 

великого, об‘єму в дані фіксованого розміру) 

попереднього, аж до останнього. Таким чином, усі 

вони зв’язані лінійно, що означає, що є можливість 

від останнього блоку продивитися історію аж до 

першого. Виходячи з цього, кожен новий блок 

вважається додатковим підтвердженням 

автентичності попереднього. Тобто така система 

захищена від несанкціонованих змін, і в цьому 

полягає одна з його головних переваг – незмінність. 

Оскільки можливість злому блоку зловмисників 

виключена, створюється надійний реєстр транзакцій, 
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якому ви та інші учасники мережі можете довіряти.  

Журнали записів цих блоків розподілені по всім 

учасникам системи, що робить її стійкою до зломів. 

Цей алгоритм має назву “блокчейн”, що у перекладі – 

ланцюг блоків, і використовується для транзакцій 

такою криптовалютою як біткоїн, що робить 

транзакції безпечними. Для того, щоб зламати 

систему, суб’єкту потрібно буде переконати інших в 

якійсь фіктивній, цікавій йому транзакції, що не є 

можливим, тому що учасників багато, а суб’єкт – 

один. Тому у підсумку, інші учасники системи його 

версію розвитку подій просто відхилять. Цим 

зберігається прозорість транзакцій, анонімність 

користувачів, стійкість до кібератак, а також 

швидкість і низька вартість транзакцій. Також є 

багато типів блокчейн-мереж, тобто декілька підходів 

до створення цих мереж. Вони можуть бути 

загальнодоступними, приватними, ексклюзивними 

або це може бути блокчейн – консорціум. 

  Тривіальний алгоритм розв’язку носить назву 

“Рекурсивний алгоритм”. Він дійсний лише для 

окремого випадку – коли кількість суб’єктів 

обмежена і не може змінюватися. Повернемося до 

самої задачі. Сутність цього алгоритму полягає у 

тому, що кожний суб’єкт дає всім іншим інформацію 

про кількість своєї “армії”, із якої для кожного 

суб’єкта створюється по 3m+1 вектори, і якщо 

значення суб’єкта-зрадника у всіх суб’єктів однакове, 

то консенсус досягнуто. Такий алгоритм вирішення 

матиме довжину в 4 кроки. Розглянемо детальніше. 

На першому кроці, кожен з генералів надсилає всім 

іншим інформацію про кількість своєї армії, неворожі 

генерали повідомляють справжню кількість, так як 

зрадники можуть повідомити у різних  повідомленнях 

різну інформацію. На другому кроці кожен генерал 

формулює свій вектор із всієї інформації, яку він 

отримав, і отримує чотири вектори. На третьому кроці 

генерали відправляють свої вектори всім іншим, де 

зрадник може надіслати неправильні значення. 

Значення векторів, отримані генералами наведені у 

Таблиці 1. 

 

ТАБЛИЦЯ 1 
ЗНАЧЕННЯ ПОЛУЧЕНИХ ВЕКТОРІВ 

1 

Генерал 

2 

Генерал 

3 

Генерал(зрадник) 

4 

Генерал 

(1,2,y,4) (1,2,x,4) (1,2,x,4) (1,2,x,4) 

(a,b,c,d) (e,f,g,h) (1,2,y,4) (1,2,y,4) 

(1,2,z,4) (1,2,z,4) (1,2,z,4) (I,j,k,l) 

  

На четвертому кроці кожен з генералів перевіряє всі 

елементи у кожному з отриманих векторів і, якщо 

якесь значення збігається не менше, аніж у двох 

векторах, то воно потрапляє до остаточного вектора, 

інакше відповідний елемент остаточного вектора 

позначається невідомим. У результаті всі неворожі 

генерали отримали однаковий вектор, тому третій 

генерал – зрадник. Також доведено, що згоди можно 

досягнути лише тоді, коли більше ніж дві третини 

суб’єктів – лояльні (2m+1). 

 

 

III. Висновок 

Була побудована система, яка моделює роботу 

довільної кількості суб’єктів і вузлів системі у 

реальному часі, враховуючи затримку та їх можливі 

поломки. Також було проведено аналіз ефективності 

та часу роботи досягнення консенсусу в системі з 

різною кількістю вузлів, який дає прогнозуючі 

результати роботи реальної системи. 
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   Анотація - В результаті проведеної роботи 

було розроблено програмно-апаратний комплекс, 

що дозволяє отримати і обробити дані про якість 

повітря в будь-якій точці геолокації, з подальшою 

передачею результату кінцевому користувачеві за 

допомогою бота в месенджері Telegram або до його 

веб-сторінки. 

   Метою дослідження є забезпечення збору 

даних про якість повітря в приміщеннях. 

   Предметом дослідження є алгоритми 

збору та відображення даних якості повітря в 

приміщеннях. 

   Методи дослідження - збір та 

відображення даних якості повітря в 

приміщеннях за допомогою розроблених програм. 

   Дана робота описує розробку системи 

моніторингу стану повітря в приміщеннях. 

Програма була розроблена за допомогою мови 

програмування python 3.6 тому, що для датчика 

CCS811 який я вибрав для реалізації є бібліотека від 

компанії Adafruit Industries яка теж реалізована за 

допомогою python. 

   Був проведений ретельний аналіз існуючих 

систем моніторингу а також датчиків і плат для 

реалізації поставленої задачі. 

   Розроблена система може бути використана 

для завчасного попередження користувача 

пристрою о забрудненні повітря в приміщенні де 

він розташував пристрій для запобігання серйозних 

наслідків здоров'ю.  

Ключові слова - чат бот, система моніторингу, 

Леткі органічні сполуки, VOC, CO2, якість повітря. 

 

І. Вступ 
   Сучасний стан атмосферного повітря 

супроводжується зміною його природного складу, 

зокрема, збільшенням кількості вуглекислого газу 

(СО2). Зростання кількості з’єднань-забруднювачів 

повітря спричиняє загрозу не тільки екології, а й 

здоров’ю людей. Критерієм якості повітря 

виступають гранично-допустимі концентрації 

шкідливих речовин або орієнтовні безпечні рівні 

впливу. У зв’язку з цим, більшої актуальності набуває 

розробка пристроїв вимірювання якості повітря, що 

дозволяють моніторити дані для передачі їх 

кінцевому користувачу. Метою даної роботи є 

розробка системи моніторингу якості повітря в будь-

якій точці геолокації зі зручною передачею їх 

кінцевому користувачу. 

 

ІІ. Аналіз існуючих систем 
моніторингу 

   В результаті докладного огляду існуючих 

індивідуальних систем моніторингу якості повітря 

було виявлено, що найбільшого поширення в світовій 

практиці отримали пристрої компанії Atmotube. 

   Одним з найбільш поширених пристроїв є 

Atmotube PLUS, який визначає концентрацію 

широкого спектра Летючих Органічних Речовин 

(VOC) у атмосферному повітрі й приміщеннях, та 

повідомляє про них у режимі  

реального часу за допомогою програми 

Atmotube. Atmotube PLUS також вимірює 

атмосферний тиск, температуру і вологість [2]. 

Після вивчення його характеристик, можна 

відзначити, що його перевагами є: портативність, 

можливість перегляду якості повітря на карті, 

зручний додаток з графіками, можливість достатній 

час обходитися без зарядки. До недоліків можна 

віднести: використання технології передачі по 

bluetooth (при постійному підключенні смартфона до 

Atmotube впливає на швидкість розрядки батареї 

пристрою користувача), застосування цього пристрою 

розраховано тільки на роботу на Android і в IOS 

операційних системах, відносно висока ціна пристрою 

[3]. 

   При порівняльному аналізі описаного вище 

пристрою і системою, розробці якої присвячена дана 

наукова робота, можна відзначити, що перевагами 

розробленої системи є: відсутність вимог до роботи з 

якоюсь певною операційною системою та можливість 

роботи з пристроєм при наявності доступу лише до 

пошукової системи, для використання Telegram Web, 

або при наявності мессенджера Telegram а також його 

відносна цінова доступність. 

2) Сервіс проекту SaveDnipro - моніторить дані з 

майже 500 станцій по всіх областях України і видає їх 

у вигляді інтерактивної карти на сайті сервісу. Дані 

також можна отримати за допомогою однойменного 

бота в Telegram, Facebook, Viber або Skype [4]. 

Недоліком цього проекту, можна вважати 

відсутність можливості вимірювання небезпечних 

речовин у повітрі, окрім дрібнодисперсного пилу. 

   З наведеного вище видно, що пристрої 

індивідуального вимірювання якості повітря поки не 

отримали в Україні широкого поширення. І якщо 

існує можливість отримання даних про якість 

атмосферного повітря, то потреба в отриманні 

інформації про якість повітря в приміщенні не 

задоволена. 

ІІІ. Вибір датчика для розробки 
системи аналізу стану повітря 

   CCS811 - це цифровий газовий датчик, що має 

низьку потужність, який інтегрує датчик газу з оксиду 

металу (MOX) для виявлення широкого асортименту 

летких органічних сполук для приміщень. Здійснює 

моніторинг якості повітря за допомогою 

mailto:valentin000808@gmail.com
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мікроконтролера (MCU), який включає в себе 

аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) та I²C 

інтерфейс. CCS811 заснована для військово-

картографічної служби.  CCS811 підтримує 

інтелектуальні алгоритми для обробки вимірювань 

СO2 й VOC (основні забруднювачі повітря у 

приміщеннях). CCS811 підтримує кілька режимів 

вимірювання, які були оптимізовані для низького 

енергоспоживання під час активного вимірювання 

датчика, і режим холостого ходу, збільшуючи час 

роботи батареї в портативних пристроях.  

ІV. Вибір плати для розробки системи 
аналізу стану повітря 

Для даного проекту я вибрав одноплатний 

комп'ютер Raspberry pi. так як в алгоритмічної частині 

я використовую відправлення файлу з даними від 

датчика на головний сервер за допомогою SCP [1]. 

SCP – передача файлів через ssh ,що на arduino 

наприклад було б зробити дуже важко, докуповуючі 

додаткові модулі. Також, на raspberry pi з’являється 

можливість програмування на python. Під цю мову 

програмування написана потрібна мені бібліотека для 

програмування датчика CCS811 від компанії Adafruit 

Industries. 

V. Розробка програм 

   Програму на Raspberry pi забирає 3 параметра 

(VOC, CO2, температуру) з датчика CCS811 додає час 

заміру та географічні координати пристрою потім 

записує їх у файл який потім відправляє на головной 

сервер. Ці операції повторюються кожну хвилину 

(Рис.1). 

 

Рис.1.Блок-схема програми на Raspberry Pi 

Програма на головному сервері набагато 

складніше ніж на Raspberry pi і складається з 3 

великих блоків: 

1)Алгоритм декодування файлу для вилучення з 

нього параметрів, а також їх занесення до спільної 

бази даних. До бази даних додається id пристрою, 3 

параметри замірів та географічні координати 

пристрою. 

2)Бот в месенджері Telegram під назвою "Air 

Pollution Monitoring Bot " (APMB), з яким спілкується 

користувач за допомогою кнопок в меню які вказані в 

блок-схемі (Рис.2).  

3)Веб сайт на якому може зареєструватися 

користувач для спілкування із пристроєм якщо він не 

має можливості користуватися ботом у Telegram. 

 
Рис.2. Блок-схема роботи програми на головному 

сервері 

VI. Висновки 

В результаті проведеної роботи було розроблено 

програмно-апаратний комплекс, що дозволяє 

отримати і обробити дані про якість повітря будь-якій 

точці геолокації, з подальшою передачею результату 

кінцевому користувачеві за допомогою бота в 

месенджері Telegram або до його веб-сторінки. 
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Анотація - У цій статті ми поговоримо про розвиток  

у ІТ сфері, про їх вплив на суспільство, його значення в 

житті людей. Розберемося в понятті та 

направленості технологій, визначимо її види. 
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна 

революція, види технологій, вплив ІТ на розвиток 
суспільства. 

I. Вступ 

Ми живемо в еру інформаційного прогресу, коли  

можливості кожної країни, в першу чергу, 

оцінюються через її інтелектуальний потенціал, 

наявність нових знань і технологій.  Саме тому, 

важливого значення набуває розвиток сфери 

науково-технічної інформації. Вони активно 

впливають на стан політичної, економічної, 

оборонної та інших складових безпеки держави. 

Необхідність використання інформаційних 

технологій вже не викликає ніяких сумнівів, 

оскільки технологія – це одна з найбільш 

динамічно-розвинутих областей сучасного життя. 

Майже в усіх країна науково-технічна інформація 

віднесена до пріоритету та знаходиться в полі зору 

державного управління. 

Що ж таке Інформаційні технологіі (або ІТ)   за 

визначенням ЮНЕСКО — це комплекс 

взаємозалежних, наукових, технологічних, 

інженерних дисциплін, що вивчають методи 

ефективної організації праці людей, зайнятих 

обробкою і зберіганням інформації. 

 

Рис. 1. Види ІТ. 

Під впливом стрімкого розвитку утворилося 

багато нових професій у ІТ сфері, що надає попит на 

створення нових високооплачуваних робочих місць. 

В освітніх установах, на виробництві та навіть у 

повсякденному житті люди дуже часто 

використовують інформаційні технології. Але що 

ми знаємо безпосередньо про саму технологію? Як 

впливають інформаційні технології на розвиток 

суспільства? 

IІ. Вплив ІТ на суспільство 

Існування людства, формування і розвиток 

суспільства і держави пов’язані з інформацією. 

Еволюція засобів збору, обробки і передачі 

інформації містить події, які приводили до 

інформаційних революцій. Інформаційна революція 

— радикальна зміна інструментальної основи, 

способів передачі та документування інформації, а 

також обсягу інформації, доступної активній частині 

людства. 

Досягнення в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій розвивають нові 

економічні, соціальні та культурні відносини в 

житті людей, які описуються єдиним поняттям « 

інформаційне суспільство». 

Інформаційне суспільство відрізняється від 

суспільства, в якому домінують традиційна 

промисловість і сфера послуг тим, що інформація, 

знання, інформаційні послуги, і всі галузі, пов’язані 

з їх виробництвом зростають швидшими темпами, 

стаючи джерелом нових робочих місць. 

Технічну основу забезпечення інформаційних 

технологій становлять засоби комп’ютерної техніки, 

засоби комунікаційної техніки і засоби 

організаційної техніки. 

Невід’ємним елементом інформаційних технологій 

є комп'ютери, програмне забезпечення та мережі, які 

необхідні для створення, зберігання, управління, 

передачі і пошуку інформації. Інформаційні 

технології можуть бути згруповані таким чином:  

 Мережі;  

 Термінали;  

 Послуги. 

Галузь інформаційних технологій займається 

створенням, розвитком та експлуатацією 

інформаційних систем. Інформаційні технології 

мають, ґрунтуватись і раціонально використовувати 

сучасні досягнення в галузі комп'ютерної техніки та 

інших високих технологій, новітніх засобів 

комунікації, програмного забезпечення і 

практичного досвіду. Вирішувати завдання щодо 

ефективної організації інформаційного процесу для 

зниження витрат часу, праці, енергії і матеріальних 

ресурсів у всіх сферах людського життя і сучасного 

суспільства. Інформаційні технології взаємодіють, і 

нерідко входять до сфери послуг, галузі управління, 

промислового виробництва, соціальних процесів. 

Україна законодавчо закріпила основні принципи 

розвитку інформаційного суспільства досить пізно. 

Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» затверджено 9 січня 2007.  

До цього моменту питаннями планування та 

розвитку інформаційного суспільства в Україні 

займалися переважно громадські організації та 

фонди, які розробляють власні стратегічні проекти. 

У цілому, поширення нових ІТ стало домінуючим 

чинником, що визначає прискорення процесів 

трансформації суспільства.  

Використання ІТ є найважливішою основою 

суспільного розвитку на межі змін в ІТ, змін у 

мотивації людської діяльності і формуванні 

інформаційного суспільства XXI століття. 
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 ІIІ. Тенденції та проблеми розвитку 
ІТ сфери в Україні 

Аналіз  тенденцій  розвитку    світової  економіки  

показує  доцільність  зростання  такої  сфери 

економічної  діяльності  як  ІТ.Одним  з  основних 

показників, що характеризує місце галузі в 

економіці країни, є частка галузі у ВВП. 

ІТ сфера   в Україні є однією з найприбутковіших 

та швидкозростаючих сфер  економічної діяльності,  

яка  за оцінками Світового  Банку,  міжнародних 

консалтингових компаній та  вітчизняної ІТ-

спільноти, протягом останніх 4-5 років  демонструє  

щорічне  зростання  не  менше  25 %.  

 
 

 
 

Рис. 2. Позиція в рейтиггу відповідно до кількості 

оцінювальних країн. 

На сьогодні у світі  спостерігається дефіцит фахівців 

ІТ сфери,  оскільки ринок  ІТ  є  глобальним,  

високотехнологічним  і  висококонкурентним.  

Тенденції  перевищення  попиту  над  пропозицію  на    

ІТ-спеціалістів спостерігаються   і в Україні. 

Для роботи в ІТ сфері  працівники повинні 

відповідати певним вимогам, а саме:  мати відповідну 

освіту, інтелектуальні здібності, вміння  працювати в 

команді,навички  самоосвіти,  бажання  підвищувати    

кваліфікацію,  уміння працювати самостійно (так 

званий «фріланс»). 

Підсумовуючим внеском ІТ сфери в економіку 

України є:  

- формування іміджу держави як інвестиційно 

привабливої; 

- залучення інвестицій в Україну та зміцнення 

економіки країни; 

- стрімке і стабільне зростання ІТ індустрії; 

- створення нових ІТ робочих місць. 
Вже зараз українці все частіше запускають 

проекти, націлені на зовнішні ринки, а команди і 

люди накопичують досвід таких реалізацій. Є всі 

шанси, що в найближчі роки ми побачимо значне 

зростання українських IT-продуктів, за чим напевно 

піде і значне зростання венчурних інвестицій в 

проекти і економіку країни [2]. 

ІТ-галузь є однією з найбільш перспективних, 

динамічних і інноваційних галузей сучасної 

економіки України. Основна проблема галузі -

незбалансованість ринку: з одного боку, 

спостерігається зростаючий дефіцит професіоналів, 

з іншого - надлишок фахівців з недостатнім рівнем 

кваліфікації. В цілому, основою для перетворення 

можливостей вітчизняної ІТ-галузі в 

конкурентоспроможний сегмент світового ринку, а 

також реалізації ІТ-потенціалу Україна є 

стабілізація економічної і політичної ситуації в 

країні та методологічно обґрунтоване інституційне 

регулювання ринку ІТ - послуг. 

IV. Висновок 

Підводячи підсумки можна сказати, що 

інформаційні технології так чи інакше впливають на 

розвиток суспільства, тому що вони є невід’ємною 

складовою сучасного суспільства. Доведено, що 

розвиток інформаційних технологій впливає на стан 

політичної, економічної, оборонної та інших 

складових держави та світу загалом.  

До  основних  елементів  даної статті  можна 

віднести  таке:  визначення  основних  тенденцій  

розвитку  ІТ  в  світі  та  в України;  аналіз  та  

узагальнення  причин,  що  заважають  розвитку  

галузі; визначення передумов розвитку ІТ в 

контексті зростання економіки України.  

Використання нових інформаційних технологій 

дозволяє підвищити ефективність процесу навчання, 

сприяє здійсненню переходу до неперервної освіти, 

вирішує проблему доступу до нових джерел 

різноманітної по складу і формам представлення 

інформації. 
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І. Вступ 

У світлі останніх подій, коли світ перейшов на 

дистанційне існування у всіх сферах життя, на 

особливо гостро постає проблема захисту інформації. 

Вивчивши стан даного питання, можна зробити 

висновок, що більшість великих атак були проведені з 

використанням соціальної інженерії 

II. Соціальна інженерія 

Соціальна інженерія - метод отримання необхідного 

доступу до інформації, заснований на особливостях 

психології людей. 

Основною метою соціальної інженерії є отримання 

доступу до конфіденційної інформації, паролів, 

банківських даних і інших захищених систем. 

Для того, щоб убезпечити себе від впливу 

соціальної інженерії, необхідно зрозуміти, як вона 

працює. Розглянемо основні типи соціальної 

інженерії і методи захисту від них. 

III. Види атак з використанням соціальної 
інженерії 

Атаки з використанням соціальної інженерії 

бувають різними. Тому важливо в цілому розуміти, 

що таке соціальна інженерія та як вона працює. 

Навчившись розпізнавати основний механізм дій, ви 

зможете набагато легше обчислювати подібні атаки. 

 

1. Ловля «на живця» або USB-Killer 

Ловець «на живця» залишає приманку - наприклад, 

флешку з вірусом. Людина з цікавості вставляє її у 

свій комп'ютер, і вірус вражає систему. Існує навіть 

флешка, яка пошкоджує комп'ютери, - вона 

заряджається через USB-порт і потім вивільняє 

потужний заряд через пристрій введення. Коштує така 

флешка досить дешево. 

 

2. Претекстінг 

Зловмисник використовує привід, щоб привернути 

увагу жертви і змусити її повідомити інформацію. 

Наприклад, під час нешкідливого, здавалося б, 

інтернет-опитування у вас можуть попросити дані 

вашого банківського рахунку. Або до вас підійде 

людина з папкою документів і скаже, що перевіряє 

внутрішні системи. Але ця людина може виявитися 

шахраєм, яка намагаються викрасти у вас цінні дані. 

 

3. Фішинг 

При фішинговій атаці ви отримуєте лист або 

повідомлення від, здавалося, надійного джерела з 

проханням надати інформацію. Добре відомий 

приклад - лист нібито від банку, який просить клієнтів 

«підтвердити» конфіденційну інформацію і направляє 

їх на підроблений сайт, де їх облікові дані будуть 

зафіксовані. Цільовий фішинг - це відправка листа 

певному співробітнику нібито від вищого керівництва 

компанії, що запитує конфіденційні відомості. 

 

4. Вішинг і смішинг 

Це два різновиди фішингу. Перший має на увазі 

«голосовий фішинг», тобто телефонне шахрайство. 

Зловмисник може прикинутися товаришем по службі 

- наприклад, співробітником IT-відділу, якому 

потрібні ваші облікові дані. Другий - спроба отримати 

дані за допомогою SMS-повідомлень. [3] 

 

5. «Ти мені, я тобі» 

Кажуть, чесний обмін - НЕ грабіж, але не в цьому 

випадку. Багато соціальних інженерів переконують 

своїх жертв в тому, що ті отримають щось в обмін на 

дані, або доступ до них. Так працює фальшивий 

антивірус, що пропонує користувачеві усунути 

загрозу на його комп'ютері, хоча сам «антивірус» і є 

загроза. 

 

6. Злом електронної пошти та розсилка по 

контактам 

Зловмисник зламує пошту людини або його 

обліковий запис в соціальній мережі, таким чином 

отримуючи доступ до його контактів. Тепер від імені 

жертви він може повідомити їм, що його пограбували, 

і попросити перерахувати йому грошей або розіслати 

посилання на шкідливі програми та «клавіатурного 

шпигуна» під виглядом цікавого відео. 

 

7. «Полювання» та фармінг 

І нарешті, кілька більш просунутих методів 

соціальної інженерії. Більшість простих методів, 

описаних вище, є формою «полювання». Все просто: 

проникнути, захопити інформацію і забратися геть. 

Однак деякі соціальні інженери налагоджують 

зв'язок з жертвою, щоб отримати більше даних за 

більш тривалий період часу. Цей метод відомий як 

фармінг і представляє для зловмисника підвищену 

небезпеку. Але в разі успіху він дає набагато більший 

«урожай». 

IV. Як уникнути атаки з використанням 
соціальної інженерії 

• Перевіряй джерело. Спадщина у 5 мільйонів 

доларів не падає з неба, та й керівництво не буде 

писати в електронному листі розпорядження, а краще 

викличе тебе особисто. У будь якому випадку, можна 

зв’язатися з відправником та попросити підтвердити 

інформацію. 

• Що відомо співрозмовнику? Якщо з тобою 

розмовляє представник банку чи іншої організації, з 
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якою ти співпрацюєш, то цей представник ТОЧНО 

повинен знати твої дані, як то повні прізвище, ім’я, 

якійсь інші ідентифікаційні дані, що допоможуть 

підтвердити їх статус. 

• Зупинись і подумай. Не спіши реагувати на 

прохання, перевір надійність джерела та реальність 

описаної ситуації. Дуже часто дії зловмисників 

направлені якраз на терміновість.  

• Не поспішай. Не переходь по пропонованих 

посиланнях. Подумай, а чи варто воно того? Чи 

взагалі це можливо? 

• Вимагай дані, що засвідчують особу. Ти ж не 

будеш розповідати першому-ліпшому якусь особисту 

інформацію, то чому тоді це можна робити в 

Інтернеті?  

• Використовуй надійний спам-фільтр. Якщо твій 

поштовий клієнт недостатньо ретельно фільтрує спам 

або НЕ позначає листи як підозрілі, спробуй змінити 

настройки. Хороші спам-фільтри використовують 

різноманітну інформацію для розпізнавання 

небажаних листів.  

• Наскільки це правдоподібно? Чи дійсно у тебе 

може жити бабуся-мільйонер в Австралії? Для чого 

представнику банка твій рахунок, якщо він і так його 

знає? Чи може твій друг «потрапити на гроші», 

внаслідок автомобільної аварії, якщо він не має 

водійських прав? 

V. Протидія соціальній інженерії 

Насправді, ефективна протидія методам соціальної 

інженерії має вестися за двома основними 

напрямками: повішення грамотності користувачів, 

адміністраторів і клієнтів в області інформаційної 

безпеки та технічні заходи захисту. Існує багато 

простих і ефективних прийомів, які дозволяють 

попередити більшу частину типових атак. Наприклад, 

можна згенерувати список всіх доменів, схожих на 

ваші власні, і домени основних контрагентів, та 

заблокувати їх на міжмережевому екрані і поштовому 

сервері. 

VI. Cпособів захистити себе та свою 
організацію від атак з використанням 

соціальної інженерії 

1. Регулярне навчання з кібербезпеки усіх 

працівників. Таке навчання повинно показувати та 

моделювати випадки з реального життя, оскільки 

методи соціальної інженерії розраховані на 

користувачів з низьким рівнем обізнаності у 

кібербезпеці. 

 

2. Здійснюйте сканування на наявність слабких 

паролів, які потенційно можуть використати 

зловмисники. Крім того, створіть додатковий рівень 

захисту за допомогою двофакторної аутентифікації. 

 

3. Впроваджуйте рішення для захисту, які 

попереджають про можливі випадки шахрайства, а 

також повідомляють про виявлення спаму та 

фішингу. 

 

4. Створіть політику безпеки з чітким планом дій, 

які потрібно буде виконати працівникам, якщо вони 

стикнуться з проявами соціальної інженерії. 

5. Використовуйте рішення для централізованого 

управління корпоративною мережею, щоб 

забезпечити повний огляд мережі, усіх рішень з 

безпеки та подій для виявлення та знешкодження 

потенційних загроз. [2] 

 

6. Правда, це марно, якщо не поєднувати теорію з 

практикою, а саме - час від часу діяти самому як 

зловмисник і пробувати проникнути в свої ж системи. 

[1] 

VI. Висновок 

Навіть найбільш надійні технології безпеки 

малоефективні у боротьбі з хакерами, які користуються 

методами соціальної інженерії. Робота з персоналом та 

навчання застосуванню політики безпеки і технікам 

протистояння соціальним хакерам є необхідною 

складовою комплексної системи безпеки.  
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I. Вступ 

Стеганографія - це наука та мистецтво зберігання й 

передавання секретної інформації прихованими 

каналами. Вона включає в себе  сукупність різних 

методів, які забезпечують приховування самого факту 

передачі інформації, базуючись на різних принципах 

маскування. Криптографічний захист - це 

приховування інформації шляхом шифрування, щоб 

зробити її незрозумілою, у разі перехоплення. Даний 

захист не вирішує повністю проблему захисту 

інформації, тому що шифроване повідомлення 

привертає увагу, що означає розміщення в даному 

повідомленні секретної інформації, Тому, на відміну 

від криптографічного захисту, стеганографічні методи 

мають на увазі не стільки неможливість виявлення 

інформації в перехопленому повідомленні, а в саму 

першу чергу взагалі унеможливлення виникнення 

підозри на  сам факт передачі такого повідомлення. 

II. Загальні відомості 

На сьогоднішній день стеганографія є наукою, що 

швидко і динамічно розвивається, використовуючи 

при цьому методи й досягнення криптографії, 

цифрової обробки сигналів, теорії зв’язку та 

інформації. З появою нових каналів зв’язку, що 

забезпечують передачу даних по глобальним 

комп’ютерним мережам з’явилося таке поняття, як 

комп’ютерна стеганографія.  

До першого напрямку відносять  архітектурно-

орієнтовану та текстову стеганографію, тобто в якості 

контейнера для приховування інформації 

використовують особливості файлових систем, 

резервування полів комп’ютерних форматів файлів, 

метод вибору певних позицій букв, тощо.  

До другого напрямку – інформація вбудовується у 

сигнали  (мультимедіа), які мають фізичну природу і 

до таких сигналів відносяться зображення, звукові та 

відео файли. Такий напрям комп’ютерної 

стеганографії отримав назву цифрова стеганографія. 

III. Основні методи комп’ютерної 

стеганографії 

В даний час найбільш використовуваними 

контейнерами є графічні файли. Найбільш поширений 

алгоритм впровадження даних - алгоритм LSB. Даний 

метод є найпростішим способом для вбудовування 

конфіденційної інформації,  однак  має високу 

чутливість до найменших виправлень контейнера і як 

наслідок низьку робастність в порівнянні з іншими 

методами.  

Це, в свою чергу, призвело до пошуку  

удосконалення методу LSB, що супроводжувалось  

ускладненням  алгоритмів вбудовування та вилучення 

інформації.  

До таких методів можна віднести метод 

псевдовипадкового інтервалу; метод 

псевдовипадкової перестановки;; метод блокового 

приховування. Всі ці методи базуються на методі 

LSB, але алгоритми вбудовування інформації більш 

ускладнені.  

Метод Куттера-Джордана-Боссена реалізується 

шляхом зміни кольорових компонентів пікселя у 

зображенні. Окремо взяті біти секретної інформації 

неодноразово вбудовуються у зображення за 

допомогою зміни показника синього кольору пікселя, 

який має RGB-кодування, оскільки до синього 

кольору зорова система людини є найменш чутливою.  

Перевагами метода  Куттера-Джордана-Боссена 

являється висока пропускна спроможність, стійкість 

до несанкціонованого доступу, висока стійкість до 

руйнування молодших біт контейнера. 

Стеганографічні методи, які розглядалися вище, 

використовують просторову область зображення і як 

вже зазначалося є нестійкими до будь-яких видів 

спотворення.  

Тому на сьогоднішній час більш надійнішим  

способом приховування інформації є використання не 

просторової області зображення, а частотної. 

Один з найпоширеніших, на даний час, методів 

приховування конфіденційної інформації в частотній 

області зображення полягає у відносній заміні 

величин коефіцієнтів ДКП, який свого часу описали 

Кох (Є. Koch) і Жао (J. Zhao).  

На початковому етапі первинне зображення 

розбивалося на блоки розмірністю 8×8 пікселей. ДКП 

застосовувалося до кожного блоку, у результаті чого 

одержано було матриці 8×8 коефіцієнтів ДКП.  

Кожний блок при цьому призначений для 

приховання одного біта даних. Зауважимо, що даний 

метод для вбудовування даних використовує частотну 

область, що підвищує стійкість стегографії до 

елементарних перетворень та стиснення за 

допомогою алгоритму JPEG. 

Класифікацію методів комп’ютерної стеганографії, 

які існують сьогодні, представлено на рис. 1. 



88 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

Методи комп’ютерної 
стеганографії

Приховування даних в 
просторовій області

Приховування даних в 
частотній області

 метод зміни 
інтервала між 
реченнями;

 метод зміни кількості 
пропусків в кінці 
текстових рядків;

 метод зміни кількості 
пропусків  між 
словами

 Метод LSB (заміни 
найменшого 
значущого біта )

 Метод 
псевдовипадкового  
інтервалу

 Метод 
псевдовипадкової 
перестановки

 Метод блокового 
приховування

 Метод Куттера-
Джордана-Боссена

 Метод відносної 
заміни коефіцієнтів 
ДКП (Коха і Жао)

 Метод Бенгама-
Мемона-Єо-Юн

 Метод Хсу і Ву

 Метод Фрідріха

 Кодування 
найменших 
значущих бітів

 Метод фазового 
кодування

 Метод розширення 
спектру

 Приховування 
даних з 
використанням ехо-
систем

Приховування даних в 
тексті

Приховування даних в 
аудіо та відео сигналах

 

 
Рис. 1. Класифікація методів комп’ютерної стеганографії 

 

 

IV. Висновок 

Зробивши порівняльний аналіз стеганографічних 

методів передачі данних, можна зробити висновок, 

що більшість  методів стеганографії використовують 

аномальні характретистики контейнера які не 

призведуть до суттєвої зміни властивостей 

контейнера при приховуванні необхідної 

конфіденційної інформації. Ефективність 

представлених методів залежить від ймовірнісного 

розподілу  елементів контейнера, тому інтерес 

становлять ті цифрові об’єкти де елменти розподілено 

імовірно-рівномірно та незалежно. Використання 

стеганографічних методів являється одним із 

перспективних напрямків захисту інформації від 

несанкціонованого доступу, надійного захисту 

інтелектуальних та авторських прав. 
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I. Вступ 

З кожним днем людство робить все більше кроків 

на зустріч новим технологіям, що призводить до 

змінення пріоритетів щодо захисту таких об’єктів, як 

інформація. Оскільки зараз чи не найбільшу цінність 

має саме інформаційний ресурс, то і методи його 

захисту поширюються. Дуже складно сказати, що 

існує спосіб захистити будь-що так, щоб ніхто не мав 

до цього доступ, адже реально наш інформаційний 

ресурс не може знаходитися у повній безпеці, хіба що 

на безлюдному острові. 

Кількість загроз довкола інформаційних об’єктів 

спричиняє розвиток їх захисних систем. Основними 

способами засекречення інформації є 

криптографічний, тобто система зміни останньої з 

метою зробити її незрозумілою для непосвячених, 

приховання змісту повідомлень за рахунок їх 

шифрування, та стеганографічний, суттю якого є 

приховання не інформації, а факту існування 

інформації в об’єкті [1].  

Проте очевидно, що передача зашифрованої 

інформації може викликати певні підозри, тому 

переважно ці дві науки використовуються разом: 

криптографія – для шифрування та стеганографія – 

для приховання факту передачі зашифрованої 

інформації. 

Проте стеганографію використовують не тільки 

для передачі певної інформації, а й як захисний метод 

від зловмисників. Наприклад, при захисті авторського 

права в документі ховають певні мітку, котра у 

випадку викрадення чи публікації на інших ресурсах 

зможе вказати кому саме належить незаконна копія. 

[2] 

II. Основна думка 

Стеганографія поділяється на комп’ютерну та 

цифрову. При технічній реалізації цифрової 

стеганографії (приховання інформації всередині 

цифрових даних) використовують наступні 

алгоритми: Методи типу LSB (Least Significant Bit, 

найменший значущий біт), так зване впаювання 

прихованої інформації та використання особливостей 

форматів файлів. 

Суть методів LSB полягає в заміні останніх 

значущих бітів (зображення, аудіо- чи відео файлу) на 

біти повідомлення, яке ми хочемо приховати. 

Візьмемо за приклад графічний файл. Це виглядає 

наступним чином: ми змінюємо молодші біти в коді 

кольору пікселя нашого зображенні. Якщо вважати, 

що код кольору має 32-бітове значення, то заміна 0 на 

1 або навпаки не призведе до скільки-небудь 

суттєвого спотворення картинки, відчутного для 

органів сприйняття людини. А тим часом в цих бітах 

для великої картинки можна щось заховати. 

Варто зауважити, що подібні методи є нестійкими 

до різного роду «шуму», тобто, у випадку накладення 

будь-яких непотрібних бітів, вихідний контент (разом 

із прихованим повідомленням) буде спотворено. Іноді 

прихований текст навіть стає нечитабельним.  

Для наступного методу, а саме «впаювання» 

інформації. відбувається накладення приховуваного 

повідомлення поверх оригіналу, той самий напис 

білим кольором на білому ж тлі в PDF-документі є 

вдалим прикладом. Такий метод часто застосовується 

при створенні «водяних знаків» з метою захисту 

авторства контенту.  

В останньому методі це може бути запис 

інформації в метадані, використовувані даним 

форматом файлу. Для точнішого розуміння візьмемо 

за приклад документ Microsoft Word, всередині якого 

буде захована інформація. При використовування 

такого методу наше повідомлення навіть не 

відображається при відкритті документа і без знання, 

що файл містить повідомлення, ми його не побачимо. 

Окремо існують підходи в стеганографії, які 

допомагають приховати дані в аудіо файлах: ехо-

метод та метод фазового кодування. 

Перший спосіб використовує нерівномірні 

проміжки між ехо-сигналами для кодування 

послідовності значень. Він  характеризується трьома 

параметрами: початкової амплітудою, ступенем 

загасання і затримкою. При досягненні певного 

порогу між сигналом і ехо ці параметри змішуються у 

точку, де людське вухо вже не може відрізнити 

оригінальне повідомлення від того, в якому 

приховано інформацію. Для позначення бітів 

використовують дві різних затримки, котрі мають 

бути менше, ніж поріг чутливості вуха слухача. 

На практиці цей метод не є дуже надійним, адже 

не завжди є можливість точно визначити, що було 

передано: нуль чи одиниця. З цієї причини 

збільшується ймовірність спотворення інформації, 

яку ми бажаємо приховати. 
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В іншому методі, фазовому кодування (phase 

coding) відбувається заміна вихідного звукового 

елемента на відносну фазу, яка і є секретним 

повідомленням. Фаза елементів повинна бути додана 

таким чином, щоб зберегти відносну фазу між 

елементами на виході, інакше – виникне спотворення, 

яке буде помітним для людського вуха. Оскільки 

ймовірність спотворення секретного повідомлення в 

даному методі є значно меншою, він є одним з 

найбільш ефективних. 

Прикладом найбільш потужного програмного 

забезпечення для прийняття стеганографічних рішень 

вважається DarkCryptTC і Проект «Зоря». Воно 

підтримує більше сотні різних симетричних і 

асиметричних криптоалгоритмів та включає в себе 

текстову, аудіо та графічну стеганографії. Список 

підтримуваних форматів цього ПО дійсно вражає: * 

.txt, * .html, * .xml, * .docx, *. odt, * .bmp, * jpg, * .tiff, 

* .png, * .jp2, * .psd,  *.wav, * ехе, * .dll. 

Взагалі набір програм для стеганографії не дуже 

великий, але він цілком достатній для того, щоб 

ефективно приховувати інформацію в файлах різних 

форматів. 

III. Висновок 

Отже, можна зробити висновок, що така наука, як 

стеганографія має досить розповсюджене 

використання. Іноді люди навіть не помічають, як 

вони застосовують саме цей метод захисту 

інформації. Проте технології розвиваються, 

необхідність у використанні усіх можливих методів 

захисту інформації збільшується щодня, а технічна 

забезпеченість для їх реалізації вражає швидкістю 

свого розвитку. 
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It is determined that the quality of functioning of 

business processes, the effectiveness of the IT 

infrastructure of the enterprise are largely determined by 

the quality, efficiency and reliability of the corporate 

network. Corporate networks should be designed in 

accordance with the goals and objectives facing the 

organization, taking into account the prospects for 

development. 
Ключові слова: інформаційна система, розподілена 

мережа, корпоративна мережа, VPN, VoIP. 

Вступ 

На даний момент більшість сучасних 

інформаційних систем є розподіленими і можуть 

функціонувати тільки за наявності 

високопродуктивної корпоративної мережі передачі 

даних, за відсутності якої сьогодні досить важко 

уявити роботу комерційних компаній і державних 

установ. 

Поява i розвиток корпоративних мереж зв’язана з  

великою різноманітністю локальних мереж i 

необхідністю об’єднання їх в загальну мережу.  

Сама корпоративна мережа являє собою складну 

інфраструктуру, призначену для передачі великого 

обсягу різнорідних інформаційних потоків в межах 

одного підприємства. 

Розділ l 

За даними дослідження Emerging Jobs Report 2020 

від Linkedin [2], більш ніж 40% міленіалів, які зараз 

складають найбільш численне покоління робочої сили 

стверджують, що можливість працювати з будь-якого 

місця є пріоритетом при оцінюванні можливості 

працевлаштування, тобто робота не в головному 

офісі, а в інших філіалах, у відрядженнях або  в 

домашніх умовах. Усім їм необхідний доступ до 

корпоративних додатків і даних.  

Об'єднуючи в єдину систему всі офіси і підрозділи 

підприємства, які часом знаходяться на значній 

відстані від штаб-квартири, корпоративна мережа 

дозволяє надати персоналу можливість одночасної 

роботи з розподіленими або централізованими 

програмами, базами даних та іншими сервісами. При 

цьому, візьмемо до уваги, що територіально 

розподілені мережі повинні забезпечувати безпеку 

переданої інформації, володіти необхідною 

продуктивністю, бути зручними в адмініструванні і 

«прозорими» для користувачів і додатків. Це 

передбачає об'єднання віддалених офісів і філій в 

єдину інформаційно-комунікаційну структуру, і 

формування на її базі захищеного корпоративного 

робочого середовища.  

Вибір концепції побудови конкретної 

корпоративної мережі визначається цілою низкою 

чинників: інформаційні послуги, на які є попит, 

обсяги переданого трафіку,  існуюча інфраструктура і 

т. д. Але існують і загальні вимоги до корпоративних 

мереж. Мережі підприємств повинні бути побудовані 

на основі перевірених технологій, що володіють 

такими якостями, як масштабованість, гнучкість, 

мультисервісність і  надійність. 

Мережа сучасного підприємства, як правило, 

повинна підтримувати ряд найбільш затребуваних для 

бізнесу додатків і керованих сервісів. В першу чергу 

це: 

 можливість високошвидкісного доступу до 

мережі Інтернет; 

 Створення VPN; 

 VoIP; 

 захист інформації та зберігання даних 

Віртуальна приватна мережа або VPN - це 

зашифроване з'єднання через Інтернет від пристрою 

до мережі [4]. Зашифроване з'єднання допомагає 

забезпечити безпечну передачу конфіденційних 

даних. Це запобігає перехопленню трафіку 

сторонніми особами та дозволяє користувачеві 

виконувати роботу віддалено.  

Корпоративний ж VPN пропонує організаціям 

можливість надати своїм співробітникам доступ до 

безпечного наскрізного зашифрованого з'єднання з 

хмарними ресурсами в мережі компанії, а також 

забезпечує безпечне підключення до мережі до 

пристроїв співробітників незалежно від того, де вони 

працюють. 

Віртуальна приватна мережа розширює 

корпоративну за рахунок зашифрованих підключень 

через Інтернет. Оскільки трафік між пристроєм і 

мережею зашифрований, він залишається приватним 

під час свого переміщення. Співробітник може 

працювати поза офісом і при цьому безпечно 

підключатися до корпоративної мережі. Навіть 

смартфони та планшети можуть підключатися через 

VPN. 

VoIP або IP-телефонія  - це голосовий зв'язок через 

інтернет [5-7]. 

На даний момент основним призначенням IP-

телефонії є дешеві або безкоштовні міжміські і 

міжнародні дзвінки. Для здійснення цих дзвінків 

людині потрібно скористатися послугами одного з 

провайдерів IP-телефонії і вона зможе дзвонити з 

комп'ютера або звичайного телефону. 

VoIP для бізнесу - це можливість побудови більш 

ефективних систем корпоративних комунікацій з 

різними голосовими сервісами. Ефективність таких 

систем на відміну від традиційних полягає у тому, що: 
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- більш просте і дешеве впровадження (тому що VoIP 

системи будуються на базі існуючої інтранет-мережі); 

- безкоштовний голосовий зв'язок всередині компанії; 

- можливість інтеграції голосових сервісів в бізнес-

додатки і бізнес-процеси; 

- просунуті можливості запису розмов і ведення 

статистики. 

Розділ ll 

Основна мета проектування корпоративних мереж 

полягає в тому, щоб на підставі характеристик 

корпоративних інформаційних потоків підприємства, 

параметрів споживачів і виробників інформації 

визначити склад апаратно-програмних засобів, 

структуру і організацію корпоративної мережі, які 

виконували б основні вимоги до якості 

інформаційних послуг, що надаються мережею, при 

заданих обмеженнях на витрати її проектування, 

впровадження та обслуговування. 

Зазвичай мережеві інтегратори та адміністратори 

прагнуть забезпечити виконання таких вимог при 

проектуванні корпоративної мережі: 

 можливість розширення; 

 масштабованість; 

 продуктивність; 

 керованість; 

 надійність; 

 безпека. 

З огляду на масштабність, високий ступінь 

гетерогенності, використання глобальних зв'язків, 

проектування корпоративних мереж є важко 

формалізованим процесом. На даний час відсутні 

універсальні методики проектування корпоративних 

мереж. У більшості випадків мережеві інтегратори 

при проектуванні спираються на свій досвід і 

використовують свої методики проектування. Однак 

можна сформулювати деякі, загальні для всіх 

мережевих інтеграторів, типові етапи виконання 

мережевих проектів. 

Процес проектування корпоративної мережі 

складається з наступних етапів: 

1. Аналіз вимог.  

2. Розробка бізнес-моделі підприємства.  

3. Розробка технічної моделі корпоративної 

мережі. 

4. Розробка фізичної моделі корпоративної 

мережі. 

5. Моделювання та оптимізація мережі.  

6. Установка та налагодження системи.  

7. Тестування системи.  

8. Супровід та експлуатація системи.  

Аналіз етапів проектування показує, що проект 

самої корпоративної мережі створюється під 

функціональну модель підприємства, тому якість 

управління корпоративною мережею буде впливати 

на якість бізнес-процесів підприємства. 

 

 

Висновок 

Аналізуючи вище перераховане, можна сказати, що 

якість функціонування бізнес-процесів, ефективність 

ІТ-інфраструктури підприємства багато в чому 

визначаються якістю, ефективністю і надійністю 

роботи корпоративної мережі. Тому корпоративні 

мережі повинні проектуватися відповідно до цілей і 

завдань, що стоять перед організацією з урахуванням 

перспективи розвитку.  
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Abstract - The Customer Relationship Management (CRM) 

system allows storing customers’ personal data in a convenient 

way, providing complex connections between them. In 

addition, modern CRM systems allow automating many 

processes of the enterprise, which will work out depending on 

the characteristics of each client and his needs. Great 

opportunities for the use of CRM systems determine their 

growing popularity and necessity. 

Customers who use CRM systems, in most cases, pay 

attention to expanding its capabilities, and security issues are 

left to the developers of the platform. But it should be noted 

that the storage of customers’ personal data in one place is the 

main advantage, but at the same time the disadvantage of 

CRM systems – having access to the system and its main 

components provides an access to customers’ personal data. 

Without exception, all modern management systems related 

to information security are based on risk management – a tool 

that allows to predict negative phenomena, base their 

predictions on facts and prevent negative phenomena. 

Ключові слова – система управління відносинами з 

клієнтами, захист персональних даних, ризик-менеджмент, 

ризик-орієнтований підхід. 

I. Вступ 

Сьогоденне збільшення кількості товарів та послуг 

призводить до зростання конкуренції серед 

підприємств та виникнення нових способів утримання 

конкурентної переваги і збільшення прибутку. Саме 

тому організації намагаються залучати нових клієнтів 

та утримувати вже існуючих. 

Система управління відносинами з клієнтами (CRM) 

дозволяє зберігати персональні дані клієнтів у 

зручному вигляді, забезпечуючи складні зв’язки між 

ними [1]. 

Для багатьох сучасних компаній клієнтська база є 

головним активом, а система взаємодії з клієнтами в 

свою чергу є однією з інформаційних систем 

керуючого ядра компанії і однією з найцінніших 

систем, оскільки саме в ній розміщена інформація, що 

дозволяє компанії отримувати прибуток зі своєї 

операційної діяльності. Тому CRM-системи компанії є 

об’єктами атак як зовнішніх хакерів, так і 

недобросовісних співробітників компанії, які можуть 

виступати в ролі інсайдерів.  

Для забезпечення збереження основних 

властивостей персональних даних клієнтів необхідно 

застосовувати відповідні міри забезпечення безпеки, 

які охоплюють великий діапазон загроз та мають на 

меті зменшення впливу загроз на основні процеси 

організації та інформаційні активи. Процес аналізу та 

оцінки ризиків є найважливішим початковим етапом 

у плануванні засобів та заходів з захисту даних – 

управління ризиками дозволяє підприємству 

встановити основи для інформаційної безпеки 

компанії та визначити пріоритетні цілі захисту, що 

ґрунтуються на визначенні найбільш важливих 

ризиків. 

II. Огляд процесу управління ризиками за 
міжнародними стандартами 

Міжнародний стандарт ISO/IEC 27001 

зосереджений на захисті основних властивостей 

інформації підприємства: конфіденційності, цілісності 

та доступності. Дотримання цих трьох основних 

аспектів інформаційної безпеки реалізується шляхом 

визначення потенційних проблем інформаційним 

ресурсам та активам (тобто оцінки ризиків) та, на 

основі них, визначення необхідних шляхів, методів та 

засобів для попередження виникнення цих проблем 

(тобто обробка ризиків). Відповідно до цього, 

головною ідеологією міжнародного стандарту 

ISO/IEC 27001 є процес управління та аналізу 

ризиками, який полягає в оцінці ризиків та їх обробці: 

визначенні допустимого рівня ризику організації та, в 

подальшому, зменшенні, прийнятті, уникненні або 

перенесенні ризику, який перевищує допустимий 

рівень. Наявність та величина ризиків визначає 

вимоги до захисту інформаційних активів та засобів, 

які будуть для цього використані. 

Відповідно до методології IT-Grundshutz, 

управління ризиками здійснюється за такими 

етапами: 

1. Розробка процедури з ідентифікації ризиків; 

2. Ідентифікація і ранжування активів за каталогом 

«Модулі» методики ІТ-Grundschutz; 

3. Визначення відповідальних за активи; 

4. Оцінка активів; 

5. Ідентифікація загроз та вразливостей активів за 

каталогом «Загрози» методики ІТ-Grundschutz; 

6. Розрахунок і ранжування ризиків; 

7. Розробка плану зі зниження ризиків за каталогом 

«Заходи захисту» методики ІТ-Grundschutz  

8. Визначення непридатних контролів (напрямів) 

безпеки; 

9. Розробка положень з застосування контролів [2]. 

Процес аналізу ризиків відповідно до методології 

управління інформаційними технологіями COBIT 

зображено на рис. 1. 

 

Аналіз загроз Оцінка IT-ресурсів Вибір контрзаходів 

Аналіз 

вразливостей 

Визначення величин 

ризику 

Оцінка 

ефективності 

захисних мір 

Впровадження 

механізмів 

керування 

Визначення 

залишкового 

ризику 

Р

ис. 1 - Процес аналізу ризиків відповідно до COBIT 

Якщо узагальнювати, ризик-орієнтований підхід до 

захисту інформаційних активів підприємства 
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передбачає здійснення комплексного підходу до 

оцінки, контролю та моніторингу всіх типів ризиків 

активам підприємства [3]. Крім цього, управління 

ризиками дозволяє підприємству встановити основи 

для інформаційної безпеки компанії та визначити 

пріоритетні цілі захисту, що ґрунтуються на 

визначенні найбільш важливих ризиків. 

Вигоди використання ризик-орієнтованого підходу 

можна коротко виразити таким чином: 

 скорочення витрат на забезпечення виробництва 

в середньостроковій і довгостроковій перспективі; 

 скорочення вартості втрат на відновлення 

активів; 

 готовність до збоїв у роботі підприємства і його 

окремих процесів; 

 підвищення репутації підприємства [4]. 

III. Забезпечення захисту персональних 
даних в системах управління 

відносинами з клієнтами відповідно до 
ризик-орієнтованого підходу 

Першочерговим етапом в процесі ризик-

менеджменту є управління активами підприємства. 

Він включає в себе процедуру визначення та 

документування особливо важливих інформаційних 

активів підприємства – тих, які є необхідними для 

забезпечення роботи підприємства. До переліку 

такого роду активів включають не лише інформацію, 

а і засоби, якими вона оброблюється або передається, 

персонал, який працює з цими даними, а також 

будівлю і приміщення, в яких ця інформація 

циркулює [5]. 

З точки зору захисту персональних даних в CRM-

системах головним інформаційним активом, що 

підлягає захисту, є персональні дані клієнтів, що 

обслуговуються цією системою. Крім того, в CRM-

системі може зберігатися інформаційна база даних 

співробітників, яку можна використати у соціальній 

інженерії.  

Зважаючи на вищесказане, CRM-системи компанії 

дуже часто виявляються об'єктами атак як зовнішніх 

хакерів, так і недобросовісних співробітників 

компанії, які можуть виступати в ролі інсайдерів. 

Наприклад, загроза втрати цілісності та 

конфіденційності персональних даних клієнтів 

шляхом здійснення внутрішнього негативного впливу 

на CRM-систему дуже велика в силу наявності у 

співробітників компанії безпосереднього доступу до 

системи. 

Користувачами CRM-систем, зазвичай, є менеджери 

підприємств, які можуть не мати достатніх знань у 

сфері інформаційних технологій. Також прагнення 

вищого керівництва до удосконалення процесів 

обслуговування та впровадження нових систем 

управління відносинами з клієнтами призводить до 

того, що минає деякий час, поки співробітники 

вивчають нову систему та, що не дивно, роблять 

помилки. Зважаючи на це, у питанні захисту CRM-

системи велику роль відіграє людський фактор та 

ймовірність введення неправильних даних, або навіть 

їх видалення. 

Тому у процесі захисту персональних даних у CRM-

системах велику увагу необхідно приділяти загрозі 

помилкових дій користувачів та, відповідно до цього, 

при побудові архітектури системи слід передбачити 

перевірку при введенні некоректних даних чи 

додаткове повідомлення користувачу, з 

підтвердженням намірів видалення тої чи іншої 

інформації. 

Процедура ризик-менеджменту дозволяє 

прорахувати можливі негативні впливи такого роду 

загрози, розробити необхідні засоби та заходи 

протидії відповідно до тієї кількості фінансових, 

часових та людських ресурсів, які має підприємство. 

IV. Висновок 

Сучасні CRM-системи піддаються атакам досить 

часто. Якщо атака здійснюється успішно – збитки 

підприємства можуть виявитися вельми критичними і 

навіть призвести до припинення бізнесу. Підходити 

до питання забезпечення інформаційної безпеки 

персональних даних в CRM-системах необхідно 

комплексно – впроваджувати політики безпеки та 

посадові інструкції, що регламентують роботу 

користувачів, використовувати технічні та апаратні 

засоби захисту, здійснювати журналювання 

користувацьких дій та, звичайно, забезпечувати 

належний фізичний захист. 

Проте фінансові та людські ресурси підприємств 

зазвичай обмежені, тому у питанні забезпечення 

інформаційної безпеки підприємства мають 

визначити та виділити найбільш критичні з точки 

зору бізнес-процесів ризики.  

Для цього, відповідно до міжнародних стандартів у 

сфері інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки, при розробці системи управління 

інформаційною безпекою підприємствами 

використовується ризик-орієнтований підхід, що 

дозволяє визначити рівень ризику, визначити 

пріоритети та здійснити процес обробки ризику 

відповідно до найбільш критичних ризиків. 

Література 

[1] Єфромеєва Олена Валентинівна, Лелаєв Магомед 

Ісаєвич, Єфромеєв Микола Максимович Актуальність 

впровадженняя CRM-систем // Проблеми Науки. 

2016. №8 (50). 

[2] BSI-Standard 100-3: Risk Analysis based on IT-

Grundschutz. 

[3] Кулик Ю. М. Cучасне трактування та функції 

ризик-менеджменту підприємства //Економічний 

форум. – 2016. – №. 4. – С. 158-163. 

[4] Lainhart IV J. W. COBIT™: A methodology for 

managing and controlling information and information 

technology risks and vulnerabilities //Journal of 

Information Systems. – 2000. – Т. 14. – №. s-1. – С. 21-

25.  

[5] Дмитрієв А.А.: «Ризик-менеджмент за вимогами 

міжнародного стандарту ISO / IEC 27001. Один із 

способів побачити майбутнє без машини часу» – «Das 

Менеджмент» № 4, 2010, с. 79-83. 



95 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

Visualization of Advanced 

Encryption Standard Cipher 

using CrypTool 
 

Ivan Savka1, Yurii Yanovskyi2, 

Ihor Lazarovych2, Mykola Kozlenko2 

1. Department of Analysis, Geometry and Topology, Institute 

for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, 

UKRAINE, Lviv, 3b Naukova Street,                                              

E-mail: ivan.savka@pnu.edu.ua 

2. Department of Information Technology, Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University, UKRAINE, Ivano-

Frankivsk, 57 Shevchenko Street,                                                               

E-mail: mykola.kozlenko@pnu.edu.ua 

Abstract – This paper presents an overview of the 

cryptographic algorithm visualization possibilities of the 

CrypTool. The AES cipher is used as an example. 

Visualization tools for modern cryptographic algorithms in 

CrypTool make it possible to track the content of cryptographic 

transforms at every step. This makes it easier to understand 

the complex algorithms in software development. 

Анотація – Ця робота представляє огляд 

можливостей візуалізації криптоалгоритмів за 

допомогою CrypTool на прикладі шифру AES. Засоби 

візуалізації сучасних криптоалгоритмів у СrypTool дають 

можливість відслідковувати зміст криптографічних 

перетворень на кожному кроці. Це дозволяє полегшити 

розуміння  "внутрішньої" суті складних алгоритмів при 

розробці програмного забезпечення. 

Keywords – CrypTool, AES, Symmetric Block Cipher, 
Cryptographic Algorithm. 

І. Introduction 

CrypTool is free and open source educational software 

that illustrates cryptographic and crypto analytic concepts. 

It enables better understanding of encryption / decryption 

algorithms. It teaches users how to prevent network 

threats and ensure the security of their data [1]. The 

project started by Professor Bernhard Esslinger in 1998 to 

improve the skills of the bank's employees in cyber 

security and cryptography. It was developed by several 

German universities (Darmstadt, Duisburg-Essen, 

Siegen). There are five versions of the CrypTool: CT1, 

CT2, JCT, CTO, and MTC3, which are used in different 

aspects [1]. In particular, in the article [2] one can find a 

detailed overview and comparative analysis of versions. 

The program contains classical and modern encryption 

techniques, including symmetric, asymmetric and hydride 

cryptographic algorithms, hashing functions, digital 

signatures and other features. It can demonstrate the 

threats and risks that may arise from the use of 

cryptographic protection, the use of crypto analysis, and 

known attacks on cryptographic systems. The 

implemented mathematical functionality allows to 

determine whether a number is prime, to generate prime 

numbers in a given range, to decompose a number into 

prime factors (factorization of a number), to calculate 

entropy and autocorrelation, to calculate the frequency of 

a symbol or sequence of symbols in a text. It is possible to 

develop custom plug-ins in CrypTool 2 (CT2) those 

implement needed cryptographic algorithms or other 

custom functionality [3]. 

ІІ. Methodology 

There is a brief explanation of the principle of operation 

for each already implemented algorithm in the 

application. The user can encrypt the entered text with the 

appropriate parameters of the algorithm. The encrypted 

text will be displayed after the execution of the current 

workspace of the corresponding algorithm. Let us 

consider the capabilities of the CrypTool 2 toolkit as an 

example of an Advanced Encryption Standard (AES) 

cipher. AES is a modern standard for symmetric block 

ciphers and is actively used in protocols such as SSL, 

SSH, Wireless LAN 802.11i, etc. When describing the 

algorithm, the Galois field GF(28) is used, constructed as 

an extension of the field GF(2) by the roots of some 

irreducible polynomial [4]. 

One can use the appropriate template to open the 

template in the CT2 version. It is possible to find it, for 

example, by entering the "AES" in the template filter. In 

particular, the AES visualization template reproduces the 

step-by-step process of encrypting a 128-bit message [5]. 

 

 
Fig. 1. AES Visualization 

 

Another AES Cipher template (input text) can be used 

to encrypt arbitrary text. 

 

 
Fig. 2. AES Cipher Template (input text). Part 1. 

 

Plain text is entered in the Plaintext component, and the 

corresponding encrypted text is obtained in the Ciphertext 

component after starting the template. The AES 

component works with bytes, so the source text is first 

converted into bytes using the Message Decoder 

component. It is possible to configure the plaintext format 

and encoding in this component. The resulting encrypted 

text sequence is converted to hexadecimal format with the 

Message Encoder component. The template can be used 

for message decrypting as well. 
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Fig. 3. AES Cipher Template (input text). Part 2. 

 

The AES component has several parameters and uses a 

key. Such parameters are the following: 

• Cryptographic algorithm: this is the AES / Rijndael 

mode 

• Action: encrypt or decrypt 

• Key size: the number of bits in the key: 128/192/256 

• Chaining mode: how encrypted data from one block is 

used in the next 

• Padding mode: for example, filling blocks with zero is 

smaller than the size of the AES block. 

On the other hand, CrypTool contains a cryptographic 

analysis of the AES algorithm, in particular AES - 

Ciphertext-only analysis. 

 

 
Fig. 4. AES – Ciphertext-only analysis. 

 

For example, cryptographic decryption of some text 

subject to partial key information takes one minute (Intel 

Core i5 2.7 GHz 4 GB of RAM). In total, about 16.8 

million possible keys are sorted. The attack uses simple 

entropy: encrypted text is more chaotic than the text in 

any human language [6]. 

 

 
Fig. 5. AES – Ciphertext-only analysis. 

ІІІ. Conclusion 

CrypTool is a convenient tool for use in cryptography. It 

contains both ready-to-use templates and the ability to build 

new custom algorithms. Built-in tools for visualization and 

animation of mathematical transforms and modern 

cryptographic algorithms give an excellent representation and 

facilitate the understanding of such algorithms in the 

information protection and development of appropriate cyber 

security software. Our future research will be devoted to 

visualization of artificial neural networks for general cyber 

security related problems [7], [8] and to digital signal 

processing [9] for physical layer security [10] related 

problems. 
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Анотація. На сьогоднішній день найбільш 

поширеною загрозою для web-ресурсів є SQL 

ін'єкція. Такої популярності вона набула завдяки 

своїй простоті. Найчастіше таким вразливостям 

піддаються web-додатки, проте, і клієнт-серверні, і 

сервіс-орієнтовані програми, що працюють з 

системами управління базами (СУБД) є вразливими 

до атак такого типу. 

Ключові слова: SQL-ін’єкції, СУБД, TSQL 

І. Вступ 

Для того щоб скористатися SQL-ін’єкцією 

зловмиснику потрібно вставити шкідливий код в 

запит, що передається на сервер СУБД для 

синтаксичного аналізу та виконання. Якщо атака була 

успішна, зловмисник зможе обійти системи безпеки і 

отримати доступ до конфіденційної інформації, яка 

міститься в базі даних, а також до функціональних 

можливостей СУБД, а в деяких випадках навіть 

доступ до операційної системи сервера, на якому 

функціонує СУБД. 

ІІ. Запобігання впровадженню 

Для того щоб запобігти впровадженню SQL-коду 

потрібно встановити обмеження для всіх наборів 

результатів: 

• обмеження діапазону дат, що забезпечує 

повернення даних із вузького діапазону дат / часу 

• обмеження кількості оброблених чи 

повернених рядків, що запобігає читанню або 

поверненню занадто великої кількості даних. На 

додаток до запобігання великим наборам результатів, 

обмеження оброблених даних може забезпечити 

хорошу продуктивність, незалежно від параметрів 

• запобігання порожніх пошуків. Якщо 

дозволити користувачеві переглядати все без фільтрів 

або повертати всі можливі результати, це може бути 

небезпечно. Тому не потрібно допускати пустих 

критеріїв пошуку, якщо вони не мають сенсу. 

Покращити продуктивність та підвищити рівень 

безпеки можна обмеживши опції користувача. 

Надання свободи користувачам робити те, що вони 

хочуть, можливо, і має сенс, але в кінцевому підсумку 

призводить до нових помилок, дір в безпеці та 

експлойтів.  

Очищення та перевірка вводу даних у вільній формі 

- це один з найважливіших кроків для запобігання 

введенню SQL. Будь-які дані, які користувач може 

надати через веб-форму, файл, API або іншу 

програму, потрібно очистити та перевірити на 

наявність неприпустимих символів, неприпустимої 

довжини чи будь-яких інших відхилень. 

Найпростіший крок - це інтерфейс програми для 

виявлення недійсних символів та надання миттєвого 

зворотного зв’язку. 

Також цю методику потрібно використовувати у 

TSQL. Для очищення вхідних даних у TSQL, щоб 

переконатися, що погані дані не зберігаються та не 

діють у нашій базі даних, можна використати такі 

способи: 

1. Використання параметризованих збережених 

процедур для прийняття вхідних даних для загального 

пошуку. Це надає більше можливостей безпеці - їх, за 

необхідності, можна легко налаштувати для 

поліпшення продуктивності. 

2. Параметризування динамічного SQL, коли він 

використовується. Це забезпечує набагато більшу 

стійкість до впровадження SQL. Приклад пошуку, в 

якому вхідні значення @search_criteria 

параметризовані, а не жорстко закодовані у 

вбудований TSQL можна побачити на Рис.1: 

 
Рис.1 Приклад пошуку з параметризованими значеннями 

Параметр @search_criteria перевизначається в 

динамічному SQL як додатковий список параметрів. 

Передаючи параметри крок за кроком, ми уникаємо 

побудови TSQL вручну, а також необхідності 

перевіряти вручну апострофи та інші загальні хакери 

введення SQL. 

3. Використання sp_executesql під час 

виконання динамічного SQL - це універсальна 

процедура, яка забезпечує надзвичайно більшу 

гнучкість, ніж EXEC(). Біль того вона більш безпечна 

і дозволяє використувувати вбудовану 

параметризацію. Проте потрібно пам’ятати, що як 

динамічний оператор SQL, так і список параметрів 

можна вільно налаштовувати перед переходом у 

sp_executesql. 

4. Очищення вхідних даних додатку та веб-коду 

забезпечує додаткові рівні захисту, які захищають від 

негативних наслідків неякісного коду, людських 

помилок або вразливості системи безпеки. 

Перед обробкою дані потрібно перевірити щоб 

переконатися, що вони логічно правильні та не 

містять недійсних або небажаних значень. Якщо 

трапляються недійсні символи – їх потрібно очистити, 

це гарантує, що введені дані не порушуватимуть код і 

не стануть уразливими місцями безпеки. Більш того, 

на перший погляд, перевірка може здатися 

несуттєвою для безпеки, але часто помилки перевірки 
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призводять до виявлення більш значущих проблем. 

Вони можуть включати неправильні дані, проблеми з 

кодом або погано очищені дані.  

Перевірка даних дозволяє нам гарантувати, що в 

таблиці зберігаються лише дійсні дані. Більш того, ми 

можемо реєструвати помилки перевірки, щоб 

розробники могли досліджувати та вдосконалювати 

код. Перевірка даних у кількох місцях може дати 

глибші уявлення. Наприклад, перевірка аналітики, 

звітування та зберігання даних часто може виявити 

інші проблеми з даними, які можуть свідчити про 

проблеми додатків, які ще не виявляються як значні 

помилки. 

Проте найпростіший спосіб запобігти введенню 

SQL через поля форми - це позбавити користувачів 

свободи вводити все, що вони хочуть. По можливості 

потрібно використовувати випадаюче меню, 

перемикачі або інші методи введення, які надають 

набір списків параметрів. Це забезпечить гнучкість та 

збереже стабільність та передбачуваність під час 

роботи. Організація або користувач може вибрати 

набір дійсних параметрів за допомогою меню 

конфігурації. Важливим також є те, що видалення 

полів вільної форми зменшує кількість місць, на які 

буде використано введення SQL. Як бонус, видалення 

полів вільної форми спрощує код і підвищує 

стабільність, оскільки можливість невідомого вводу 

користувача зникає, залишаючи набір відомих 

записів, якими легко та безпечно управляти. 

Ще одним способом запобіганню SQL-ін’єкцій є 

обмежене використання xp_cmdshell та інших 

розширених збережених процедур. Вони полегшують 

взаємодію між SQL Server та іншими серверними 

компонентами, такими як служби та дискові ресурси. 

Це зручно, якщо потрібно прочитати файл, вивести 

резервну копію або взаємодіяти з налаштуваннями 

операційної системи, але це також може викликати 

додаткову вразливість в безпеці, яку можна 

використати. Замість xp_cmdshell можна 

використовувати Powershell або інші протоколи 

сценаріїв, які створені для взаємодії між різними 

системами вони дозволяють ретельно контролювати 

дозволи та ізолювати сценарії в областях, 

недоступних для  коду програми чи коду бази даних. 

Потрібно уникати використання будь-яких 

розширених збережених процедур “xp_”. Вони 

забезпечують зв’язок між SQL Server та операційною 

системою, який важко ідентифікувати та оцінити. Це 

може стати серйозною вразливістю для сервера, який 

доступний будь-якій користувацькій базі, крім 

внутрішніх адміністраторів. 

На додаток до запобігання введенню SQL потрібно 

також подумати про мінімізацію впливу SQL ін’єкції. 

Побудова надійної безпеки, загалом, допомагає 

зменшити вплив введення SQL. 

ІІІ. Принцип найменших привілеїв 

Для безпеки сервера та бази даних необхідно 

мінімізувати кількість користувачів з правами 

адміністратора. Роль системного адміністратора 

повинна бути обмежена кількома людьми, чия робота 

полягає в адмініструванні сервера. Роль безпеки 

db_owner повинна бути зарезервована для невеликої 

кількості випадків використання, в яких оператору 

потрібен повний контроль над базою даних, що, як 

правило, трапляється доволі рідко.  
Програми не повинні мати жодної з цих ролей і 

повинні мати можливість працювати в межах 

обмеженого доступу для читання/запису/виконання 

до певної бази даних або набору баз даних. Додатки 

постачальників час від часу запитують привілеї 

sysadmin або db_owner для встановлення або 

оновлення. Ці сценарії слід ретельно вивчити, і якщо 

ці дозволи дійсно потрібні, необхідно визначити, чи 

можна скасувати їх після завершення інсталяції. Мати 

необмежений доступ додатку до сервера небезпечно. 

Ще більш ризикованим є видача дозволу доступу до 

додатку, над яким не має контролю. 

Різні програми повинні використовувати різні 

логіни. Спільний доступ до входу є небезпечним і 

ускладнює ідентифікацію джерела зв’язку. В ідеалі 

автентифікація Windows використовується по 

можливості. Окрім більшої безпеки, простіше 

керувати доступом, оскільки в Active Directory є 

додаткові дозволи, які можна ввімкнути, вимкнути 

або змінити користувачів за допомогою 

користувацьких або групових політик. Відповідно 

різні служби SQL сервера повинні мати різні логіни. 

SQL Server, агент SQL Server, SSRS та SSIS повинні 

працювати з іншими обліковими даними, ніж 

програми, які їх використовують. Кожна з цих служб 

також повинна скористатися перевагами унікальних 

входів, таким чином мінімізуючи вплив, якщо будь-

який із цих входів був порушений. Ці логіни також 

повинні відрізнятися від тих, що використовуються 

для інших серверів, служб та спільних файлів. 

V. Висновок 

Проблема атак за допомогою SQL-ін’єкцій можна 

вирішити на етапі написання програмного забезпечення. 

Необхідно підтримувати ретельний життєвий цикл 

розробки, який дозволяє провести достатній перегляд 

коду, тестування та налагодження, щоб виявити якомога 

більше помилок перед випуском. Крім того, для 

мінімізації ризиків потрібно відстежувати стан безпеки 

всієї організації та підтримувати актуальне програмне 

забезпечення. 
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Анотація - Штучні імунні системи – напрямок 

обчислювального інтелекту, що вивчає можливість 

створення антивірусних систем за подобою імунних 

систем живих організмів. Одна з головних відмінностей 

від класичних підходів – це можливість навчатися та 

адаптуватися до нових типів втручань, що особливо 

актуально останнім часом. Проте, нерідко розроблені 

системи не мають достатнього рівня різноманіття, або 

ж навпаки, можуть атакувати об’єкти, що належать 

системі. Для вирішення цих проблем запропоновано 

використання генетичного алгоритму, що дозволяє 

оцінити пристосованість та різноманіття кожної 

популяції антитіл, додатково простимулювати їх 

різноманіття та знизити ймовірність атаки власних 

клітин.  

Key words – information security, artificial immune systems, 

genetic algorithm, adaptive systems. 

I. Introduction 

Modern information society provides great 

opportunities for fast data transfer, analysis and 

communication in general, making it possible for students 

and employees to cooperate while being very far from 

each other. At the same time, implantation of modern 

information technology also allows intruders to get access 

to data or even to gain control over strategically important 

objects. This problem is especially important for Ukraine 

last decades.  

At the same time, techniques for data protection are 

also being developed rapidly. Alongside with classic 

methods, that include large databases and attack detection 

systems, the algorithms of artificial intelligence are also 

widely used to design new systems.    

Artificial immune system (AIS) is one of such 

approaches. AIS, being a branch of computer science, 

imitates the behavior of leaving organism immune 

system, and allows to gain the benefits of classic methods 

and possibility to learn and adapt from neural networks.  

One of the benefits of AIS is the possibility to detect 

not only damage-causing agents, but also other intruders 

that don’t commit direct attacks. At the same time, 

considering great diversity of possible intrusion strategies, 

AIS need a lot of time to detect new types of attacks and 

this issue must be dealt with. One of the best options is to 

use genetic algorithm (GA) to provide a required diversity 

of antibodies in the system. 

II. Basic AIS algorithm 

First time the possibility to imitate an immune system 

of a living being to create an antivirus computer 

application was mentioned in 1986 by N. Packard et 

al.[1], but further discussion took place only in 1994 [2]. 

Although being not very popular in general, a lot of 

elements from biological immune systems are used in 

almost every approach to attack detection and adaptation. 

This is the biggest benefit of such technologies – the 

possibility to adapt to new threats, to detect preciously 

unknown agendas and to improve itself. The problem of 

fast adaptation is especially important with the rapidly 

growing dander of so-called “0-day” attacks [3], that use 

the vulnerability of new systems before this vulnerability 

is detected by the application owner and security 

improvements are made. To protect the information 

environment, the security operator must detect not only 

direct attacks or damage, dealt to the system, but every 

case of abnormal behavior, even from a known 

application. 

Like the natural immune system, AIS consists of 2 

main parts: 

     Innate immune system, given to a living being 

from its parents from the birth. The direst 

analogue in computer network is virus 

database, collected by security applications 

after the threat is detected and dealt with. Can 

be stored on a cloud server or on systems 

drives individually; 

 Adaptive immune system, being formed by 

organism during it’s life, depending on attacks 

of intruders and other occasions.  

Most classic antivirus programs use their own databases 

that become inefficient with rapid growth of attack types. 

Therefore, new system needs the ability to enhance itself. 

To use AIS, first of all, all the data in information system 

must be represented as genotype. All the network data can 

be presented as a set of different attributes, such as 

protocol types, information about the sender, possible 

application of data, security restrictions and others. This 

set forms a genotype, and each attribute in it is a 

separated gen, that has a number of different values. 

The AIS itself consists of cells (functions) of 2 types: 

 B-cells detect the nonself protein (genotype), 

reacts with it and is eliminated. Although B-

cells don’t gave any protection capabilities, 

but they mark the genotype as an intruder, 

making it a target for further protection 

activities;  

 T-cells are activated by the B-cells to search 

and eliminate all non-self objects. T-cells are 

generated in thymus and educated to 

determine self genotypes and non-self. All T-

cells are tested before acting in the open 

network. 

The main detection function lies on B-cells, despite 

they don’t eliminate intruder by their own but they are 

learning and adapting to detect new viruses.  The main 

problem with AIS is also connected with B-cells activity. 

Despite the ability to learn, new types of attacks can differ 

from known one very mach, therefore can’t be detected 

before the damage is done. Also, testing AIS in large 

networks, the problem of false trigger occurred, 
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provoking the attack on safe data or program from a 

known source. To solve both problems, the genetic 

algorithm can be used.  

III. Genetic algorithm implementation 

GA, same as AIS, is inspired by the process in nature, 

first investigated in the late 1980s. GA is used to optimize 

the target parameters in order to maximize or minimize 

the target function. The efficiency of these parameters in 

determined by fitness function, and parameters 

themselves are presented as genes, so combination of AIS 

and GA is quite logical.   

Let the fitness function determine the ability of the 

antibody (B-cell) to determine the intruder, according to 

its attribute set. Assume that each antibody set contains N 

elements; each element has K genes with length n bits. 

Each element is an attribute string with length L that 

consists of “0” and “1”.  

The algorithm itself has the following steps:  

1. Randomly generate a set of antibody candidates.  

2. Calculate the value of fitness function for each 

candidate, the following formula can be used: 

1
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i i
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M p
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                              (1) 

where iM  - the matching degree between 

candidate and etalon antibody, 

       

0,  if the i bit of candidate
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1,  otherwise.
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M is the average degree of matching between 

candidate antibody and the set, and can be 

considered as value of fitness function.   

3. Find the average value of fitness function over the 

current set: 
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4. According to GA, the best candidates must be 

chosen, it is recommended to choose 30% of the 

set, according to fitness function. After deleting the 

worse candidates, the operation of mutation and 

crossover are terminated.  

5. Calculate the concentration of antibodies in the 

population.  Using the Mori’s algorithm, the 

information entropy of antibodies can be 

calculated. Therefore, the concentration of each 

element is c .  
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Where ,ay   is the level of affinity between two 

antibodies, and   is pre-estimated parameter.  

If its value is value is higher than a given border, 

such a candidate must be deleted from the 

population; otherwise it will be used for the next 

population.  

6. If the individual concentration of population is 

lower compared to average concentration, the high 

concentration antibody must be replaced with the 

individual, otherwise eliminated. 

7. As soon as the average concentration of population 

and average value of fitness function are higher 

then threshold, stop the process and use the current 

population in AIS, or go to step 1 for better result.  

As it can be seen, such approach has a lot of 

parameters, and even more are not mentioned as a part of 

GA. At first it may seem that their number complicates 

the algorithm in general, but at the same time it allows an 

expert, or information network owner to enhance the AIS 

for different purposes and different security levels.  

Furthermore, besides the intrusion detection 

capabilities, the value of fitness function allows to detect 

antibodies, that can attack self-cells, therefore delete 

needed information. To prevent this, alongside with 

choosing the best individuals from each population, they 

must be checked for self-danger on a test set or compared 

with older, etalon population. To achieve the high level of 

effectiveness, the method of penalty functions can be 

used. It allows to take the best individuals, even if the 

have flaws, but better in other aspects.    

IV. Conclusions 

 Presented implementation of genetic algorithm into 

AIS improves its diversity and learning capabilities, 

making AIS even more adaptable and capable to detect 

abnormal attacks and new types of threats. Therefore, 

modified algorithm is capable of detecting intrusions that 

are not considered as dangerous by classic methods, but 

can act as spies or key-loggers. This ability is especially 

important our days, when new attacks appear every day. 

Besides improved diversity, the GA allows to control 

the level of false-negative operations which can detect 

system files as a threat.  

The high level of parameter adjustments possibility is 

irreplaceable for further tuning of AIS for requirements of 

protected system and for establishing different protection 

levels that is important for large networks. Also the self-

educational function of AIS allows its usage in closed and 

highly protected systems, like defensive and government 

networks.  
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Abstract - The use of measurement scales in the problems of 

assessing the quality of functioning of a complex poorly 

structured system is proposed. The application of fashion to 

construct the function of belonging to a fuzzy set in the 

problems of ensuring functional stability is substantiated. The 

concept of indifference point in the assessment of the quality 

of performance of functions by system elements is introduced 

and a model of changing the assessment of the quality of 

system functioning depending on the selected indifference 

point is built. 

Keywords - measurement scales, integrated assessment of the 
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I. Introduction 
Ensuring the reliable functioning of a complex poorly 

structured organizational system is an important and 

urgent issue. This problem requires the development of 

new models and the generation of new methods. At the 

same time, it is especially important to obtain an 

operational assessment of the system and ensure an 

adequate response to the challenges of the external 

environment. Functional stability is the ability of a system 

to perform its functions during a given time interval under 

the influence of the flow of operational failures, personnel 

errors, intentional damage, interference in the exchange 

and processing of information. To quickly assess the 

quality of the system should build a model for 

determining the integrated indicator of the quality of its 

operation. This integrated quality indicator must 

reasonably and adequately reflect changes in the structure 

of the system and the dynamics of changes in the quality 

of its elements. Responding to external influences and 

threats requires immediate decision-making by the system 

according to the situation. In addition, a person's ability to 

simultaneously analyze multiple indicators is limited. 

Therefore, the task of adequate determination of the 

integrated indicator of the quality of the system is relevant 

and its solution contributes to the rapid increase of the 

functional stability of the system. 

II. Formulation of the problem 
The functions performed by the system, of course, are 

different in priority, importance, weight, impact on other 

functions, efforts and resources required for their 

implementation, and so on. To substantiate the 

mathematical model, some restrictions should be 

introduced. 

Heuristics E1. We will consider that at construction of 

model of system it was possible to distribute all 

functionality of its elements on such functions which are 

the constant units commensurate with each other. That is, 

the complexity, complexity and quality of all functions 

can be considered as values of the same order. 

Supposed  set a set of functions n  that must be 

provided by the organizational system. We will assume 

that such functions. Denote the set of all functions 

performed by the system by 
 naaA ,...1

,  nJ ,...,1 . 

Note that the number of functions of a complex system 

can be hundreds and thousands of units. Functions 

performed by different elements of the system are not 

duplicated, 




Ji

inn

 - each function in the system is 

unique: 
JiiAA

ii
 21,,21

, where   the set is 

empty. We will consider that the tool of an estimation of 

quality of performance of all functions of organizational 

system is constructed. The level of quality of performance 

of each function by the elements of the system is carried 

out in a 100 percent scale in one of the ways: heuristically 

determined, evaluated expertly or measured by special 

subsystems. An important feature that affects the 

complexity, complexity, accuracy, adequacy of the model 

is the choice of grain size. To build an integral quality 

function of the system, the decision maker (DM) 

determines the discreteness or granularity: the heuristic, 

which is accepted depending on the desired level of 

detail, which suits the DM, corresponds to the desired 

accuracy of the problem, the formulas used, and 

acceptable calculation accuracy and acceptable for a 

rounded decision situation. 

Heuristics E2. ATS chooses the grain size of the 

universal set: it can be length intervals z=3%, 5%, 6% and 

others. 

III. Taking into account 
measurement scales and 
choosing average values 

In decision-making tasks, a well-founded choice of 

measurement scales plays an extremely important role in 

the analysis of the characteristics of the alternatives on the 

set of which the choice is made. The set of 

transformations that can be applied to the measured 

values depends on the successful choice of the 

measurement scale. In addition, the correct identification 

of the measurement scale depends on the type of average, 

which should be used in a given decision-making 

situation. To determine the resulting values of the 

quantities under study, an important step is also to 

determine acceptable for use averages: arithmetic mean, 

rms, geometric mean, harmonic mean, median or mode. 

The main types of acceptable averages for the main 

scales: 

- in the interval scale you can use only the arithmetic 

mean; 

- in the scale of relations stable to comparison are 

power averages and geometric mean; 

- in the ordinal (rank) scale as averages you can use the 

median; 
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- in the scale of names to determine the average is used 

only fashion. 

IV. Assessment of the state of the 
elements and the system as a 

whole 
To determine the integrated (integrative, aggregate, 

resultant, generalized, etc.) assessment and to obtain a 

conclusion about the state of the system, we build a 

matrix of frequencies of different levels of quality of 

performance functions 
 ,ijvV  ,100,...,1i .nj   

After determining the DM of the grain size of the scale, 

all values are distributed at appropriate intervals. Each 

row of this matrix displays the estimated level of quality 

of the function, and the column - the number of functions 

with the specified level of quality, taking into account the 

grain size. When we place all points in intervals, 

regardless of their value in the future, ie only classify 

them, we lose information, leaving only data on the 

number of points. Therefore, it is logical to use fashion 

for such a task as assessing the quality of performance 

functions. In this case, it is possible to interpret the 

obtained data as a function of belonging to a fuzzy set 

determined on the basis of the frequency of values. Some 

elements of the system may perform functions below a 

certain accepted threshold. For each system there is and 

can be set a point of indifference - the allowable level of 

reduction in the quality of operation, when the reduction 

does not pose a threat to the quality and functional 

stability of the system as a whole. In this case, it is logical 

to impose a fine for reducing the quality limit. 

Heuristics E3. Increasing and decreasing the impact of 

the quality of functions on the integrated quality of the 

system may be linear or allow piecewise linear correction, 

quadratic correction, exponential correction and the like. 

Heuristics E4. The transition point (binding, 

equivalence, indifference) is set by the DM 
0v , %1000 0  v , and can be interpreted as an 

acceptable level of quality reduction, at which the state of 

the system can still be considered satisfactory, and quality 

reduction - acceptable and slightly affects the 

performance of other related her tasks.  

Heuristics E5. The quality of the performance of 

functions changes by a given DM factor 
0k , which is 

given in degrees and is determined by a linear 

dependence, quadratic dependence or dependence of 

another form by changing the promotion of the quality of 

performance of functions and fines. 

Heuristics E6. Determining the type of function of 

influencing the integral quality of the system is also a 

heuristic. It is possible to conditionally call this 

coefficient "degree of increase upwards" - analog of the 

coefficient of bevel in the trapezoidal membership 

function. The value 
0v reflects the possibilities of 

motivation, encouragement, reward, animation when 

applying the formula "increase up". 

ivkv i 1
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Thus, the analytical functions of the type (1) of change 

of the indicator of quality of performance of functions by 

each element, its contribution to the general level of 

quality of functioning of system are set. 

Heuristics E7. Taking into account the value 
0v  can 

also be set "degree of reduction down" 
1k : fines, quality 

reduction, reduction of the contribution to the quality of 

the system. The lower the quality of the function in 

percent, the less it adds quality to the overall performance 

of system functions and even negatively affects the 

integrated indicator. 

On the basis of the entered heuristics E4-E7 we receive 

the adjusted values of levels of quality of performance of 

functions by elements of system. 

It is also possible to set coefficients that allow you to 

build piecewise continuous functions of the influence of 

the quality level on the integrated quality function of the 

system. Then the values of the quality of execution of 

functions can be calculated by the formula: 

    zkvvv
i

t

tii /cos/
1
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Calculation of the results of assessing the integrated 

quality of the organizational system. The quality of 

functioning of a complex weakly structured system 

largely depends on the quality of functioning of the 

elements of the system. Determining the integrated level 

of quality of functioning of a complex weakly structured 

system based on the analysis of interchangeability of its 

subsystems and determining the best options for 

improving the quality of functions requires the creation of 

an appropriate mathematical model. After applying all the 

heuristics described above, we have the opportunity to 

build a model of integrated assessment of the quality of 

the organizational system. The quality levels of the 

system functioning are clustered to build an integrated 

membership function, which reflects the quality 

distribution of each function and creates a membership 

function based on the frequency of values. The integral 

value of the level of quality of the implementation of the 

control system, which indicates the degree of functional 

stability of the system, can be calculated, for example, by 

the method developed by the authors. To determine the 

integrated assessment, we build a matrix of frequencies of 

different levels of quality of functions 

 ,ijvV  ,100,...,1i .nj  . Each row of this matrix 

displays the estimated level of function quality from 0% 

to 100%, and the column shows the number of functions 

with the specified level of performance. 

V. Conclusion 
The concept of indifference point in the assessment of 

the quality of performance of functions by system 

elements is introduced and a model of changing the 

assessment of the quality of system functioning 

depending on the selected ATS indifference point is built. 

An approach to the definition of an integrated 

assessment of the quality of performance of functions by 

the system is proposed. This model can be adapted to the 

needs of a particular organizational system. The model is 

open to improvement and can be focused on handling 

fuzzy data. 
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Abstract - Today, software protection systems are 

widely available and are in constant development due to 

the expansion of the market for software products and 

telecommunications technologies. That’s what caused 

the copy protection problem. This paper presents a 

software protection scheme to solve that problem. The 

scheme based in the use of cryptographic techniques 

and smart cards. 

Ключові слова – програмні продукти, смарт карти, 

криптографія, захист інтелектуальної власності. 

I. Вступ 

Захист програмного забезпечення досить складна 

проблема. Тому існує кілька областей досліджень, що 

стосуються різних аспектів цієї проблеми. Деякі з най

більш важливих цілей, пов'язаних із захистом програм

ного забезпечення: 

•  Захист інтелектуальної власності. Мета полягає 

в тому, щоб зв'язати програмне забезпечення з 

інформацією про автора. Серед методів 

використовуваних для цієї мети, найбільш 

популярним є нанесення водяних знаків. 

• Захист від функціонального аналізу в мобільних 

середовищах. У цьому випадку мета полягає в тому, 

щоб запобігти виявлення зловмисником мети 

програмного агента і зміна його поведінки. 

Використовуються такі методи, як обфускація коду 

або приховування функцій, іноді доповнюються 

використанням апаратних токенів. 

• Захист від незаконного копіювання та 

використання програмного забезпечення. Мета 

полягає в тому, щоб гарантувати, що тільки 

авторизовані користувачі можуть запускати 

програмне забезпечення. Наша робота в основному 

спрямована на вирішення цієї проблеми. 

II. Аналіз публікацій 

Є багато джерел, що описують методи захисту 

програмних продуктів від копіювання і 

розповсюдження. 

За книгою «Захист програмного забезпечення»[1], 

є такі системи захисту, як системи, що 

встановлюються на скомпільовані модулі ПЗ. Вони 

зручні, оскільки легко можна захистити вже цілком 

готове й протестоване ПЗ. Також системи, що 

вбудовуються у початковий код ПЗ до компіляції. 

Системи такого типу, досить незручні для 

розробника, оскільки виникає необхідність навчати 

персонал роботі з програмним інтерфейсом системи 

захисту. Остання система захисту – це комбінована 

система. Зберігаючи 

переваги систем першого типу і недоліки систем 

другого типу, вони 

максимально утрудняють аналіз і дезактивацію 

своїх алгоритмів. 

У статті «A comprehensive Software Copy Protection 

and Digital Rights Management platform»[2] 

наведений огляд потужної і гнучкої системи захисту 

програмного забезпечення від копіювання, та систему 

керування цифровими правами на основі 

інфраструктури відкритих ключів. Ці системи 

побудовані на базі багатофазної методології як із 

статичною, так і з динамічною обробкою 

виконуваного файлу. 

III. Основний текст 

Як це зазвичай буває в інших областях 

інформаційної безпеки, в захисті програмного 

забезпечення не буває повністю безпечних рішень. 

Мета схеми захисту програмного забезпечення - 

зробити атаку на схему досить складною, щоб 

кількість витрачених ресурсів на атаку була більше 

ніж отриманих ресурсів в результаті успішної атаки. 
Безпечна схема захисту програмного забезпечення 

може бути розроблена з використанням технології 

смарт-карт. У цій схемі деякі розділи програмного 

забезпечення можуть бути замінені функціонально 

еквівалентними розділами для обробки на смарт-

карті. Таким чином, програмне забезпечення 

поділяється і не буде працювати, якщо воно не буде 

взаємодіяти з правильною картою. В цьому випадку 

атаки модифікації коду не увінчаються успіхом. 

Фактично, єдина можлива атака - це аналіз даних, що 

передаються на карту і з карти, намагаючись вгадати 

функції, які виконує карта. Якщо ми включимо 

достатню кількість функцій, що мають достатню 

важливість в основний код і достатню складність, 

описана атака може стати непрактичною. Для цієї 

схеми потрібно одна карта на додаток, а кількість і 

складність захищених функцій обмежені ємністю 

карти. Більш того, ця схема не дозволяє поширювати 

захищене програмне забезпечення через Інтернет, 

оскільки карти повинні поширюватися разом з 

програмним забезпеченням. Щоб уникнути 

додаткових проблем, ми представимо криптографію 

як другий будівельний блок нашої схеми захисту 

програмного забезпечення. 

На (рис. 1) показана розроблена нами схема. 

Показано, що кілька частин вихідного коду 

замінюються їх еквівалентами для карти на етапі 

виробництва. Ці нові розділи зашифровуються за 

допомогою відкритого ключа карти з використанням 

асиметричної криптосистеми (RSA напркилад) на 

етапі персоналізації і зберігаються в зашифрованому 

вигляді, тому тільки карта, що має відповідний 

закритий ключ, зможе розшифрувати і виконати ці 

захищені розділи. Тепер на картах повинна 

зберігатися пара ключів, але захищені розділи 

програмного забезпечення не зберігається на картах. 

Пара ключів повинна бути згенерована на карті, а 
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закритий ключ ніколи не повинен передаватися за 

межі карти. Вихідні ділянки коду замінюються 

викликами функції, яка передає їх еквівалентні 

захищені ділянки (наприклад, «B»), включаючи код і 

дані, на карту, де вони розшифровуються і 

 

 

Рис.1 Приклад схеми захисту програмного 

забезпечення. 

 

виконуються. По завершенні карта відправляє 

результати назад. Якщо припустити, що алгоритм 

шифрування безпечний, атака на систему повинна 

ґрунтуватися на аналізі вхідних і вихідних даних (і, 

можливо, часу роботи) функцій карти. Однак ми 

повинні підкреслити, що тепер карта зберігає тільки 

одну функцію за раз, і тому ми можемо 

використовувати більш складні функції, тому що 

тепер вся ємність карти доступна для кожної окремої 

функції. Більш того, така схема дозволяє смарт-карті 

виконувати будь-яку кількість захищених функцій. 

Зловмисник повинен буде виявити всі захищені 

функції, щоб зламати цю схему захисту. 

 

IV. Висновки 

Ми описали надійну схему захисту програмного 

забезпечення, засновану на використанні смарт-карт і 

криптографічних методів. Нова схема не заснована на 

перевірці наявності токена і тому модифікація коду не 

є потенційною атакою. Переваги представленої схеми 

- стійкість до різних атак (обхід перевірки, 

підстановки коду і атаки на протоколи управління 

ліцензіями), впевненість для користувача, ефективне 

використання обчислювальних ресурсів смарт-карт, 

безкоштовне розповсюдження і копіювання 

програмного забезпечення, вибіркова передача 

ліцензій , контроль закінчення терміну дії ліцензій і 

застосовність в розподілених обчислювальних 

середовищах.  
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Abstract - Today many banks use SMS authentication to 

confirm basic banking operations. But is it safe? No, because 

of authentication in telecommunications network, which based 

on SS7 protocols. Potential hackers can read SMS, listen to 

calls and track mobile phone users.   

Ключові слова – автентифікація, телефонні мережі, 

безпека, SS7, абонент, оператор. 

I. Вступ 

Набір протоколів SS7 визначає архітектуру 

мережі, конфігурацію та протокол передачі 

повідомлень для телефонних мереж загального 

користування. Цей набір протоколів забезпечує 

встановлення з'єднання, обмін інформацією про 

абонентів, маршрутизацію дзвінків, взаємодію з 

білінгом і підтримку USSD-послуг. 

Набір протоколів SS7 був розроблений в 70-х 

роках ХХ століття. При розробці протоколів 

питанню автентифікації абонентів було приділено 

недостатньо уваги, адже в той час телефонні мережі 

були провідними і фізичне підключення стороннього 

абонента було практично неможливе.   

Сучасні телефонні мережі складаються не тільки з 

дротових мереж, а й з бездротових мереж та 

Інтернету, тому виникає складність автентифікації 

телефонних абонентів. Цю вразливість зловмисники 

можуть використати для перехоплення SMS, 

прослуховування телефонних розмов, викрадення 

коштів з рахунку абонента за допомогою USSD-

запиту, встановлення місцезнаходження абонента. 

  II. Опис алгоритму взлому 

Мережа SS7 використовується для  передачі даних з 

комутацією пакетів змінної довжиною (до 274 байтів). 

Пакети називають сигнальними одиницями. 

Вузли мережі SS7 прийнято називати сигнальними 

пунктами. 

Атрибутами сигнального пункту є: 

SPC - Signaling Point Code - код сигнального пункту 

(14 біт) 

NI - Network Indicator - ідентифікатор мережі (2 

біта) 

Код SPC дозволяє адресувати сигнальні 

повідомлення між вузлами в межах однієї мережі SS7.    
Вузол управління послугами містить центральну 

базу даних для обслуговування регіону[1]. 

 

 

Зловмисник підключається до сигнальної мережі 

SS7 за допомогою спеціального комутатору та 

комп’ютера на базі OC Linux і відправляє службову 

команду Send Routing Info для SM (SRI4SM) в 

мережевий канал, вказуючи номер телефону 

абонента-жертви в якості параметра. Домашня 

абонентська мережа відправляє у відповідь таку 

технічну інформацію: IMSI (International Mobile 

Subscriber Identity) і адреса MSC, за яким в даний час 

надає послуги передплатнику. 

Після цього зловмисник змінює адресу білінгової 

системи в профілі абонента на адресу своєї власної 

псевдобіллінговой системи (наприклад, повідомляє, 

що абонент прилетів на відпочинок і в роумінгу 

зареєструвався на новій білінгової системи). Як 

відомо, ніяку перевірку така процедура не проходить. 

Далі атакуючий вводить оновлений профіль в базу 

даних VLR через повідомлення «Insert Subscriber 

Data» (ISD). 

Коли абонент-жертва здійснює вихідний дзвінок, 

його комутатор звертається до системи зловмисника 

замість фактичної білінгової системи. Система 

зловмисника відправляє комутатора команду, що 

дозволяє перенаправити виклик третій стороні, 

контрольованої зловмисником.  

 

 IІІ. Аналіз публікацій  

Виділимо наступні цілі, які потенційні 

зловмисники можуть мати на меті, проникаючи в 

телефонну мережу:  

 шахрайство,  

 витік чутливої інформації,  

 збої в роботі мережі.  

Шахрайством в даному випадку вважаємо будь-які 

неправомірні дії зловмисника при використанні 

сервісів оператора. Це, наприклад, несанкціонований 

переказ грошових коштів з рахунків абонентів, 

переадресація викликів.  

В 2017 році німецька газета  Süddeutsche Zeitung 

оприлюднила статтю[2], в якій було підняте питання 

безпеки банківських операцій, що використовують 

SMS-автентифікацію. Зловмисники дізнавалися 

банківські реквізити жертв за допомогою фішингу 

або зловмисного коду, далі вони використовували 

вразливість SS7, щоб отримати одноразовий код 

підтвердження транзакції, який банк надсилає 

клієнту за допомогою SMS. Виявилось, що доступ до 

комутатора SS7 можна придбати всього за 1000 євро, 

а за допомогою корупційних схем в країнах “третього 

світу” можна дістати GT-ідентифікатор мобільного 

оператора.  

Розглянемо статтю BBC [3] пов’язану з витоком 

інформації. Під витоком чутливої інформації 

розуміємо розголошення даних абонента або 

інформації про конфігурацію телефонної мережі. 

Сюди відносяться визначення місцезнаходження 

абонентів, прослуховування переговорів, читання 

SMS.  

У лютому 2014 року посол США в Україні став 

жертвою прослуховування. Секретна розмова між 

ним і помічником держсекретаря США Вікторією 

Нуланд була опублікована на YouTube. Розмова 

відбулася за незашифрованим телефонами, і офіційні 

особи США повідомили журналістам, що вони 

підозрюють, що дзвінок був дійсно перехоплений, 
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але спосіб перехоплення не був названий. Деякі 

експерти вважають, що це сталося з використанням 

вразливості SS7 протоколів[3].  

Збої в роботі - атаки, спрямовані на відмову в 

обслуговуванні самої мережі SS7 або окремих її 

сервісів.  

За даними компанії Positive Technologies [4] атаки 

націлені на відключення абонента від мережі мали 

100% успішність (за винятком методу 

InsertSubscriberData, який показав 83% успішних 

атак). Було встановлено, що середній час 

недоступності абонента після реалізації таких атак 

складає більше трьох годин. Порушення 

функціонування може бути масовим в разі, якщо 

зловмисники мають у своєму розпорядженні базу 

абонентів оператора або володіють ресурсами, 

достатніми для підбору ідентифікаторів абонентів. 

 

IV. Методи захисту  

Аналіз публікацій показав, що рівень безпеки 

телефонних мереж досить низький. Переважна 

більшість мереж залишаються вразливими, що 

дозволяє злочинцям перехоплювати SMS та голосові 

дзвінки абонентів, дізнаватись їх місцеположення.  

Слід також зазначити, що оператори усвідомлюють 

вразливість, вони починають впроваджувати 

додаткові заходи безпеки для усунення вразливості 

автентифікації протоколів SS7, включаючи 

фільтрацію та блокування підозрілого трафіку.  

Однак ці системи не можуть повністю вирішити 

проблеми, пов'язані зі специфічними особливостями 

протоколів SS7.  Для досягнення високого рівня 

захисту від загроз необхідний комплексний підхід до 

інформаційної безпеки. В першу чергу важливо 

проводити регулярний аналіз захищеності телефонної 

мережі, так як це дозволяє виявляти актуальні 

вразливості, які можуть виникнути при зміні 

конфігурації мережі чи мережевого обладнання, та 

оцінювати ризики, пов'язані з інформаційною 

безпекою.  

Крім цього, потрібно забезпечити постійний 

моніторинг і аналіз запитів, що надходять до мережі 

для своєчасного виявлення потенційних загроз і 

реагування на них.  

Таке завдання можна виконуватися з 

використанням спеціальних систем виявлення загроз, 

які можуть проводити інтелектуальний аналіз запитів 

в режимі реального часу. Це рішення дозволяє 

виявляти підозрілу активність на ранніх стадіях і 

передавати інформацію про них системі фільтрації 

для підвищення її ефективності, наприклад для 

оновлення списків заборонених вузлів.  

Щодо абонентів  телефонних мереж, то їм 

необхідно пам’ятати, що конфіденційність їх розмов 

може бути порушена. Банкам рекомендовано 

використовувати додаткову систему підтвердження 

платежів, що не використовує телефонні мережі, адже 

на сьогодні рівень їх захищеності достатньо низький. 

V. Висновок 

Використання набору протоколів SS7 дає 

операторам телефонних мереж можливість гнучко 

формувати послуги на базі існуючого обладнання.  Ці 

протоколи забезпечують високу швидкість 

встановлення з'єднання і передачі даних (без втрат і 

дублювання), перемикання трафіку на альтернативні 

маршрути в разі відмов. До переваг SS7 відносять 

також високу економічність. Але в цих протоколів є 

важливий недолік пов’язаний з можливістю 

проникнення в мережу зловмисників.  

Для протидії злочинцям необхідний комплексний 

підхід до безпеки телефонної мережі. Адже безпека – 

це процес. Важливо постійно контролювати та 

аналізувати сторонні запити до мережі для виявлення 

потенційних атак. Це завдання може виконувати 

спеціальна система, яка виявляє незаконні дії на 

початковій стадії та блокує підозрілі запити, або 

передає інформацію про несанкціоновані 

підключення до сторонніх систем. Такий підхід 

забезпечує високий рівень захисту телефонної 

мережі, не порушуючи її роботу.  

Тому з впровадженням нового покоління 

мобільних мереж 5G, операторам слід приділити 

увагу надійності автентифікації абонентів.. 
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Abstract - The rapid increase in the use of 

technology and the growing popularity of the Internet, 

which is happening recently, leads to the expansion of 

the field of information technology, but also leads to the 

emergence of new threats.  

Wireless networks, in any form, are gaining in 

popularity. But with the ease of use and popularity come 

problems, one of which is increasing security. Taking 

into account that when transmitting information over a 

wireless network, data is sent and received by radio 

waves, so anyone can receive them with the available 

equipment.  

Ключові слова – бездротова мережа, технологія, 

точка доступу, середовище передачі даних. 

I. Вступ 

Поширення у світі бездротових мереж почалося з 

впровадження набору стандартів 802.11 для 

комунікації в бездротовій локальній мережевій зоні 

(WLAN). Оскільки середовище передачі у 

бездротових мережах відкрите, то при побудові 

бездротових мереж дуже явно стоїть проблема 

забезпечення їх безпеки. Якщо в звичайних мережах 

інформація передається дротами, то радіохвилі, які 

використовуються для бездротових рішень, досить 

легко перехопити при наявності відповідного 

обладнання, саме тому принцип дії бездротової 

мережі призводить до виникнення великої кількості 

можливих вразливостей для атак і проникнень. 

II. Аналіз публікацій 

Є багато джерел, що описують методи і технології 

захисту інформації в бездротових мережах, але багато 

із них не було освітлено.  

За книгою Stewart S. Miller. Wi-Fi Security описано 

стандарт 802.11 також описано фізичний захист 

мережі такий як екранування стін та захист 

периметру. Також у книзі освітлено питання 

приватності і конфіденційності даних у мережі. 

У книзі Широкополосные беспроводные сети 

передачи информации Вишневский В.М. автором 

описано фізичні та математичні формули які 

описують передачу інформації у бездротових 

мережах, також освітлено мережі стандарту ІЕЕЕ 

802.11 та оцінено їх продуктивності. 

Згідно з працею Росс Джон - Wi-Fi. Беспроводная 

сеть описано технології захисту у бездротових 

мережах та оцінено переваги та недоліки цих 

технологій. 

III. Основний текст 

У стандарті 802.11 середовище передачі 

інформації у мережі бездротове і має межі, у яких 

клієнтське обладнання може їх сприймати. 

Спираючись на цю інформацію можна сказати, що 

зловмисник має змогу проникнути до мережі коли він 

знаходиться у радіусі поширення сигналу цієї мережі. 

Оцінюючи можливості проникнення до мережі можна 

виділити декілька способів, якими можна обмежити 

поширення радіосигналу. Можна у радіусі поширення 

сигналу використати охорону або огородження, яке 

може зменшити ризики проникнення у мережу. Цей 

спосіб може допомогти зловмиснику не помітити 

мережу, але якщо на неї йдеться цілеспрямована атака 

то метод зони під охороною не зможе захистити 

мережу. Також є можливим захист будівлі за 

допомогою екранування стін металевою сіткою, яка 

може дуже сильно послабити рівень сигналу [1]. 

Користувачі мережі яка використовує екранування 

стін можуть зі впевненістю користуватися ресурсами 

мережі у межах будівлі і не відчувати незручностей у 

роботі. Ще одним способом захисту мережі являється 

приховування імені точки доступу, одним із її 

головних недоліків є той факт, що мережу приховати 

можна а її користувачів ні. Тож під час сканування 

сучасним програмним забезпеченням таку мережу 

можна буде досить просто ідентифікувати. 

Одним із самих вдалих методів захисту мережі є 

фільтрація по MAC ідентифікаторам. Беручи до уваги 

те, що кожний бездротовий адаптер має свій 

унікальний ідентифікатор, то при підключенні до 

точки доступу адміністратор мережі має додати MAC 

адресу або унікальний ідентифікатор у спеціальний 

список MAC адрес точки доступу. Цей сформований 

список зберігається на точці доступу і змінюється при 

необхідності адміністратором мережі. При 

підключенні до мережі будь-якого клієнту точка 

доступу перевіряє унікальний фізичний ідентифікатор 

пристрою, що підключається, і якщо данні з таблицею 

MAC адрес співпадають, то пристрій має змогу 

підключитися до мережі. Якщо збігів з жодною 

адресою у таблиці не знайдено то пристрій 

ігнорується. Недоліком цього способу є можливість 

зміни MAC адрес на сучасних адаптерах. Також за 

допомогою спеціального програмного забезпечення 

можна прослуховувати ефір та ідентифікувати 

окремих користувачів. 

Вказані методи не можуть забезпечити 

конфіденційність даних що передаються у мережі, 

вони лише обмежують доступ до мережі. Для більш 

вдалого захисту використовують налаштовані складні 

паролі та додаткові технології захисту. Існує декілька 

алгоритмів захисту для бездротових мереж стандарту 

802.11- WEP, WPA, WPA2, VPN. [3] 

Технологія WEP.(Wired Equivalent Privacy) – 

технологія яка використовує алгоритм RC4 на 

статичному ключі з динамічним вектором 

ініціалізації. В процесі роботи мережі ключ який має 

динамічну частину змінюється в процесі роботи 

мережі. Недоліком WEP є те, що вектор ініціалізації 
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повторюється через деякі проміжки часу і за 

допомогою оцінювання проміжків часу цих повторів 

можна отримати іншу частину ключа. 

Технологія WPA (Wi-Fi Protected Access) 

використовує алгоритм RC4, але на відміну від 

технології WEP ключі змінюються динамічно. Беручи 

до уваги те, що вектор ініціалізації довший, ніж у 

попередньої технології та є можливість використання 

криптографічної контрольної суми для підтвердження 

цілісності пакетів, то можна сказати, що WРА є більш 

надійною ніж WEP. Також є можливість вибору 

шифрування TKIP/AES. 

У WРА є два основних режими роботи WPA-PSK 

та WPA-Enterprice. Перший режим є корисним для 

персонального використання. Під час роботи режиму 

WPA-PSK на точці доступу прописується ключ 

доступу, ввівши який користувач може користуватися 

ресурсами мережі. Але для адміністрування мережі з 

великою кількістю клієнтів доречніше буде 

використовувати WPA-Enterprice, в якому для 

аутентифікації користувачів використовується 

зовнішній відносно точки доступу сервер. У такому 

разі при підключенні у мережу користувачі матимуть 

вводити власну унікальну пару логіну та паролю. 

Технологія WPA2. Протокол, який входить до 

стандарту безпеки бездротових мереж 802.11і. Так як 

і WPA, WPA2 працює в двох режимах аутентифікації: 

персональному (Personal) та корпоративному 

(Enterprise). У персональному режимі з введеної 

парольної фрази формується 256-розрядний ключ 

(PreSharedKey).Ідентифікатор ключа (Service Set 

Identifier) та сам ключ використовуються для 

генерації тимчасових сеансових ключів (Pairwise 

Transient Key) для підключення до мережі і взаємодії 

бездротових пристроїв. Недоліком технології є 

необхідність розподілу та підтримки ключів на 

бездротових пристроях підключених до мережі. Для 

корпоративних мереж оптимальним варіантом 

використання є WPA2-Enterprice який діє за 

аналогією до попередньої технології за допомогою 

підключення до віддаленого серверу автентифікацією 

користувачів мережі. 

Технологія WPA3. 27 червня  2018 року Wi-Fi 

Alliance оголосив про закінчення розробки нового 

стандарту  безпеки -WPA3. Одним великим 

нововведенням WPA3 є підтримка PMF (Protected 

Management Frames) для контролю цілісності  

трафіку. Але в майбутньому підтримка PMF стане 

обов'язковою і для WPA2. WPA3 включає програми 

Wi-Fi Easy Connect і Wi-Fi Enhanced Open. Wi-Fi Easy 

Connect дозволяє реалізувати спрощену настройку 

пристроїв без екрану. Для цього можна 

використовувати інший пристрій вже підключений до 

бездротової мережі.  

Ще одна особливість Wi-Fi Easy Connect -

можливість заміни точки доступу без необхідності 

перенастроювати всі пристрої. Wi-Fi Enhanced Open –

шифрування всіх потоків даних між клієнтом і  

точкою доступу. Ця технологія дозволить захистити 

приватність користувача в публічних мережах, де не 

потрібна аутентифікація. Для генерації ключів в таких 

мережах буде застосовуватися процес узгодження 

з'єднання, що реалізовується розширенням 

Opportunistic Wireless Encryption(OWE).  

Так само як і WPA2, третя версія технології 

захищеного доступу має два режими роботи –Personal 

та Enterprise. WPA3-Personal відрізняється простішим 

вибором пароля, щоб користувачі могли легко 

запам'ятати його. Він також володіє більш високим 

рівнем безпеки, при якому збережені дані і трафік 

даних в мережі не будуть скомпрометовані, навіть 

якщо пароль зламаний і дані вже були передані. 

WPA3-Enterprise передбачає шифрування на основі як 

мінімум 192-розрядних ключів, які відповідають 

вимогам CNSA. 

Технологія VPN (Virtual Private Network) може 

бути прекрасною додатковою технологією захисту 

бездротової мережі. Вона дозволяє створювати 

віртуальну персональну мережу у межах будь-якої 

мережі або декількох мереж. VPN надає великі 

можливості щодо  забезпечення конфіденційності 

клієнтів за допомогою шифрування та маскування ІР 

адреси. Також деякі служби мають власну систему 

доменних імен, що дозволяє замість довгих ІР адрес 

вводити назви сайтів, на які клієнт бажає потрапити. 

Сукупність захисних можливостей VPN може надати 

гарний додатковий захист мережі.  

Принципом дії VPN є створення безпечного 

«тунелю» між користувачем і сервером. Для 

шифрування трафіку VPN може використовувати такі 

протоколи: IPSec, PPTP та L2TP. У поєднанні з цим 

найчастіше використовуються такі алгоритми 

шифрування: DES, Triple DES, AES, MD5.  

Технологія VPN найчастіше використовується у 

великих корпоративних мережах, але вона може бути 

корисною і для домашнього використання. Висока 

надійність та сумісність з великою кількістю 

платформ таких як Windows, Linux та Mac OS надає 

змогу використовувати технологію як додатковий 

засіб захисту у будь-якій мережі із можливістю 

поєднання з будь-якою технологією захисту 

бездротових мереж. 

IV. Висновок 

Беручи до уваги розглянуті у статі технології 

можна зробити висновок, що треба захищати мережу 

як і фізично, так і за допомогою певних програмних 

засобів і технологій. Найбільш стійкою технологією 

виявилася WPA2, адже WPA та WEP не можуть дати 

надійний захист бездротової мережі. Використання 

протоколу WPA2 у поєднанні з технологією Virtual 

Private Network може бути оптимальним захистом для 

користувачів будь-якої мережі. Також важливо не 

забувати, що безпека мережі залежить від її 

адміністрування, наприклад стійкості і надійності паролів та 

зміна їх та від користувачів, які також не повинні нехтувати 

безпекою мережі. 
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Анотація: В роботі запропоновано підхід по 

створенню ефективної системи захисту об’єктів 

інформаційної діяльності, яка базується на 

використанні функцій двоконтурної системи. 

Annotation: The theses propose an approach to 

creating an effective system for protecting objects of 

information activity, which is based on the use of functions 

of a two-circuit system. 
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I. Вступ 
 

Створення захищеної інформації не гарантує 

однозначного запобігання витоку інформації. Але 

чим більше способів захисту можна винайти та 

запровадити в реалізацію, тим менший шанс втрати 

або пошкодження інформаційного продукту. 

Всім відомо, що двофакторний контур - це 

замкнута ділянка електричного кола (схеми), яка 

складена з декількох гілок (рис. 1). Особливістю 

двофакторного контуру є взаємозалежність гілок 

першої ділянки від другої і навпаки. Це можна 

застосувати для захисту об’єктів і забезпечення 

інформаційної захищеності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Двоконтурний електричний ланцюг. 

 

Існує можливість замкнення кола іншим 

ланцюгом електричного поля для запобігання 

втручань до системи. Навіть погіршення роботи 

першого контуру дозволяє системі продовжувати 

працювати, так як інший контур, пов’язаний 

спільним вузлом, має своє магнітне поле. 

Для створення такого контуру необхідно 

розробити порядок розрахунку ланцюга постійного 

струму. 

Такий порядок буде мати наступний вигляд: 

1. Перетворити вихідну схему до двоконтурної, 

замінивши трикутник опорів еквівалентної зіркою. 

2. Для вихідної схеми скласти систему рівнянь 

за законами Кірхгофа і вирішивши її за допомогою 

ЕОМ, знайти струми в гілках. 

3. Для перетвореної схеми скласти систему 

рівнянь за методом контурних струмів і 

розрахувати струми у всіх гілках. 

4. Для вихідної схеми скласти систему рівнянь 

за методом вузлових потенціалів і потім 

розрахувати струми в гілках. 

5. Для перетвореної схеми в одній з гілок 

розрахувати струм методом еквівалентного 

генератора. 

6. Скласти баланс потужностей. 

7. Побудувати потенційну діаграму для будь-

якого замкнутого контуру, що включає ЕРС 

(електрорухому силу), вважаю заземлену точку.[1] 

 

Вибір варіанту конфігурації незалежних контурів 

для розрахунку ланцюга здійснюється при аналізі 

схеми. Вибрати потрібно такі контури, щоб 

розрахунок вийшов максимально простим, тобто 

число залежних рівнянь в системі було 

мінімальним. 

Топологічні рівняння встановлюють зв'язок між 

напругами і струмами ланцюга, причому число і 

вид рівнянь не залежить від того, які елементи 

входять до складу гілок. До топологічних рівнянь 

відносяться рівняння, складені за законами 

Кірхгофа. 

II. Висновок 

 

Авторами запропоновано новий підхід по 

створенню ефективної системи захисту об’єктів 

інформаційної діяльності, який базується на 

використанні функцій двоконтурної системи. 

Спосіб несе актуальне застосування, має певну 

методику та алгоритми реалізації. 
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Анотація - Розглянуті основні вразливості 

персональних даних, поява яких зумовлена 

ситуацією з COVID-19, проведено аналіз кіберзагроз 

під час пандемії та наведено заходи захисту 

персональних даних. 

III. Вступ 

Конфіденційність та право на захист персональних 

даних є фундаментальними правами людини. Проте 

надзвичайний стан, національні інтереси та виняткові 

обставини дозволяють ввести тимчасові обмеження 

основних прав. Генеральний директор Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом 

Гебреісус визначив пандемію COVID-19 як «загрозу 

для кожної країни, багатої та бідної», і ця обставина 

змусила країни у всьому світі оголосити надзвичайну 

ситуацію. Стаття 4 Загального регламенту 

Європейського Союзу про захист даних (надалі 

GDPR) передбачає, що захист даних завжди слід 

розглядати щодо його функції в суспільстві та 

збалансувати з іншими основними правами. Крім 

того, ст. 23 GDPR дозволяє державам-членам 

обмежувати права суб'єктів даних, а також принципи 

захисту даних, викладені в ст. 5 GDPR, якщо це 

робиться шляхом законодавчого заходу та поважає 

суть тих самих основних прав і свобод. Ці обмеження, 

за умови, що вони втілюються у необхідних та 

пропорційних заходах демократичного суспільства, 

повинні мати на меті захистити «важливі цілі 

загального суспільного інтересу… включаючи 

грошові, бюджетні та податкові питання, охорону 

здоров'я та соціальне забезпечення» [1]. 

IV. Конфіденційність в 
надзвичайній ситуації 

У певних обставинах пандемії обробка 

персональних даних є необхідною для того, щоб 

здійснити заходи для стримування поширення вірусу 

або зменшити його наслідки. Обробку персональних 

даних (наприклад, домашньої адреси, місця роботи, 

інформація про поїздки) можна  використати, щоб 

дізнатися чи людина відвідувала місця, де зафіксовані 

випадки зараження коронавірусу, та чи зустрічалася з 

іншими людьми, які зазнали впливу вірусу. Під час 

недавніх спалахів, наприклад, гострої респіраторної 

вірусної інфекції в 2003 році, було застосовано засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

швидкого виявлення джерел зараження, скупчень 

випадків та шляхів передачі. Пандемія сприяла 

розповсюдженню цих засобів, зокрема використання 

даних про місцезнаходження для підтримки реакції на 

пандемію та відстеження контактів постраждалих осіб 

для обмеження поширення вірусу. 

По-перше, інформацію про місцезнаходження 

збирають з метою отримання статистичних даних про 

сукупний рух людей, незалежно від їх стану здоров’я. 

Такі дані дозволять урядам контролювати та 

оцінювати загальну ефективність своїх заходів 

стримування. Використання даних про 

місцезнаходження передбачає, що провайдери послуг 

електронного зв'язку або додатки постачальників 

послуг інформаційного суспільства будуть 

обмінюватися агрегованими та анонімізованими 

наборами даних із зазначенням географічного 

положення кінцевого обладнання (наприклад, 

смартфона) з державними службовцями, що дозволяє 

їм відстежувати переміщення населення.  

По-друге, відстеження контактів - це процес 

моніторингу, який застосовується для запобігання 

подальшої передачі вірусу, і спрямований на 

відстеження людей, які були в тісному контакті з 

інфікованими. Його можна розділити на три основні 

етапи: 

 ідентифікація контактів – шляхом опитування 

про зайнятість зараженої людини та про зайнятість 

оточуючих людей; 

 контактний список – перерахування контактів 

зараженої особи, їх інформування про значення 

статусу їх контакту, вжиття конкретних заходів, таких 

як карантин або добровільна ізоляція; 

 контактне спостереження – спостереження за 

всіма контактами для моніторингу симптомів та 

тестів на наявність COVID-19. 

Таке відстеження контактів проводиться 

анкетуванням та через інтерв’ю з інфікованими 

людьми.. З COVID-19 використання інструментів ІКТ 

стає більш поширеним для пом'якшення наслідків 

надзвичайної ситуації. 

Хоча Європейська рада із захисту даних схвалила як 

децентралізовані, так і централізовані підходи до 

програм цифрового відстеження контактів, необхідно, 

щоб етап розробки додатків включав переваги та 

недоліки цих підходів. Необхідно, щоб діяли заходи 

безпеки для забезпечення уникнення або пом'якшення 

можливих недоліків та ризиків для людей. Для 

захисту даних, що зберігаються як на серверах, так і в 

додатках, мають бути впроваджені криптографічні 

методи. Застосування методів взаємної автентифікації 

між серверами та програмами може бути 

використано, щоб уникнути створення підроблених 

користувачів.  

Використання додатків не мають дозволяти 

безпосередньо ідентифікувати користувачів з іншими 

користувачами. Ідентифікувати осіб органи державної 

влади можуть лише за їх згодою. Статус користувачів, 

які повідомили, що вони виявили позитивний 

результат на коронавірус, повинен бути перевірений 

безпечним методом, наприклад, надаючи код 

одноразового використання, пов’язаний із медичними 

працівниками. 
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V. Зростання кіберзлочинності під 
час пандемії 

Згідно з щорічним звітом про кіберзлочинність 

Cybersecurity Ventures, кіберзлочинність незабаром 

замінить традиційну злочинність за масштабами та 

витратами. Зростаючи як за частотою, так і за 

ступенем тяжкості, кіберзлочинність буде коштувати 

світові 6 трильйонів доларів щороку (проти 3 

трильйонів доларів у 2015 році). Пандемія COVID-19 

відкрила нові можливості для кіберзлочинної 

діяльності. З одного боку, тривога, спричинені 

кризою, збільшила шанси стати жертвою 

опортуністичних нецільових нападів. З іншого боку, 

той факт, що організаціям довелося адаптуватися, 

пристосуватися до суспільних проблем, спричинених 

пандемією (наприклад, швидкий перехід від 

фізичного кабінету до віртуального робочого місця в 

Інтернеті), змушує забезпечити захист активів, які 

стали в зв’язку з цим більш вразливими. 

Соціальна інженерія представляє корисний ресурс в 

руках кіберзлочинців, особливо під час пандемії. 

Фішингові атаки з різними формами мають спільну 

мету переконати людей надати доступ до інформації, 

надаючи шахрайські можливості як в кіберпросторі, 

так і в реальному світі. 

З початком пандемії COVID-19, зловмисники 

реєструють домени, що містять слова "coronavirus", 

"covid19" та "corona". Використовуючи ці домени, 

злочинці могли видавати себе за державні організації, 

національні заклади охорони здоров’я або ВООЗ, 

переконуючи людей робити дії під ілюзією, що вони 

взаємодіють із органами влади. Підроблені 

інституційні веб-сайти використовувались для 

надання «корисної» інформації та практичної 

допомоги, а також можливості пожертвувати гроші на 

знак солідарності під час кризи. Уважно 

спостерігаючи за світовими тенденціями та новинами, 

кіберзлочинці скористалися різними урядовими 

оголошеннями про політику підтримки громадян та 

економіки для розповсюдження фішинг-листів або 

текстових повідомлень. 

Зловмисні веб-сайти також використовувались для 

встановлення шкідливого програмного забезпечення, 

яке можна використовувати для отримання даних. 

Серед найрелевантніших прикладів, було шкідливе 

програмне забезпечення на копії карти, випущеної 

Університетом Джона Хопкінса для відстеження 

поширення вірусу по всьому світу. Після 

завантаження плагіна шкідливе програмне 

забезпечення отримує віддалений доступ до системи 

користувача, фотографій пристрою, відео та даних 

про місцезнаходження. 

Також, найпоширенішою атакою на організації є 

програми-вимагачі. Зазвичай кіберзлочинці беруть у 

заручники цінні дані та оперативні активи, щоб 

збільшити свої шанси отримати викуп. Метою цих 

нападів були лікарні, медичні центри та державні 

установи, оскільки вони не могли дозволити собі 

позбавитись своїх даних та систем у критичних 

обставинах і були готові платити [3]. Таким чином, 

сектор охорони здоров'я став найбільш вразливою 

компонентою критичної інфраструктури багатьох 

країн.  

VI. Висновок 

У більшості випадків кіберзагрози впливають на 

конфіденційність, цілісність та доступність 

інформації та можуть призвести до порушень з 

персональними даними. Як наслідок, власники даних 

змушені діяти відповідно до ряду зобов'язань та 

вимог, які випливають безпосередньо з режиму 

захисту даних. 

Підприємства та організації повинні запровадити 

процедури, спрямовані на захист персональних даних, 

та впровадити заходи з кібербезпеки на всіх рівнях. З 

одного боку, слід застосовувати превентивні 

організаційні методи, що демонструють врахування 

рівня ризику та цінності оброблених даних, щоб 

забезпечити швидку реакцію. Прикладами для таких 

заходів є: реєстри ризиків захисту даних, процедури 

сповіщення про порушення персональних даних, 

графіки та політики збереження даних та плани 

безперервності бізнесу. З іншого боку, технічні 

заходи, що враховують сучасний рівень техніки, а 

також пов'язані з цим витрати, повинні здійснюватися 

як на стадії проектування, так і під час самої обробки. 

Основними заходами є: 

 дв

офакторні системи автентифікації; 

 на

дійна політика щодо паролів та контроль 

доступу; 

 на

дійне антивірусне програмне забезпечення та 

захист кінцевих точок; 

 пр

оцедури виправлення та управління 

уразливістю. 

Крім того, для цілісного підходу до захисту та 

безпеки даних, організації повинні включати 

навчання всіх співробітників.  
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Анотація -У даній статті зроблено аналiз поняття 

кiбербезпеки та інформаційної безпеки. Проаналізовано 

проблеми кібербезпеки. 

Ключові слова – кiбербезпека, iнформацiйна безпека, 

захист інформації. 

І. Вступ 

Сучасний світ майже не можливо уявити без 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, які 

впливають на усі сфери життєдіяльності суспільства 

як позитивному, так і негативному сенсі. На сьогодні 

злочини з використанням інформаційних технологій є 

однією з найдинамічніших груп суспільно 

небезпечних посягань. 

Сучасна людина занурена в інформаційний простір, 

адже живе серед телебачення, книг, журналів, та 

комп'ютерних ігор. Таким чином, інформація відіграє 

все більшу роль в життєвому циклі людини, пронизує 

всю його діяльність та формується інформаційний 

спосіб життя. За рахунок цього сучасний 

інформаційний простір - дуже суперечливе, але 

водночас надзвичайно різноманітне за характером 

представлених ідеологій, точок зору, підхід до тих чи 

інших явищ. 

Особливу занепокоєність викликає можливість 

розробки, застосування та розповсюдження 

інформаційної зброї, виникнення у зв’язку з цим 

інформаційних війн та кібертероризму, чиї негативні 

наслідки майже не передбачувані. Інформація може 

бути як у вигляді засобу захисту, так і нападу, і все 

буде залежати лише від того, чий ресурс та 

пропаганда будуть потужнішими. За останні 5-7 років 

глобальний кіберпростір усе більшою мірою 

розглядається всіма державами світу як один із 

найважливіших безпекових пріоритетів, оскільки його 

функціонування стає визначальним чинником 

розвитку економіки, військового, соціального та 

інших секторів. 

ІІ. Поняття «Кібербезпека» 

Все більш широке використання в останні 30-40 

років у найрізноманітніших сферах життєдіяльності 

соціуму комп'ютерних і телекомунікаційних 

технологій, у тому числі Інтернет-технологій, разом з 

великою кількістю переваг принесло також і чималу 

кількість загроз. Реалізація цих загроз може завдати 

значної шкоди як на мікро, так і на макрорівні в 

рамках суверенних держав, а також і в світовому 

масштабі. Це привело до розуміння необхідності 

вирішення проблеми нейтралізації або мінімізації цієї 

нової сукупності загроз. Одночасно з цим виникає 

термін «кібербезпека». 

Кібербезпека - захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного 

суспільства та цифрового комунікативного 

середовища, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних і потенційних загроз 

національній безпеці України у кіберпросторі. 

ІІІ. Історія розвитку поняття 
«кіберпоняття» в українському 

інфопросторі 

За останні роки в Україні значно зросла увага до 

проблем забезпечення кібербезпеки держави й 

боротьби із кіберзлочинністю. Так, за даними 

колишнього голови Служби безпеки України Ігоря 

Калініна, вже зараз «статистичні дані свідчать про те, 

що збиток, який завдає кіберзлочинність, сьогодні 

значно перевищує розмір збитків від традиційних 

видів злочинів»[1]. Про актуальність даної проблеми 

свідчить і зростання кількості злочинів, що 

кваліфікуються за ст. 361-363 Кримінального Кодексу 

України [2]. Указом Президента України від 10 

грудня 2010 р. №1119/2010 було введено в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози 

національній безпеці України у 2011 році» [2]. 

Відповідно до цього рішення було поставлено 

завдання «розробити за участю та подати у 

двомісячний строк на розгляд Ради національної 

безпеки і оборони України пропозиції щодо 

створення єдиної загальнодержавної системи протидії 

кіберзлочинності» й «розробити за участю та 

затвердити перелік об'єктів, що мають важливе 

значення для забезпечення національної безпеки і 

оборони України, та потребують першочергового 

захисту від кібернетичних атак». На виконання цих 

завдань у процесі розроблення знаходиться Закон 

України «Про кібернетичну безпеку України», що має 

зафіксувати основні терміни у сфері кібербезпеки, 

визначити поняття про об'єкт критичної 

інфраструктури й механізми захисту таких об'єктів, 

принцип побудови єдиної загальнодержавної системи 

протидії кібернетичним загрозам та її складових 

елементів, вирішить проблеми міжвідомчої 

координації та повноваження суб'єктів забезпечення 

кібернетичної безпеки держави[3]. 

ІV. Поняття інформаційної безпеки 

Під інформаційною безпекою (ІБ) слід розуміти захист 

інтересів суб'єктів інформаційних відносин. 

Інформаційна безпека - стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави, при 

якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність інформації, що 

використовується; негативний інформаційний вплив; 

негативні наслідки застосування інформаційних 

технологій; несанкціоноване розповсюдження, 

використання і порушення цілісності, конфіденційності та 

доступності інформації.  

Під інформаційною безпекою (ІБ) ми розумітимемо 

захищеність інформації та інфраструктури, що її 
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підтримує, від випадкових або навмисних дій природного 

або штучного характеру, які можуть завдати 

неприйнятного збитку суб'єктам інформаційних відносин, 

зокрема власникам і користувачам інформації та 

інфраструктури, що її підтримує.  

Захист інформації - це комплекс заходів, направлених 

на забезпечення інформаційної безпеки. Згідно 

визначення інформаційної безпеки, вона залежить не 

тільки від комп'ютерів, але і від інфраструктури, що її 

підтримує, до якої можна віднести системи електро-, 

водо- і теплопостачання, кондиціонери, засоби 

комунікацій і, звичайно, обслуговуючий персонал. 

V. Основні складові інформаційної 
безпеки 

Інформаційна безпека - багатогранна, можна навіть 

сказати, багатовимірна область діяльності, в якій успіх 

може принести тільки систематичний, комплексний 

підхід. 

Спектр інтересів суб'єктів, зв'язаних з використанням 

інформаційних систем, можна розділити на наступні 

категорії показані на рис.1: забезпечення доступності, 

цілісності і конфіденційності інформаційних ресурсів та 

інфраструктури, що її підтримує. 

 

 
Рис. 1 – Основні складові інформаційної безпеки 

 

Іноді в число основних складових ІБ включають захист 

від несанкціонованого копіювання інформації, але, на 

наш погляд, це дуже специфічний аспект з сумнівними 

шансами на успіх, тому ми не станемо його виділяти. 

Пояснимо поняття доступності, цілісності і 

конфіденційності. 

Доступність - це можливість за прийнятний час 

одержати необхідну інформаційну послугу. 

Конфіденційність - це захист від несанкціонованого 

доступу до інформації. 

Під цілісністю мається на увазі актуальність і 

несуперечність інформації, її захищеність від руйнування 

і несанкціонованої зміни. 

Інформаційна безпека є одним з найважливіших 

аспектів інтегральної безпеки, на якому б рівні ми не 

розглядали останню - національному, галузевому, 

корпоративному або персональному. 

VI. Проблеми кібербезпеки в Україні 

Існуючі проблеми кібербезпеки в Україні можна  

поділити на організаційні, технічні (апаратні,  

інструментальні), правові, інформаційно‐ технологічні 

(програмні, алгоритмічні, тощо).  

В наш час багато проблем кібербезпеки регулюються 

галузевими регуляторами. 

Промислові комп’ютерні мережі ставлять унікальні 

задачі перед фахівцями в області безпеки, бо вони недуже 

схожі на традиційні комп’ютерні мережі, особливо ті, що 

були побудовані ще до виникнення таких обсягів 

кіберзагроз, кібервтручань та кіберзлочинів. Ці мережі 

багато років були ізольовані від глобальних мереж. Тому 

в них не передбачалися заходи щодо забезпечення 

кібербезпеки. Але в наш час навіть така ізольованність не 

є запорукою кібербезпеки. 

VII. Висновок 

Можна зробити такi висновки: 

 ∙ Кiбербезпека – це еволюцiйний розвиток поняття 

безпеки iнформацiї в комп’ютерних системах. 

Кiбербезпека передбачає застосування наступальних дiй, 

тобто атак на супротивника. 

∙ Сучасний інформаційний простір - дуже суперечливе, 

але водночас надзвичайно різноманітне за характером 

представлених ідеологій, точок зору, підхід до тих чи 

інших явищ.  

∙ Основним засобом реалiзацiї кiбератак є застосування 

шкiдливого програмного забезпечення. 
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Abstract - The smartphone in our hands is our universe. It 

contains personal data: passwords, photos, contacts, 

geolocation. This data can be stolen and used in various 

criminal transactions. The article reveals the relevance of this 

topic today, possible malicious actions and methods of 

personal data protection. 
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І. Вступ 

Навколо нас усі тримають у руках мобільні 

телефони, а точніше смартфони. Важко уявити 

заповнений автобус людьми, що їдуть на роботу, без 

ґаджетів у руках. Вони поєднують у собі можливості 

розмов, повідомлень, фотографування, відтворення 

музики, величезної бібліотеки книг, доступу до 

інтернету, спілкування, соцмереж, карти, платежі і ще 

безліч всього. Це наш маленький всесвіт. Смартфон 

сьогодні – це не просто телефон з великим набором 

функцій, це повноцінний потужний комп’ютер, що 

містить такі самі особисті дані, як і ноутбук. 

Ми звикли грабіжниками вважати тих, хто краде 

гроші, машини та інші матеріальні блага. Інформація 

це теж цінний ресурс. Злодії можуть використати 

інформацію про мене, моє місцезнаходження, відео, 

фото, чи пароль входу до акаунту, що я відправила в 

месенджері. 

Смартфону загрожує та сама небезпека, що і 

персональному комп’ютеру. Це в свою чергу є полем 

для шпигунства, крадіжок конфіденційної інформації, 

коштів з мобільних та банківських рахунків. 

У четвертому кварталі 2020 року, Україна 

опинилася на вершині за кількістю виявлених 

шкідливих програм для операційної системи Android 

(за даними міжнародного розробника антивірусного 

програмного забезпечення, експерта в області 

кіберзахисту – компанії ESET). За даними ESET, для 

поширення більшості шкідливих програм для Android 

кіберзлочинці використовували тему COVID-19. 

II. Можливості троянських програм 

На жаль, ми не думаємо про безпеку мобільних 

пристроїв. На ПК використання антивірусу – це 

норма, а на смартфонах – зустрічається лише в 

переліку початково-установлених програм і не завжди 

у всіх виробників. Мережу інтернет наповнює багато 

загроз: черв’яки, троянські програми, віруси, реклами, 

орієнтовані також і для мобільних пристроїв. 

Зараз існує таке програмне забезпечення, яке 

відносять до складу шпигунського і воно є легальним. 

Тобто його можна вільно купити, у нього є 

функціонуючий сайт, офіційний власник, технічна 

підтримка. Задумайтесь, програму можна вільно 

придбати, встановити на пристрій користувача і 

спокійно за ним стежити. Мати можливість 

перехопити важливий дзвінок, прочитати смс-

повідомлення і переписку в цілому, відстежити 

історію відвідування сайтів, визначити місце 

розташування, запустити камеру і побачити, що 

робить власник смартфону, включати мікрофон і 

записувати інформацію про все, що відбувається 

навколо. Встановлення таких програм дозволяє 

шпигувати за власником всюди, оскільки телефон вже 

став продовженням руки, він постійно з нами.  

Пам’ятайте, про програмне забезпечення. При 

першому налаштуванні смартфону не забудьте про 

антивірусний захист. Існують як платні системи так і 

безкоштовні антивіруси. Можливості безкоштовних 

антивірусів обмежені, але це набагато краще, ніж 

взагалі без них.  

Особливо важливо завантажувати програмне 

забезпечення тільки з перевірених джерел – це 

можуть бути магазини додатків, що завжди 

перевіряються компаніями-розробниками 

операційних систем (Apple, Google, Microsoft та ін.). 

Ні в якому разі не можна відповідати згодою на запит 

завантажити файл через Bluetooth від незнайомих 

пристроїв. Дуже небезпечно відповідати на рекламні 

SMS та переходити по невідомих посиланнях. 

Кожен додаток на смартфонах Android запрошує 

права для себе перед встановленням. Читайте уважно,  

що саме хоче робити програма. Чи відповідають ці 

вимоги її призначенню? Наприклад, якщо ви хочете 

встановити програму для читання книг, а вона 

вимагає для себе права відправляти контакти з 

адресної книги – шукайте інші, альтернативні 

програми, які не будуть використовувати ваші 

особисті дані. 

III. Загрози, що виникають при 
використанні смартфону та способи їх 

уникнення 

1. Загроза витоку вашого місця знаходження. 

Функція GPS є майже у всіх смартфонів, а тому – 

ваше точне місце розташування завжди відомо 

оператору мобільного зв’язку. Те що відомо 

оператору, може бути використано і зловмисником. 

Безліч програм в смартфоні (карти, вебсайти і т.д.) 

збирають інформацію про геолокацію користувача. 

Рекомендації. Відключайте WiFi, Bluetooth, 

мобільний інтернет і GPS. Відключайте бездротовий 

зв’язок щоразу, коли ви закінчили ними 

користуватися. Підключайтеся до бездротового 

зв’язку з обережністю і в надійних, перевірених 

місцях. Пам’ятайте, Bluetooth досить легко піддається 

контролю з боку зловмисників. Краще 

використовуйте кабель для зв’язку. 

GPS-модуль дозволяє відстежити користувача з 

точністю до 3-5 метрів (GSM-передавач дозволяє 

визначити лише з точністю до декількох кілометрів). 

Тому, якщо ви його ввімкнули, пам’ятайте, що 

вимкнути потрібно обов’язково. 

2. Загроза використання ваших особистих даних. 

Телефонні номери, інформація про дні народження, 

домашні адреси, історії дзвінків, надіслані та вхідні 

смс-повідомлення. Ваші особисті фото, відео, знімки 

дітей, чи романтичного побачення, файл з 
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паспортними даними, кодами, паролями, які ми без 

зайвої перестороги відправляємо в вайбері, 

інстаграмі, по пошті можуть стати 

загальнодоступними за декілька хвилин. 

Рекомендації. Подивіться в налаштуваннях свого 

ґаджета, чи зроблене вами фото (відео) випадково не 

містить дані вашої геолокації. Відправлений знімок з 

місцем знаходження може коштувати життя.   

Стежте за власним смартфоном. Якщо ви втратили 

його з поля зору, загубили, побачили в чужих руках, 

обов’язково змініть паролі входу до всіх акаунтів, 

соцмереж, хмарних сховищ для даних та замініть 

паролі блокування екрану. Це не поверне втрачені 

дані, але унеможливить їх подальшому витоку.  

Не забувайте, що надійність паролю визначається 

не просто кількістю символів, а і їх різноманітністю. 

Обов’язково використовуйте великі і маленькі літери, 

цифри та різні знаки. Не використовуйте дату 

народження, номер телефону і однаковий пароль для 

входу у всі акаунти. Змінюйте пароль як мінімум раз 

на три місяці. І для тих, хто може забути, 

використовуйте окремий файл з паролями про всяк 

випадок. Він може міститися на смартфоні, на ПК, 

або бути в простій паперовій формі, там, де його 

точно не знайдуть. 

Не засмучуйтесь, навіть якщо ви загубили свого 

улюбленця, його можна розшукати – існують 

спеціальні програми, які дозволяють відстежити місце 

розташування втраченого або вкраденого телефону. 

Якщо вам подарували, або ви придбали вживаний 

смартфон – найкраще перед використанням скинути 

його до заводських налаштувань. І якщо ви віддаєте, 

даруєте, ремонтуєте власний ґаджет – 

пересвідчуйтесь, що він не містить важливої 

особистої інформації.  

Використання цих порад збереже не тільки вашу 

інформацію, а й дозволить смартфону працювати 

довше за рахунок економії заряду батареї. 

3. Загроза втрати фінансових даних. Власники 

смартфонів часто зберігають на них цінну 

інформацію, наприклад, пін-коди, номера рахунків, 

дані банківських карток. У деяких платіжних 

системах авторизація проходить за допомогою смс-

повідомлень. При сучасному рівні технологій, 

дублікат вашої сімки можна зробити за декілька 

хвилин. І, як результат, в одну платіжну систему може 

зайти вже дві особи під одним логіном. У таких 

випадках доречним є використання двофакторної 

авторизації. Тобто авторизація не тільки паролем, а і 

додатковим скануванням відбитку пальця, відповідь 

на секретне питання, смс-повідомлення, дзвінок та ін.. 

Кожен повинен зрозуміти, що персональні дані є 

цінною інформацією, і її можуть зібрати, обробити і 

використати у вигляді шантажу для отримання 

оплати, інформаційного розповсюдження, або 

крадіжок фінансів з ваших особистих рахунків. 

Рекомендації. Сучасні банківські технології 

постійно розвиваються. Рекомендую використовувати 

безконтактні технології для оплати в магазинах, 

інтернет-магазинах та за послуги. Під час 

безконтактної оплати Pay Pass система не спише 

гроші двічі, тому що термінал блокується поки 

проводиться платіж, шахраї не зможуть отримати 

інформацію про дію, бо кожна транзакція має свій 

динамічний код, касир не використає дані з картки, бо 

не бере її в руки і це особливо актуально зараз, в 

період пандемії COVID-19. 

Це зовсім не означає, що нам всім масово потрібно 

відмовитися від смартфонів або постійно 

побоюватися витоків інформації. Тому простіше один 

раз перестрахуватися і налаштувати смартфон, ніж 

потім розбиратися з наслідками. 

4. Загроза зняття коштів через смс. Смс з різними 

пропозиціями щодо мобільних послуг так часто 

приходять нам на смартфон. Вас можуть попросити 

набрати певний номер, надіслати sms, чи перейти за 

посиланням. Ці смс можуть бути як від шахраїв так і 

від мобільних операторів. Дуже популярною є 

послуга смс підписок, коли користувачу пропонують 

підписатись на певний сервіс, послугу за допомогою 

смс, просто відправивши код. Підписка на он-лайн 

гру, певний сайт, будь-який сервіс, який вимагає 

регулярну оплату. І часто буває так, що підписавшись 

ми забуваємо про це, а гроші все рівно знімаються з 

рахунку, а ви можете навіть не помічати. А як часто у 

зникненні грошей ми звинувачуємо мобільних 

операторів? Хоча в більшості випадків ми самі винні 

в цьому.  

Рекомендації. Будьте обережним при написанні 

коротких смс та замовленні послуг через них. Ніколи 

не дзвоніть на незнайомі номери, уважно перевіряйте 

послуги, які ви замовляєте. Підписка на послугу може 

коштувати 10 гривень, а щоб відписатись потрібно 

заплатити – 30 грн. 

IV. Висновок 

Відключайте WiFi, Bluetooth, мобільний інтернет і 

GPS щоразу, коли ви закінчили ними користуватися. 

Стежте за власним смартфоном. Якщо ви втратили 

його з поля зору, загубили, побачили в чужих руках, 

обов’язково змініть паролі входу до всіх акаунтів, 

соцмереж. Не забувайте, що надійність паролю 

визначається кількістю і різноманітністю символів. 

Змнюйте пароль як мінімум раз на три місяці. 
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Для захисту особистої інформації була розроблена 

система шифрування та протестована на прикладі 

розроблених чату та сайту-програми для шифрування 

даних Google Drive. 
Метою дослідження є підвищення ефективності 

шифрування великих повідомлень у хмарних сховищах 

даних.  
Предмет дослідження - алгоритми шифрування даних. 
Методи дослідження - вивчення досвіду фахівців, 

аналіз та порівняння. 
Дана робота описує симетричний алгоритм 

шифрування великих обсягів даних в хмарних сховищах. 

Розроблений алгоритм написаний мовою програмування 

С++, для нього створена бібліотека, за допомогою якої 

можна шифрувати та розшифровувати повідомлення. 
Для написання шифру були проаналізовані 

представники блокових, табличних шифрів та шифру, 

які неможливо розшифрувати. Розроблений шифр 

поєднує в собі ідеї блочних і табличних шифрів. 
Був проведений лінійний криптоаналіз розробленого 

шифру та проведені перевірки атаками по масці, які він 

теж пройшов успішно. 
Це дослідження може бути використано для 

зберігання та обміну файлами великого розміру в 

хмарних сховищах даних. Прикладом використання 

написаного шифру є розроблений консольний чат, який 

може запускатися на будь-якому обладнанні, та сайт-

програма, що шифрує дані на Google Drive. 

Ключові слова - шифрування, алгоритми, хмарні 

сховища, безпека, криптоаналіз, чат. 

І. Вступ 

Поява й активний розвиток нових інформаційних 

технологій постійно вимагають підвищення 

ефективності та рівня захисту інформації. 

Забезпечити додаткову інформаційну безпеку даних 

дозволяє шифрування.  
Основна мета цього дослідження – на прикладі 

розробленого чату та розробленої програми створити 

новий алгоритм та порівняти його роботу з 

існуючими алгоритмами шифрування. 
У представленій роботі запропоновано алгоритм 

для вирішення завдання по швидкому шифруванню 

повідомлень великого розміру, що забезпечує 

швидкий та безпечний обмін даними великого 

розміру на обладнанні будь-якої потужності. Також 

розроблена сайт-програма для передачі 

зашифрованих даних на хмарні сховища. 

II. Існуючі шифри 

Для порівняння були розглянуті представники 

табличних (шифр Віженера - працює за лінійний час, 

низька криптостійкість), блочних (шифр DES [3], 

AES - працює довше за інших), малопотужних (шифр 

SAFER - швидкодійність, але низька криптостійкість) 

та шифр Вєрнама (абсолютно криптостійкий, але 

потребує генерації та обміну великою кількістю 

випадкових чисел) [1]. 

III. Розробка власного алгоритму 
шифрування 

Проаналізувавши існуючі шифри, був розроблений 

алгоритм шифрування, що поєднує в собі переваги та 

мінімізує недоліки блочних та табличних шифрів. 
Перед початком роботи алгоритму потрібно 

встановити алфавіт, з яким шифр буде працювати. 

Для прикладу було взято маленькі латинські літери з 

a по z. Після чого алгоритм формує псевдовипадкову 

послідовність з 26 чисел від 1 до 26 (кожне число 

зустрічається один раз). Після чого, згідно із набором 

псевдо випадкових чисел, формується алфавіт. Ця 

послідовність використовується для формування 

квадрату Віженера.  
Далі відкритий текст розбивається на блоки 

довжини ключа. На першому раунді перший блок 

відкритого тексту шифрується використовуючи шифр 

Віженера та вектор ініціалізації, який дорівнює 

ключу. Кожен з наступних блоків використовує 

минулий шифроблок, як вектор ініціалізації, щоб 

спромогтись лавинного ефекту, а на кожному з 

наступних раундів перший блок використовує 

останній шифроблок, як вектор ініціалізації.  
Шифр має подібну структуру, щоб мати можливість 

контролю кількості раундів та часу роботи алгоритму. 

Тобто, чим більша кількість раундів, тим довше, але 

надійніше працює шифр, і чим менша їх кількість, 

тим швидше працює алгоритм, але зменшується його 

криптостійкість. 

IV. Криптоаналіз 

Найбільш відомим методом атаки на основі 

відкритих текстів є лінійний метод криптоаналізу. Він 

проходить в два етапи. В першому будуються 

відносини між відкритим текстом, ключем та 

шифротекстом. В другому використовуються 

відносини разом з відомими парами відкритого тексту 

та шифротексту для отримання бітів ключа [2].  
Принцип роботи алгоритму полягає в отриманні 

відносин наступного роду (1): 

                                              =                                    (1) 

                      
Ймовірність такої відносини P для довільно 

обраних бітів відкритого тексту, шифротексту та 

ключа приблизно дорівнює 1/2, а в випадках, коли ця 

ймовірність відрізняється від цього значення існує 

можливість що до дешифрування шифру.  
В розробленому шифрі ймовірність наближується 

до 1/2 з ростом символів у відкритому тексті, що 

свідчить про успішність використання розробленого 

шифру на даних великого обсягу.  
Метод лінійного криптоаналізу в першу чергу 

націлений на блочні шифри, але може 

використовуватись і для дешифрування потокових 

шифрів. В розробленому шифрі замість лінійних 

зсувів та перемішувань використовувався шифр 

Віженера, тому він несприйнятливий до атак методом 

лінійного криптоаналізу. 
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На прикладі кількох відкритих текстів розміром  232 

байтів найбільшою відмінністю було 60% та 40%, а в 

середньому ймовірність P дорівнювала 57% та 43%. 
Іншим відомим методом криптоаналізу є частотний 

аналіз. Він полягає у порівнянні ймовірності появи 

символів у тексті. Наприклад, кількість символів о в 

тексті набагато більша (в відсотковому відношенні), 

ніж кількість літер ґ. Те саме і з англійською мовою, 

бо, наприклад, кількість символів q набагато менша за 

кількість символів a.  
Розроблений шифр не піддається дешифруванню 

методом частотного аналізу, бо, не дивлячись на різну 

ймовірність появи символів у відкритому тексті, в 

шифротексті поява кожного символу варіюється між 

1,187% та 1,33%. Наприклад, коли у відкритому тексті 

пробіл зустрічається з ймовірністю 14,638%, у 

шифротексті він зустрічається з ймовірністю 1,31%. 

Найменшу кількість разів зустрілася літера L — 

0,005% (не враховуючи символів, що взагалі не 

зустрілися), а в шифротексті вона зустрілася із 

частотою 1,243%, що каже про успішний захист 

розробленого шифру від атак даного типу. 

V. Порівняння алгоритмів шифрування 

Шифр Віженера працює за лінійний час, але існує 

метод, що до його дешифрування, Шифр Вєрнама — 

єдиний алгоритм шифрування для якого була 

доведена його абсолютна криптостійкість, але 

використовувати його в розробці програми, яка 

потребує безпечного обміну даними неможливо, бо 

цей шифр потребує безпечного каналу зв’язку для 

обміну випадковими числами. Шифр DES або шифр, 

що замінив його — AES мають високу 

криптостійкість, але працюють достатньо довго. 

Шифр SAFER це малопотужний шифр, який працює 

із лінійною асимптотикою, але все ж таки існує 

теоретичний метод його дешифрування. А час роботи 

та криптостійкість розробленого шифру залежить від 

кількості раундів (Табл. 1). 
 

ТАБЛИЦЯ 1 

ЧАС РОБОТИ РОЗРОБЛЕНОГО ШИФРУ 

VI. Розроблені програми 

Були розроблені прототипи двох програм, де 

можуть бути використаний розроблений шифр. 

Перший приклад це консольний чат. Працює він 

таким чином, що дані шифруються на стороні клієнта, 

відправляються на сервер та дешифруються на 

стороні інших клієнтів, це зроблено для того, щоб 

навіть люди, які мають доступ до серверу не змогли 

переглянути ваші повідомлення (Рис. 1). 

 

Рис.1. Принцип роботи консольного чату 
 

Другий приклад - сайт-програма для шифрування 

повідомлень на Google Drive (Рис. 2).  

 

Рис.2. Принцип роботи сайту-програми 

VII. Висновок 

Для зберігання файлів великого розміру на хмарних 

сховищах даних краще всього себе продемонстрував 

саме розроблений шифр, через можливість керування 

часом роботи алгоритму і його криптостійкістю. 

Даний алгоритм має більш надійну криптостійкість у 

порівнянні з шифром Віженера та шифром SAFER, не 

потребує генерації великої кількості випадкових 

чисел, як шифр Вєрнама, та працює набагато швидше 

за шифр DES. 
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Abstract -The paper discusses the prospects of ATmega32U4 

micro-controller as an affordable platform for BadUSB 

penetration testing devices. For a proof of concept, the library 

has been designed and implemented for Arduino platform. The 

main advantage over the standard Arduino Keyboard library is 

the ability to carry out BadUSB attacks regardless of the 

current keyboard layout. 
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І. Вступ 

У сучасному світі багато недоброчесних громадян 

використовують найрізноманітніші способи отримати 

особисті дані користувачів всесвітньої мережі 

Інтернет, не нехтуючи різними способами здобути 

необхідну їм інформацію. Апаратним атакам типу 

BadUSB все ще приділяється недостатньо уваги, тому 

тема дослідження є актуальною. 

II. Теоретичний аналіз класу атак 
BADUSB 

USB (Universal Serial Bus) являє собою універ-

сальну послідовну шину, яка нині де-факто є стан-

дартом (точніше, навіть цілим сімейством стандартів). 

Він практично повністю замінив собою LPT, PS/2 і 

використовується переважно для зв'язку комп’ютерів 

з периферійними пристроями. 

Однак з основних переваг протоколу USB 

випливають і його недоліки. У першу чергу це 

складна процедура обміну інформацією між 

пристроями, особливо у початковий момент. Причина 

проблеми полягає у використанні концепції Plug and 

play, яка передбачає, що периферія при підключенні 

відразу ж ініціалізується. Зовнішній пристрій передає 

хосту інформацію про себе, що дозволяє системі 

довантажити потрібний драйвер і розпочати роботу. 

USB HID (human interface device) class — клас 

пристроїв USB для взаємодії з людиною. 

BadUSB — клас хакерських атак, який експлуатує 

вразливості USB пристроїв. Зловмисник може за-

програмувати мікроконтролер пристрою таким чи-

ном, щоб змусити його імітувати будь-який інший 

пристрій. BadUSB призначений для доставляння та 

виконання шкідливого коду. 

Уразливості піддаються всі пристрої з 

незахищеними USB контролерами на борту: 

флешнакопичувачі, вебкамери, мишки, клавіатури, 

Android-пристрої. BadUSB не вимагає наявності 

спеціально-го програмного забезпечення на 

комп'ютері жертви й працює у будь-яких операційних 

системах, що підтримують USB-HID пристрої[1]. 

Загальний принцип атаки BadUSB показано на рис. 

1. 

 
Рис.1 Принцип BadUSB атаки 

 

Об’єкт дослідження: апаратні атаки класу BadUSB. 

Предмет дослідження: прототип пристрою BadUSB 

на основі мікроконтролера ATmega32U4. 

Мета дослідження: дослідити можливості мікро-

контролера ATmega32U4 як платформи для ство-

рення пристроїв BadUSB для тестування  

Під час дослідження, ми виявили, що на ринку 

представлений великий асортимент пристроїв 

BadUSB, але їх стартова вартість становить близько 

$50. Ми пропонуємо прототип власного пристрою зі 

значно нижчою собівартістю але достатніми мож-

ливостями для реалізації тестів на проникнення на 

основі емуляції USB клавіатури. 

III. Розробка пристрою для здійснення 
атак BADUSB та проєктування 

незалежного від розкладки клавіатури 
способу вводу символів 

Виходячи з аналізу наявних аналогів та врахову-

ючи їх переваги та недоліки, було висунуто вимоги до 

пристрою. Він повинен бути: 

- створений з використанням стандартної елемен-

тної бази для можливості легкого відтворення екзе-

мплярів пристрою; 

- використовувати мікроконтролер, що має апара-

тну підтримку USB. 

Цим критеріям відповідає недорога плата Arduino 

Pro Micro на базі мікроконтролера ATmega32U4 [2] 

(рис.2). 

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд плати Arduino Pro Micro 

Для створення програмного забезпечення було 

обрано середовище Arduino IDE [3] через відмінну 



120 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

підтримку мікроконтролерів сімейства AVR і обра-ної 

плати зокрема. Як було виявлено пізніше, біблі-отека 

з комплекту Arduino IDE для емуляції клавіа-тури має 

недолік, який ускладнює створення BadUSB 

пристроїв для розкладок клавіатури, що не 

використовують латиницю. Далі описано знайдене 

нами рішення цієї проблеми. Як відомо, в операцій-

них системах сімейства Microsoft Windows доступ-не 

введення символів за їх кодами за допомогою клавіші 

Alt і цифрового блоку клавіатури. Однак проблема 

полягає в тому, що робота з цифровим блоком не 

передбачена бібліотекою Keyboard h. Коди клавіш 

цифрового блоку знаходяться в діапазоні від 84 (0x54) 

до 99(0x63). Однак, коли функція keyboard.press 

отримує клавішу з кодом меншим за 128 (0x7F), вона 

розглядає його як друкований сим-вол і шукає 

відповідник у таблиці ASCII. Щоб уник-нути цієї 

поведінки, можна до кодів клавіш додавати константу 

136. Тоді для натискання клавіш цифро-вого блоку 

слід передавати такі коди: 

220 Keypad / 

221 Keypad * 

222 Keypad – 

тощо. 

Ми вирішили, що програмну реалізацію 

найзручніше оформити у формі окремої бібліотеки, на 

ос-нові якої можна буде створювати необмежену кіль-

кість сценаріїв атак. Бібліотека міститиме єдиний клас 

BadUsbDevice, який надаватиме функції для введення 

окремих символів і цілих рядків за допомогою 

техніки, описаної вище.  

class BadUsbDevice 

{ 

  public: 

 BadUsbDevice() {ms_delay = 1;}//Конструктор 

 void begin();//Ініціалізація бібліотеки 

 void altcode(uint8_t code, bool leading_zero = 

false);//Введення символу за допомогою Alt Code 

 void printLine(const char* line, bool newline = 

true);//Введення рядка 

 void winR();//Клавіатурне скорочення Win+R 

(виконати команду) 

 void altF4();//Клавіатурне скорочення Alt-F4 

 unsigned long msDelay() {return ms_delay;} 

 void setMsDelay(unsigned long d) {ms_delay = d;} 

  private: 

 static const uint8_t numkeys [10];//Масив ко-дів 

клавіш блоку NumPad 

 unsigned long ms_delay;//Пауза між натис-каннями 

клавіш 

}; 

Для користування створеною бібліотекою достат-

ньо підключити файл badusb.h, у функції setup здій-

снити виклик badUsb.begin(). Відтак можна викорис-

товувати описані вище методи для створення влас-

них сценаріїв атак. Наприклад, наведений нижче 

скетч запустить командний рядок cmd, виконає в 

ньому команду й закриє вікно командного рядка. 

#include "badusb.h" 

void setup() { 

  badUsb.begin(); 

  delay (30000); 

} 

void loop() { 

  delay (3000); 

  badUsb.winR(); 

  delay (500); 

  badUsb.printLine("cmd"); 

  delay (1000); 

  badUsb.printLine("echo hello-world"); 

  delay (3000); 

  badUsb.altF4(); 

} 

IV. Висновок 

Створена бібліотека для BadUSB атак досить легка 

в користуванні, а взаємодія з нею інтуїтивно 

зрозуміла. Її основною перевагою над стандартною 

бібліотекою Keyboard є можливість здійснення 

BadUSB атак незалежно від поточної розкладки 

клавіатури. 

Практичне значення полягає в тому, що створений 

пристрій може використовуватися для здійснення 

тестів на проникнення. 

В майбутньому пристрій може бути вдосконалений 

за рахунок реалізації бездротового зв’язку з платою. 
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I. Вступ 

Національна безпека України, її економічне 

процвітання та соціальне благополуччя залежать від 

доступності, цілісності та конфіденційності 

інформаційних ресурсів (ІР), що забезпечуються 

інформаційними та комунікаційними технологіями. 

Водночас, зростання залежності від інформаційно-

комунікаційних технологій робить сучасне українське 

суспільство більш уразливим перед можливими 

негативними наслідками протиправного використання 

кіберпростору. 

В таких умовах гостро постає питання забезпечення 

кібернетичної безпеки інформаційних систем (ІС) та 

ресурсів відповідних структур, зменшення негативних 

наслідків кібернетичного впливу. 

Аналіз і управління інформаційними ризиками - 

один з базових процесів, що визначають ефективність 

системи забезпечення інформаційної безпеки (ІБ). Під 

час організації системи безпеки, саме аналіз 

інформаційних ризиків визначає якість і ефективність 

функціонування цієї системи. Користуючись 

поняттям ризику, можна кількісно і якісно визначити і 

такі поняття, як ефективність системи захисту 

інформації, рівень безпеки дій і оптимальність 

прийнятих рішень. 

Актуальність роботи полягає у тому, що в 

матеріалі наведено аналіз методів протидії витоку ІР 

підприємства, а також продемонстровані приклади їх 

застосування, на практиці, запропоновані підходи та 

методи можуть бути використані при плануванні та 

реалізації роботи підприємств чи установ. 

II. Основна частина 

На сьогодні, політика безпеки зводиться до: 

1.Вибору національних і міжнародних керівних 

документів і стандартів в області ІБ, і визначення на 

їх основі основних вимог і положень політики ІБ 

компанії та включає управління доступом до програм 

і даних, антивірусний захист, питання резервного 

копіювання, проведення ремонтних і 

відновлювальних робіт, інформування про інциденти 

в області ІБ та ін. 

2.Визначення підходів до управління 

інформаційними ризиками та прийняття рішення про 

вибір рівня захищеності ІС. Рівень захищеності 

відповідно до зарубіжними стандартами може бути 

мінімальним (базовим) або підвищеним [1]. 

3.Структуризації контрзаходів щодо захисту 

інформації за такими основними рівнями: 

нормативно-правовий, організаційно-управлінський, 

технологічний і апаратно-програмний.  

4. Визначення порядку сертифікації та акредитації 

ІС на відповідність стандартам в області ІБ. 

Визначення періодичності проведення нарад за 

тематикою ІБ на рівні керівництва, включаючи 

періодичний перегляд положень політики ІБ, а також 

порядок навчання всіх категорій користувачів 

інформаційної системи з питань ІБ. 

Відповідно до положень ДСТУ ISO/IEC27001:2015 

(Інформаційні технології. Методи захисту. Системи 

управління інформаційною безпекою. Вимоги), СУББ 

– система управління безперервністю бізнесу є однією 

з основних областей контролю і необхідною 

складовою будь-якої системи менеджменту 

інформаційної безпеки. В цьому випадку 

інформаційна безпека стає основним двигуном 

процесів забезпечення безперервності бізнесу, 

формуючи методологічну базу для оцінки ризиків та 

аналізу впливу на бізнес надзвичайних ситуацій, 

управління інцидентами, розробки стратегії, політики 

і планів забезпечення безперервності інформаційно-

комунікаційних технологій і бізнесу в цілому, 

розробки та підтримки в актуальному стані контакт-

листів, аварійно-відновлювальних процедур, реєстрів 

інформаційних та ІТ-активів і т.п.  

Управління безперервністю послуг фокусується на 

значущих негативних подіях, які ITIL (IT 

Infrastructure Library) називає "катастрофами" для 

бізнесу. Менш значущі події розглядаються в рамках 

процесу управління інцидентами. Те, чи є якась 

конкретна подія катастрофою, залежить від 

організації, в якій вона відбулася. Розмір і значущість 

негативного впливу події на бізнес, наприклад, 

фінансові втрати або втрата репутації, вимірюється в 

рамках аналізу впливу на бізнес. Аналіз впливу на 

бізнес визначає мінімальні вимоги до критичності [2]. 

В рамках управління безперервністю послуг повинні 

виконуватись такі основні дії: аналіз впливу на бізнес 

для кількісної оцінки впливу втрати послуги на 

бізнес, аналіз ризиків ‒ ідентифікація та оцінка 

ризиків з метою визначення потенційних загроз 

безперервності і оцінки ймовірності їх здійснення, 

формування планів забезпечення безперервності, 
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інтегрованих в плани BCM (Business Continuity 

Management), тестування планів забезпечення 

безперервності бізнесу, безперервне здійснення 

планів і управління ними. 

Як приклад, наведемо роботу Національного банку 

України: відповідальними структурними підрозділами 

Банку здійснюється моніторинг, переглядається 

актуальність та вдосконалення СУББ, що базується на 

ризик-орієнтованому підході із застосуванням 

визначеного переліку сценаріїв збоїв та переривань 

інформаційних систем, сервісів та послуг 

постачальників, персонал. 

Загальний контроль впровадження і функціонування 

СУББ здійснює Голова Правління. Спеціальним 

керівним органом являється постійно діюча робоча 

група з відновлення діяльності Банку. Склад постійно 

діючої робочої групи з відновлення діяльності Банку 

та основні повноваження визначаються розпорядчим 

документом Банку [3]. З метою мінімізації негативних 

наслідків переривання критичних бізнес-процесів та 

збоїв елементів підтримувальної інфраструктури в 

Банку має бути впроваджено комплексний підхід до 

планування заходів безперервності бізнесу. 

Плани безперервності бізнесу розробляються 

власниками критичних бізнес-процесів за 

консультативною підтримкою менеджера 

безперервності бізнесу та затверджуються рішенням 

Правління Банку. Власники критичних бізнес-

процесів відповідають за щорічний перегляд таких 

планів та їх підтримку в актуальному стані. 

Для вимірювання ефективності проведених робіт 

існують ключові показники ефективності СУББ: 

кількість інцидентів безперервності бізнесу, кількість 

аварій, кількість криз, відношення розміру прямих 

фінансових втрат (витрати на відновлення, санкції, 

компенсації) до розміру витрат на підтримку СУББ 

(превентивні заходи щодо укладання додаткових 

договорів, придбання резервного обладнання  т. ін. 

За результатами такого аналізу приймається 

рішення щодо корегування планів робіт, стратегій 

безперервності бізнесу, встановлюється та 

погоджується з керівництвом шкала (критерії, цілі) 

оцінки на наступний цикл робіт. З метою мінімізації 

негативних наслідків переривання критичних бізнес-

процесів та збоїв елементів підтримувальної 

інфраструктури в Банку має бути впроваджено 

комплексний підхід до планування заходів 

безперервності бізнесу. 

Життєвий цикл процесу управління безперервністю 

бізнесу має основні завдання: вдосконалення 

здатності Банку до відновлення нормального 

функціонування після можливих збоїв, мінімізація 

ризиків переривання критичних бізнес-процесів 

внаслідок збоїв у тому числі мінімізація потенційних 

фінансових втрат і негативного впливу на репутацію 

Банку. 

В свою чергу життєвий цикл процесу управління 

безперервністю бізнесу складається з наступного: 

- визначення сфери застосування процесу на 

поточний цикл; 

- аналіз та оцінка ризиків переривання критичних 

бізнес-процесів та підтримувальної інфраструктури – 

в рамках загального процесу оцінки операційних 

ризиків; 

- визначення стратегії безперервності бізнесу, в тому 

числі сценаріїв, що застосовуються; 

- оброблення ідентифікованих ризиків, в тому числі 

розробка і впровадження планів СУББ; 

- верифікація планів СУББ, в тому числі тестування 

планів відновлення та безперервності бізнесу; 

BIA (Business Impact Analysis) – аналіз впливу збоїв 

та переривань на бізнес-процес, дослідження 

функціонування бізнесу Банку, ризиків виникнення 

загроз для бізнесу та вразливостей, через які ці 

загрози можуть реалізуватися, наслідків дій 

руйнуючих факторів на бізнес. Такий аналіз 

проводиться в декілька етапів: 

-  консолідований аналіз всіх банківських процесів за 

участі керівництва/представників структурних 

підрозділів бізнес-ліній – збір інформації щодо 

впливу від зупинки конкретної функції/процесу;  

- збір та аналіз інформації по банківських 

приміщеннях та їх оснащенню, грошовим сховищам, 

центрам обробки даних (серверні, технологічні, 

телекомунікаційні кімнати), включно з пошуком 

єдиних точок збою; 

- аналіз доступності інформаційної системи у 

відношенні до результатів поточного BIA, аналіз 

фактів збоїв, що перервали критичні бізнес-процеси 

за останній календарний рік.  

Плани безперервності бізнесу розробляються для 

всіх критичних бізнес-процесів для яких власник 

визначив дієвий альтернативний спосіб виконання 

бізнес-процесу на конкретний сценарій збою та 

затверджуються рішенням Правління Банку. 

III. Висновок 

Отже, підсумовуючи вищесказане, ми можемо 

стверджувати, що сферою застосування СУББ є 

критичні бізнес-процеси та адміністративні процеси. 

Обмеження, виключення та пріоритети СУББ 

визначаються керівництвом установи на основі 

аналізу поточних тенденцій розвитку бізнесу, 

розташування структурних підрозділів, наявних 

ресурсів і технологій. 
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Abstract - The classification of techniques information 

security management in this publication will can to realize 
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У зв'язку з удосконаленням організаціями систем 

менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) на 

основі міжнародних стандартів починає 

формуватися відповідна практика, яка необхідна 

для ефективної роботи таких систем. 

Існують засадничі і ті, що доповнюють стандарти 

для реалізації вимог в області інформаційної 

безпеки, найпоширенішими є стандарти ISO серії 

27000, які висувають вимоги до системи 

менеджменту інформаційної безпеки [1] і містять 

керівні вказівки до побудови, реалізації та 

вдосконалення СМІБ [2,3,4]. Стандарти, що 

доповнюють, містять збірку правил по вибору 

методів і керуючих принципів для реалізації СМІБ, 

які організація повинна вибрати, виходячи зі 

специфіки своєї діяльності. Формування системи 

методів менеджменту інформаційної безпеки 

дозволить організаціям реалізувати вимоги 

основоположних стандартів, підтримувати і 

покращувати систему. 

Ключові вимоги до інформації включають в себе 

комплекс підходів для їх виконання – управління 

ризиками, управління подіями інформаційної 

безпеки, їх облік та виправлення, мінімізація 

можливих ризиків, зниження збитку негативних 

наслідків, встановлення привілейованого доступу 

до інформації, маркування інформації, обмеження 

фізичного доступу і його контроль тощо. 

Важливими складовими досягнення і оцінки 

конфіденційності, цілісності та доступності 

інформації є облік змін, їх оцінка, класифікація 

ризикових подій, мінливість системи менеджменту 

ІБ внаслідок зовнішніх і внутрішніх чинників 

(впровадження нових елементів в СМІБ, висновок 

компонентів, обладнання, технологій, економічна і 

законодавча ситуації та інше). Систематизувати 

всю зібрану інформацію, оцінити поточний стан 

СМІБ і цілі організації можна тільки із 

застосуванням статистичних методів, результатом 

використання яких буде більш чітке і грамотне 

прогнозування очікуваних результатів процесів і 

управління ними на основі фактів і даних. 

Узгодженість стандартів ISO / IEC 27001 і ISO 

9001 дозволяє зробити висновок про ідентичність 

структури вимог до СМЯ і СМІБ [1, 5], принципів і 

методів, що застосовуються в даних системах. 

Методи менеджменту якості спрямовані на 

координацію діяльності з керівництва та 

управління організацією в сфері якості і можуть 

бути розділені на три види [6]: Організаційні – 

розгортання політики, організація гуртків якості, 

«точно під час»; Інженерні – QFD, FMEA, SPC, 

метод Тагучі, сім складних статистичних методів; 

Найпростіші методи – універсальні методи 

командного рішення проблем, включаючи сім 

простих методів, метод «п’ять чому», 

алгоритмізація. Дана класифікація спрямована на 

групування методів з позиції способів підвищення 

ефективності виробництва. На рис. 1 приведена 

запропонована класифікація методів в сфері 

менеджменту інформаційної безпеки з урахуванням 

наведеної класифікації методів управління якістю 

та джерел в сфері інформаційної безпеки [7,8], що 

включає в себе: організаційні методи, ризик-

орієнтовані методи, технічні методи, правові 

методи. 

Організаційні методи – це група методів, що включає 

аспекти, які базуються на принципі відповідальності і 

прихильності керівництва в сфері інформаційної 

безпеки. Застосування методів включає аналіз вимог до 

інформаційної безпеки, розробку плану виконання цих 

вимог, управління і адміністративний контроль над 

реалізованою системою інформаційної безпеки, 

визначення цілей і політики, розробка стратегії в сфері 

ІБ і управління ризиками [9]. Ризик орієнтовані методи 

– група методів, спрямованих на координацію 

діяльності з управління і контролю за організацією 

щодо ризиків. Методи містять основні підходи до 

оцінки ризиків і методи управління ними з 

урахуванням напрямку діяльності організації та її 

організаційної структури [7,8]. Технічні методи містять 

різні практики з управління інформаційною безпекою 

(засоби управління) для досягнення цілей управління в 

разі виникнення ризику. Захисні заходи дозволяють 

забезпечити інформаційну безпеку, зменшити 

вразливість, обмежити вплив інцидентів і полегшити 

відновлення активів. Технічні методи є 

інструментарієм для здійснення організаційного і 

ризик-орієнтованого методів, так як мають на увазі 

комплекс дій, механізми, яких спрямовані на захист 

інформаційної безпеки технічними способами [2]. 

Правові методи допомагають підтримувати 

функціонування СМІБ на основі реалізації правових 

норм по інформаційній безпеці. Правовий напрямок 

ґрунтується на державній політиці в сфері 

інформаційної безпеки, основних правилах та 
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процедурах обов’язкової сертифікації засобів захисту інформації і правил атестації об’єктів, правил 

ліцензування і технічного захисту конфіденційної інформації; формах відповідальності за порушення правових і 

нормативних вимог ІБ [10]. 

Особливо важливими для керівництва організації в сфері СМІБ є статистичні методи. Стандарт ISO/IEC  

 

Рис. 1 Класифікація методів менеджменту інформаційної безпеки 

 

27001 вимагає супроводжувати і покращувати СМІБ за 

допомогою моніторингу та оцінки функціонування 

системи. Для такого аналізу необхідні записи і свідчення 

моніторингу та вимірювань СМІБ, які за допомогою 

застосування статистичних методів стануть основою для 

розробки коригуючих і запобіжних дій для постійного 

поліпшення, і прийнятого на об’єктивних результатах 

аналізу. Статистичні методи є загальним компонентом 

усіх груп методів менеджменту інформаційної безпеки, 

вони застосовуються при оцінці ризику, при тестуванні 

захисних систем ІБ і програмного забезпечення, при 

атестації об’єктів, ліцензування і технічного захисту 

конфіденційної інформації. 

Статистичні методи в СМІБ ще не набули широкого 

поширення, на відміну від застосування в системах 

менеджменту якості. Використання даних методів 

дозволяє фахівцям приймати обґрунтовані управлінські 

рішення, підкріплені кількісними даними. 
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Abstract - The analysis allowed developing methods for 

determining the efficiency of data protection centers (DPCs), 

offering an improved DPC computing resource allocation 

model, and developing DPC security system against external 

threats, based on methods to increase the resilience of the 

main server complex to cyberattacks [4] and implementation of 

DPC clustering and virtualization infrastructure 1-2]. 

The DPC’s overall level of performance and security level 

against cyberattacks should be assessed. The life cycle (LC) of 

the performance of individual functional elements of the 

infrastructure was assessed. The level of impact of the load 

coordination system on the DPC’s performance was 

determined. The scope of introduced agents to detect the 

impact of cyberattacks at the system level to increase the DPC 

security level was calculated. The search for optimal 

approaches in the field of clustering and virtualization of the 

DPC’s server complex was arranged. 

Keywords: information security, mathematical tools, complex 

infrastructure, method, hardware, monitoring system, 

classification. 

 

Development of a comprehensive methodology for 

assessment of the overall performance of DPC security 

information technology will allow specifying the 

requirements for designing the infrastructure of the server 

complex infrastructure, DPC infrastructure, as well as 

monitoring and protection systems at the level of general 

approaches, building hardware and developing software 

algorithms. 

To assess the overall performance of the DPC and the 

components of the DPC, security against external threats, 

it is necessary to analyse the components of its hardware 

and software system in terms of lifecycle (LC) paradigm 

of the information system. In general, the LF model 

contains a global algorithm that determines the sequence 

of key stages and features of their interaction during the 

full period of system operation. Thus, the LC consists of 

the corresponding stages, and it should be noted that 

performing a complete set of stages provides the result 

planned according to the technical specifications [3]. This 

is due to the fact that working with components of the 

hardware and software system of DPCs often requires 

going back to the previous stages in order to modify and 

scale the overall system, as well as the introduction of 

security mechanisms against new types of external 

threats. Thus, the cascade model, as a sequential set of 

stages, is not able to adequately reflect the real processes 

occurring during the DPC operation. 

The development of a methodology for assessing the 

performance of the DPC external threats control and 

monitoring system should be based on determining the 

adequacy of the classification of cyberattacks, which 

includes the following items:  

• assessment of the level of completeness of the 

classification scheme;  

• assessment of the level of determinism of the 

classification scheme;  

• assessment of compliance of the terminology series 

with generally accepted concepts in the field of IT 

security;  

• assessment of the objectivity of determining the types 

of cyberattacks in accordance with the classification 

scheme. 

The criterion of completeness of the classification 

scheme corresponds to the need to include a complete set 

of all possible types of cyberattacks in the analysis, which 

are further divided into subsets according to the 

classification. In turn, the determinism of the 

classification scheme corresponds to a clear description of 

the classification elements at the level of a complex 

mathematical model. Consistency of the classification 

scheme with common terminology is necessary for its use 

by information security specialists, so this point can be 

related to the previous one by extending the requirement 

of determinism of the classification scheme in accordance 

with the whole field of IT security strategies [1-3]. 

Finally, the objectivity of determining the types of 

cyberattacks corresponds to the need to include only those 

parameters of the DPC infrastructure in the analysis that 

can be obtained experimentally. The guidelines for 

counteracting external threats obtain should be 

unambiguous, and the effectiveness of these guidelines 

should be confirmed by the statistical research. 

The next stage in the development of this methodology 

is to build a mathematical model of the DPC 

infrastructure security system against external threats. The 

basic model of the security system should include the 

following functional elements:  

• classification scheme;  

• a database that contains a complete set of samples of 

software code of cyberattacks;  

• module for identification of potential targets of a cyber 

attack in accordance with the DPC operation modes;  

• module for determining the degree of vulnerability of 

DPC infrastructure elements that can be used during a 

cyberattack;  
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• module for predicting the consequences of a cyber 

attack for further operation of the components of the DPC 

software and hardware system;  

• module for the preparation of guidelines for 

monitoring, protection and restoration of the DPC 

infrastructure affected by the cyber attack. 

The mathematical modelling is complicated by a set of 

target objects and components that are highly vulnerable; 

their mutual influence must also be taken into account 

when building a mathematical model [3]. The proposed 

approach allowed generalizing the approaches to the 

application of the mathematical tools, and to build a 

scheme for evaluating the effectiveness of algorithms that 

can be built through it [4]. It was shown that the basic 

mathematical model of the monitoring system consists of 

the following elements: 

 introducing a variable 
 

that 

corresponds to the duration of the cyber attack;  

 introduction of the concept of the weight 

function of the probability 
 

of a cyberattack, 

which is based on statistics on the number of cyberattacks 

from a particular source  and the total number of 

cyberattacks ;  

 finding  for the integral distribution 

function;  

 calculation for a stochastic system of mean, 

mode and median. 

The improvement of the basic scheme included building 

a nonlinear model, where the probability of a cyberattack 

is considered as a function  that depends on  of 

factors . Determination of partial derivatives of the 

first and second order of this function allowed building 

characteristic equations and apply the methods of 

approximate calculations to them. As a result of this 

work, a mathematical model was built, which includes: 

 a set  consisting of all possible variants of 

software code that can be implemented on the basis of the 

DPC software platform;  

 the software code  to be analysed;  

 viral code ;  

 cyberattack probability function 

;  

 fixed attack time ;  

 the system  within which the software code is 

executed;  

 factors  influencing the execution of software 

code;  

 the duration of a cyberattack . 

As a result, the approximation of the value of the 

probability function of a cyberattack to zero 

 as a factor in detecting a 

cyberattack was proposed to be the criterion for 

determining the software code. 

According to the proposed model, the optimal capacity 

allocation scheme can be determined by limiting the 

length of the graph and minimizing the use of computing 

resources at the following levels: 

 minimization of the values of target functions at 

the level of one subgroup of tasks;  

 minimization of the values of target functions at 

the level of interaction between subgroups of tasks;  

 minimization of the values of target functions at 

the level of interaction between groups of tasks;  

 minimization of the values of target functions at 

the level of interaction between task lists. 

Thus, a classification scheme of cyberattack taxonomy 

is built based on indicators of completeness, determinism, 

compliance of the terminological series and objectivity. A 

method for building a DPC task graph was developed 

based on a multilevel task schedule, hardware resource 

clustering technology, task planning parallelization, and a 

multilevel resource allocation scheme. 
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Анотація. Глибинне навчання було використано 

для вирішення різноманітних складних проблем, 

включаючи аналіз великих даних, комп'ютерний зір 

та контроль на рівні людини. Однак розробки в 

сфері глибинного навчання використовуються 

також для створення програмного забезпечення, 

яке становить ризик для конфіденційності, 

демократії та національної безпеки. "Deepfake" - 

нещодавній приклад програми для глибокого 

навчання. Алгоритми Deepfake можуть 

створювати фальшиві зображення та відео, які 

люди не можуть відрізнити від реальних. 

Abstract. Deep learning has been used to solve a 

variety of complex problems, including big data 

analytics, computer vision, and human-level control. 

Deep learning developments, on the other hand, have 

been used to create software that poses a risk to privacy, 

democracy, and national security. “Deepfake” is a 

recent example of a deep learning-powered application  

Deepfake algorithms can produce fake images and 

videos that humans can't tell apart from the real thing. 

Key terms: Deepfake, deep learning, falsification, 

encoder and decoder, generative-adversarial networks 

(GDA). 

The purpose of this study is to present a review of 

deepfake creation algorithms and, more specifically, 

deepfake detection methods proposed to date.  

Deepfake (a combination of the words "deep learning" 

and "fake") is a technique for superimposing face images 

of a target person onto a video of a source person to 

generate a video of the target person doing or saying 

things the source person does. Deepfakes are a major 

concern because they are viewed as information attacks.   

Celebrities and politicians are the first targets of 

deepfakes because they have a vast number of videos and 

photos available online. Deepfakes may thus be used to 

incite political or religious tensions between countries, 

deceive the public and influence election results, or create 

instability in financial markets by spreading false 

information. It can also be used to create fake satellite 

images of the Earth that contain things that do not exist in 

order to mislead military observers, such as building a 

fake bridge across a river when there is none in reality. 

[2]  

Deepfakes may also be used for good, such as 

reconstructing images or upgrading movie episodes 

without having to reshoot them. The amount of harmful 

uses of deepfakes, on the other hand, far outnumbers the 

positive ones. The advancement of advanced deep 

networks, as well as the availability of vast amounts of 

data, has made forged images and videos virtually 

undetectable to humans and even sophisticated computer 

algorithms. The method of making such manipulated 

images and videos is also much simpler nowadays, as it 

only requires a target individual's identity picture or a 

short video. 

Algorithms for transferring faces from one video to 

another come in a variety of architectures. FakeApp, 

created by a Reddit user using an autoencoder-decoder 

pairing structure, was the first attempt at deepfake 

development.[3] The autoencoder-decoder algorithm 

works as follows: the autoencoder extracts latent features 

from face files, which are then reconstructed using the 

decoder. Two encoderdecoder pairs are used to swap 

faces between source and target images; each pair is used 

to train on an image collection, and the encoder's 

parameters are shared between two network pairs. In 

other words, the encoder networks of two pairs are 

identical. This technique allows the common encoder to 

find and learn the similarities between two sets of face 

pictures, which is relatively easy because faces have 

similar features including eyes, noses, and mouth 

positions. Fig. 1 shows a deepfake creation process where 

the feature set of face A is connected with the decoder B 

to reconstruct face B from the original face A. 

 
Figure 1. The encoder and decoder algorithm 

1. There are two videos: donor (from which we take 

the face) and target (where we put it; receiver, 

recipient). These videos are converted into a set 

of photos by slicing frames. The model will learn 

from this set. 

2. Encoder compresses the image (to put it bluntly, 

simplifies it to the sequence of numbers). We get 

a latent face, and then it is restored to the original 

image by a decoding tool. Two neural networks 

then learn to encode and decode images so that 

after recovery they will be as close to the original 

as possible. 

3. Encoder for both the donor and the target video is 

the same, so the latent face images in both videos 

are similar, but the decoders are different: once 

neural networks have learned, the decoders 

change places and the donor image is restored 

using the target video decoder. It turns out that 

the face of the donor video is "sewn" to the face 

of the target video, taking over the facial 

expressions and emotions of the recipient. 
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When using this method, however, the outcome can 

only be improved manually by changing the databases 

prior to training or in post-production. As a result, 

generative-adversarial networks are increasingly 

entangled in the architecture with the encoder and 

decoder. Their key theory is basically the competition of 

generator and discriminator (hence GAN, Generative 

Adversarial Network).[4] 

One of the networks in the GAN system (the generative 

or G-network) produces images, while the other (the 

discriminative or D-network) tries to differentiate 

between correct and incorrect samples. The generative 

network tries to construct a new pattern by mixing 

multiple source samples using a collection of latent space 

variables. The discriminant network learns to differentiate 

between genuine and counterfeit samples, and the results 

are fed into the generative network's feedback so that it 

can choose the best set of latent parameters and the 

discriminatory network will lose its ability to distinguish 

genuine from counterfeit samples. As a result, the aim of 

the G-network is to increase the error rate of network D, 

while the goal of the D-network is to improve recognition 

accuracy. 

Each network is in charge of its own operations, 

reducing the number of manual labor stages. To teach 

such a neural network, it takes many days and a powerful 

cluster of video cards. Nonetheless, since it produces the 

best outcomes, this method is the most promising. Thus, 

the encoder and decoder are responsible for image 

transfer, and the discriminator from GAN networks is 

responsible for improving the results. The Face Swap 

GAN architecture, created by the Japanese developer 

Shaoanlu[5], works according to this logic. 

Deepfakes seem to be a difficult problem to solve. We'd 

have to use something similar to combat them because 

they were developed using artificial intelligence. As a 

result, finding the reality in the digital domain has 

become increasingly important. It's even more difficult 

when dealing with deepfakes, since they're often used for 

malicious purposes, and almost everyone can now build 

deepfakes using existing deepfake software. Several 

methods for detecting deepfakes have been proposed so 

far. However, there are currently no specific technologies 

or solutions available on the information security market 

to protect against Deepfakes. Some moves are being taken 

in this direction, however.  
Microsoft has recently started developing a Video 

Authenticator tool that works by trying to detect 

giveaway signs that an image has been artificially 

generated, which might be invisible to the human eye. 

These include subtle fading or greyscale pixels at the 

boundary of where the computer-created version of the 

target's face has been merged with that of the original 

subject's body.  

To build it, the firm applied its own machine-learning 

techniques to a public dataset of about 1,000 deepfaked 

video sequences and then tested the resulting model 

against an even bigger face-swap database created by 

Facebook. 

In order to minimize the risks of targeted phishing 

attacks with Deepfakes in the corporate environment, it is 

necessary to inform users about new types of malicious 

activity and to stay alert in situations where the behavior 

of the interlocutor in a telephone conversation or voice 

message seems unusual. In the following 

recommendations for protection against Deepfakes can be 

made[6]: 

• using multi-factor employee authentication and 

electronic signature to protect e-mails; 

• monitoring the availability of programs for 

creating Deepfakes on users' computers and attempts to 

find such applications on the Internet; 

• paying close attention to such employees and 

conduct internal inspections; 

• minimizing the number of communication 

channels and ensuring the coordinated distribution of 

information; 

• limit photo and video content with the 

participation of company executives; 

• developing a disinformation response plan; 

• organizing centralized channel monitoring and 

reporting, within the company and for communication 

with contractors; 

• apply the practice of entering spoken passwords, 

code words or control questions, the answer to which is 

known only to two parties; 

• monitoring new ways to detect Deepfakes and 

methods to combat them. 

References:  

[1] Congress of the United States [Electronic resource] –

https://schiff.house.gov/imo/media/doc/2018-

09%20ODNI%20Deep%20Fakes%20letter.pdf 

[2] California Legislative information [Electronic 

resource] –  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.

xhtml?bill_id=201920200AB730 

[3] How deep learning fakes videos (Deepfake) and how 

to detect it? [Electronic resource] – 

https://medium.com/@jonathan_hui/how-deep-

learning-fakes-videos-deepfakes-and-how-to-detect-

it-c0b50fbf7cb9 

[4] Generative Adversarial networks [Electronic 

resource] – https://habr.com/ru/post/352794/ 

[5] Faceswap-GAN [Electronic resource] –

https://github.com/shaoanlu/faceswap-GAN 

[6] Deepfakes as an information security threat  

[Electronic resource] – https://www.anti-

malware.ru/analytics/Threats_Analysis/Deepfakes-

as-a-information-security-threat 

[7] P. Korshunov and S. Marcel, “Deepfakes: a New 

Threat to Face Recognition? Assessment and 

Detection,” arXiv preprint arXiv:1812.08685, 2018. 

[8] D. Citron, “How DeepFake Undermine Truth and 

Threaten Democracy,” 2019. 

[9] Badrinarayanan, V., Kendall, A., and Cipolla, R. 

(2017). SegNet: A deep convolutional encoder-

decoder architecture for image segmentation. IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, 39(12), 2481-2495. 

[10] Bloomberg (2018, September 11). How faking 

videos became easy and why that’s so scary. 

Available at 

https://fortune.com/2018/09/11/deepfakes-obama-

video/ 

 

 



129 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

  

Моделювання оцінки ризику 

інформаційної безпеки 

підприємства 
 

Олена Палієнко1, Тетяна Савченко2  

1. Кафедра інженерно-технічних дисциплін, Київський 

національний торговельно-економічний університет , 

УКРАЇНА, м. Київ, вул. Кіото, 19, E-mail: 

o.paliyenko@knute.edu.ua  

2. Кафедра інженерії програмного забезпечення та 

кібербезпеки, Київський національний торговельно-

економічний університет  

УКРАЇНА, м. Київ, вул. Кіото, 19, E-mail: 

savchenko_tv@knute.edu.ua  

Abstract  – Based on the risk assessment of the enterprise, 

recommendations are proposed to increase the security of the 

enterprise by regulating the risks by changing the parameters 

of the distribution of losses. 

Ключові слова – ризик, інформаційна безпека, модель, 

атака, кількісна оцінка збитку.  

І. Вступ 

У повсякденній практиці поняття ризику, як 

правило, застосовується до інформації про будь-які 

потенційно небезпечні явища. Вибір певного 

управлінського рішення в умовах дії негативних 

чинників пов'язаний з мінімізацією їх впливу.  

Будь-яка система не є повністю детермінованою, 

хоча б виходячи з того, що надзвичайно складно 

врахувати всі різноманітні умови і чинники, що 

мають на неї вплив. Таким чином, у особи, яка 

приймає рішення щодо управління системою, 

недостатньо інформації для повного прогнозування її 

поведінки [1]. 

У цьому випадку при розрахунку міри ризику 

повинна враховуватися невизначеність, пов'язана з 

системою. Виникнення ризику в загальному випадку є 

наслідком невизначеностей в системі, інакше, можна 

було б досягти повністю детермінованих систем з 

нульовим ризиком [2]. 

Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки 

повинно починатися з виявлення суб'єктів відношень, 

пов’язаних з використанням інформаційних систем та 

зацікавлених в наступних категоріях: доступність 

(можливість отримувати своєчасно необхідну 

інформацію), цілісність (актуальність інформації, її 

захист від несанкціонованих змін), конфіденційність 

(захист від несанкціонованого доступу). 

II. Матеріали і методи 

В умовах відсутності об'єктивних даних про 

величини розміру ймовірного виникнення атак 

інформаційної безпеки і величини збитку, оцінка 

ризику підприємства в роботі здійснюється з 

використанням експериментальних методів або 

аналогій зі схожими підприємствами.  

Ефективність такого способу оцінки ризику 

підприємства можна регулювати за допомогою зміни 

складу експертної групи, а також підвищенням рівня 

підготовки фахівців. На ефективність застосування 

подібних методів негативно впливає людський фактор 

і значні похибки [1, 3]. 

Отже, на теперішній час найбільш поширеними 

методами оцінювання ризику при прийнятті 

управлінських рішень є статистичний, аналітичний та 

експериментальний. 

Статистичний метод оцінювання ризику базується 

на вивченні статистики втрат (негативних наслідків 

реалізації прийнятих рішень), що були проаналізовані 

на прикладі аналогічних видів діяльності. Цей метод 

заснований на аналізі коливань показника 

оцінювання, що характеризує результативність дій 

підприємства за певний період часу в одній області 

ризику. 

Аналітичний метод оцінювання ризику базується на 

класичному правилі ринкової економіки, яке 

стверджує, що більший ризик пов’язаний з більшим 

доходом. 

Отже, для оцінки ризиків підприємства доцільно 

застосовувати методи теорії ймовірностей для 

розрахунку значення міри ризику. Найбільш 

поширена методика оцінки ризику полягає в 

поєднанні кількісної оцінки збитку при реалізації 

загрози і ймовірності реалізації загрози [4]. 

На практиці для оцінки ризиків підприємства 

необхідно враховувати закони розподілу збитків (для 

конкретної загрози або системи в цілому). Це 

дозволяє більш реалістично оцінити ризик 

виникнення збитку певної величини. Закон розподілу 

встановлюється за допомогою критеріїв і статистики 

за минулий період або на аналогічному підприємстві. 

Ризик – кількісна величина, що характеризує 

можливість нанесення підприємству деякої шкоди.  

У цьому випадку найбільш поширеною мірою 

ризику є вираз (1), що полягає в поєднанні кількісної 

оцінки збитків при ймовірності загрози – Ui і 

вірогідності отримання загрози (зазвичай протягом 

певної кількості часу) – Pi : 

                          (1) 

Методи експертного оцінювання доцільно 

застосовувати тоді, коли неможливо спрогнозувати 

поведінку системи в майбутньому; при відсутності 

статистичної вибірки, що б дозволила прийняти 

відповідне рішення; при наявності неконтрольованих 

та невизначених факторів; при неможливості 

формалізації об’єкту та неповноті інформації; при 

виникненні екстремальних ситуацій, що потребують 

швидких рішень тощо. 

III. Результати 

Розроблена модель ризиків є математичною 

моделлю, що враховує вплив на підприємство великої 

кількості досліджуваних небезпек, а також 

застосування тих чи інших комплексів заходів 

захисту, причому вихідним параметром цієї моделі є 

інтегральний ризик для підприємства, що функціонує 

в заданих умовах. 

Для коректного вибору параметрів при виконанні 

кількісного аналізу ризику системи, що зазнала атаки 

було застосовано наступну схему впливу на об'єкт, 
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що знаходиться під захистом. Розглянемо цю схему 

відносно до реалізації загроз доступу до елементів 

підприємства, позначивши складові схеми деякими 

параметрами (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. схема 

де pвi – ймовірність виникнення i-ої атаки, pрi – 

ймовірність реалізації i-ої атаки, pуij – ймовірність 

нанесення збитку виду j в результаті реалізації i-ої 

атаки, uj – величина нанесеного збитку виду j. 

Розділення видів збитку передбачає побудову 

декілька різних незалежних розподілів ризику для 

кожного виду збитку. Вид нанесеного збитку 

доцільно зв’язати з предметом реалізованої на 

підприємстві атаки. 

Наприклад, атаки типу «аналіз мережевого трафіку» 

при успішній реалізації надають зловмиснику 

можливість читання всіх пакетів, призначених для 

хоста, що атакується, отже, в разі відсутності 

надійних криптографічних заходів захисту 

призводить до порушення конфіденційності 

інформації в системі. 

Таким чином, предметом атаки даного типу є 

конфіденційність оброблюваної на підприємстві 

інформації, а в якості збитку є порушення 

конфіденційності інформації. 

Найкращим для побудови моделі ризику є такий 

підхід до оцінки збитку, при якому будь-які збитки 

підприємства, спричиненні реалізацією загроз різного 

характеру, зводяться до однакової грошової одиниці 

виміру. Однак питання оцінки цінності інформації на 

теперішній час досліджений недостатньо, тому немає 

можливості однозначного визначення грошового 

еквівалента збитків порушень конфіденційності, 

цілісності та доступності інформації. 

IV. Висновок 

На підставі проведеної оцінки ризиків підприємства 

запропоновані рекомендації щодо підвищення 

захищеності підприємства шляхом регулювання 

ризиків за допомогою зміни параметрів розподілу 

збитків. 

Отже, для запобігання та ліквідації загроз щодо 

інформаційної безпеки підприємства слід вживати 

рекомендовані заходи, зокрема: 

 впровадження цілісності засобів захисту, 

технічного і програмного середовища, яке 

забезпечує фізичне збереження інформаційних 

засобів, незмінності програмних застосунків, 

забезпечення необхідних функцій засобами 

захисту; 

 забезпечення захисту інформації від витоку за 

рахунок наявності фізичних полів внаслідок 

акустичних та побічних електромагнітних 

випромінювань і наводок на комунікаційні 

мережі та будівельні конструкції; 

 застосування криптографічного захисту важливої 

інформації при її обробці в ЕОМ, системах та 

комп’ютерних мережах підприємства; 

 організація розмежованого доступу працівникам 

для виконання конкретних дій за рахунок 

аутентифікації та розподілу ролей, а також 

диференційованого доступу користувачів до 

даних у комп’ютерах, системах та мережах 

підприємства; 

 ідентифікація співробітників та гостей, аудит 

здійснюваних ними дій в мережі на основі 

використання паролів, ключів, цифрового 

підпису, магнітних карт та біометричних 

характеристик особистості; 

 реєстрація дій користувачів у комп’ютерних 

мережах, зокрема протиправних спроб доступу 

до ресурсів та інформації (з урахуванням часу та 

дати); 

 запобігання витоку інформації з обмеженим 

доступом по незахищених лініях зв’язку; 

 уникнення наявності в інформаційних системах 

програм-вірусів; 

 аудит та перевірка технічних засобів, а також 

приміщень для виявлення наявності в них 

заборонених пристроїв для несанкціонованого 

доступу до таємної інформації; 

 оснащення спеціальних приміщень для захисту 

інформації при проведенні конфіденційних 

переговорів тощо. 

Запропоновані рекомендації дозволяють знизити 

ризики для найбільш вразливих компонентів систем, а 

також діапазон збитків для системи в цілому, що 

відкриває можливості щодо підвищення захищеності 

підприємства від досліджуваного виду атак. 
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Abstract - There are many sources of threats to the security 

of information resources. The personnel of the enterprise is 

always involved in the process of information storage and 

processing. Therefore, it is important to consider the 

anthropogenic factor as a real vulnerability of the enterprise. 

According to statistics, social engineering is the most 

important threat exploiting human factor. Cybersecurity 

engineers should take steps to minimize the risk of data leak by 

training staff to detect and report the presence of cyber 

criminals. 
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І. Вступ 

Поки розробники безперервно створюють все більш 

прогресивні методи захисту підвищуючи тим самим 

складність компрометації технічних вразливостей, 

атакуючі усе частіше використовують людський 

фактор. Зазвичай виведення з ладу людського 

фаервола коштує не більше затрат на декілька 

телефонних дзвінків чи надісланих електронних 

листів при тому що атакуючий не піддається майже 

жодним ризикам [1]. Саме такими методами 

користувався “батько” соціальної інженерії, 

усесвітньо відомий нині експерт з інформаційної 

безпеки Кевін Митник. 

Так само як мозок порушника виявляються 

безсилим перед спокусою скоєння злочину, мозок 

хакера прагне знайти більш витончений шлях 

досягнення власної мети оминаючи потужні 

технологічні засоби захисту. В більшості випадків це 

досягаються, коли ціллю зловмисника перестає бути 

система, а стає людина, що її використовує. 

II. Основна частина 

Той, хто не думає як реагувати у випадку настання 

інциденту з безпеки заздалегідь неправий. Комерційні 

продукти, що надають послуги безпеки, що 

використовуються  в більшості компаній головним 

чином націлені на захист від непрофесійного 

комп’ютерного вторгнення схожого на ті, які 

влаштовують хакери-початківці також відомі як script 

kiddies.  

Корпоративна безпека може вважатися гарною коли 

зберігається певний баланс. Занадто низький рівень 

безпеки створює сприятливі умови для зловмисників 

експлуатувати вразливі місця систем, при цьому 

надмірна увага до безпеки призводить до 

уповільнення розвитку та процвітання компанії. 

Задача полягає в знаходженні балансу між 

захищеністю та ефективністю. 

Відділ інформаційної безпеки має проводити 

навчання співробітників, деталізувати методи, 

використовувані соціальними інженерами. Особливу 

увагу треба приділити регламенту надання відомостей 

для службового користування особам, які називають 

себе співробітниками компанії, адже відомості які на 

перший погляд не є секретними і циркулюють між 

колегами в межах підрозділу або всієї компанії 

помилково вважаються нечутливими, хоча можуть 

бути успішно використаними соціальними 

інженерами для створення ілюзії того, що вони 

справді є “колегами з іншого підрозділу”.  

Кожен працівник має знати, що навіть при наявності 

у “цифрового” співрозмовника знань про процедури 

взаємодії колег в компанії, лексику та обізнаність 

щодо внутрішніх ідентифікаторів, він неодмінно має 

підтвердити особу співрозмовника та впевнитись, що 

особа має право на задоволення свого інформаційного 

запиту. Співрозмовник може бути звичайним 

працівником або підрядником з необхідними 

процедурними знаннями. Відповідно на кожній 

компанії лежить відповідальність за визначення 

відповідного методу для переконання в тому, що 

співрозмовник і справді є тим за кого себе видає в тих 

випадках, коли працівники взаємодіють з людьми, 

яких вони не можуть знати або впізнати по телефону 

або тим паче в електронному листуванні.  

Підсумовуючи: у випадку коли працівник не може 

впізнати особу, що видає себе за його колегу, слід 

зробити принаймні два кроки. Перший: впевнитись, 

що співрозмовник і справді працює у названій 

компанії. Друге: перевірити його дозвіл на отримання 

тих даних для отримання яких ним було зроблено 

запит. Якщо на протязі спілкування виникають 

щонайменші сумніви - слід звернутися до відділу 

безпеки для перевірки і подальшого супроводження 

цього випадку. 

  Додаткові перевірки конче необхідні адже 

ошуканий працівник в наш час визначає втрати 

асоційовані з активами, до яких його обліковий запис 

має доступ, вважаючи, що хакер отримав доступ лише 

до робочого місця, а не до всієї мережі. Головним 

завданням сучасного інженера з інформаційної 

безпеки є мінімізація ризиків, у тому числі і тих, що 

пов’язані із втратою даних через недбалість або 

необізнаність працівників компанії [2].  

У рамках соціоінженерного підходу вразливості 

персоналу тлумачяться як його слабкості, потреби, 

пристрасті, захоплення тощо. Маніпулювання ними 

дозволяє отримати несанкціонований доступ до 

інформації без руйнування безпекової інфраструктури 

вибудованої навколо даних з обмеженим доступом. 
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Як наслідок, це призводить до нової моделі поведінки 

персоналу, створення сприятливих умов реалізації 

загроз безпеці інформації і, як наслідок, зменшенню 

здатності системи захисту інформації протидіяти їх 

впливову (див. рис. 1). Це відображається в таких 

формах як, наприклад, шахрайство, обман, афера, 

інтрига, містифікація, провокація. Використанню 

кожної з означених форм маніпулювання передує 

визначення її змісту шляхом ретельного планування, 

організування та контролювання. 

 
Рис. 1. Використання соціоінженерного підходу 

 

З огляду на рис. 1, використання соціоінженерного 

підходу до оцінювання захищеності інформації в 

комп’ютерних системах передбачає цілеспрямований 

вплив на свідомість або навіть підсвідомість 

персоналу проти волі, але за його згодою. Такий 

вплив дозволяє управляти поведінкою керівництва, 

адміністратора, користувачів через слабкості, 

інтереси, потреби, схильності, переконання, звички, 

психічний та емоційний стан. Тому маніпулювання 

цими вразливостями і виражається в таких формах як 

шахрайство, обман, афера, інтрига, містифікація, 

провокація. Разом з тим, використанню кожної з 

означених форм маніпулювання передує визначення 

їх сутності шляхом ретельних планування, організації 

та контролювання. У рамках соціоінженерного 

підходу використання атак соціальної інженерії 

орієнтоване на отримання несанкціонованого доступу 

до інформації при оцінюванні її захищеності шляхом 

негативного інформаційно-психологічного впливу на 

свідомість або підсвідомість персоналу. [3] 

Як вже було зазначено, людський фактор є 

найслабшою ланкою в ланцюжку інформаційної 

безпеки, і той, над яким потрібно працювати, щоб 

покращити загальний стан інформаційної безпеки в 

цілому. Атаки з використанням соціальної інженерії 

базуються на певних психологічних принципах і 

прийомах. Такі психологічні терміни, як 

нейролінгвістичне програмування, кадрування, 

закріплення, навіть гіпноз, часто пов'язані з методами 

соціальної інженерії.   

Проблема використання зловмисниками цих методів 

та певні складнощі в протидії ним існує в урядових, 

бізнес та навчальних закладах по всьому світу. Не 

зважаючи на всі зусилля професіоналів сфери 

безпеки, інформація, захист якої є їх роботою все ще 

залишається вразливою та буде ціллю для порушників 

з навиками соціальної інженерії допоки не буде 

посилена найслабша ланка безпеки - людський 

фактор. 

Зараз, більше ніж будь-коли , ми маємо навчитися 

перестати бути самовпевненими і дізнатися більше 

про методи, які використовують ті, хто здійснює 

атаки спрямовані на порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності наших комп'ютерних 

систем та інформаційних ресурсів [2]. 

III. Висновок 

Безпека - це не продукт, а радше процес. Безпека - 

це не технологічна проблема, це проблема людей та 

управління ними. Оптимальний підхід до управління 

інформаційною безпекою досягається у знаходженні 

балансу між захищеністю інформаційно-

комунікаційних систем та ефективністю їх роботи для 

безперервного надання відповідних послуг 

зберігаючи такі властивості інформації як цілісність, 

конфіденційність та доступність.  

Література 

[1] Kevin D. Mitnick // William L. Simon // Steve 

Wozniak // John Willey & Sons publisher, 2002. – 

“The Art of Deception”. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://repo.zenk-

security.com/Magazine%20E-book/Kevin_Mitnick_-

_The_Art_of_Deception.pdf 

[2] А. О. Фесенко / Д. В. Шутенко // матеріали 4-ї  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

“Перспективні напрями захисту інформації” – 

Одеса,  Одеська національна академія зв’язку імені 

О. С. Попова, 2020. – “Заходи, що проводяться для 

захисту від застосування соціальної інженерії, 

зокрема фішингу”.[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/251938/ 

[3] В. Мохор // О. Цуркан // В. Цуркан // Р. 

Герасимов, Selected Papers of the XVIІ 

International Scientific and Practical Conference 

“Information Technologies and Security”. – Київ, 

2017, – “Оцінювання захищеності інформації в 

комп’ютерних системах за соціоінженерним 

підходом”. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://ceur-ws.org/Vol-2067/paper13.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

  

Evaluation of Security Controls 

for Efficient Investment in 

Security 
 

Ruslana Prus1 

1. University of Economics and Human Sciences in Warsaw, 

POLAND, Warsaw, 59 Okopova st.,                                           

E-mail: ruslana.prus@gmail.com 

Анотація – Для планування ефективної стратегії 

інформаційної безпеки організації потрібні практичні 

інструменти порівняльного аналізу контролів безпеки. У 

статті досліджено один з методів, який можна 

використовувати для оцінки ефективності безпеки в 

організації. Описаний підхід заснований на використанні 

результатів кількісного аналізу наслідків застосування 

різних контролів безпеки. Вибір контролів безпеки 

залежить від їх ефективності та пов'язаних із ними 

витрат. Для оцінки ефективності контролів безпеки та 

подальшого вибору адекватних заходів використовується 

показник повернення інвестицій у безпеку ROSI. У 

статті наведено приклад оцінки ефективності різних 

контролів безпеки із врахуванням рівня зменшення 

річних очікуваних втрат. Результати розрахунку 

показника ROSI демонструють, чи перевищують 

передбачувані кількісні вигоди витрати на впровадження 

контролів безпеки, що є основою для обґрунтування 

інвестицій у безпеку. 

Key words – information security, annual loss expectancy, 

return on security investment. 

I. Introduction 

Public attention to security breaches is growing. An 

increasing number of malicious software raise awareness 

among information technology users about security 

issues. The growing threat of cybercrime forced to invest 

more resources in cybersecurity. As a result, executives in 

many organisations are now showing much more interest 

to this problem. While most researches on cybercrime are 

focused on technical issues, economic approach enables 

business managers to develop better understanding of 

security investments. At the same time by better 

understanding the impact associated with cybercrime, 

organisations can determine the right amount of 

investment in cybersecurity. 

This paper presents economical approach for the 

security technology investment evaluation and optimal 

decision-making based on the quantitative analysis of the 

security expenditures and assessments of security 

controls. 

II. Materials and methods 

The importance of effective information security 

management has increased in recent years due to the 

rising frequency of attacks and the cost of security 

breaches. According to the annual report of IBM Security 

together with the Ponemon Institute "The cost of data 

breach" in 2019 [1], the average total loss due to security 

breach was $3.92 million. 

Lost business is the largest of four major cost categories 

contributing to the total cost of a data breach. The average 

cost of lost business for organisations in the 2019 study 

was $1.42 million, which represents 36 percent of the 

total average cost of $3.92 million. Organisations that lost 

less than 1% of their customers due to a data breach 

experienced an average total cost of $2.8 million, 

organisations with customer turnover of 4% or more 

averaged a total cost of $5.7 million – 45% greater than 

the average total cost of a data breach. 

One of the factors that has changed the attitude to 

security issues is the change in the way organisations do 

business. E-commerce is expanding, and security services 

are becoming more resourceful in protecting their 

organisations, sticking to tight budgets and declining 

profits. Trying to keep up with existing vulnerabilities by 

monitoring them, security services are trying to save 

money. Security issues are directly related to Internet 

access technology, and attacks make it difficult to work 

online. The focus on return on security investment (ROSI) 

has become a controversial topic due to the huge growth 

of e-business [2]. 

Nowadays information security is moving from 

technically possible to cost-effective. Security system 

requires considerable resources, which is often not 

justified. In addition, each organisation must reach the 

balance between risk and risk mitigation through applying 

security controls. Economic evaluation of information 

security controls is necessary to justify the budget 

established for security projects. 

The real financial consequences of security breaches 

are complex and difficult to quantify. Loss can be direct 

or indirect. The impact of security breaches on business 

can be categorised as follows [2]: 

- financial impact: reduced sales, loss of orders or 

contracts, loss of tangible assets, legal obligations, 

reduction of stock prices; 

- operational impact: loss of management control, 

reduction of competitiveness, held-up of innovations, 

violation of standards; 

- impact related to customers: delay in deliveries to 

customers or partners; loss of customers or partners, loss 

of confidence, damage to reputation; 

- impact on employees: reducing the motivation and 

productivity of staff, injury or death. 

ROSI – return on security investment determines the 

non-financial and financial benefits of information 

security compared to its costs. 

The result of calculation of the indicator demonstrates 

whether the anticipated or provided quantitative benefits 

exceed the costs of implementing security measures. The 

main motivating factors for the use of ROSI are: 

justification of the budget for security project; project 

evaluation and selection, information security 

management. ROSI is calculated as the ratio of net 

income to investment in the project: ROSI = (Income - 

Expenses) / Investments [3]. 

If it is said that ROSI = 200%, it means that for every 

invested dollar 2 dollars have been returned. When 

purchasing security software solution, it is the ROSI 

indicator that can help you make the right choice between 

products developed by different vendors. ROSI 

calculation is now becoming one of the important tools 

used by organisations when deciding to purchase 

software. 
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When calculating ROSI for information security 

measures, an approach similar to the calculation of ROI 

for insurance costs is used. Situation similar to the insured 

event is considered a risk situation. Each security incident 

can be called a kind of "insured event" - unauthorised use 

of information, hacking, virus infection and so on. 

What an organisation invests is considered a tangible 

asset that is easy to quantify. The problem is to calculate 

the value obtained as a result of investing in security. 

Firewalls and intrusion detection systems do not generate 

revenue directly. It is difficult to show the value of any 

measures when the goal is to prevent a certain event 

(security incident) from happening. How to estimate the 

income from the prevention of a security incident or 

control over the impact of the incident on security? 

Early attempts to calculate security risk contributed to 

the development of an annual loss expectancy (ALE) 

model by the National Institute of Standards and 

Technology (NIST). ALE is a value in monetary terms, 

calculated by multiplying the impact of the incident (also 

in monetary terms) on the frequency (or probability) of 

the incident. ALE combines the probability and financial 

consequences of attacks into a single value that reflects 

the amount that organisation could potentially lose in a 

given year. 

III. Results and discussion 

Calculation of the risk reduction associated with a 

particular security measure using ALE is reduced to the 

calculation of the difference between the ALE before and 

after the implementation of the security measure. This 

difference is considered as a benefit (profit) from the 

implementation of the relevant security measure. 

The given security measure is effectively decreasing the 

ARO of each of the considered types of incidents. 

However, each of the ARO (and consequently ALE) is 

decreased by a different factor x (Table 1). 

TABLE 1 
EXPECTED REDUCTION RATE OF ARO AND ALE, X 

Security 

measure 

Spam Malware DDoS Data 

theft 

Botnet 

IDS/IPS 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 

Encryption 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 

Firewall 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 

Antivirus 0 0.7 0.1 0.2 0.4 

 
In table 2 presented results of calculating the efficiency 

of the security measures by reducing Annual Rate of 

Occurrence (ARO) and therefore reducing the Annual 

Loss Expectancy. 

The obtained ALE can be compared to the planned 

budgets or investment plans, addressing each of the 

probable risks. There are solutions that address a number 

of possible kinds of incidents. Their return on investment 

analysis should include the sum of all relevant ALEs. 

 

 

TABLE 2 

DECREASE IN LOSS DUE TO SECURITY INCIDENTS, ALE * X 

Security 

measure 

Spam Malware DDoS Data 

theft 

Botnet 

IDS/IPS 0.0 16 471 1 374 0.0 556 

Encryption 0.0 8 235 0.0 495 454 0.0 

Firewall 1 193 16 471 515 99 091 1 669 

Antivirus 0 57 647 172 198 182 2 22 

 

The formula behind the ROSI calculation is the 

following: (Savings due to cyber security means 

implemented – Solution Cost) / Solution Cost (Table 3). 

TABLE 3 
ROSI CALCULATION 

Security 

measure 

Total 

cost, $ 

Number of 

years, N 

N*Sum of 

ALE*x 

ROSI 

IDS/IPS 22 000 3 55 203 1.50 

Encryption 9 400 3 1 511 069 159.75 

Firewall 3 500 3 356 815 100.95 

Antivirus 3 600 3 774 679 214.19 

 
Individual value of ALE is multiplied by the 

corresponding decreasing factor x and then the products 

are added in the sum. This sum, multiplied by the number 

of years of the security measure effectiveness, can be 

compared with the security measure cost (investment). If 

the saving is larger than the cost, the investment is 

justified. 

IV. Conclusion 

Proper use of investment planning tools and 

performance indicators for evaluating effectiveness of 

implemented security controls allow to choose the 

optimal solution and significantly reduce financial costs 

of security. 

ROSI is an integrated criterion that allows to assess 

effectiveness of the investment in security measures, i.e. 

how much money "produces" for the year each dollar 

invested in the security. When the relative benefit and 

comparison between the security measure is performed 

using the ROSI parameter, it would show the savings 

volume compared to the investment. 
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Abstract - The purpose of this work is to highlight ideas on 

the cyber resilience of financial stock markets, in order to limit 

the escalation of possible risks of cyberattacks that pose a 

threat to financial stability. Furthermore, this work analyzes 

the impact of cyberattacks on enterprise prices and defines the 

swiftness of their reaction to cyberattacks. 
Ключові слова – кіберстійкість, фінансові ринки, 

кібератака. 

I. Постановка проблеми 

У контексті даної роботи поняття «кіберстійкість» - 

це здатність фінансового ринку передбачати, 

стримувати, нівелювати та швидко відновлюватись 

після кібератаки. Як відомо, фінансові ринки (ФР) 

полегшують кліринг, розрахунки та облік грошових 

та інших фінансових операцій, відіграють вирішальну 

роль у зміцненні фінансової стабільності. А отже їх 

безпечна та ефективна робота сприяє підтримці 

фінансової стабільності та економічного зростання. 

Незважаючи на те, що кібер-ризиками слід керувати 

як частиною загальної системи управління 

операційним ризиком ФР, деякі унікальні 

характеристики кібер-ризику є занадто не типовими 

для традиційних систем управління операційним 

ризиком: 

По-перше, відмінною рисою складних кібератак є 

стійкість атаки, проведеної мотивованим 

зловмисником. Наявність активного, наполегливого, а 

часом і витонченого супротивника під час кібератак 

означає, що, на відміну від більшості інших джерел 

ризику, шкідливі кібератаки часто важко виявити або 

повністю викорінити, а широту збитків важко 

визначити. 

По-друге, існує широкий спектр точок входу, через 

які фінансові ринки можуть бути скомпрометовані. В 

результаті їх взаємозв’язку кібератаки можуть 

відбуватися через учасників ринку, постачальників 

послуг та продуктів. ФР можуть самі стати каналом 

для подальшого розповсюдження кібератак - 

наприклад, через розповсюдження шкідливого 

програмного забезпечення між собою. З кібер-точки 

зору, учасник невеликої вартості або постачальник, 

що надає некритичні послуги, може бути таким же 

ризикованим, як і основні учасники або критичний 

постачальник послуг. 

По-третє, певні кібератаки можуть призвести до 

неефективності деяких механізмів управління 

ризиками та безперервності бізнесу. Наприклад, 

автоматизовані механізми реплікації системи та 

даних, які розроблені, щоб допомогти зберегти 

конфіденційні дані та програмне забезпечення у 

випадку фізичного зриву, можуть в деяких випадках 

підживлювати розповсюдження шкідливого 

програмного забезпечення та пошкоджених даних до 

резервних систем. Потенціал кібератаки може 

спричинити значні збої в роботі ширшої фінансової 

системи. 

По-четверте, кібератаки можуть бути невидимими і 

швидко поширюватися в мережі систем. Наприклад, 

вони можуть використовувати невідомі вразливості та 

слабкі зв’язки в системах та протоколах, щоб 

спричинити збої та / або проникнути у внутрішню 

мережу FMI. Шкідливе програмне забезпечення, 

призначене для використання таких прихованих 

вразливостей, може обходити контроль. Щоб 

мінімізувати вплив таких атак, ІФР потребують 

можливостей швидко виявляти такі напади, реагувати 

на них, стримувати та відновлювати їх. 

II. Виклад основного матеріалу 

Методологія дослідження подій широко 

застосовується в галузі бухгалтерського обліку та 

фінансів [1-3]. Незважаючи на це, застосування 

моделі у дослідженнях кібербезпеки знаходиться на 

початковій стадії. Дуже мало досліджень 

застосовували методологію у дослідженнях з 

кібербезпеки [4, 5]. Слідуючи ІТ-галузі літератури, 

дослідження досліджує наслідки публічних 

оголошень про кібератаки на фінансових ринках. 

Зокрема, вивчення того, як ціни акцій фірм, які 

зазнали кібератак, реагують після оприлюднення 

подій. За даними Boehmer [6] та Fama та ін. [7] ESM 

спирається на напівсильну форму гіпотези 

ефективного ринку: нова загальнодоступна 

інформація миттєво і раціонально включається в ціни 

акцій. Очікується, що кібератаки реагують на ціни, а 

отже, дослідження фіксує цю поведінку та загальний 

вплив ринків за допомогою двох методів; наївний 

базовий підхід та ринкова модель з урахуванням 

ризику. З іншого боку, ринкова модель використовує 

модель ціноутворення капітальних активів, яка 

зазначена як: 

 

    (1) 

 

де -  рентабельність власного капіталу i у день , 

 - рентабельність ринкового індексу m у день , 

B(i) та  - градієнт та залишки відповідно. За 

допомогою індексу S&P 500 та вікна оцінки розміром 

250 добових доходів кожної акції були оцінені 

параметри рівняння (1). Наприклад, для оцінки 

параметрів рівняння (1) для вікна події [-10, 10] (тобто 

10 днів до та 10 після оголошення), вікно оцінки дня 

250 на день 11 до оголошення про кібератаку 

використовується для уникнення забруднення 

параметрів досліджуваною подією. Аномальна 

віддача ( ) в інший день у вікні події обчислюється 

як різниця між фактичною віддачою та 
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розрахунковою віддачою рівняння (1), як показано 

нижче: 

   (2) 

 

де  - аномальна віддача запасу i на день . Крім 

того, була також зафіксована кумулятивна реакція 

ринку на вікно подій для окремих фірм та груп фірм. 

Для окремих фірм сукупна аномальна прибутковість 

(як накопичення цінових реакцій за вікном подій) 

розраховувалася наступним чином: 

    (3) 

 

 є сукупною ціновою реакцією на атаку між 

днем «а» та днем «б» і є відповідною ненормальною 

віддачею в день . Для рівня групи рівняння (2) 

контролює одночасні коливання рівня ринку [8]. Цей 

ефект контролювався шляхом обчислення середньої 

аномальної віддачі ( ) за розглянутий період, яка 

обчислюється за рівнянням: 

 

    (4) 

 

де  - середня аномальна рентабельність за день 

 для  фірм,  є аномальна рентабельність для 

фірми i за день . Крім того, сукупна середня 

аномальна прибутковість ( ), яка вимірює 

реакцію накопичених цін на акції на кібератаки 

протягом даного періоду подій, була оцінена за 

допомогою: 

 

    (5) 

 

де - CAAR(a,b) - CAAR з дня a до b, а також середнє 

ненормальне повернення на день t. 

Для оцінки статистичної значущості кібератак на 

прибутковість капіталу в роботі застосовуються 

параметричні та непараметричні тести значущості. 

Перш за все класичний поперечний переріз t-критерію 

застосовувався наступним чином. 

Поперечний переріз t-статистики для  (H(0) : 

) визначається як: 

 

    (6) 

 

Цей тест, зокрема, має на меті визначення кореляції 

поперечного перерізу та зміни волатильності. 

Враховуючи слабкість простого тесту для  та 

, у дослідженні використовуються статистичні 

тести, які враховують ефекти кореляції поперечного 

перерізу в рентабельності, кореляцію рядів повернень, 

зміни волатильності та нерівність у рентабельності 

[9]. 

III. Висновок 

В даній роботі використано інформацію про 

повідомлення про порушення безпеки даних щодо 

фірм, базуючись на S&P 500, у період з січня 2013 

року по грудень 2020 року. Зокрема, було обрано 65 

фірм, які зазнали кібератак. Дати подій вважаються 

першим публічним повідомленням про напади. 

Емпіричний аналіз проводився двома способами: 

поперечним та галузевим. 

Результат аналізу виявив наступне: По-перше, 

вивчення сукупного впливу кібератак на ціни фірм, 

що перелічені на ринку, з використанням методології 

дослідження. Варто зазначити, що подій без 

групування фірм у різні сектори може бути не 

інформативним. По-друге, фірми у фінансовому 

секторі мають тенденцію кумулятивно реагувати на 

кібератаки протягом 3-денного періоду, на відміну від 

фірм в інших секторах. Крім того, реакція на фондові 

цінності технологічних фірм не надто велика з точки 

зору публічного оголошення про кібератаку. Це може 

бути пов’язано з тим, що такі фірми, як правило, 

мають інструменти та методи швидкого реагування на 

протидію потенційному впливу такої події. 
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Abstract - The penetration test allows you to obtain an 

independent assessment and expert opinion on the security of 

confidential information. That is, it is an effective and 

informative method for assessing the level of security of the 

information system, as well as the local network. The 

penetration testing process involves modeling the actual 

actions of the attacker and finding vulnerabilities in the 

protection system and their further operation. At the 

penetration test planning stage, the timing, cost of work to be 

performed, methods to be used, type and number of IPs 

(information systems) for testing, and report form are 

determined. 

Ключові слова – тестування, проникнення, інформаційна 

система, вразливості, локальна мережа. 

І. Вступ 

Під'єднання до електронної інформаційної мережі 

стало невід'ємною частиною нашого повсякденного 

життя. Усі організації використовують мережу для 

збору, обробки, зберігання та обміну великою 

кількістю цифрової інформації. Чим більше цифрової 

інформації збирається і чим частіше вона спільно 

використовується, тим важливішим стає захист цієї 

інформації, забезпечення національної безпеки та 

економічної стабільності. На сьогоднішній день 

питання захисту інформації є надзвичайно важливим 

та актуальним питанням.  
Комп’ютерна безпека займається розв’язком 

проблем телекомунікацій та інформатики, пов'язаних 

з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають 

при користуванні комп'ютерами та комп'ютерними 

мережами з точки зору конфіденційності, цілісності і 

доступності. Щодня фахівці виявляють нові сучасні 

вразливості інформаційних систем, способи реалізації 

атак, які стають доступними для зломників. Для 

впевненості у захищеності даних компанії або її 

інформаційної системи, необхідно своєчасно 

визначити прогалини в безпеці. Тест на проникнення 

дозволяє отримати незалежну оцінку та експертний 

висновок про стан захищеності конфіденційної 

інформації. Тобто це ефективний та інформативний 

методом для оцінювання рівня захищеності 

інформаційної системи, а також локальної мережі. 

Процес тестування на проникнення передбачає 

моделювання реальних дій зловмисника і пошук 

вразливостей системи захисту. Суть даної послуги у 

сфері інформаційної безпеки полягає в 

санкціонованій спробі проникнути до інформаційної 

системи і обійти наявний комплекс засобів її захисту. 

 

II. Використання тестування на 
проникнення  

Тестуванням на проникнення займаються етичні 

хакери, які проводять авторизовані імітації атак на 

інформаційні системи, бізнес-процеси, мобільні 

додатки, вебдодатки та їхню бізнес-логіку. Метою 

такої  перевірки є пошук вразливостей, аналіз 

технічної захищеності, стійкості бізнес-процесів і 

співробітників до віддалених атак. Як правило, 

результатом проведення таких робіт є багаторівневий 

звіт з аналізом захищеності щодо кібер-ризиків і 

рекомендаціями щодо усунення загроз і вразливостей 

Методологія тестування на проникнення дозволяє 

продемонструвати можливі шляхи проникнення до 

інформаційної системи, а також виявити слабкі місця 

у забезпеченні інформаційної безпеки. Це дозволить 

відокремити критичні проблеми безпеки, що 

вимагають пильної уваги, від тих, що становлять 

меншу загрозу.  

Загальновідомі три підходи для проведення 

тестування на проникнення (пентест) наведені у 

Таблиці 1. 

ТАБЛИЦЯ 1 

ПІДХОДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА 

ПРОНИКНЕННЯ 

White-

box  

пентест 

Внутрішнє тестування. Виконавець в курсі 

будови інфраструктури мережі та усіх 

наявних сервісів організації. 

Grey-

Box 

пентест 

Поєднання обох зазначених підходів 

пентесту. Виконавець імітує хакерів, які 

мають максимально повну інформацію про 

стан захищеності мережевої інфраструктури 

організації (наприклад, про діапазон IP-адрес, 

web-сайти, фізичне розташування, 

ідентифікатори бездротових мереж тощо). 

Black-

Box 

пентест 

Зовнішнє тестування. Виконавець імітує 

хакерів, які оцінюють мережеву 

інфраструктуру організації з віддаленого 

місця розташування, при цьому не знають всі 

внутрішні технології, які тут 

використовуються. 

Зазвичай пентест – це метод оцінки рівня безпеки 

інформаційних систем і мереж, який повністю 

моделює атаку кібер-злочинців. Команда фахівців з 

інформаційної безпеки входить в роль хакерів та 

намагається зламати систему за попереднім 

погодженням з власником інформаційної системи, 

використовуючи при цьому усі можливі вразливості 

системи. Основна ціль пентесту – знайти всі можливі 
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вразливості системи, які можуть призвести до 

порушення конфіденційності, цілісності, доступності 

інформації, спровокувати некоректну роботу системи, 

призвести до відмови від обслуговування. 

Після проведення пентесту фахівці у звіті дають 

оцінку поточного рівня кібербезпеки, яка дозволяє 

вирахувати поточний рівень безпеки інформаційних 

систем, що в свою чергу допоможе зрозуміти 

наскільки система здатна витримати спробу злому, а 

також надають необхідну інформацію про те, скільки 

часу потрібно для успішної атаки та які ресурси 

необхідні. На основі результатів надається список 

необхідних рекомендацій для усунення списку 

вразливостей. 

Процес тестування охоплює велику кількість 

пунктів перевірки: збір інформації, пошук технічної 

бази, безпосередній аналіз вразливостей і загроз, 

експлуатація і обробка даних, формування звіту. Під 

час збору інформації рекомендується 

використовувати багатофакторну аутентифікацію, 

інакше кажучи – звичайна Інтернет-розвідка. При 

цьому важливо зібрати всі дані: і адреси електронної 

пошти, і домени, і дані DNS серверів тощо. 

Отже, пентест потрібен для того, щоб надати повну 

картину про стан інформаційної безпеки, дозволяє 

виявити слабкі та незахищені місця, надає можливість 

вчасно вжити заходи для покращення безпеки, 

розробляє план дій щодо усунення знайдених 

вразливостей. Тому, як мінімум, один раз на рік 

необхідно здійснювати пентест. 

III. Основні етапи тестування на 
проникнення 

Основні етапи з проведення тестування на 

проникнення: планування тесту на проникнення, збір 

публічно доступних даних, пошук вразливостей 

інформаційної системи (сканування), проникнення в 

систему (експлуатація вразливостей), написання та 

надання звіту, очищення системи від наслідків тесту. 

На етапі планування тесту на проникнення 

визначаються терміни, вартість робіт, що будуть 

проводитись, методи, які будуть застосовані, тип та 

кількість ІС (інформаційних систем) для тестування. 

До обсягу робіт на етапі збору публічно доступних 

даних, як правило, входить пошук інформації в 

пошукових системах, соціальних мережах, сайтах 

новин, корпоративних сайтах компанії замовника, 

сайтах клієнтів і партнерів, сайтах пошуку роботи, 

DNS сервера компанії, аналіз маршрутів мережевого 

обладнання, аналіз e-mail листів, безпосереднє 

сканування мережі різними інструментами для 

виявлення IP-адрес, портів, версій сервісів, які 

функціонують, і операційних систем. Досить часто на 

цьому етапі можливе виявлення критичних 

вразливостей. 

      Залежно від обраних систем на етапі пошуку 

вразливостей ІС (інформаційної системи) скануються 

вразливості різними програмами-сканерами, робота 

яких може бути орієнтована на тестування периметра 

мережі, web-сайтів, окремих програм і сервісів: баз 

даних, VPN-пристроїв, пристроїв IP-телефонії тощо. 

 Знайдені потенційні вразливості повинні бути 

перевірені вручну, щоб відфільтрувати всі помилкові 

спрацьовування. Цей етап передбачає  дослідження 

вразливостей, проведення атак на компоненти ІС 

(інформаційної системи), підбір паролів, визначення 

способів взаємодії додатків, підтвердження виявлених 

вразливостей, збір доказів. Для зламу вразливих ІС 

знадобиться власна розробка вірусів, а для 

проникнення всередину мережі використовується 

різний спеціалізований інструментарій, який є у 

вільному доступі на хакерських сайтах.  

 Після проведення тесту на проникнення 

розробляється звіт про тестування, який зазвичай 

містить опис меж, у рамках яких було проведено тест 

на проникнення; методи і засоби, які 

використовувалися під час проведення тесту на 

проникнення; опис виявлених дефектів і недоліків, 

зокрема рівень їхнього ризику і можливість їхнього 

використання зловмисником; опис застосованих 

сценаріїв проникнення; опис досягнутих результатів; 

базову оцінку ризиків інформаційної безпеки 

підприємства; базову оцінку процесів забезпечення 

інформаційної безпеки підприємства; рекомендації з 

усунення виявлених недоліків та вдосконалення 

процесів забезпечення інформаційної безпеки; план 

робіт щодо усунення знайдених вразливостей і 

вдосконалення процесів забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства. Тривалість проведення тесту 

на проникнення залежить від масштабу роботи і рівня 

захищеності об'єктів тестування. 

IV. Висновок 

Наведені методики допомагають фахівцям з безпеки 

вибрати кращу стратегію, яка могла б вписатися у 

вимоги клієнтів, і кваліфікувати відповідний 

прототип тестування. Основними результатами 

проведення тесту на проникнення є посилення 

захищеності ІС (інформаційної системи), а саме: 

виявлення максимальної кількості вразливостей; 

вжиття заходів на основі обґрунтованих 

рекомендацій; впевненість у захищеності інформації; 

виконання вимог контролюючих органів; 

обґрунтування бюджетів підрозділу на усунення 

прогалин. 
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Abstract - In recent years, methods of interception of 

information resources, namely channels of incidental 

radiation and guidance (TEMPEST) of elements of the 

information and telecommunication network have received a 

powerful development. The method of protection of individual 

personal electronic computers (PCs) is well developed, 

approved by the necessary regulations. Due to the rapid 

development of information and telecommunication systems of 

the state bodies of Ukraine, intelligence (industrial espionage) 

methods aimed at intercepting information processed 

(transmitted, stored) in automated systems have been widely 

developed. Therefore, to identify TEMPEST modern electronic 

technology has to use special organizational, algorithmic and 

methodological approaches that take into account these 

problems. The research was analyzed and carried out by the 

method of search of TEMPEST signals, which are realized in 

software and hardware complexes. An improved method for 

detecting incidental electromagnetic radiation and guidance of 

the PC video path in the near area is proposed. These studies 

can be taken into account in special studies of the PC. 

Ключові слова: ПЕМВ, інформаційно-комунікаційна 

мережа, захист інформації, ПЕОМ, сигнал, інформаційні 

ресурси. 

І. Вступ 

Одним з головних питань забезпечення 

інформаційної і кібернетичної безпеки України є 

створення умов для безпечної обробки, зберігання та 

передачі інформаційних ресурсів в сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних системах. 

У зв’язку з бурхливим розвитком локальних і 

глобальних обчислювальних мереж широкий 

розвиток отримали методи розвідки (промислового 

шпигунства), спрямовані на перехоплення інформації, 

що обробляється (передається, зберігається) у 

автоматизованих системах. Тому, актуальною є 

проблема технічного захисту інформації - діяльності, 

спрямованої на забезпечення захисту інформації 

інженерно-технічними засобами. 

Як показує практика, швидкий розвиток отримують 

методи перехоплення інформації каналами побічних 

випромінювань (ПЕМВ). Для виявлення ПЕМВ 

сучасної електронно-обчислювальної техніки 

доводиться використовувати спеціальні організаційні, 

алгоритмічні та методичні підходи, які враховують ці 

проблеми. 

II. Експериментальне дослідження ПЕМВ 
відеотракту ПК у ближній зоні 

Засоби обчислювальної техніки, які здійснюють 

обробку, зберігання та передачу інформації, в процесі 

свого функціонування створюють в навколишньому 

просторі електромагнітне поле інформаційного 

сигналу.  

Побічні електромагнітні випромінювання засобів 

електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ) можуть 

бути виявлені на певній відстані від технічного засобу  

і проаналізовані для виділення інформації з 

використанням спеціальної радіотехнічної апаратури. 

 Для контролю захищеності ЕОТ від можливого 

витоку інформації каналами ПЕМВ 

використовуються характеристики його 

електромагнітного випромінювання, такі як 

напруженість електричного і магнітного полів 

інформативного сигналу, шумів і завад, які 

визначаються за результатами вимірювань в заданих 

точках простору[1].  

Для оцінки цих параметрів використовується 

експериментально-розрахунковий метод, в рамках 

якого вимірювання ПЕМВ проводяться в екранованій 

камері на відстані 1-3 м від ЕОТ. Виміряні рівні 

напруженості електричного і магнітного полів в точці 

максимального випромінювання використовуються 

для розрахунку характеристик ПЕМВ ЕОТ на межі 

контрольованої зони з використанням моделі 

випромінювання елементарного диполя.  

Недоліки такого підходу обумовлюються тим, що 

дипольна модель є адекватна тільки для певного 

частотного діапазону, що не дозволяє забезпечити 

високу достовірність оцінки параметрів захищеності 

на межі контрольованої зони. Підвищення 

достовірності може бути досягнуто за рахунок 

використання уточненої моделі технічного засобу.  

Сучасною тенденцією розвитку методів 

дослідження електромагнітних випромінювань в 

суміжних областях, таких як електромагнітна 

сумісність, є проведення вимірювань ПЕМВ в 

ближній зоні об'єкта, які, порівняно з вимірюваннями 

в дальній зоні, мають переваги щодо швидкості і 

точності, а також забезпечують можливість 

проведення досліджень без використання 

спеціалізованих приміщень. 

Доповідь присвячено висвітленню деяких аспектів 

вказаної проблеми. Головну увагу приділено 

питанням захисту  інформації, що циркулює в 

автоматизованих системах, носіями якої є електричні 

сигнали та електромагнітні поля. 

Мета дослідження полягала у розробці 

удосконаленої методики виявлення побічних 

електромагнітних випромінювань відеотракту ПЕОМ 

у ближній зоні. 

У нашому досліджені розглядається саме відеотракт 

ПЕОМ, оскільки він являється найбільш небезпечним 

джерелом ПЕМВ.  

 Запропоновано використовувати непрямий метод 

виявлення побічних електромагнітних випромінювань 

відеотракту, що обробляється ПЕОМ. 
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 Цей метод не використовує проведення фактичного 

виявлення сигналу і ґрунтується на застосуванні в 

інформаційних випромінюючих колах ПЕОМ 

тестових сигналів у вигляді періодичної послідовності 

інформаційних імпульсів.  

 Зовнішній вигляд обладнання при дослідженні  

ПЕМВ відеотракту у ближній зоні наведено на Рис.1.  

 
Рис. 1– Зовнішній вигляд обладнання при дослідженні 

ПЕМВ відеотракту у ближній зоні 

Для дослідження ПЕМВ використовувалася 

наступна методика. 

Дослідження відеотракту здійснювалось на 

моніторі Samsung SyncMaster 940T, відеорежим 1280 

x 1024 x 64 Гц. перша гармоніка спектра 

інформативного сигналу буде складає близько 

54MHz.  

Вимірювання для виявлення електричної і 

електромагнітної складової ПЕОМ у ближній зоні 

здійснювалось аналізатором спектра 

ROHDE&SCHWARZ FSW 13 (Signal&Spectrum 

Analyzer) з використанням комплекта антен R&S до 

аналізатора ROHDE&SCHWARZ FSW 13. 

Пошук сигналів випромінюються усіма блоками 

відеотракту при включеному тестовому сигналі в 

діапазоні частот 30 ... 1000 МГц, здійснювався за 

допомогою точкової антени - R&S MAGNETICNEAR-

FIELDPROBEHZ-14. 

  Дослідження ПЕМВ окремих блоків відеотракту ПК 

здійснювались за наступною методикою: 

1. Вимірюється рівень сигналу відеоадаптера 

(відеокарта ПК) з якого іде випромінювання ПЕМВ 

відеотракту; 

2. Вимірюється рівень сигналу інтерфейсного 

кабелю, який з’єднує монітор і ПК; 

3. Вимірюється рівень сигналу з монітору 

(відеопідсилювач). 

Співвідношення кількості їх ПЕМВ приблизно 

однакове. За рівнем випромінювань, монітор можна 

вважати основним джерелом небезпечного сигналу. 

Фрагменти спектрограм сигналів відеотракту ПК у 

ближній зоні наведено на Рис.2. 

 
Рис. 2 – Фотографії спектрограм сигналів відеотракту ПК 

у ближній зоні при дослідженні побічних електромагнітних 

випромінювань 

Стандартний тест-режим для дослідження відеотракт 

являє собою  чергування прямокутних імпульсів з 

такими ж за часом проміжками між ними (сигнал 

типу «меандр»). Кожен рядок растру задається 

пакетом імпульсів. Число імпульсів у пакеті дорівнює 

половині роздільної здатності екрану по горизонталі 

(для Samsung  SyncMaster 940T в режимі 1280 x 1024 

x 64 Гц це складає 640 імпульсів). Далі передаються 

пауза, зумовлена зворотним ходом строкової 

розгортки, і новий пакет. 

 
Рис. 3 – «Скрін» з екрану сигналу монітора при 

завантаженому тесті 

III. Висновок 

У ході досліджень здійснено аналіз можливих каналів 

витоку інформації, та об’єктів в яких ці канали можуть 

виникати. 

Досліджено найуразливіші місця в системі захисту, 

власне технічні канали витоку інформації.  

Детальне дослідження відеотракту показує наявність 

потенційно-небезпечних ПЕМВ у ближній зоні.  

Запропонована нами удосконалена методика 

вимірювання конкретизує найбільш потенційно-

небезпечний сигнал відеотракту та прискорює виявлення 

ПЕМВ порівняно з вимірюваннями,які проводяться при 

стандартних спеціальних дослідженнях ПЕМВ 

відеотракту ПК. 

Виходячи з практичних вимірювань виявлення ПЕМВ, 

за удосконаленою методикою можна більш детально 

виміряти відеотракт ПЕОМ і виявити найбільш 

випромінювальний елемент відеосистеми, що ми і 

показали в своїх дослідженнях. 

Отримано наступні результати: 

1. Виявлено найбільш небезпечні, з точки зору 

витоку інформації через ПЕМВ, складові відеотракту в 

ближній зоні, якими являється відеопідсилювач, 

інтерфейсний кабель, відеоадаптер (відеокарта ПК). 

2. Експериментально підтверджено наявність в 

виявлених пристроях ПЕМВ. 

 Отриманні результати можуть бути корисними для 

побудови загальної моделі каналу витоку інформації 

шляхом ПЕВМ, що дозволить заздалегідь розраховувати 

зону захищеності на етапі будівництва (реконструкції) 

об’єкта інформаційної діяльності, на яких обробляється 

інформація з обмеженим доступом. 

Серед активних способів захисту - джерела 

безперебійного електроживлення, шумогенератори, 

скремблери, пристрої відключення лінії зв'язку, 

програмно-апаратні засоби маскування інформації тощо., 

серед пасивних - фізичні (інженерні) засоби, технічні 

засоби виявлення, прилади контролю радіоефіру, ліній 

зв'язку тощо.   
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I. Основна частина 

Перехід в діяльності компанії від системи 

документації, заснованої головним чином на папері, 

до системи, яка дозволяє використовувати всі 

переваги цифрового управління документами, може 

викликати деякі проблеми. Електронна документація 

повинна бути не менш захищеною, ніж паперова. 

Важливо розуміти, що документ в широкому сенсі 

містить не тільки файл, але і всі пов'язані з ним 

метадані та події, пов'язані з його життєвим циклом. 

Ці метадані можуть бути отримані з внутрішніх 

процедур, таких як номер накладної або замовлення 

або вміст самого документа. Вони служать 

критеріями пошуку для бізнес-обробки або точкою 

інтеграції з ERP компанії. Вкрай важливо забезпечити 

високий рівень безпеки для всіх цих елементів.  

За висновками менеджерів проекта T2i Group існує 

три основних компоненти які необхідно реалізувати, 

щоб забезпечити високий рівень безпеки цифрових 

документів [2]. 

Перший компонент стосується інфраструктури та 

фізичного зберігання, призначеного документам в 

цифровому форматі і їх метаданих. 

Існують різні рівні і процеси, що сприяють 

забезпеченню доступу до документів та їх захисту, 

особливо в разі збою системи. Контроль доступу до 

приміщень, дистанційний моніторинг, брандмауери, 

системи резервування і резервного копіювання, 

процедури відновлення, процедури роботи в режимі 

деградації, все це необхідно продумати для захисту 

електронного документообігу. 

Всі ці правила повинні бути попередньо визначені в 

архівній політиці компанії і, перш за все, перевірені та 

оновлені на основі зворотного зв'язку. Технології 

об'єктного зберігання, пов'язані з публічною або 

приватною хмарою, компаніям необхідно надати 

інструменти для безпечного зберігання, що дозволяє 

уникнути складнощів і проблем масштабованості, 

пов'язаних з класичним сховищем файлів. Безпека не 

тільки зводиться до шифрування файлу, але і повинна 

містити пристрої, які дозволяють контролювати 

доступ до об'єктів. В цьому сенсі правильним 

рішенням є використання протоколу Amazone S3 в 

поєднанні з системою аутентифікації на основі токена 

(типу OAUTH2). 

Другий компонент заснований на безпеці 

програмного забезпечення, пов'язаного з цифровими 

документами, з суворою політикою прав доступу і 

дозволів, що надаються користувачам. Безпека, яка 

вже давно пов'язана тільки з документами, тепер 

повинна бути більшою мірою пов'язана з 

інформацією, яку користувач має право знати і 

обробляти. Інформація, яка повинна бути захищена 

більш ніж коли-небудь з І. Вступом в силу 

генерального регламенту по захисту персональних 

даних GDPR (General Data Protection Regulation).  

Безпека здійснюється на рівні програмного 

забезпечення і його ресурсів: використання 

протоколу, такого як відкритого протоколу 

авторизації OAUTH2, дозволяє будь-якому 

користувачеві не відправляти запити до програмного 

забезпечення. Цей протокол також гарантує, що 

програмне забезпечення буде взаємодіяти тільки з 

системами, для яких дозволено робити це. 

Тому програмне забезпечення для управління 

цифровими документами повинно мати можливість 

керувати і призначати складні права доступу одному 

або декільком користувачам в залежності від рівня 

чутливості документів і їх метаданих. 

Останній, третій компонент стосується відстеження 

подій в життєвому циклі цифрових документів. 

Компанія повинна бути в змозі довести, що те, що 

сталося в її системі, пов'язано не з незаконним або 

зловмисним діями, а з дозволеними діями, які можуть 

бути простежені, вкрай важливо мати можливість 

доводити, що при перегляді, редагуванні або 

видаленні документа він здійснювався відповідно до 

правил, визначених і встановлених політикою 

архівування. 

Для того щоб простеження події не могли бути в 

свою чергу відвернені або фальсифіковані, необхідно 

вести щоденну історію подій. Архівування з підписом 

і відміткою часу забезпечує справжність в системі 

цифрового управління документами. Таким чином, 

компанія завжди має докази за все, що сталося в 

системі управління документами. 

Загалом ці три компоненти забезпечують 

ефективний захист системи архівування цифрових 

документів. Проте, рівень безпеки може відрізнятися 

в залежності від компанії. 

Окремо треба підкреслити, що рівень безпеки, який 

надається документам, залежить від сфери діяльності. 

Це пов'язано з тим, що внутрішні, фінансові, 

державні, політичні або іміджеві проблеми різняться 

між банком, страхуванням, лікарнею, підприємствами 

вторинного сектора або державною службою. Рівень 

безпеки також залежить від чутливості компанії до 

управління ризиками [1].  



  142 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

Щодо захисту інформації при впровадженні СЕД в 

діяльність європейських компаній відмітимо те, що 

існує безліч функцій, які забезпечують відповідність 

діяльності європейських компаній з директивою ЄС 

щодо захисту персональних даних [3]: 

Функції СЕД, які допомагають захистити 

конфіденційність даних: 

• Шифрування: перетворює зчитувані дані в 

неузгоджені ряди букв і символів, які не можуть бути 

розшифровані без секретного математичного ключа.  

• Управління доступом: дозволяє 

адміністраторам центральної системи дозволяти або 

забороняти доступ до даних. Найбільш поширений 

тип управління доступом заснований на ролях, у 

якому адміністратор дозволяє доступ до записів у 

відповідності з бізнес-функціями користувача. 

• Аутентифікація: гарантує, що людина, що 

намагається отримати доступ до даних, дійсно той, за 

кого він себе видає. Найбільш поширеним типом 

аутентифікації людини є пароль, але інші, більш 

посилені методи аутентифікації можуть включати 

дво- та трифакторну ітерації. 

• Написання та поділ даних: відскановані 

документи можуть бути легко розділені і написані, 

коли вони знаходяться в системі GED. Таким чином, 

інформація про кредитну картку може бути розділена 

на окремі набори інформації, такі як «тільки номера» 

або «ім'я та номера», в залежності від співробітника, 

який звертається до бази даних. 

 Функції СЕД, які допомагають зберегти цілісність 

даних 

• Цифрові підписи: тип аутентифікації, який, на 

відміну від паролів, забезпечує цілісність, а не 

конфіденційність даних. 

• Контрольні суми: математичний метод для 

забезпечення того, щоб дані не піддавалися ніяким 

змінам, добровільно або ненавмисно. 

 Функції СЕД, які допомагають зберегти 

доступність даних 

• Створення резервних копій даних: важлива 

функція, яка дозволяє компаніям відновлювати свої 

дані і продовжувати працювати в разі збою. 

•  Збереження даних: найбільш важливою 

проблемою для компанії після інтеграції системи 

GED в робочі потоки більше не сама система, а 

збереження даних, не тільки для питань 

обслуговування, але і коли їх збереження більше не є 

варіантом. Наприклад, це можуть бути записи відділу 

кадрів для колишніх співробітників. 

При впровадженні СЕД, для забезпечення її 

ефективного функціонування слід враховувати: 

• Шифрування повинно бути досить потужним, 

щоб протистояти спробам насильницького вторгнення 

з боку зловмисників в систему, включаючи спроби 

вгадати всі можливі комбінації математичного ключа 

шифрування. Щоб забезпечити конфіденційність 

даних, система СЕД повинна пропонувати 

розширений стандарт шифрування (AES) з ключем 

довжиною 128 біт. 

• Управління доступом: серед багатьох типів 

шаблонів управління доступом найбільш поширеним 

є модель, заснована на ролях. Він дозволяє 

адміністратору центральної системи дозволяти або 

забороняти окремим особам повний або частковий 

доступ до інформації в залежності від їх ролі або цілі. 

Це, мабуть, найефективніший тип контролю доступу 

для реалізації. 

• Аутентифікація (для конфіденційності 

даних): аутентифікація з одним фактором є надійною 

і залишається однією з найбільш простих і доступних 

моделей аутентифікації. Однак це може бути 

зроблено ще більш забезпечена шляхом реалізації 

двофакторної аутентифікації. Вона вимагає, щоб 

користувачі виконували аутентифікацію, вводячи 

інформацію, яку вони знають (наприклад, пароль), на 

додаток до інформації, яку вони тримають, 

наприклад, тимчасовий ідентифікаційний код, 

відправлений на їх мобільний телефон. Таким чином, 

система GED, яка підтримує цей тип перевірки 

автентичності, забезпечує посилений захист. 

• Аутентифікація: деякі системи GED 

підтримують цифрові підписи для передачі даних і 

полегшення справжніх електронних підписів. Ця 

функція додає рівень безпеки до бізнес-процесу, який 

може значно підвищити ефективність спільної справи. 

• Резервне копіювання на місці або в хмарі: це 

як і раніше є одним з найбільш гарячих дебатів в 

співтоваристві безпеки: безпечніше дані при 

зберіганні на місці або в хмарі? По правді кажучи, 

кожен метод має свої переваги і недоліки, а 

ефективність варіюється в залежності від моделі 

безпеки. Рекомендується вибрати систему СЕД, яка 

пропонує обидва варіанти. Зрештою, компанії 

розвиваються, а також їхні вимоги. 

• Підтримка аудиту: система СЕД повинна 

забезпечувати адекватні функції підтримки аудиту. 

Ось кілька прикладів: відстеження аудиту, яке 

реєструє кожну зміну файлів, що виконується 

користувачами або системою, і збереження 

документів, яке дозволяє користувачам 

встановлювати дату закінчення терміну зберігання 

файлів. Ці функції дозволяють скоротити ручні 

процеси. 

II. Висновок 
В цьому тематичному дослідженні  висвітлені 

концепції захисту цифрових документів та 

функціональні можливостей СЕД, що забезпечують 

безпеку інформації в діяльності європейських 

компаній. 
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І. Вступ 
Термін блокчейн пішов від англійського 

словосполучення "BlockChain", так як дослівний 

переклад такого слова, як "chain" означає "ланцюг". 

Саме тому, можна сказати, що блокчейн – це 

Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій, 

розподілена база даних, що зберігає впорядкований 

ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно 

довшає.[1-2]  

II. Використання блокчейну 

блокчейн використовуються великими й 

маленькими компаніями незалежно від сфери бізнесу. 

Вони відрізняються зашифрованістю й швидкістю, а 

також мобільністю. Користувачам не потрібно 

хвилюватися за свої дані.  

Cargo Blockchain - системи, або системи управління 

доставок з клієнтами, які хваляться зашифрованістю і 

швидкістю передачі анонімних і достовірних даних. 

Тобто, використовуючи такі типи методи передачі 

даних, ви не хвилюєтеся що дійде достовірна 

інформація до кінцевого користувача. Безпека таких 

систем є надзвичайно важливою, бо йдеться про 

роботу з великим обсягом даних, але ще про безпеку 

клієнта. 

III. Вимоги до блокчейн систем 

Серед основних вимог до блокчейн систем 

управління доставок з клієнтами можна виділити такі: 

1. Шифрування даних - найважливіша річ, про яку 

нерідко або забувають, або не піклуються. Якщо у вас 

Блокчейн система, обов'язково до укладення договору 

дізнайтеся, як організована робота з транзакціями: 

вам потрібні відомості про пул та приватність 

блокчейну.  

2. Ключі та безпеку ключів - це найважливіша 

частина приватних блокчейнов, якщо ви втратите 

приватний ключ або він попадеться комусь то ви 

втратите доступ до блокчейну, тому дуже важливо 

дотримуватися всі стандарти безпеки з роботою 

ключами. 

3. Безпека для RFID міток, ми ж будемо зчитувати їх 

для підтвердження перевезень вантажів з одного 

місця призначення в інший. Потрібно зробити їх 

унікальними і доставляти можливість зчитувати їх 

один раз з підтверджених пристроїв.. 

4. Постійні оновлення системи. Дуже важливо, щоб 

система була стійкою до найновіших атак, цього 

можливо досягти лише з регулярними оновленнями 

блокчейн коду.  

5. Кібер-гігієна - Це загальний термін для 

позначення інструментів і методів, спрямованих на 

захист пристроїв від шкідливих і шпигунських 

програм, а також вірусів в мережі Інтернет. Крім того, 

кібергігіена включає в себе всі дії, необхідні для 

запобігання попадання ваших особистих даних в 

мережу. 

Кібергігіена тісно пов'язана з кібербезпекою. Це не 

основна область, на відміну від кібербезпеки, де 

використовується ВПН. Але незважаючи на це, його 

цінність не можна заперечувати. Використання 

подібних інструментів зробить процес чистки 

набагато простіше. 

Основна ідея кібергігіени полягає в тому, щоб не 

допускати надмірного обміну інформацією. В епоху, 

коли і суспільство, і компанії відчувають спокусу 

"вийти в люди", дуже важливо дбати про безпеку 

особистих даних. Вся інформація, яку ви надаєте, 

повинна бути або неповної, або вигаданої. 

IV. Висновок 

Використовуючи блокчейн системи в сфері 

доставок ми не тільки знищимо корупцію в цій сфері, 

але і зможемо дізнатися чи був наш товар 

оригінальний на момент відправки і не підмінили 

його. У нас будуть використовуватися найновіші 

технології зчитування RFID міток для безпечної 

передачі даних по приватному мережі блокчейн. 
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І. Вступ 

У сучасних умовах діяльність будь-якої організації 

чи установи пов'язана з оперуванням великого об'єму 

інформації, доступ до якої має широке коло осіб. 

Наслідком все зростаючим значенням інформації 

набули чинності високі вимоги до конфіденційності, 

цілісності і доступності даних. В таких умовах 

зловмисні, або просто некомпетентні дії, лише одного 

співробітника здатні завдати непоправної шкоди 

організації чи установи в цілому. 

Мова навіть може не йти про розкрадання цінної 

інформації. Досить просто заблокувати будь-якими 

засобами доступ до важливої інформаційного ресурсу 

на досить тривалий час [1]. 

Системи керування базами даних (СКБД) стали 

домінуючим інструментом в області зберігання, 

обробки і представлення даних. Будь-який збій в 

роботі СКБД, що супроводжується втратою, хоч і 

тимчасово, доступу до даних, негайно відбивається на 

конкурентоспроможності підприємства. Тому захист 

даних від несанкціонованого доступу та 

несанкціонованого використання ресурсів, від 

модифікації, або просто від їх руйнування, є одним із 

пріоритетних завдань.  

Розробка захисту і адміністрування баз даних - 

завдання, яке стало актуальним порівняно недавно, 

тому фахівців, які напрацювали достатній досвід в 

сфері розробки захисту бази даних, наразі не так 

багато. Сучасна організація в своєму розпорядженні 

має володіти всіма необхідними засобами для 

створення системи адміністрування бази даних, що 

забезпечують надійний захист від несанкціонованих 

проникнень та несанкціонованого використання 

ресурсів.  

II. Результати 

Захист систем керування базами даних - це 

технологічний термін, який включає в себе безліч 

процесів, інструментів і методологій, що 

забезпечують безпечне функціонування бази даних. 

Найбільш ефективні заходи запобігання 

несанкціонованому доступу до інформації та ресурсів: 

 поділ баз даних і веб-серверів; 

 шифрування збережених файлів і резервних 

копій; 

 регулярне оновлення програмного 

забезпечення, до останніх версій; 

 здійснення контролю безпеки. 

Останній пункт важливий для захисту інформації 

бази даних, так як в нових патчах розробники 

виправляють системні помилки - «закривають дірки», 

через які можуть проникати зловмисники. Фахівці 

стикаються з наступними причинами обходу захисту 

баз даних програми: 

 надання надмірних привілеїв користувачам; 

 паролі, які не відповідають сучасним вимогам; 

 невпорядкована конфігурація управління; 

 заповнені буфера обміну; 

 відмова від сервісного обслуговування 

системного обладнання, налаштування 

програмного забезпечення. 

Надійний захист серверу бази даних - це зниження 

репутаційних ризиків, фундамент для динамічного 

розвитку будь-якого бізнесу. 

Забезпечення захисту від несанкціонованого 

використання ресурсів вимагає застосування засобів 

моніторингу запитів, які захищають ресурси та 

«сигналізації» при спробі їх незаконного 

використання. До таких засобів відносяться варіанти 

захисту від копіювання даних, дослідження додатків, 

перегляду, модифікації та видалення даних. 

Розглянемо їх більш детально. 

Для захисту системи керування базами даних від 

несанкціонованого копіювання в додатках можна 

використовувати прив'язку до апаратної частини, щоб 

створена копія була непрацездатна на іншому 

комп'ютері. 

При несанкціонованому дослідженні додатків 

застосовуються такі засоби, які не дозволяють або 

ускладнюють вивчення системи захисту бази даних. 

Наприклад, після декількох невдалих спроб 

підключення до додатка (неправильно введений 

пароль), необхідно блокувати подальші спроби 

підключення до неї або передбачити наявність засобів 

самоліквідації. 

Найефективнішим засобом захисту даних від 

перегляду є їх шифрування. Несанкціонований 

перегляд даних при цьому вимагає використання 

ключа шифрування, підбір якого навіть при 

сучасному рівні розвитку інформаційних технологій 

представляє трудомістку задачу. 

В системах керування базами даних шифрування є 

незамінним атрибутом захисту інформації від 

несанкціонованого розкриття, зміни або видалення 

даних, а також при передачі даних по каналах зв'язку. 
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Шифрування даних здійснюється в темпі 

надходження інформації та в автономному режимі. 

Перший спосіб застосовується в системах прийому-

передачі інформації, а другий - для засекречування 

інформації. 

Поширений підхід до вирішення завдання захисту 

даних від модифікації є обчислення контрольних сум 

і їх порівняння з еталонними показниками. 

Захистити дані від видалення можна шляхом 

запобігання несанкціонованих операцій видалення в 

системі керування базами даних. Для цих цілей 

необхідно розробляти додаткові програмні засоби, які 

паралельно з виконанням призначеного для 

користувача додатки відстежують надійшли запити на 

видалення і в разі їх несанкціонованого виконання 

відмовляють у доступі до даних. 

Захист від некоректного використання ресурсів 

виконується операційною системою і передбачає 

виділення клієнтським застосуванням ізольованою 

області оперативної пам'яті і захист системних 

областей зовнішньої пам'яті. Однак багато 

розробників систем керування базами даних йдуть 

далі і впроваджують різні інструменти коректного 

використання прикладних ресурсів, наприклад, 

документів, зображень, звукових файлів. 

Дуже ефективним способом відновлення баз даних 

після збоїв є надмірність. Надмірність буває 

функціональна, інформаційна або структурна. 

Залежно від цілей захисту бази даних можна 

використовувати один з представлених видів 

надмірності або їх композицію. 

Структурна надмірність означає резервування 

апаратних компонентів обчислювальної системи на 

різних рівнях: дублювання серверів обробки 

інформації, дублювання накопичувачів інформації. 

при резервуванні необхідно в першу чергу 

забезпечити стабільне і безперебійне живлення 

обчислювальної системи. 

Функціональне резервування означає організацію 

обчислювального процесу, при якому дублюються 

функції управління, зберігання і обробки інформації. 

Наприклад, запуск кількох однакових клієнтських 

додатків в багатозадачній операційній системі є 

ознакою функціональної надмірності. 

Інформаційне резервування використовується для 

запобігання повної втрати інформації і реалізується 

шляхом одноразового або періодичного копіювання 

та архівування найбільш цінної інформації. У разі 

збою або втрати інформації можна, використовуючи 

резервну копію, відновити необхідну інформацію, 

важливим аспектом в даному випадку є 

періодичність. Якщо резервування проводиться часто, 

то може постати проблема неефективного 

використання дискового простору, якщо резервування 

проводиться рідко, то можуть збільшитися витрати на 

відновлення інформації, яка накопичилася в базі 

даних між моментом останнього збереження і 

моментом збою. отже, необхідно проводити гнучку 

політику в галузі інформаційного резервування, 

виходячи з цілей і завдань, які ставляться перед базою 

даних. 

III. Висновки 

Захист бази даних від несанкціонованого 

використання ресурсів відноситься до колективних 

заходів безпеки та мають відповідають сучасним 

технічним, технологічним вимогам. Створити 

абсолютно непереборну систему захисту принципово 

неможливо: при достатніх часу та засобах можна 

подолати будь-який захист [1]. Високоефективна 

система захисту коштує дорого, використовує при 

роботі значну частину потужності і ресурсів 

комп'ютерної системи, може створювати відчутні 

додаткові незручності користувачам. Важливо 

правильно вибрати той достатній рівень захисту, при 

якому витрати, ризик і розмір можливих збитків були 

б прийнятними (завдання аналізу ризику). Тому 

роботу щодо забезпечення безпеки слід довіряти 

досвідченим, кваліфікованим фахівцям. 
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Abstract - Criteria for determining critical elements of a 

complex poorly structured organizational system are 

considered. To this end, several approaches have been 

proposed that can be the basis for calculating the quantitative 

values of criticality indicators of system elements. On the basis 

of the indicators offered in work integral values of criticality of 

elements, subsystems, knots of concrete system can be 

calculated. 
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прийняття рішень, агрегування даних. 

І. Вступ 

Критичною частиною (елементом, вузлом, ланкою, 

підсистемою) будь-якої системи є такі елементи, від 

функціонування яких залежить стан та працездатність 

системи у цілому або її більшої частини. Оскільки 

схема взаємодії елементів може бути представлена 

багатозв’язним графом, то критичними вузлами 

такого графа є ті вузли графа, вихід яких з ладу 

призведе до зниження функціональної стійкості або 

до втрати зв’язності значної кількості вузлів графа. 

Інші елементи системи, які не є критичними, будемо 

називати лінійними. 

II. Структура організаційної системи 

Особливостями системи, що моделюється, є те, що 

вона має ієрархічну структуру, а функції, які 

виконуються елементами системи, не є незалежними. 

У загальному випадку при моделюванні системи слід 

враховувати такі складові: 

– рівень управління елемента, підлеглість елемента 

вищому елементу в ієрархії, підлеглі елементи 

нижчого рівня, функціональна підлеглість, 

функціональна підлеглість, основні функції, рівень 

якості виконання функцій, суміжні функції, рівень 

якості суміжних функцій; 

– встановлення ієрархічних зв’язків між елементами 

системи та визначення рівнів впливу одного елемента 

на інший чи відсутності такого впливу; 

– рівень впливу елемента на підрозділ, до якого він 

належить; 

– рівень впливу управляючого елемента підрозділу 

на інші підрозділи; 

– рівень впливу управляючого елемента підрозділу 

на систему в цілому; 

– суттєвий вплив на взаємодію між підрозділами 

має функціональна підпорядкованість елементів; 

– створити реєстр посад з подвійною і потрійною 

підлеглістю; 

– створити реєстр функцій при взаємодії між 

підрозділами: крос-функціональні бізнес-процеси. 

ОПР може вибирати одну або кілька варіантів 

стратегії управління системою для забезпечення її 

функціональної стійкості: 

– допускається нульова якість виконання функції, 

тобто допускається прийняття рішення ОПР про те, 

що функція на деякий час або назавжди не 

виконується елементом і системою в цілому; 

– ігнорувати необхідність виконання деякої функції 

і таким чином змінити структуру системи; 

– замінити елемент системи або деякі із його 

функцій на інший елемент, розуміючи, що при цьому 

втратиться якість функціонування усієї системи; 

– прийняття рішення про критичність виконання 

деяких функцій чи допустимість невиконання деяких 

функцій приймаються на більш високому рівні 

управління. 

III. Модель критичної підсистеми 
складної слабкоструктурованої системи 

Для аналізу даних та прийняття рішення щодо рівня 

(класу, показників) критичності елементів слід 

здійснити моніторинг даних, які можуть бути 

розділені на кілька аспектів [1] (груп, напрямків, 

шарів, блоків). Моделювання функціональної 

стійкості складної слабкоструктурованої системи 

доцільно здійснювати з використанням графів. 

Вершинами графа є такі аспекти елементів системи: 

1 вплив на ресурси системи; 

2 потоки, які контролює елемент; 

3 вплив на прийняття рішень в системі; 

4 сукупність управлінських впливів на елементи 

системи; 

5 необхідність реагування на множину запитів, 

які обробляються системою; 

6 управління доступами до важливих аспектів 

діяльності системи; 

7 множина ребер графа, які забезпечують 

інформування вершин; 

8 сукупність ребер графа, які моделюють 

процедури погодження прийняття рішень у системі. 

Для визначення кількісних характеристик вершин 

графа необхідно розглядати відповідну матрицю 

інциденцій або матрицю Кірхгофа (Лапласа). Вагою 

ребра можна вважати кількість, важливість та 

складність документів, які проходять по 

управлінському та інших потоках. 

Розглянемо докладніше показники (характеристики, 

параметри), які можуть бути включені до деяких 

аспектів. 

При визначенні впливу елемента системи на її 

ресурси, слід здійснити поглиблений аналіз ресурсів 

системи [2, 3]: 

11 людські (трудові) ресурси; 

12 фінансові ресурси; 

13 матеріальні ресурси; 
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14 нематеріальні ресурси; 

15 інформаційні ресурси. 

Чим більший вплив має елемент на зазначені 

ресурси на стратегічному, тактичному чи 

операційному рівні, тим більш критичним слід його 

визнати. Показник критичності елемента в розрізі 

першого аспекта обчислюється формулою, значення 

якої можуть бути задані таблично або аналітично 

 iif
1511

,...,1  , де  Iii, індекси елементів 

системи. 

Слід також здійснити аналіз потоків, які контролює 

елемент, або має на них суттєвий вплив: 

21 фінансові потоки; 

22 матеріальні потоки; 

23 інформаційні потоки; 

24 сервісні потоки. 

Для визначення рівня критичності елементів слід 

розглядати інтегровані потоки, до яких мають 

відношення елементи системи. Кількісні показники, 

що характеризують потоки, на які має вплив кожен 

елемент системи, обчислюються формулою 

 iif 242 ,...,
21

 , Ii  . Зрозуміло, що значення цієї 

функції для деяких елементів може бути нульовим: 

:, Iii    iif 242 ,...,
21

 =0. 

IV. Шкали вимірювання критичних 
підсистем 

Загальний вплив кожного елемента на прийняття 

рішення у системі (аспект 
3 ), інтенсивність 

сукупності управлінських впливів (аспект 4 ), 

необхідність реагування на множину запитів, які 

обробляються системою, (аспект 
5 ) та рівень 

повноважень елемента щодо управління доступами до 

важливих аспектів діяльності системи (аспект 6 ) 

можуть бути визначені, наприклад, у порядкових 

шкалах шляхом експертного оцінювання. 

Характеристики множини ребер графа, які 

забезпечують інформування вузлів, (аспект 7 ) та 

характеристики сукупності ребер графа, які 

моделюють процедури погодження прийняття рішень 

у системі, (аспект 
8 ) можуть бути визначені у 

кількісних шкалах шляхом аналізу формалізованих 

бізнес-процесів, які описують діяльність елементів 

системи. 

V. Особливості моделювання критичних 
підсистем 

Особливістю моделювання критичності елементів 

складної системи є те, що дані, які використовуються 

для аналізу та порівняння критичності, вимірюються 

або оцінюються у різних шкалах. Агрегування даних, 

об’єднаних у аспекти щодо кожного елемента 

системи, може бути здійснене у різних формах: 

– визначено деякі дискретні рівні критичності; 

– обчислено функцію належності критичності 

елемента нечіткій множині; 

– визначено інтервали значень критичності кожного 

елемента; 

– обчислено фіксовані значення критичності 

елементів у метризованих шкалах. 

VI. Використання матриці 
відповідальності при визначенні 

критичності підсистем 

Особливим аспектом, який характризує елементи 

системи, які представлені вершинами графа, може 

бути матриця відповідальності RACI [4], яка 

забезпечує опис і узгодження структури 

відповідальності за виконання пакетів робіт у 

проєктах та бізнес-процесах, що виконуються 

елементами системи. Ця матриця є формою опису 

розподілу відповідальності за реалізацію робіт по 

проєкту чи бізнес-процесу, із зазначенням ролі 

кожного елемента системи в їх виконанні. Матриця 

розподілу відповідальності RAСI застосовується в 

різних доктринах управління – функціональній, 

процесній та проєктній. Вони є зручним інструментом 

розподілення обов’язків між елементами системи: 

Responsible (відповідає), Accountable (затверджує), 

Consulted (консультує), Informed (інформується). На 

основі аналізу цих ролей елементів при діяльності 

системи можна зробити висновок щодо критичності 

кожного елемента. 

VII. Висновок 

З огляду на описану вище модель, можна зробити 

висновок, що вплив критичного елемента на 

функціонально стійкість організаційної системи має 

бути щонайменше на один чи на кілька порядків 

більшим від впливу лінійних елементів. 
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Abstract - Cryptography has become the basis of computer 

and information security. Cryptography provides all three 

basics of information security (the so-called "CIA - triad"): 

confidentiality, data integrity, availability. There are two types 

of encryption: asymmetric and symmetric. The essence of the 

second is that one key can both encrypt and decrypt. 

Asymmetric works exactly in the opposite way, you need 

different keys for encryption and decryption 

Therefore, security of the key is an important security issue 

in the exchange of encrypted information, because in case of 

compromising the secret key, any cryptographic algorithm 

loses its meaning. It is also crucial to create a secure channel, 

is crypto-protected tunnels. 

Such cryptographically secure tunnel can be a P2P chat that 

does not store text and passes it directly, but uses RSA for 

encryption and updates the keys for each new session. 

Ключові слова: криптографія, шифрування, канал, ключ, 

інформація, алгоритм.  

I. Вступ 

Потреба людства в обміні секретною інформацією 

виникла майже одночасно з писемністю. Згодом ця 

потреба переросла в науку, криптографію, що не 

припиняє розвиватися і по сьогоднішній день. Раніше 

криптографія використовувалася лише в інтересах 

держави, але з появою інтернету вона зацікавила і 

приватних осіб. Криптографія активно розвивалась в 

середньовіччя, коли дипломати та купці шифрували 

свої повідомлення. Пізніше, в Епоху Відродження 

Френсіс Бекон описав 7 методів прихованого тексту а 

також запропонував двійковий метод шифрування. В 

роки Першої світової війни криптографія була 

визнана як інструмент, що використовується під час 

ведення бойових дій. Під час Другої світової війни 

криптографія стала однією з причин розвитку 

комп’ютерних систем. Шифрувальна машина 

«Енігма» та «Бомба Тюрінга» показали необхідність 

розвитку криптографії як науки та можливість 

автоматизації процесів шифрування та дешифрування 

даних за допомогою обчислюваної техніки. В 

простому сенсі криптографія присвячена 

шифруванню та дешифруванню повідомлення між 

двома окремими сторонами.  

II. Основна частина 
На сьогоднішній день криптографія стала основою 

комп’ютерної та інформаційної безпеки. 

Криптографія дозволяє забезпечити усі три з основ 

інформаційної безпеки (так звану «CIA - тріаду»): 

1. Конфіденційність – лише авторизовані 

користувачі можуть отримати доступ до інформації. 

2. Цілісність даних (Integrity) – інформація повинна 

бути цілісною та не мати пошкоджень та змін з боку 

третьої сторони. 

3. Доступність – інформація повинна бути в 

постійному доступі для авторизованих користувачів. 

Алгоритми шифрування можна розділити на 

алгоритми симетричного та асиметричного 

шифрування. В алгоритмах симетричного 

шифрування, зазвичай, використовується той самий 

ключ, за допомогою якого шифрували дані, чи ключ 

який пов’язаний із основним ключем простим  

співвідношенням. В алгоритмах асиметричного 

шифрування використовується ключ шифрування k1, 

який легко обчислюється з ключа k2 таким чином, що 

зворотне обчислювання неможливе. Головною 

умовою для використання симетричних алгоритмів є 

те, що обидві сторони заздалегідь знають алгоритм 

шифрування та ключ, без яких інформація не буде 

мати сенсу. Асиметрична криптосистема побудована 

на парах чисел, одно з них – відкритий ключ, за 

допомогою якого будь-хто може зашифрувати дані. 

Для розшифрування необхідно мати другий ключ, 

який тримається в таємниці.  

III. Висновок 
 Отже, важливим питанням безпеки в обміні 

зашифрованою інформацією є безпека ключа, адже у 

випадку компрометування секретного ключа будь-

який криптографічний алгоритм втрачає свій сенс. В 

такій ситуації сторонам необхідно заздалегідь 

обмінятися ключем через захищений канал зв’язку. 

Захист даних в процесі передачі по відкритим 

каналам ґрунтується на побудові віртуальних 

захищених каналів зв'язку - криптозахищених тунелів. 

Тунель є з'єднанням, проведеним через відкриту 

мережу, по якій передаються криптографічно 

захищені пакети повідомлень. Таким криптографічно 

захищеним тунелем може стати P2P чат, що не 

зберігає текст та пропускає його напряму, а для 

шифрування використовує RSA та оновлює ключі для 

кожного нового сеансу зв’язку. Також такий чат не 

зберігає історії повідомлень, що дозволяє повністю 

унеможливити виток інформації після закінчення 

сеансу зв’язку. Для створення такого каналу зв’язку 

можливо використовувати бібліотеку з відкритим 

кодом cryptico.  

Література 
[1] Aumasson, J. (2017). Serious Cryptography: A 

Practical Introduction to Modern Encryption. No 

Starch Press. 

[2] Singh, S. (2000). The Code Book: The Science of 

Secrecy from Ancient Egypt to Quantum 

Cryptography (Reprint ed.). Anchor. 

[3] Martin, K. (2020). Cryptography: The Key to Digital 

Security, How It Works, and Why It Matters (1st 

ed.). W. W. Norton & Company. 

[4] Kahn D. The Codebreakers – The Story of Secret 

Writing. — Simon and Schuster,1996. — 1200p 

[5]. Fred Cohen A Short History of Cryptography — 

1987. 



  149 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

Вплив кібернетичних атак на 

інформаційну систему 
 

Сергій Толюпа1, Олександр Успенський2, 

 Андрій Кулько3, Олег Кулініч4 

 
1,3. Кафедра кібербезпеки та захисту інформації, 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, УКРАЇНА, м.Київ, Богдана Гаврилишина, 24,     

E-mail: tolupa@i.ua  

2, 4. Спеціальна кафедра, Інститут спеціального зв’язку та 

захисту інформації Національного технічного університету 

України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4, 

E-mail: uspensky@ukr.net  

 

Анотація - На сьогодні системи виявлення вторгнень 

і атак зазвичай являють собою програмні або апаратно-

програмні рішення, які автоматизують процес 

контролю подій, що відбуваються в інформаційній 

системі або мережі, а також самостійно аналізують ці 

події в пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки 

кількість різних типів і способів організації 

несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні 

роки значно збільшилася, системи виявлення вторгнень і 

атак побудованих на методах інтелектуального аналізу 

даних стали необхідним компонентом інфраструктури 

безпеки інформаційних систем й мереж.  

Ключові слова: атака, вторгнення, сигнатура, трафік, 

інформаційна система. 

I. Вступ 

Кібербезпека являє собою стратегічну комплексну 

проблему будь-якої держави, яка передусім 

стосується економіки країни, особливо електронної 

промисловості, в тому числі питань розвитку 

інфраструктури електронних комунікацій, технологій 

кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, 

визначення заходів щодо боротьби з 

кіберзлочинністю та кібертероризмом тощо.  

Метою кіберзахисту залишається запобігання 

будь-яким кібератакам, які можуть бути як 

цілеспрямованими, так і абстрактними.  

II. Основна частина 

Україна досі залишається принципово уразливою 

у сфері використання сучасних ІТ, і не останню роль 

у цьому відіграє надмірно широке запровадження 

іноземних програмних продуктів та використання 

матеріально-технічної бази іноземного виробництва. 

Саме тому актуальними є проблеми створення 

національної операційної системи, відновлення 

вітчизняних потужностей з виробництва матеріально-

технічної телекомунікаційної бази, стимулювання з 

боку держави створення національного антивірусу.  

За таких умов діяльність держави має бути 

спрямована, передусім, на розробку вітчизняної 

інноваційної продукції, що може бути використана з 

метою посилення кібербезпеки; запобігання 

правопорушенням та їх припинення у сфері державної 

безпеки у вітчизняному кіберпросторі; запобігання 

втручанню у внутрішні справи нашої держави і 

нейтралізації посягань на її інформаційні ресурси з 

боку інших держав та угруповань; розширення 

технічних і технологічних можливостей, наукового та 

людського потенціалу державних органів, які 

відповідно до покладених на них завдань 

безпосередньо виконують функції щодо забезпечення 

безпеки кіберпростору України; координацію заходів 

щодо забезпечення кібербезпеки її суб’єктами 

відповідно до їх призначення та повноважень [1].  

Як показує практика заходів, які приймаються в 

сфері кіберзахисту держави, на сьогодні виявляється 

недостатньо. Випадки кібератак в Україні і далі 

продовжують рости. Причиною цього безумовно є те, 

що поряд з антитерористичною операцією на Сході, 

проти України ведеться повномасштабна кібервійна. 

Відповідно до експертних висновків, за більшістю 

кіберзлочинів в нашій державі стоять російські 

спецслужби, які намагаються всіляко нанести шкоду, 

та вивести з ладу найважливіші об’єкти 

інфраструктури України. 

На жаль, на сьогодні доводиться констатувати, що 

правоохоронним органам рідко вдається передбачити 

кібератаки та попередити державні органи про 

можливі кіберзагрози. Їх діяльність більше нагадує 

«гасіння пожеж», аніж їх недопущення. Таку 

обставину можна пояснити відсутністю необхідної 

кількості кваліфікованих кадрів в правоохоронних 

органах, невеликим рівнем підготовки діючих 

спеціалістів в сфері кібербезпеки, неконкурентною 

оплатою їх праці в порівнянні з їх цивільними 

колегами. 

Україна послідовно виходить з того, що 

кібернетичний простір є відкритим простором,  

відкритим до інновацій, вільного розповсюдження 

ідей, інформації та обміну думками. Заходи із 

забезпечення кібернетичної безпеки жодним чином не 

можуть суперечити принципу гарантування прав та 

свобод українських громадян, в тому числі права на 

недоторканність приватного життя та свободи 

спілкування. 

На сьогодні системи виявлення вторгнень і 

кібератак зазвичай являють собою програмні або 

апаратно-програмні рішення, які автоматизують 

процес контролю подій, що відбуваються в 

інформаційній системі або мережі, а також 

самостійно аналізують ці події в пошуках ознак 

проблем кібербезпеки. Оскільки кількість різних 

типів і способів організації несанкціонованих 

проникнень в чужі мережі за останні роки значно 

збільшилася, системи виявлення кібератак (СВКбА) 

стали необхідним компонентом інфраструктури 

безпеки більшості організацій.  

Взагалі кажучи, сучасні системи виявлення 

вторгнень і кібератак ще далекі від ергономічних і 

ефективних, з точки зору безпеки рішень. 

Підвищення ефективності ж слід ввести не тільки в 

області виявлення зловмисних дій на інфраструктуру 

захищених об'єктів інформатизації, але і з точки зору 
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повсякденної експлуатації цих засобів, а також 

економії обчислювальних та інформаційних ресурсів 

власника даної системи захисту [2]. 

Розглянемо один з ефективних методів виявлення 

вторгнень та кібератак, який основується на 

сигнатурному підході. Сигнатурні методи дозволяють 

описати кібератаку набором правил або за допомогою 

формальної моделі, в якості якої може 

застосовуватися символьний рядок, семантичне 

вираження на спеціальній мові й т.п. Суть даного 

методу полягає в використанні спеціалізованої бази 

даних шаблонів (сигнатур) кібератак для пошуку дій, 

що підпадають під визначення "кібератака". 

Сигнатурний метод може захистити від вірусної 

або хакерської кібератаки, коли вже відома її 

сигнатура і вона внесена в базу даних СВКбА. Тобто, 

коли мережа переживає перший напад ззовні, перше 

зараження ще невідомим вірусом і в базі просто 

відсутня сигнатура для його пошуку, сигнатурної 

СВКбА не зможе сигналізувати про небезпеку, 

оскільки вважатиме атакуючу діяльність легітимною. 

Більшість існуючих програмних продуктів, які 

заявляють про використання сигнатурного методу, на 

самому ділі реалізують якраз найбільш примітивний 

спосіб сигнатурного розпізнавання. Багато системи 

позиціонуються як призначені для виявлення 

кібератак в інформаційних системах на основі 

інтелектуального аналізу мережевих пакетів. 

Сигнатурний метод реалізований як алгоритм, який 

досліджує лише динаміку розвитку кібератаки, 

заснований на автоматі станів для оцінки сценарію 

розвитку атаки. За задумом такий підхід повинен 

дозволити відстежити динаміку розвитку кібератаки 

відповідно до дій зловмисника, при цьому в якості 

модуля збору даних можуть використовуватися навіть 

самі системи виявлення кібератак [3]. 

Таким чином, ефективність робота сигнатурної 

СВКбА визначають три основні чинники: 

оперативність поповнення сигнутарної бази, її 

повнота з точка зору визначення сигнатур кібератаки, 

а також наявність інтелектуальних алгоритмів 

зведення дій атакуючої сторони до деяких базових 

кроків, в рамках яких відбувається порівняння з 

сигнатурами. 

Системи виявлення атак, як і більшість сучасних 

програмних продуктів, повинні задовольняти ряду 

вимог. Це і сучасні технології розробки, і 

орієнтування на особливості сучасних інформаційних 

мереж і сумісність з іншими програмами. Щоб 

зрозуміти, як правильно використовувати СВКбА, 

потрібно чітко представляти, як вони працюють і які 

їх вразливі місця. 

Сьогодні методи виявлення аномалій являються 

пріоритетними у побудові систем виявлення 

кібератак. Найпопулярнішими серед них можна 

виділити чотири підгрупи, а саме: статичне виявлення 

аномалій, виявлення засноване на інтелектуальному 

аналізі даних, виявлення засноване на існуючих 

знаннях, виявлення на основі машинного навчання. 

Також в більшості класифікацій відсутні гібридні 

методи, які стрімко досліджуються сьогодні і являють 

собою синтез сигнатурного методу і методу 

виявлення аномалій. 

В залежності від архітектури СВКбА виділяють 

системи, на якій виконується програмне забезпечення 

(host) і системи, за якими спостерігають (target).При 

розгортанні СВКбА важливо знати, які технології 

використовуються в побудові інформаційної системи. 

Адже дротові мережі, порівняно з бездротовими, 

використовують різні і специфічні методи безпечної 

передачі, наприклад, шифрування. Тому фізична 

мережа передачі даних відіграє важливу роль у 

проектуванні систем виявлення кібератак.  

Кібернетичні атаки на інформаційну систему 

реалізуються головним чином за рахунок даних 

кібератак: аналіз мережевого трафіку, сканування 

мережі, загроза виявлення пароля, підміна довіреного 

об'єкту мережі і передача по каналах зв'язку 

повідомлень від його імені з привласненням його прав 

доступу, нав'язування помилкового маршруту мережі, 

несанкціоноване введення об'єкту  мережі, відмова в 

обслуговуванні, видалений запуск додатків. Ці 

загрози можуть проявлятися у вигляді як навмисних, 

так і ненавмисних помилок, збоїв і відмов техніки і 

програмного забезпечення, шкідливого впливу зі 

сторони злочинних структур і кримінальних 

елементів. 

III. Висновки 
Аналізуючи дані положення про здійснення 

кібернетичних атак, можна дійти висновку, що 

розглянуті вище можливості захисту даних не будуть 

у повній мірі ефективні якщо їх не використовувати у 

єдиному комплексі.  

Засоби виявлення кібернетичних атак 

забезпечують одержання  даних з мережі про 

зловмисну активність в зрозумілу інформацію, яка 

може бути використаний для усунення підтверджених 

порушень безпеки і забезпечення відповідності 

нормативним документам. Набір зручних у 

використовуванні апаратних засобів віддзеркалення 

загроз дозволяє адміністраторам централізований 

знаходити,  визначати пріоритетність і відображати 

загрози за допомогою вже упроваджених в 

інфраструктуру мережних пристроїв і пристроїв  

захисту.  
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Анотація - Програмні та програмно-апаратні засоби 

захисту корпоративних мереж продовжують 

розвиватися разом з шкідливим ПЗ на противагу. Проте 

все рівно немає організованої огляду ключових деталей та 

класифікації цих рішень для безпеки мережі організації. 

Метою даної роботи є аналіз сучасних рішень в сфері 

інформаційної безпеки підприємства. 

Ключові слова – корпоративна мережа, шкідливе 

програмне забезпечення, інсайдери, атаки, рішення із 

захисту. 

I. Вступ 

З плином часу ідеї кіберзлочинців стають все 

витонченішими. Доопрацьовуються нові віруси, 

модифікуються старі, віруси-вимагачі отримують 

новий функціонал від троянських коней. Управління 

зловмисним ПЗ переноситься в стандартні для 

нинішнього інформаційного суспільства канали 

комунікації - месенджери. Так, наприклад, на 

відповідних майданчиках в мережі Інтернет можна 

придбати доступ до трояну віддаленого доступу T-

RAT, управління яким відбувається за допомогою 

відомого месенджера Telegram [1]. 

Разом з цим технології захисту теж 

удосконалюються, і список продуктів для безпеки 

зростає і змінюється. 

II. Сучасна корпоративна мережа 

На сьогоднішній день сучасна корпоративна 

мережа зазвичай побудована на клієнт-серверній 

архітектурі, яка розподілена на декілька географічно 

незалежних місць, між котрими завжди може встряти 

представник третьої сторони  - зловмисник. 

Огляд корпоративної мережі з точки зору 

необхідних точок для захист дав наступні результати: 

 Наявність одного або декількох підключень до 

мережі Інтернет 

 У кожній мережі можуть бути критично важливі 

сервери, які необхідні для зовнішніх 

користувачів, співробітників та підрядчиків 

 Розмаїття пристроїв для роботи охопило і 

смартфони з планшетами 

 Середній бізнес наразі може налічувати більше 

100 сервісів, необхідних для роботи різних 

підрозділів 

 Аудит корпоративної мережі вміщує в себе збір 

великої кількості логів 

 Зміна деяких складових мережі (програмних чи 

апаратних) несе за собою редагування інших 

складових 

 Велику кількість інформаційних систем 

всередині організації необхідно підтримувати 

кваліфікованими спеціалістами, які виступають 

зовнішніми користувачами зазвичай 

III. Рішення у сфері захисту 
інформаційних систем  
корпоративної мережі 

Забезпечення безпеки тільки на периметрі давно 

вже сприймається керівниками внутрішніх служб 

інформаційної безпеки підприємства як не 

недостатній рівень. Просунуті атаки задіюють 

унікальне шкідливе програмне забезпечення з 

розрахунку на те, система захисту організації не 

зможе детектувати дії порушника. За [2] відсоток 

атак, спричинених діями інсайдерів становив 47%, що 

є величезною долею. Тому приділяючи увагу 

зовнішньому порушнику слід не забувати і про 

внутрішнього. 

Аналіз поточного ринку щодо захисту інформації 

в корпоративних мережах привів нас до наступної 

класифікації рішень, що відображена в Табл. 1. 

ТАБЛИЦЯ 1 

КЛАСИФІКАЦІЯ РІШЕНЬ 

Безпека даних 

Запобігання витоку інформації 

Безпека баз даних 

Моніторинг доступу до файлів 

Безпека 

кінцевих 

пристроїв 

Безпека хостів 

Управління мобільними 

пристроями 

Контроль цілісності 

Мережева 

безпека 

Брандмауер для веб-додатків 

Захист від сучасних мережевих 

загроз 

Безпека електронної пошти та 

веб-серфінгу 

Захист від APT 

атак 

Обманний підхід / Пастки 

Виявлення вторгнень 

Хмара як засіб захисту від 

невідомих загроз 

Захист 

віртуальної 

інфраструктури 

Захист віртуальної 

інфраструктури 

Резервне копіювання даних 

Управління 

ідентифікаціями 

і правами 

доступу 

Управління ідентифікацією 

користувачів 

Управління привілейованими 

обліковими записами 

Технологія єдиного входу 
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Управління 

ризиками та 

вразливостями 

Управління інформацією і 

подіями безпеки 

Управління мережевими 

вразливостями 

Управління вразливостями 

додатків 

Розвідка та 

розслідування 

Розвідка на основі відкритих 

джерел 

Управління розслідуваннями 

Комп'ютерна криміналістика 

Рішення з безпеки даних здатні відслідковувати 

критично важливу інформацію у всіх трьох станах (в 

русі, спокої, дії). За допомогою перегляду усіх даних, 

які передаються портах і протоколах організації, 

відслідковування IP адрес, з яких відбувся запит на 

доступ до інформації, перегляду активних дій 

співробітників на робочому місці, маскування та 

шифрування конфіденційних даних, визначення права 

власності на дані, осіб, що мають доступ до 

конфіденційних даних, виявленню закономірностей 

активності, що свідчать про наявність шкідливих 

програм, таких як криптографічні програми, збору 

всіх або окремих файлових операцій досягається ціль 

класу рішень. 

Безпека кінцевих пристроїв базується на 

наступних функціях: 

 Моніторинг і збір даних про діяльність з 

кінцевих точок, які можуть вказувати на загрозу 

 Аналіз цих даних для виявлення характерних 

особливостей загрози 

 Автоматичне реагування на виявлені загрози для 

їх усунення або стримування, а також 

повідомлення співробітників служби безпеки. 

 Засоби криміналістики і аналізу для вивчення 

виявлених загроз і пошуку підозрілих видів 

діяльності 

 Централізоване управління конфігураціями 

пристроїв 

Рішення з мережевої безпеки включають такі 

функції: 

 Фільтрування трафіку на основі протоколів, IP 

адрес, портів, внутрішніх користувачів 

організації, баз Spam DNS 

 Глибокий аналіз пакетів даних 

 Дешифрування SSL/TLS 

 Контроль додатків 

 Аналіз електронної пошти з підтримкою DKIM, 

BATV, SPF 

 Та інше 

Захист від APT атак побудований в основному на 

технології Sandbox. А рівнем вище будуть пастки та 

обманки, ціль котрих заманити ПЗ порушника у 

контрольовану зону. Вона зазвичай відокремлена від 

насправді цінних ресурсів корпоративної мережі, 

проте дуже схожа на них. Всередині ПЗ піддається 

сигнатурному на поведінковому аналізу. Разом із 

штучним інтелектом та машинним навчанням дані 

технології можуть дати оцінку діям порушника. 

Функції рішень із захисту віртуальної 

інфраструктури схожі на ті, що зазначено вже вище: 

наявність брандмауера, списків Web Reputation, 

модулів Intrusion Prevention, Anti-Malware, Application 

Control, моніторингу цілісності й інші. Але 

особливістю є безагентний режим, котрий працює на 

рівні системи віртуалізації – кінцеві точки 

комунікують не з додатковим ПЗ, встановленим на 

кожній операційній системі, а з додатком на 

гіпервізорі, що розвантажує кінцеві пристрої. 

Управління ідентифікаціями і правами доступу – 

широка категорія рішень, котра спрямована більше на 

захист від інсайдерів, але завжди є ймовірність зламу 

акаунтів одного із співробітників зовнішнім 

порушником. В основі лежить централізоване 

управління правами внутрішніх і зовнішніх 

співробітників організації, доступом до 

інформаційних систем підприємства, механізми 

авторизації  та простеження активності користувачів в 

них. 

Перша частина категорії управління ризиками та 

вразливостями відповідає за збір інформації від 

мережевих програмних, програмно-технічних систем, 

кінцевих пристроїв і базовий аналіз на можливість 

здійснення атаки на корпоративну мережу. Друга та 

третя частини шукають вразливості сигнатурним 

методом та за допомогою скриптів Proof-of-Concept, 

що підтверджують наявність вразливостей. 

Розвідка допомагає службі безпеки організації 

виявити можливих ворогів у бізнесі, які можуть 

нанести атаку на корпоративну мережу чи зробити 

вклад в її здійснення. Відбувається пошук інформації 

в мережі Інтернет: загальна інформація про компанію, 

оприлюднені сервіси для користування, дані 

співробітників, інформація щодо внутрішньої мережі 

контрагента. А рішення з розслідування 

кіберінцидентів привносять деталізацію та 

візуалізацію негативної ситуації, що трапилася. 

IV. Висновки 

В першому розділі наведені особливості сучасної 

корпоративної мережі с точки зору місць, що 

потребують захисту. 

Класифікація та огляд програмних та програмно-

апаратних рішень представлені у другому розділі. 

Опис продуктів із захисту інформаційних потоків і 

ресурсів корпоративних мереж виконано наскільки це 

можливо, спираючись на методи та технології 

захисту, які лежать в основі рішень. 

Література 
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Abstract  - Abstract the problems of getting the information 

where announced immediately after they appeared, and they 

were urgently needed to develop the development of the 

people’s suspension. 

A particular problem related to the development and 

development of computerized global Internet networks, the 

exchange of information through them, fixing the individual's 

personal data before the management of the suspension in 

other spheres. 

Such witnesses like “cyber space”, “cybercrime”, 

“cybersecurity”, “cyber weapon” just started to actively use in 

the middle of the wide hall and in mass media actually from 

the mid-1990s. International normative legal acts are widely 

used to understand “cybercrime” and pro-legal activities 

associated with him [1]. There are close to 750 thousand 

potential porters-cybercrime from the closest children. There is 

a growing need for development and implementation of system 

calls, such as software, technological, technical, and 

organizing and personnel problems to get the information 

space of the state. 

In addition, the main methods of that kind of unauthorized 

access to information computers seen hackers and cyber 

security tools seen. Look out for ways to get rid of the current 

software security and tools. 

Ключові слова – кіберзагроза, хакер, тестування, 

кібербезпека, інструменти, вразливості, захист, пен тест. 

I. Вступ 

Що таке етичне тестування на злом та 

проникнення? 

Етичний хакер - це експерт з інформаційної 

безпеки, який систематично намагається проникнути 

в мережу або комп’ютерну систему чи мережу, щоб 

виявити вразливі місця безпеки, якими зловмисний 

хакер може зловживати. Ця робота вимагає подібного 

набору навичок, як зловмисний хакер, наприклад: 

Розсилка фішинг-листи (Send phishing emails) 

Грубі атаки підбору паролю (Brute-force password 

attacks) 

Периметральні порушення (Breach perimeters) 

Вразливості неправильної конфігурації системи 

(Exploit system misconfigurations) 

Зазвичай наймають етичних хакерів до того, як нова 

система почне діяти, і часто організації 

використовують схему винагороди: фінансова 

винагорода надається етичним хакерам, які 

демонструють докази вади системи. 

Тестування на проникнення - це специфічний тип 

етичного злому, який передбачає наймання 

сертифікованого професіонала для оцінки достоїнств 

вже існуючої системи. Зазвичай пен тестери 

отримують привілейовану інформацію та 

використовують її для виявлення недоліків, які можна 

використати. Ці тести включають: 

Тести веб-додатків 

Тести бездротової мережі 

Тести зовнішньої / внутрішньої мережі 

Ці пен тести, як правило, є більш 

систематизованими та проводяться у звичайний, 

заданий час, тобто до того, як буде випущена 

серйозна зміна програми.. 

Чи законний етичний злом? 

Етичний злом існує в цікавій юридичній сірій зоні. 

Деякі закони щодо етичного злому неоднозначні або 

не враховують усіх сценаріїв, з якими стикається 

етичний хакер. 

Основна відмінність між етичним та неетичним 

зломом - це згода. Хакер повинен мати дозвіл діяти, а 

організація повинна мати дозвіл клієнта на видачу 

конфіденційних даних. 

Найкращий спосіб захистити сторони - це підписати 

юридичну угоду, яка відповідає наступним чотирьом 

умовам: 

Заява про роботу (SOW) підписується як хакером, 

так і клієнтом. Це описує мету злому та те, які дії 

хакеру дозволено робити. 

Для захисту ділової інформації підписується NDA. 

Обидві сторони мають повну прозорість щодо 

очікувань та всіх вжитих дій. 

Обидві сторони підписують форму звільнення від 

відповідальності, щоб звільнити хакера від будь-якої 

відповідальності за ненавмисні результати. 

Види хакерів та термінологія 

Отже, ми знаємо, що етичні хакери використовують 

навички зловмисного хакера, щоб допомогти 

компанії. Але як щодо інших типів хакерів? Давайте 

дослідимо різні типи хакерів і дізнаємось, чим вони 

відрізняються від етичних хакерів. 

Білі хакери. Також їх називають етичними 

хакерами, це професійні фахівці / аналітики з питань 

безпеки та тестери проникнення, які співпрацюють з 

компаніями, галузями та комп’ютерними системами 

для розробки більш надійних систем безпеки. Вони 

повинні розуміти методологію зловмисних хакерів, а 

також існуючі законодавчі рамки, що визначають 

поточні протоколи безпеки. 

Чорні хакери. Це злісні хакери, які 

використовують слабкі місця для вигоди. Це люди, 

яких ми хочемо зупинити. Вони є хакерами, які 

шукають порушення даних зі зловмисними намірами, 

наприклад, розповсюдження шкідливих програм / 
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вірусів та зловмисний аналіз даних. Хакери "чорних 

капелюхів" часто здійснюють банківські шахрайства, 

вимагання, шантаж та крадіжку особистої інформації 

щодо користувачів мережі. 

Сірі хакери. Ці хакери можуть не використовувати 

дані для збитків, але вони використовують неетичні 

засоби, щоб зробити систему безпечнішою. Хакери з 

сірими капелюхами розуміють тонкощі хакерства і 

можуть використовувати їх для самообслуговування. 

Наприклад, несанкціонований хакер проникає на веб-

сайт і надсилає електронний лист технічному 

директору про виявлену ними слабкість. Ні, вони 

нікому не шкодять. Але так, вони порушують закон. 

Зелені хакери. Це хакери з обмеженим розумінням 

процесу і можуть використовувати очевидні методи 

для злому приватних даних та паролів. Їх зазвичай 

можна знайти в соціальних мережах, особливо на 

форумах в Інтернеті, щоб затримати нічого не 

підозрюючих користувачів. 

Сині хакери. Ці хакери, як правило, зловмисні 

щодо однієї компанії чи людини. Хакери цієї групи 

використовують свої навички для експлуатації 

конкретних людей з метою помсти. Синій хакер може 

мати політичну мотивацію. 

Червоні хакери. Це пильні хакери. Ці хакери 

намагаються зупинити зловмисних хакерів за 

допомогою таких речей, як віруси, ініціювати DoSing 

або навіть знищити комп'ютер зсередини. Їх надмірні 

методи спрямовані на те, щоб повністю закрити 

чорного хакера. 

Скриптовики. Це хакери, які мають дуже обмежені 

практичні знання щодо злому, але навчаються 

проникати в мережеві системи. Можливо, вони 

шукають дані з різних архітектур і покладаються на 

заздалегідь написаний код або програмне 

забезпечення для проникнення в мережу. 

ІІ. Огляд інструментів кібербезпеки: 

Ось десятка головних інструментів, що 

використовуються професіоналами в області 

кібербезпеки, і хлопцями, яким вони протидіють.. 

1. Metasploit Framework 

Інструмент перетворив хакерство в масове явище. 

Після випуску в 2003 році Metasploit Framework 

полегшив злом загальновідомих вразливостей. 

Metasploit продається (і використовується «білими 

капелюхами») як інструмент для тестування на 

проникнення. Однак з безкоштовною версією 

Metasploit новонавернені хакери як і раніше 

відточують майстерність. Завдяки доступним для 

завантаження модулів, які допускають комбінації 

експлоїта і виконується «корисного навантаження» 

(payload), хакери отримують миттєвий доступ до 

будь-якої системи з однієї з 2000 року 

каталогізованих вразливостей. Складні інструменти 

для криміналістичної експертизи доповнюють пакет. 

2. Nmap 

Nmap, або Network Mapper, більше 20 років 

залишається гнучким і корисним інструментом в 

арсеналі аналітиків мережевої безпеки. Nmap орудує 

пакетами TCP і UDP по мережі, як бог пінбола, 

ідентифікує хости, сканує відкриті порти і обходить 

відкриті неправильно налаштовані брандмауери. 

Завдяки віку, Nmap обзавівся масою допоміжних 

інструментів, таких як Zenmap GUI, інструмент 

налагодження Ncat і генератор пакетів Nping. 

3. OpenSSH 

OpenSSH – набір інструментів, які виправляють 

помилки утиліт мережевого рівня в більшості 

операційних систем Інтернету. Створений як частина 

куленепробивної OpenBSD, пізніше випробуваний і 

корисний OpenSSH швидко з'явився в інших UNIX-

реалізаціях. І став доступний як стерпний пакет для 

інших операційних систем. Шифрування і 

туннелювання утиліти OpenSSH сприймаються як 

належне більшістю користувачів. Але професіонали в 

галузі безпеки потребують знань про те, як 

створювати безпечні системи за допомогою OpenSSH. 

4. Wireshark 

Wireshark – де-факто стандарт інструментів аналізу 

мережевих протоколів. Програма перевіряє і аналізує 

пакети сотень протоколів, від всюдисущого TCP до 

екзотичного CSLIP. Завдяки вбудованій підтримці 

розшифровки зашифрованих протоколів, фільтрації і 

відображенню, Wireshark допомагає зануритися в 

поточну мережу і оголити атаки в режимі реального 

часу. 

5. Nessus 

Nessus – популярний сканер вразливостей, який 

утримує трон протягом десятиліть, незважаючи на 

появу нових суперників. Автоматичні перевірки 

відповідності справляються і з аудитом паролів, і з 

пошуком помилок в мережі. Звіти відразу ж 

привертають увагу до відкритих вразливостей. Nessus 

об'єднують з Nmap, щоб користуватися розширеним 

скануванням портів. А також з іншими інструментами 

управління, щоб створити кістяк системи мережевої 

безпеки. 

6. Aircrack-ng 

Aircrack – інструмент для злому Wi-Fi, який як і 

раніше залишається вразливим аспектом більшості 

комерційних мереж. Слабкі протоколи бездротового 

шифрування легко руйнуються атаками Aircrack WEP 

і WPA. Технологічна деаутентіфікація і помилкові 

атаки на точки доступу допомагають перевіряти 

безпеку. За допомогою перехоплень пакетів стежити 

за трафіком можна без здійснення явних атак. Ніхто зі 

співробітників служби безпеки бездротової мережі не 

обходиться без Aircrack-ng. 

7. Snort  

Snort виявляє вторгнення в мережу, виконує аналіз 

трафіку в реальному часі і реєструє пакети. 

Використовуючи набори правил, які оновлюються 

щодня, Snort зіставляє шаблони з сигнатурами атак і 

попереджає про можливі атаки. Ви можете 

налаштовувати запуску навіть при менш страшних 

діях, таких як сканування портів Nmap або спроби 

зняття відбитків операційної системи. 

8. John the Ripper 

John the Ripper – швидкісний зломщик паролів. 

Автоматично виявляє типи хешів для підбору і 

підтримує популярні формати шифрування, 
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включаючи DES, MD5, Blowfish. Однаково сильно б'є 

по паролям Unix, Kerberos і Windows LanManager. 

Використовує атаку по словнику або метод «грубої 

сили broot force». Перевірте хеші своїх паролів за 

допомогою John, або хакер зробить це за вас 

найближчим часом. 

9. Google 

Як би це не здавалось банальним, подумайте ще 

раз. Звичайно, Google рятує, коли приходить час 

досліджувати вірус, або з'являється обробка запитів. 

Робота без нього схожа на кошмар. Але Google також 

очолює найбільшу базу даних вразливостей, що 

включає ймовірні дірки в ваших серверах. Google-

хакер використовує інструменти пошуку для 

вивчення індексу Google неправильно налаштованих 

веб-служб або незаконних документів, які 

просочилися за межі брандмауера. При правильному 

налаштуванні рядку пошуку ви отримаєте миттєвий 

доступ до списків відкритих веб-ресурсів за вашою 

IP-адресою, невірно настроєним сторінок з паролями, 

незахищеним внутрішнім папок, доступність яких і 

гадки не мали. Через Google ви побачите цю 

інформацію очима противника. І здивуєтесь 

показаному. 

10. L0phtCrack 

У технологічному бізнесі старе знову стає новим. 

Комп'ютери з поділом часу перевтілюються в клієнт-

серверну архітектуру, нереляційні бази даних 

перероджуються в NoSQL, а древній зломщик паролів 

L0phtCrack відроджується. Створений хакерських 

колективом L0pht Heavy Industries в 1990-х роках, цей 

інструмент покинутий після злиття з Symantec. Але в 

2009 році автори і легенди кібербезпеки Mudge, Weld 

Pond і DilDog повторно придбали IP і оновили стару 

версію. Завдяки підтримці багатоядерності і 

багатопотоковості, підтримки 64-бітної архітектури і 

райдужним таблиць з просунутим попередніми 

розрахунком хешів, L0phtCrack знову зламує те, що 

не під силу John the Ripper. 

III. Висновки 

Способів захисту прикладного програмного 

забезпечення, набагато більше ніж вразливостей. 

Підсумуємо деякі основні ідеї: 

- Використовуйте сучасні, добре відомі 

програмні компоненти для виконання ризикованих 

операцій, таких як автентифікація, контроль доступу, 

криптографія, доступ до бази даних або аналіз XML. І 

переконайтеся, що ви правильно налаштували ці 

компоненти, наприклад, вимкнувши зовнішні 

сутності у вашому аналізаторі XML. 

- Використовуйте засоби безпеки, пропоновані 

вашою платформою, наприклад, захист CSRF. 

- Використовуйте засоби безпеки, пропоновані 

веб-браузерами, такі як HSTS, файли cookie SameSite 

та Політика безпеки вмісту. 

- Централізуйте засоби контролю безпеки, 

особливо автентифікацію та контроль доступу, щоб 

уникнути вразливостей, коли ви «забудете додати 

захист» до якоїсь функції контролера тощо. 

- Використовуйте брандмауер веб-додатків, 

щоб ускладнити пошук та використання багатьох 

класів вразливостей у вашому додатку. 

- Утримуйте свою програму, обмежуючи 

доступ до файлових, мережевих та системних 

ресурсів. 

- Модель загрози, щоб виявити небезпечні 

відносини довіри у вашій архітектурі, а потім 

розірвати їх. Це може включати, наприклад, політики 

управління джерелами, які порушують відносини 

довіри до цілісності робочої станції кожного 

розробника, та розумну архітектуру, щоб порушити 

повну довіру до веб-сервера, що не порушується. 

- Постійно стежте і складайте календарний 

план робіт, коли щось піде не за планом, згідно 

записів набагато швидше знайти проблему. 

- Використовуйте сканери перевірки 

вразливості: коду / зображення / залежності, як в 

середовищах розробки, так і в конвеєрі CI. 

- Навчіть розробників, архітекторів тощо про 

безпеку та залучіть до команди чемпіона з безпеки. 
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Анотація - розглянуто методи інтелектуального 

аналізу даних, основне завдання яких полягає у виявленні 

в даних неструктурованої інформації та подання її в 

наочному вигляді.  Проаналізовано сферу застосування 

даних методів та зроблено висновки стосовно 

перспектив їх використання в системах виявлення 

вторгнень та атак. Безліч параметрів для виявлення 

мережевих атак становить значний обсяг даних, що 

визначає можливість їх обробки саме методами 

інтелектуального аналізу даних. 

Ключові слова: атака, вторгнення, нечітка логіка, 

сигнатура, трафік, інформаційна система, кластеризація, 

опорні вектори, база даних, нейромережі, генетичні 

алгоритми. 

I. Вступ 

Слідом за розвитком інформаційних технологій з не 

меншою швидкістю з'являються нові загрози 

інформаційній безпеці, тому проблема захисту 

інформації залишається ключовим напрямком 

наукових досліджень. 

Одним з ключових засобів захисту обчислювальних 

систем є системи виявлення вторгнень (СВВ, Intrusion 

Detection System). Система виявлення вторгнень - це 

програма або програмно-апаратний засіб, 

призначений для виявлення фактів несанкціонованого 

доступу в обчислювальну систему або мережу. 

Системи виявлення вторгнень використовуються для 

виявлення різних видів шкідливої активності: 

мережевих атак проти безлічі сервісів; атак, 

спрямованих на підвищення призначених для 

користувача привілеїв, неавторизованого доступу до 

важливих системних і призначеним для користувача 

файлів, а також дій шкідливого програмного 

забезпечення (комп'ютерних вірусів, троянів і 

черв'яків). Традиційні СОВ працюють за схожою з 

більшістю антивірусних засобів сигнатурної схемою і 

стикаються зі схожими проблемами, що й інші засоби 

захисту. 

II. Основна частина 

 З розвитком інформаційних технологій особливо 

актуальною стала проблема обробки великих даних. В 

цьому випадку недостатньо простого статистичного 

аналізу, що викликає перехід до більш складного 

інтелектуального аналізу даних (ІАД). Основне 

завдання методів інтелектуального аналізу даних 

полягає у виявленні в даних неструктурованої 

інформації та подання її в наочному вигляді. Безліч 

параметрів для виявлення мережевих атак становить 

значний обсяг даних, що визначає можливість їх 

обробки саме цими методами ІАД. 

Основним засобом захисту інформаційно-

телекомунікаційних систем та мереж (ІТ-СМ) від 

інформаційно руйнівних впливів у вигляді 

кібернетичних вторгнень (КВ) є системи виявлення 

та/або запобігання вторгненням (СВВ/СЗВ/СВА), 

основна задача яких зводиться до оперативної їх 

ідентифікації (встановлення відповідності між 

об’єктом і його ідентифікатором (унікальним 

атрибутом) та в ідеальному випадку ініціювання 

ефективного захисного сценарію щодо припинення 

факту порушення конфіденційності, доступності та 

цілісності інформаційних ресурсів, сервісів. Практика 

застосування СВВ сформувала два напрямки протидії 

КВ: виявлення зловживань (Misuse detection) та 

виявлення аномалій (Anomaly detection). Перший 

підхід орієнтований на ви-явлення лише 

класифікованих (відомих) вторгнень на основі 

підходів синтаксичного по-рівняння відповідності 

структурних (сигнатур/патернів), інваріантних та 

кореляційних ознак виконуваного процесу (системи) з 

існуючою базою відомих шаблонів. Головними 

недоліками такого підходу є неможливість виявлення 

нових модифікацій КВ чи кібернетичних атак 

нульового дня (0-day) та неможливість автоматичного 

вводу нових шаблонів, що свідчить про їх достатньо 

малу ефективність. Другий підхід, навпаки, зводиться 

до задачі виявлення невідомих КВ на основі 

знаходження набору ознак, який не відповідає 

очікуваній поведінці об’єкта (користувача/системи) – 

шаблони характеристик, які не задовольняють 

визначеному поняттю нормальної поведінки 

фіксуються як аномалії [1]. 

Всі розробники систем виявлення атак і організації, 

які використовують СВА по-винні розуміти й вивчати 

їх класифікацію, щоб вибрати кращі рішення для 

систем захисту інформації. При дослідженні різних 

аспектів таксономії і застосуванні різних варіантів ми 

зможемо досягти більш високого рівня безпеки 

інформаційних систем [2]. 

При розробці і проведенні досліджень систем 

виявлення вторгнень однією з ключових завдань є 

вибір масивів даних, на яких буде проводитися 

тестування. Великі компанії-розробники в першу 

чергу орієнтуються на власні бази даних, 

спеціалізовані під конкретні завдання і область 

застосування. 

На сьогоднішній день можна виділити дві найбільш 

поширені тренувальні бази даних з відомими атаками 

- DARPA і KDD. 
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Тренувальна база даних DARPA (Defense Advanced 

Research Project Agency) була сформована в рамках 

досліджень можливостей різних систем виявлення 

вторгнень. Під час цього дослідження 

використовувалися дані мережевого трафіку і 

відомості від файлової системи для можливості 

ідентифікації змодельованих вторгнень, проведених 

фахівцями під час запису мережевих дампов. 

Тренувальні дані містять як реальний потік 

мережевого трафіку, так і спеціально змодельований 

фоновий трафік. Всі атаки були спрямовані на реальні 

обчислювальні системи. 

На відміну від тренувальних даних DARPA, база 

даних KDD містить не дампи мережевого трафіку, а 

оброблені відомості у вигляді масивів з 42 ключових 

значень. Дана база успішно застосовується багатьма 

дослідниками для аналізу застосовності різних 

математичних методів в завданню виявлення 

мережевих атак, в основному через можливість 

використання  

Найбільш загальна структура системи виявлення 

вторгнень, розроблена групою дослідників CIDF 

(Common Intrusion Detection Framework) [4], 

представлена на рис. 

1.

 
Рис.1 Загальна структура системи виявлення вторгнень 

Системи виявлення мережевих атак збирають 

інформацію з пакетів мережевого трафіку, системних 

журналів і показників функціонування системи. 

Традиційні системи виявлення мережевих атак 

будуються на сигнатурному підході: за допомогою 

набору правил або сигнатур, що формуються 

експертами і розміщені в базу вирішальних правил, 

описуються всі можливі сценарії і особливості атак. У 

цього підходу існує безліч відомих недоліків. За 

допомогою аналізу сигнатур неможливо виявити нові 

види атак, тому що база вирішальних правил не 

містить інформації про відповідну атаці. Процес 

аналізу сиг-натур для розподілених атак є вкрай 

складним завданням. Крім того, бази вирішальних 

правил популярних систем виявлення вторгнень 

практично є загальнодоступними, тому порушник 

може протестувати можливості приховування атаки. 

Перераховані проблеми підходу пошуку сигнатур 

змушують фахівців шукати альтернативні шляхи для 

організації захисту від мережевих атак. Одним з 

популярних напрямків досліджень є застосування 

різних методів ІАД в системах виявлення мережевих 

атак [5]. ІАД (інтелектуальний аналіз даних, 

глибинний аналіз даних) - сукупність методів ви-

явлення в даних раніше невідомих, нетривіальних, 

практично корисних і доступних інтерпретації знань, 

необхідних для прийняття рішень в різних сферах 

людської діяльності. В основі даних методів лежить 

припущення, що вся легітимна активність в системі 

може бути представлена у вигляді математичної 

моделі. Застосовувані для виявлення мережевих атак 

методи ІАД переслідують одну з наступних цілей: 

виявлення порушень; виявлення аномалій. 

Перші моделюють атаки і застосовують засоби 

класифікації, другі моделюють нормальну поведінку і 

виконують пошук винятків. 

При використанні методів ІАД для виявлення 

мережевих атак можна виділити на-ступні проблеми: 

дані, аналізовані системами виявлення, мають високу 

розмірність і об-сяг; вимога обробки даних в режимі 

реального часу; велика кількість шумів і 

невідповідностей в даних, що обробляються що 

викликають неадекватну реакцію методів 

інтелектуального аналізу даних. 

Звичайно протидіяти вторгненням і атакам 

основуючись тільки на одному з методів ІАД 

малоефективно, тому необхідно підійти до цього 

питання комплексно і побудувати інтелектуальну 

систему протидії вторгненням (рис. 2). При побудові 

такої інтелектуальної (експертної) системи 

пропонується вибрати нечітку модель. Це пов’язано з 

тим, що значна частина інформації про причини і 

джерела  атак може бути отримана тільки експертним 

шляхом або у вигляді евристичних описів процесів. 

Для визначення джерел атак система безпеки має бути 

представлена моделлю тієї інформаційної мережі на 

яку вона орієнтується.  Данна модель ділить завдання 

переміщення інформації між комп’ютерами через 

середовище мережі на кількість рівнів менш великих і 

легше вирішуваних підзадач. Кожна з цих підзадач 

вирішується за допомогою одного рівня мережі.  

Комплексна інтелектуальна система підтримки 

прийняття рішень для визначення вторгнень містить 

набір функціональних компонент, що дозволяють 

максимально автоматизувати і прискорити 

вироблення дій, що управляють, при зміні ситуації в 

системі безпеки (рис. 2).  

 
Рис.2 Структура інформаційної системи прийняття 

рішення для визначення вторгнень 

Сучасний підхід до побудови систем виявлення 

атак на інформаційні системи сповнений недоліків і 

вразливостей, що дозволяють, на жаль, шкідливим 
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впливам успішно до-лати системи захисту інформації. 

Перехід від пошуку сигнатур атак до виявлення 

перед-умов виникнення загроз інформаційної безпеки 

має сприяти тому, щоб докорінно зміни-ти дану 

ситуацію, скоротивши дистанцію відставання в 

розвитку систем захисту від систем їх подолання. 

Крім того, такий перехід має сприяти підвищенню 

ефективності управління інформаційною безпекою і, 

нарешті, більш конкретних прикладів застосування 

нормативних і керівних документів, що вже стали 

стандартами. 

III. Висновок 

Проведене імітаційне моделювання та застосування 

інтелектуальної системи підтвердило правильність  

вибору множини методів інтелектуального аналізу 

даних в якості побудови систем виявлення вторгнень. 

Так метод опорних векторів дозволив ідентифікувати 

більшість атак з результатом 96-98%. Метод головних 

компонент скоротив обсяг інформації, необхідної для 

класифікації мережевих пакетів, і підвищив 

швидкість формування модулів виявлення, але виявив 

проблему перенавчання. Методи кластеризації до-

зволили сформувати безліч модулів виявлення, 

виділивши типові фрагменти атак в окремі модулі 

виявлення і розбивши комплексні атаки на окремі 

модулі. Застосування нечіткої логіки підвищило 

результати роботи системи і дозволило класифікувати 

вектори, що мають різні мітки в навчальній вибірці. 
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Abstract  - The research of formal parameters of the original 

digital image-container, steganomessage is carried out in the 

work. Stegano message was obtained by means of single and 

double stegan conversion. The basics of the theoretical basis 

for estimating the value of the bandwidth of a hidden 

(steganographic) communication channel constructed using 

the LSB method are proposed. Taking into account the 

obtained research results after their quantitative evaluation 

will allow to build an appropriate steganoanalytical method, 

which the authors are currently working on. 

Ключові слова – стеганографічний метод, LSB-метод, 

пропускна спроможність, прихований канал зв’язку, 

стеганоаналіз, нормована відокремленість, сингулярне 

число.   

I. Вступ 

Сучасний розвиток стеганографії, численні наукові 

публікації в відкритих джерелах, які розглядають 

актуальні питання створення нових та удосконалення 

існуючих стеганографічних методів, привели до того, 

що ефективні засоби прихованої комунікації можуть 

опинитися у руках тих, чиї цілі є антидержавними, 

протизаконними, антигуманними [1], що робить тут 

критично актуальним питання ефективного 

стеганоаналізу [2].  

З практичної точки зору стеганоаналітика цікавить 

розв'язок трьох питань [2]: 

 Точний доказ факту наявності повідомлення в 

контейнері; 

 Визначення його довжини; 

 Визначення змісту прихованого повідомлення. 

Основною є перша задача [3], найбільш 

інформативною – третя, яка не має на сьогоднішній 

день задовільного рішення, розв'язку якої сприяє 

визначення/оцінка пропускної спроможності 

організованого стеганографічного каналу зв'язку 

(задача 2), чому і присвячена дана робота. 

Одним з найпоширеніших сучасних 

стеганографічних методів залишається метод 

модифікації найменшого значущого біта (Least 

Significant Bit (LSB-метод)) [2], який 

використовується в роботі для створення прихованого 

каналу зв’язку, де як контейнер розглядається 

цифрове зображення (ЦЗ).  

I. Мета та задачі дослідження 

При вирішенні питань стеганоаналізу добре 

зарекомендував себе загальний підхід до аналізу 

стану й технології функціонування інформаційних 

систем, заснований на матричному аналізі та теорії 

збурень [4]. 

Метою роботи є побудова основ теоретичного 

базису для оцінки величини пропускної спроможності 

прихованого (стеганографічного) каналу зв’язку 

(ПСПК), створеного з використанням LSB-методу, на 

основі загального підходу до аналізу стану й 

технології функціонування інформаційних систем, 

зокрема досліджень властивостей сингулярних чисел 

(СНЧ) блоків матриці ЦЗ. 

Для досягнення мети необхідно розв’язати наступні 

задачі: 

1. Виявити особливості зміни властивостей 

формальних параметрів ЦЗ при стеганоперетворенні  

в залежності від того, контейнером чи 

стеганоповідомленням воно є; 

2. Дослідити властивості формальних параметрів 

ЦЗ залежно від його формату, коефіцієнта якості для 

зображення в форматі з втратами, від величини 

ПСПК; 

3. Дослідити властивості формальних параметрів 

ЦЗ при одноразовому та дворазовому 

стеганоперетворенні за допомогою LSB-методу. 

III. Основна частина 

Нехай F – n×m-матриця, що є формальним 

представленням ЦЗ-контейнера, яка розбивається 

стандартним чином на непересічні l×l-блоки,  

довільний з яких далі позначається В; 

                    021  l...                  (1) 

- СНЧ В. Нехай   Tl,...,,  21 , де  

 Tl,...,,  21 , а   - норма вектора  . 

Нормована відокремленість СНЧ i  блоку В 

визначається як   

 isvdgapn ij
ji

min 


.               (2) 

 Показано, що нормована відокремленості 

максимального СНЧ (НВМСЧ), що визначається 

відповідно до (2), реагує по-різному на стиск ЦЗ з 

втратами, який використовується при експертизі ЦЗ, 

залежно від первісного формату зображення, 

коефіцієнта якості QF, який використовується при 

стиску, а також від величини ПСПК, що має сенс 

використовувати для оцінки ПСПК. Для дослідження 

особливостей цього реагування розглядається 

дискретна функція y(QF), яка ставиться у 

відповідність ЦЗ, визначає кількість його блоків, 

отриманих шляхом стандартної розбивки матриці, в 

яких збільшується НВМСЧ в результаті 

перезбереження ЦЗ в формат з втратами з різними 
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коефіцієнтами якості QF (наприклад, 

QF{1,2,…,100} для формату Jpeg, QF{1,2,…,20} 

для формату Jpeg2000). 

У даний момент з урахуванням величезних обсягів 

інформації, що передається по каналах зв'язку, ця 

інформація, у тому числі й ЦЗ, як правило, 

зберігається у форматах з втратами. Тому як 

контейнери далі розглядаються оригінальні ЦЗ в 

форматах з втратами, для визначеності – в форматі 

Jpeg. Враховуючи, що LSB-метод є нестійким до атак 

проти вбудованого повідомлення, сформоване за його 

допомогою стеганоповідомлення зберігається у 

форматі без втрат. 

При стеганоперетворенні Jpeg-контейнера за 

допомогою LSB-методу властивості СНЧ блоків ЦЗ із 

втратами починають «прямувати» до властивостей 

СНЧ блоків ЦЗ без втрат. Вбудова додаткової 

інформації (ДІ) в Jpeg-контейнер приводить до 

збільшення мінімальних СНЧ блоків, оскільки всі 

СНЧ є невід’ємними відповідно до  (1) і в 

оригінальному контейнері порівнянними з нулем [4]. 

Результатом стеганоперетворення є зменшення 

НВМСЧ у блоках, в які безпосередньо відбулася 

вбудова ДІ, і, як наслідок, збільшення ймовірності 

зростання НВМСЧ при перезбереженні ЦЗ у формат 

із втратами [5]. 

Розглянемо повторне стеганоперетворення ЦЗ-

стеганоповідомлення. Після вбудови ДІ в СП 

найменші СНЧ відповідних блоків, задіяних у 

повторному стеганоперетворенні, які вже не 

порівнянні з нулем у тих блоках, що були задіяні в 

первинному стеганоперетворенні, можуть як 

зменшитися, так і збільшитися, що може привести як 

до збільшення, так і до зменшення НВМСЧ. Повторна 

вбудова ДІ в СП у загальному випадку збільшить 

результуючу ПСПК, додатково збурюючи СНЧ, але 

відносна зміна найменших СНЧ блоків контейнера 

буде більше, ніж найменших СНЧ блоків 

стеганоповідомлення при однаковій збурній дії. 

Таким чином, кількість блоків, у яких зросте НВМСЧ 

при перезбереженні із втратами стеганоповідомлення, 

отриманого в результаті послідовного дворазового 

стеганоперетворення, хоча й буде більше, чим при 

перезбереженні первинного стеганоповідомлення, але 

ступінь цього збільшення буде менше, ніж ступінь 

збільшення при такому ж, але первинному 

стеганоперетворенні щодо порожнього контейнера. 

Ступінь збільшення буде тим менше, чим більше 

ПСПК первинного стеганоперетворення.  

В роботі для величини, що характеризує зміну 

значень дискретної функції y(QF), встановлена 

можливість  порушення монотонності, яке може 

спостерігатися на будь-якому кроці збільшення 

ПСПК первинного стеганоперетворення.  

В роботі встановлено:  

 Чим більше коефіцієнт якості оригінального ЦЗ в 

форматі з втратами, тим більше значення функції 

y(QF) для конкретного QF 75;  

 Чим більше ПСПК, що використовувалася для 

отримання стеганоповідомлення, тим більше 

значення  y(QF) для конкретного QF, тобто, чим 

більше ПСПК, тим вище (вздовж додатного 

напрямку осі ОУ) крива, що інтерполює 

дискретну y(QF), для відповідного 

стеганоповідомлення, тим «ближче» графік 

функції y(QF) для стеганоповідомлення, 

сформованого на основі контейнера в форматі з 

втратами, до y(QF) для відповідного 

оригінального ЦЗ у форматі без втрат; 

 Кількість блоків ЦЗ-стеганоповідомлення, для 

яких зросте НВМСЧ при перезбереженні з 

втратами, є більшою, ніж у ЦЗ-контейнері 

незалежно від формату (з/без втрат) контейнера. 

 Первинне стеганоперетворення ЦЗ, формальним 

матричним представленням якого є n×m-матриця 

ΔF змінює («піднімає» вздовж додатного 

напрямку осі ОУ графік) функцію y(QF) більше, 

ніж повторне стеганоперетворення з матрицею 

ΔF; 

 Чим вище ПСПК первинного 

стеганоперетворення, тим менше відмінність між 

відповідними функціями y(QF) для 

стеганоповідомлень, отриманих шляхом 

одноразового й дворазового стеганоперетворення, 

при цьому для повторної вбудови ДІ 

використовується одна й та сама матриця ΔF 

незалежно від ПСПК первинного 

стеганоперетворення.  

IV. Висновок 

В роботі на основі досліджень різниці у 

властивостях дискретної функції y(QF), яка 

визначає кількість блоків ЦЗ, в яких відбулося 

збільшення НВМСЧ в результаті перезбереження 

зображення в формат з втратами з коефіцієнтом 

якості QF, що є результатом подальшого розвитку 

загального підходу до аналізу стану й технології 

функціонування інформаційних систем, для 

оригінального ЦЗ-котейнера, стеганоповідомлення, 

отриманого за допомогою одноразового та дворазового 

стеганоперетворення, запропоновані основи 

теоретичного базису для оцінки величини пропускної 

спроможності прихованого (стеганографічного) каналу 

зв’язку, побудованого з використанням LSB-методу. 

Врахування отриманих результатів досліджень після їх 

кількісної оцінки дасть змогу для побудови відповідного 

стеганоаналітичного методу, над чим зараз працюють 

автори.  
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Анотація - показано, що забезпечення кіберстійкості 

критичної інформаційної інфраструктури, як стану 

критичної інформаційної інфраструктури, за якого 

забезпечується її спроможність надійно функціонувати 

та надавати основні послуги в умовах кіберзагроз 

являється актуальною задачею. Необхідним є здійснення 

оцінки кіберстійкості, порівняння з допустимим 

значенням, аналіз достатності кіберстійкості. Окремі 

організації використовують різні підходи до оцінки 

кіберстійкості, при цьому відсутня єдина методологія її 

побудови та методика вимірювання для об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури. 

Keywords - cyber resilience, critical information infrastructure 

objects, risk, cybersecurity, information system, cyber threat. 

VII. Introduction 

Nowadays, it is not possible to guarantee the complete 

security of any information system, including the critical 

information infrastructure object of the critical 

infrastructure object [1-3]. If previously the goal of 

cybersecurity was measures to prevent cyber intrusions, it 

is gradually transformed into the detection of 

cyberattacks, adequate and immediate response to them 

and the elimination of the consequences of these 

cyberattacks. There are tasks to minimize the recovery 

time of the information system in normal mode, ensuring 

the protection of vital components for its operation 

through redundancy, duplication, and so on. This is 

especially true for the critical information infrastructure 

objects of the critical infrastructure objects. Thus, the 

urgent task is to ensure the cyber resilience of critical 

information infrastructure, as a state of critical 

information infrastructure, which ensures its ability to 

function reliably and provide basic services in cyber 

threats [4]. 

VIII. Research results 

In accordance with [4], in order to assess the state of 

cyber protection of critical information infrastructure, 

state information resources and information the 

requirement for protection of which is established by law, 

and the readiness of units of review subjects, whose 

powers include ensuring cyber protection of critical 

information infrastructure objects, protection of state 

information resources and information, the requirement 

for protection of which is established by law, to effective 

and prompt response to cyber threats, prevention, 

detection and protection from cyberattacks and cyber 

incidents, elimination of their consequences, restoration 

of critical information infrastructure objects, an 

appropriate review is carried out. One of the tasks of the 

review is to analyze the cyber resilience of critical 

information infrastructure, as well as to plan measures to 

ensure cyber resilience of critical information 

infrastructure. 

In view of the above, it is necessary to assess cyber 

resilience, compare with the allowable value, analysis of 

the adequacy of cyber resilience. At the same time, 

research shows that some organizations use different 

approaches to assessing cyber resilience, and there is no 

single methodology for its construction and measurement 

methods for critical information infrastructure objects. 

Thus, the approaches of some organizations in assessing 

cyber resilience focus on creating a cycle of cyber 

resilience, while others propose to build and improve 

cybersecurity risk management systems. 

The most important factor in ensuring the cybersecurity 

of critical information infrastructure objects of the critical 

infrastructure objects is the creation of a cybersecurity 

management system, which should ensure the sustainable, 

durable and secure operation of critical infrastructure 

objects; environmental safety; protection of the interests 

of the individual, society and the state, as well as 

consumers of services [5]. 

The goal of stakeholders is to ensure that the level of 

cybersecurity of critical information infrastructure objects 

of the critical infrastructure objects, where threats and 

risks are reduced to a minimum acceptable level. 

Management provides a targeted impact on the object to 

maintain its characteristics at a given level. Management 

requires constant monitoring of the parameters that 

characterize the managed object, i.e. the functioning of 

the established system of control, monitoring and rapid 

response to changes in these parameters. 

As noted in [6], unpredictability, extreme uncertainty, 

and the rapid evolution of potential cyber threats make 

risk assessment efforts impossible to adequately address 

cybersecurity for critical infrastructure systems. For this 

reason, the traditional approach to strengthening cyber 

systems against identified threats has proved impossible. 

Cyber resilience issues play a key role in addressing the 

risks of cybersecurity, cyber threats and uncertainties 

associated with cyber threats. The level of cyber 

resilience of an information system or organization is 

determined by its ability to maintain or restore its basic 

functionality after a cyber attack. An information system 

with a sufficient level of cyber resilience is capable of [7]: 

- respond to regular and irregular cyber threats in a 

reliable, flexible (adaptive) way; 

- track what is happening, including their own 

productivity; 

- predict the risks of cybersecurity, cyber attacks, 

countermeasures; 

- to carry out training on own experience. 

In [8], cyber resilience is defined as the ability of a 

process, business, organization to anticipate, withstand, 

recover and develop in conditions of destructive actions, 

cyber attacks on information resources that are critical to 

functioning. The ability to detect cyber threats may also 

be included in this definition. These studies show that 

cyber resilience enables companies or information 
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systems to be resilient to changes in the cyber threat 

scenario by having reliable and adapted ways to counter 

cyber threats. One of the basic principles of ensuring the 

cyber resilience of an organization is that this 

organization uses its assets (people, information, 

technology and equipment) to support specific operational 

missions or critical services [9]. The application of this 

principle makes it possible to understand the capabilities 

of the organization in the implementation, planning, 

management, measurement and definition of practices and 

behaviors of operational resilience by studying the 

following ten domains [9]: 

- asset management; 

- control management; 

- configuration and change management; 

- vulnerability management; 

- incident management; 

- continuity of service management; 

- risk management; 

- management of external dependence; 

- training and awareness; 

- situational awareness. 

Studies show that it is possible to build an approach to 

cyber resilience using the full life cycle [10]: 

- preparation - analysis of the impact on business, 

analysis of compliance with standards, risk assessment; 

- identification - detection and assessment of 

vulnerabilities, analysis of the shortcomings of their 

business on IT requirements; 

- protection - processing of cybersecurity risks, 

business continuity management; 

- detection - detection of violations and their prevention 

in real time, incident management; 

- analysis - analysis of cyber threats, determination of 

priorities in countermeasures; 

- response - implementation of appropriate 

countermeasures, business resumption in accordance with 

the plan to ensure its continuity; 

- restoration - establishment of the regular mode of 

work of the organization, collection of data on cyber 

incident, development of measures for improvement of 

cyber resilience. 

Researchers note that cyber resilience is covered by the 

following international standards [10]: 

- ISO 31000 - an international standard that defines the 

basics of risk management; 

- ISO 27001 - an international standard that covers the 

information security management system; 

- ISO 22301 - an international standard that covers the 

business continuity management system; 

- ISO 22316 - international standard, new standard of 

"sustainability organization". 

Studies show that cybersecurity includes technologies, 

processes and controls designed to protect organizations 

and / or information systems from cyber threats in the 

form of cyber attacks. Ensuring cybersecurity involves 

reducing the risk of cyberattacks or the consequences that 

would result from the implementation of these 

cyberattacks. However, it should be noted that cyber 

resilience is a broader approach that encompasses 

cybersecurity, business continuity management. Cyber 

resilience is aimed at protecting against potential 

cyberattacks and ensuring the functioning of the 

organization or information system in the normal mode 

after a cyberattack.  

Conclusion 
Thus, it is shown that ensuring the cyber resilience of 

critical information infrastructure, as a state of critical 

information infrastructure, which ensures its ability to 

function reliably and provide basic services in cyber 

threats is an urgent task. It is necessary to assess cyber 

resilience, compare with the allowable value, analyze the 

adequacy of cyber resilience. Some organizations use 

different approaches to assessing cyber resilience, but 

there is no single methodology for its construction and 

measurement methods for critical information 

infrastructure objects. 
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Abstract - Hardware-based security mechanisms are 

becoming increasingly popular, but implementing these 

mechanisms correctly has proved difficult, thus undermining 

the root of security. This work introduces an effective way to 

formally verify important properties of such hardware security 

mechanisms and, consequently, determine the optimal 

mitigation strategies for each particular use case. 

The goal of the research that is reported in this paper was to 

understand the weaknesses of hardware-based devices and 

related software systems, in order to improve the necessary 

security mechanisms. The goal of the work is the creation of 

modern recognition system to identify hardware-based 

vulnerabilities and provide users with corresponding 

recommendations. Controlled test of the system was made in 

the frame of the research. Furthermore, in order to optimize 

the usability of the reports that the system generate, and the 

end users overall experience, the algorithmic core will be 

complemented with relevant machine learning elements. Thus, 

dedicated analysis routines will analyze the data that is stored 

in the database, also considering the newly entered data, will 

combine the available data and eventually add the required 

supplementary data to the database 

Keywords – hardware, security, machine learning, 

vulnerability identification, security issues. 

I. Introduction 

In computer science, there are various approaches and 

mechanisms that use the central processing unit (CPU) of 

the machines. The architecture of CPU is also important 

concerning the performance of cyber security processes. 

Thus, today’s popular automation and encryption 

mechanisms are using processor power in order to solve 

various cyber security-related problems. The design and 

implementation of efficient cyber security mechanisms 

essentially relies on the consideration of proper 

algorithmic cores. Therefore, in order to design security 

algorithms, which are both more efficient and more 

usable, different approaches are considered. Thus, the 

improvement of the efficiency and security of automation 

mechanisms can be realized by allowing the central 

processing unit of the machine work at the same time on 

some aspects of the system together with the relevant 

software components. Thus, the efficient usage of the 

CPU in order to optimize relevant cyber security 

mechanisms, involves that several factors must be taken 

into account.  

This broader scientific scope implies the considerations 

of several research topics, such as the physical 

implementation of the central processing unit, the 

effective computation of the data, and the methods 

concerning the data transmission during the 

communication with the software components, or with the 

end user. The paper is structured according to the 

following sections. The second section discusses about 

the security mechanism that are established at the level of 

the central processing unit. Furthermore, the essentials of 

the modern attacks that target the central processing unit 

are presented. Moreover, the relevant security mechanism 

that pertain to the scoper of the IoT are presented. 

Following, the novel recognition system of hardware-

based vulnerabilities is presented, and its practical 

performance is assessed. The last section describes the 

future development plans, and it also concludes the paper. 

II. Problem statement 

Considering the problematic of cyber security, the 

computational speed is one of the key problems that 

should be addressed. The architecture of the processor 

defines the features of the data processing, and in some 

cases the capabilities of the entire machine. Considering 

the various physical architectures, the processors might 

have some limitations, which may produce 

incompatibilities with some related systems, including the 

relevant security mechanisms. Furthermore, it is 

significant to note that the well-designed architecture of 

the central processing unit allows new hardware to be 

implemented in modern systems, like microarchitectures, 

and power saving central processing units. This implies 

that existing software can run on newer hardware 

platforms. But nowadays hardware-oriented attacks are 

quite popular. A big number of the hardware-based 

systems are vulnerable against even simple physical 

attacks and side-channel attacks. During side-channel 

attacks when as the input the message and the key are got 

and the standard crypto algorithm is used, we still can get 

the leakage of the cipher because of the hardware 

problems. The task of the work was to analyze the 

existing hardware oriented attacks, to calculate the data 

leakage caused by these attacks and to offer the 

techniques which can mitigate or eliminate this leakage. 

 

III. Review of literature 

Hardware-based attacks are rather popular today. The 

successful modern attacks using different hardware-based 

approaches are described in [1-3]. Attacks like side-

channel are successfully performed also on software 

implementation of different security mechanisms 

including cryptographic algorithms [4-7]. Even popular 

security systems might be vulnerable against hardware-

based attacks today. Different approaches can be used in 

such type of attacks [8-10]. New methods of hardware 
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attacks are developing. They use approaches like 

combining software and hardware to achieve better result 

during attack. For these purposes, different malicious 

hardware is developed [11-13]. The researches in the field 

of improvement of existing security mechanisms are 

performed. The authors offer novel versions of popular 

cryptosystems are offered [14-16]. But there is a lot of 

work to be done to achieve strong security level from side 

of hardware. Very important field of modern cyber 

security is IoT world. It means, that almost every single 

day new attack vector against IoT devices is made [17-

19]. 

IV. Materials and methods 

 

Several cryptographic modes of operations, such as the 

Galois/Counter Mode (GCM) algorithm, are using the 

computational power of the central processing unit in 

order to ensure the security of the system. The GCM 

algorithm is used in IPSec, the 802.1AE MAC security 

standard (MACsec), TLS 1.2 and SSH protocols for 

secure network communication. The mechanism relies on 

the usage of the AES-NI (built-in) instructions of the 

Intel® Architecture Processors. Engineers from Intel are 

actively working on improving this method, which will 

increase the efficiency of the security mechanisms, and 

make them adoptable in a broader range of real-world use 

case scenarios. The relevant optimizations belong to the 

following categories: micro-architectural optimizations 

and critical-path optimizations.  

Another interesting example of using the central 

processing unit in cyber security is Morpheus, which is 

the new CPU architecture that was developed at the 

University of Michigan in 2019. Considering the specific 

architecture of the Morpheus processor, it can block the 

attacks using a mechanism, which involves the encryption 

and random reshuffles of key bits of its own code and 

data twenty times per second. In principle, it is faster than 

the most efficient modern automated hacking mechanisms 

and, naturally, much faster than any human hacker can 

work. The Morpheus architecture can be used for 

different software and hardware platforms, including 

portable and IoT devices. This processor architecture is 

oriented towards the developers and the users, and it is 

based on randomizing the bits of data that are known as 

undefined semantics, which are the special parts of the 

CPU architecture that is concerned with the format and 

content of programmed application code. The Morpheus 

architecture cannot address all the cyber security issues, 

but its architecture is focused on protection against 

control-flow integrity attacks, such as buffer overflows.   

V. Experiments 

 Despite the development of modern security 

mechanisms, cyberattacks on different systems are 

performed almost every day. Attackers are attempting to 

use always more complicated and creative methods in 

order to achieve their goals. Consequently, it is immediate 

to observe that together with the development of modern 

software and hardware protection schemes, new attack 

vectors are created, so that even famous organizations 

become the targets of the hackers. There are a lot of 

hardware-oriented attacks today in different categories. 

Thus, the most common attacks that pertain mostly to the 

central processing unit are DoS attacks and CPU   side-

channel attacks.  

DoS attacks - The class of DoS attacks groups security 

threats that make proper operation of the central 

processing unit almost impossible. Thus, a DoS attack 

implies that a significant amount of the available 

processing resources are used, so that the performance of 

the central processing unit significantly decreases. The 

attacker can make the CPU to stop working altogether 

during entire DoS attacks. Such a drastic effect is 

achieved by keeping the resources of the processor, such 

as registers, functional and logical units in an awakened 

state. Consequently, the central processing unit is busy 

and cannot perform any additional tasks. In some cases, 

such an attack is favored by design flaws that pertain to 

the architecture of the central processing unit. thus, such 

attacks are performed using the power of external devices.  

The IoT devices represent a predilect target of the 

discussed attacks. Considering the classical DoS attacks, 

the hackers are taking control of different devices, 

including IoT settings. The attackers create logical 

structures from the affected IoT devices, which are called 

botnets, and they are sending many malicious requests to 

the victim, thus effectively creating the DoS attack. In the 

case of local central processing units, the attackers can 

also use special malware components, which make the 

architectural vulnerabilities of the CPU work for the 

hacker.       

CPU side-channel attacks - Classic side-channel attacks 

are based on breaking cryptography mechanisms and 

getting information from the physical implementation of 

the encryption system. Side-channel attacks are using 

leaked information of cryptographic mechanisms, such as 

timing information, electromagnetic leaks or power 

consumption. The typical example of a common side-

channel attack is represented by the ability to steal the 

encryption key, which can be achieved by the hacker 

spying on the power consumption of the target device. 

The side-channel attacks may also allow hackers to 

monitor the electromagnetic field of the computer screen 

or to perform an acoustic attack in order to record the 

sound of the target device’s keyboard in order to get 

corresponding passphrases.  

The central processing unit oriented side-channel attacks 

like bounds check bypass, can use the CPU cache as a 

side channel. This attack can be performed on Intel, IBM 

and on some of the ARM central processing units. During 

such an attack, hackers are extracting data from the cache 

memory of the processor. Consequently, the attacker can 

obtain access to critical data by allowing one process to 

extract information from the memory of another process 

that is active in the system. Furthermore, another central 

processing unit oriented side-channel attack uses the 

Rogue Data Cache Load (RDCL) vulnerability of modern 

Intel processors. This vulnerability allows the attacker to 

make user processes read the protected memory of the 
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kernel, thus effectively bypassing the security boundaries 

[1].   

Another central processing unit oriented side-channel 

attack is the ZombieLoad Attack, which primarily targets 

the recent versions of the processors that are released by 

Intel. The attack relies on microarchitecture data sampling 

vulnerabilities, which were used for related attacks on 

previews generations of Intel processors.  During a 

ZombieLoad Attack, the attacker gets access and read 

sensitive information saved in the central processing unit. 

The vulnerability is based on a feature that is offered by 

the processor, which attempts to predict future commands 

issued by the system, and this method is called 

speculative execution. This feature allows the central 

processing unit perform faster, but it may also allow 

attackers to intercept sensitive data, such as user 

information and passwords. Consequently, Intel released 

patches that address the vulnerabilities, but they also 

acknowledge that the respective mitigations cannot fully 

prevent leaks of sensitive data during the CPU oriented 

side-channel attacks, like the newer version of the 

ZombieLoad Attack. Furthermore, it is significant to 

mention that in a paper that was published in 2019, the 

ZombieLoad attach is described thoroughly. Thus, it is 

suggested that the ZombieLoad is not a traditional side-

channel attack, but it is rather assigned to the more 

specific category of data-sampling attacks [2]. 

Side-channel attack on practice - Nowadays side-channel 

attacks on microcontroller software are also very 

commonly used.  

 

V. Results 

Considering the existing problems that pertain to the 

hardware infrastructures, especially in larger 

organizations, it is extremely important to find a way in 

order to prevent the attacks on the devices, which in most 

cases are storing and transmitting confidential 

information. The ability to perform hardware-oriented 

attacks even remotely puts a large amount of systems at 

risk. It is natural to infer that hardware is a very important 

research direction in the field of cyber security, which 

needs a lot of attention from both the end users and the 

manufacturers [12]. Furthermore, it is essential to assure 

an efficient and precise management of the processes that 

are supported by specialized hardware, such as the IoT-

based systems, which control the industrial machines or 

perform the stores management. Thus, it is a complex 

process to create a standard security mechanism, which is 

applicable to any modern hardware-oriented system. The 

manufacturers that use the existing standards in order to 

build micro schemes and hardware parts, which are 

mainly managed by dedicated software components. The 

software may be created for a particular system or a group 

of systems [13]. Considering the particular system, the 

manufacturers use different dedicated cores, which 

usually is combination of hardware and software. The 

software management system is developed by the creators 

of the system. Considering the potential attack models, it 

can be dedicated that usually the system can be hacked 

using external hardware components, or even software 

components [14]. 

 

Conclusion 

 

 In the frame of the research, we tested our system on 

different devices and hardware-oriented software 

platforms that belong to different organizations. The 

testing period was four months long. Thus, the involved 

organizations have been testing their systems once in a 

month in order to provide us the data that is necessary to 

track the improvements of the assured level of security. 

The devices that are used every day in the different 

organizations for various purposes where tested using the 

presented system. Thus, it was used by the enrolled 

organizations, and the data that was collected generated a 

comprehensive list of recommendations.  
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Abstract – nowdays, in time of progressive development of IT 

technologies, search and identification of a person is very 

relevant. Because of this was delivered problem to develop an 

effective search system for control the precise movement of 

people. 

Ключові слова – ідентифікація людини, згорткова 

нейронна мережа, FMR, FRR, розпізнавання обличчя, 

порівняння признаків об’єктів, пошук людей, контроль 

переміщення людей. 

 

Ідентифікація людини завжди була актуальною 

темою у сфері захисту інформації та пошуку людей, 

тим паче у наш час, час прогресивного розвитку ІТ-

технологій. У зв’язку з швидким зростанням 

обчислювальних потужностей серверів, персональних 

комп’ютерів та телефонів розробляються нові 

системи для збирання, накопичення та обробки 

інформації. Однією з таких перспективних систем є 

система для пошук та ідентифікація людини за її 

фотографією. У даному випадку ідентифікація 

людини означає порівняння отриманого зображення з 

еталоном, отриманого зі заздалегідь створеної бази 

даних. 

Одним із суттєвих недоліків таких систем є 

недосконалість алгоритму порівння обличчя з 

еталоном, а також проблема  коректного 

розпізнавання обличчя під кутом. У класичній 

реалізації для цього необхідна величезна кількість 

зображень людини з різних кутів. Було поставлено 

задачу розробити систему ідентифікації людини з 

використанням одного зображення, прикладом якого 

може бути фото з паспорту. 

Для реалізації такої системи обрано такий різновид 

штучного інтелекту як багатошарова згорткова 

нейронна мережа [1] (далі ЗНМ). ЗНМ завдяки своїй 

будові та шарів згортки імітують роботу зорової кори 

тварин, як наслідок спеціалізуються на обробці 

візуальних даних. Вони широко застосовується для 

розпізнавання, розмежування та класифікації об’єктів 

на зображені. На відміну звичайних (повносвязних) 

багатошарових нейронних мереж ЗНМ потребує 

набагато менше ресурсів, обробляє зображення 

швидше та має більшу точність.  

Головною вимогою до таких систем при їх розробці 

є мінімізація FMR [2] (False Match Rate) – ймовірність 

помилкового збігу признаків, при достатньо низькій 
FRR [2] (False Rejection Rate) – ймовірність 

помилкового розпізнавання обличчя людини 

(помилка другого роду). 

Процес ідентифікації складається з 5 основних 

частин: 
1. ЗНМ, задача якої є знаходження обличчя на 

зображенні та його класифікація за положенням: ліва 

чи права сторона (положення голови, коли не видно 

одного ока), фронтальна сторона; 

2. алгоритм, який будує 3D модель обличчя на 

основі 2D зображення, створює для цієї моделі 

текстуру; 

3. алгоритм, який повертає модель обличчя 

фронтально та зберігає його 2D зображення; 

4. ЗНМ, яка виконує функцію створення 

унікального “відбитку” (вектору значень) обличчя на 

основі ключових точок та форм; 

5. алгоритм, який обчислює відстань між 

отриманим вектором та векторами з бази. Якщо 

відстань досить мала, то вважаємо, що на зображенні 

знаходиться саме ця, ідентифікована людина. 

Така система матиме наступні переваги: 

1. потребує набагато менше вхідної інформації 

для  ефективного розпізнавання; 

2. більша впевненість у розпізнаванні різних 

ракурсів фотографії людини; 

3. потребує лише 1 фотографію у базі для 

підтвердження особистості; 

4. обробка багатьох облич на одному 

зображенні; 

5. просте заповнення бази даних. 

 Така реалізація є менш вибагливою щодо 

обчислювальних ресурсів в порівнянні з 

конкурентами та потребує малої кількості інформації 

для ідентифікації людини.  

Висновок 
Дана система може бути використана 

правоохоронними органами для знаходження 

конкретної особи, відслідковування її переміщення за 

допомогою камер відеоспостереження. Також завдяки 

легкої інтеграції та нескладного налаштування її 

можна впровадити в існуючу систему захисту на 

будь-якому підприємстві як додатковий контроль 

перебування та переміщення людей на об’єкті при 

умові наявності системи відеоспостереження. 
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Анотація - Сьогодні, під час всесвітнього карантину, 

робочі місця стають все більш мобільними і виходять з 

під контролю інфраструктури корпоративної системи 

інформаційної безпеки. Все більше людей працюють з 

власних домівок, що погіршує ситуацію з безпекою 

організації в цілому та в рази збільшує ризик виникнення 

комплексних таргетованих загроз (англ. «advanced 

persistent threats», скор. «АРТ»). 

Keywords: розвинута атака, розширена стійка загроза, 

таргетована атака, advanced persistent threat, APT, Titan Rain, 

кібератака, кіберзагроза. 

I. Вступ 

Розширена стійка загроза (APT) - це  тривала та 

цілеспрямована кібератака,  при якій зловмисник 

отримує доступ до мережі і залишається 

невизначеним протягом тривалого періоду часу. 

Атаки APT ініціюються з метою крадіжки даних, а не 

заподіяння шкоди мережі цільової організації. 

Атаки APT, як правило, спрямовані на організації в 

таких секторах, як національна оборона, виробництво 

та фінансова промисловість, оскільки ці компанії 

мають справу з цінною інформацією, включаючи 

інтелектуальну власність, військові плани та інші дані 

урядів та підприємств. 

Метою більшості атак APT є досягнення та 

підтримка постійного доступу до цільової мережі, а 

не якнайшвидший вхід та вихід. Оскільки на 

проведення атак APT зазвичай витрачається багато 

зусиль та ресурсів, хакери, як правило, націлюються 

на цільові цілі, такі як національні держави та великі 

корпорації, з кінцевою метою крадіжки інформації 

протягом тривалого часу. 

Щоб отримати доступ, групи APT часто 

використовують вдосконалені методи атак, 

включаючи вдосконалені експлойти вразливостей 

нульового дня, а також  високоцільовий фішинг на 

спис  та інші  техніки соціальної інженерії  . Щоб 

зберегти доступ до цільової мережі, не виявившись, 

актори загроз використовують передові методи, 

включаючи постійне переписування шкідливого коду, 

щоб уникнути виявлення та інших складних методів 

ухилення. Деякі APT настільки складні, що 

вимагають від штатних адміністраторів підтримати 

скомпрометовані системи та програмне забезпечення 

в цільовій мережі. 

II. Основна частина 

Шкідливе програмне забезпечення, що 

використовується для втілення загроз постійно 

розвивається та стає складнішим для виявлення 

системами безпеки. Зазвичай, шкідливе ПЗ таємно 

проникає в мережу, часто прикріплюючись до 

робочих місць користувачів чи до з’ємних носіїв. 

Розглянемо три відомі АРТ атаки, що були 

реалізовані та мали великий суспільний резонанс. 

Завдяки цьому можна буде прослідкувати основні 

тенденції роботи та розвитку атак даного типу. 

АРТ атака Titan Rain. Дана атака була націлена на 

комп’ютерні системи в Сполучених Штатах Америки 

і продовжувалася протягом трьох років (2003-2006 

рр.). Назва була дана федеральним урядом США, який 

проводив розслідування стосовно атаки та виявив, що 

завдяки проведеній атаці було отримано доступ до 

багатьох комп’ютерних мереж оборонних підрядчиків 

США, включаючи мережі Lockheed Martin , Sandia 

National Laboratories , Redstone Arsenal і NASA. 

Офіційно заявлено, що під час атаки не було 

викрадено секретних відомостей, але викрадена 

несекретна інформація могла розкрити сильні та 

вразливі сторони оборони США. Вважається, що 

атака була проведена підрозділом 61398 Народно-

визвольній армії Китайської народної республіки. 

Дана атака стала прецедентом для розгортання 

можливої інформаційної війни між США та Китаєм.  

АРТ атака GhostNet. Ця атака була виявлена 

дослідниками Information Warfare Monitor у березні 

2009 року. Мережа управління та контролю 

базувалася в Китайській народній республіці, а сама 

атака проникла у важливі політичні, економічні 

структури та засоби масової інформації в 103 країнах 

світу. Схема розгортання даної атаки базувалася на 

фішингу. Організаціям відправляли електронні листи, 

які вміщували шкідливі вкладення, що при відкритті 

дозволяють вірусу типу «троянський кінь» отримати 

доступ до системи. Даний вірус підключається до 

управляючого серверу, розміщеному у Китаї, для 

отримання команд. Надалі заражений комп’ютер 

виконує команду отриману від управляючого серверу. 

Іноді команда, що задана сервером, завантажувала та 

встановлювала вірус «Gh0st Rat», який допомагав 

зловмисникам отримати повний контроль над 

комп’ютерами під керівництвом Microsoft Windows в 

режимі реального часу. Такий комп’ютер може 

контролюватися зловмисниками, що дозволяє 

здійснювати стеження за діями зараженого 

комп’ютеру.   

АРТ атака на «Прикарпаттяобленерго». Дана атака 

вважається першою успішною кібератакою на 

енергетичну систему, що була реалізована в грудні 

2015 року. Проникнення та заволодіння управлінням 

інформаційною системою «Прикарпаттяобленерго» 

призвело до вимкнення 30 підстанцій, близько 230 

тисяч людей залишилися без світла. Вважається, що 

атака була проведена зловмисниками з Російської 

Федерації. До розгортання фази найактивніших дій 

було проведено величезну розвідувальну роботу: 

дослідження та опис мережі, отримання доступу до 
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служби Windows Domain Controllers, збір реквізитів 

співробітників задля отримання віддаленого 

підключення до мережі SCADA. Після 

широкомасштабного підготовчого етапу зловмисники 

отримали доступ до корпоративної мережі через 

комп’ютер одного зі співробітників, що був 

заражений вірусом типу «троянський кінь» 

BlackEnergy 3.0. Після цього відбулася 

переконфігурація пристроїв безперебійного 

живлення. Ще на етапі розвідки зловмисниками було 

вивчено систему управління розподілом енергії і 

написано шкідливий код, який замінив справжній для 

відключення підстанцій через віддалене управління 

мережею SCADA. Сама атака було виконана з двох 

«фронтів»: зловмисники одночасно зайшли до мережі 

SCADA з вкрадених облікових записів для 

відключення електро-підстанцій, а перед цим була 

здійснена DDOS-атака на кол-центри обленерго, аби 

користувачі не змогли повідомити про аварію. На 

кінцевому етапі атаки було застосовано програму 

KillDisk, що знищила файли з комп’ютерів операторів 

підстанцій, тим самим вивела їх з ладу. Дана атака 

вважається посяганням на енергетичну безпеку 

України. 

III. Висновок 

Судячи з вищесказаного, можна зробити наступні 

висновки. Комплексні таргетовані загрози 

потребують залучення великої кількості 

професіоналів задля їх успішного втілення. Зазвичай, 

цей тип загроз орієнтований на державні 

підприємства критичної інфраструктури або на ті 

організації, що володіють секретною інформацією 

та/або конфіденційною інформацією громадян. 

Проаналізувавши процедуру розвитку відомих атак 

наведених вище, вважаю, що однією з найголовніших 

слабких ланок інформаційних систем являються 

співробітники. Варто загострювати увагу на навчанні 

та правильному поводжені співробітників з різними 

компонентами інформаційних систем, з якими вони 

працюють. 

Література 

[1] Timothy Shim Essential Cyber Security Guide for 

Small Business [Електронний ресурс] // Режим 

доступу до ресурсу 

https://www.webhostingsecretrevealed.net/blog/secur

ity/small-business-cyber-security/  

[2] Комплексные таргетированные угрозы: не просто 

вредоносные программы [Електронний ресурс] // 

Режим доступу до ресурсу 

https://media.kaspersky.com/documents/business/brf

wn/ru/Advanced-persistent-threats-not-your-average-

malware_Kaspersky-Endpoint-Control-white-paper-

ru.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  170 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція  

“Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)” 

15 - 16 КВІТНЯ 2021, КИЇВ, Україна 

Розробка моделі захисту 

інформації при нелінійних 

параметрах зовнішніх впливів з 

урахуванням взаємодії 

користувачів 

 

Віталій Савченко1, Олександр Лаптев2, 

Валентін Собчук3, Олег Барабаш4
 

3. Навчально-науковий інститут Захисту інформації, 

Державний Університет Телекомунікацій, УКРАЇНА, м. 

Київ,вул. Солом'янська, 7,  

E-mail: savitan@ukr.net 

2. Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного 

захисту, Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації Державний Університет Телекомунікацій, 

УКРАЇНА, м. Київ,вул. Солом'янська, 7,  

E-mail: alaptev64@ukr.net 

3. Кафедра вищої математики, Державний Університет 

Телекомунікацій, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Солом'янська, 7,  

E-mail: v.v.sobchuk@gmail.com 

4. Кафедра автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», УКРАЇНА, Київ,. проспект Перемоги, 37, 

E-mail: bar64@ukr.net 

Abstract - The model of information protection at nonlinear 

parameters of external influences taking into account the 

interaction of users is developed. The peculiarity of the 

propane method is that in addition to the general assessment 

of the amount of information in the system. We use a factor 

that reflects the impact of information threats from the 

interaction between users on the security of the information 

system. 
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I. Вступ 

У сучасному світі інформація потребує надійного 

захисту: від несанкціонованого доступу і поширення, 

випадкового видалення або зміни. Всі розвинені 

країни Європи стурбовані проблемою інформаційної 

безпеки, а також захистом персональних даних 

громадян країни. Це обумовлено тим, що 

інформатизація і оцифровка інформації набули 

широкого поширення у всіх сферах діяльності 

людини, в тому числі і зберіганні особистих і робочих 

даних 

II. Виклад основного матеріалу 

Інформація яка цікава для будь-якого користувача в 

основному залежить від характеристик останнього. 

Більш того, користувачі зі схожими 

характеристиками схильні спілкуватися один з 

одним Уявімо епідемічну модель з ймовірністю 

передачі певної інформації, як функції відстані між 

джерелом і потенційною метою. Далі буде показано, 

що ця епідемічна модель не має кордонів мережі має 

обмежувальний поріг, що має на увазі - поширення 

інформації обмежено. 

З урахуванням нелінійного характеру зовнішніх 

впливів, для розробки моделі захисту інформації з 

урахуванням взаємовпливу користувачів, будемо 

використовувати рівняння: 

 

(1) 

Де 
  

 

(2) 

Вирішуємо систему рівнянь 1 відносно коефіцієнту 

захисту, отримуємо модель системи захисту 

інформації в соціальної мережи в залежності від 

коефіцієнта взаємодії користувачів. 

Остаточне рівняння розробленої моделі у 

загальному вигляді буде мати вигляд : 

 

(3) 

Де: 

 - коефіцієнт, що відображає вплив загроз 

інформації від взаємодії між користувачами на 

захищеність інформаційної системи; 

 - описує схильність суб'єкта до встановлення 

взаємодії; 

 - описує привабливість або популярність; 

 - описує шлях інформації; 

 - характеристика тенденцій моделі до 

симетричності діад. 

З метою підтвердження отриманих теоретичних 

результатів , проведемо моделювання за розробленою 

моделлю захисту інформації при нелінійних 

параметрах зовнішніх впливів з урахуванням 

взаємодії користувачів. 

Графік захисту інформації зі урахуванням взаємодії 

користувачів та інтенсивності передачі інформації 

представлено на рис.2. 
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Рис. 1. Графік захисту інформації з урахуванням взаємодії 

користувачів та інтенсивності передачі інформації 

Аналіз графіка рис.1 показує, що зі зростанням 

коефіцієнтів взаємодії користувачів та інтенсивності 

передачі інформації захист інформації зростає. 

Зростання коефіцієнтів взаємодії користувачів та 

інтенсивності передачі інформації приводять до 

зростання захисту інформації в соціальної мережі, що 

відповідає дійсності та доводить вірогідність 

отриманих результатів. 

С метою визначення стійкості системи будемо 

визначати фазові портрети системи захисту 

інформації. Вигляд фазових портретів наглядно 

демонструє стійкість системи захисту інформації. 

Для визначення фазових портретів системи захисту 

інформації, вирішуємо систему рівнянь (1) відносно 

параметрів диференціювання коефіцієнту захисту 

інформації. рівняння для визначення фазового 

портрету у загальному вигляді наведено виразом (4): 

 

 

 

 

 

(1) 

Рішення рівняння (4) проведемо в програмі 

MatLab/Multisim методом натурного моделювання. З 

цей метою побудемо схему згідно рівняння (4) у 

програмному середовище Multisim. Виходячи зі 

попереднього аналізу стійкості системи захисту 

інформації. одразу систему захисту інформації 

підвернемо максимальному зовнішньому впливу. 

Фазовий портрет системи захисту інформації при 

максимальних коефіцієнтах взаємодії користувачів, 

інтенсивності передачі інформації та максимальному 

зовнішньому впливу на систему захисту інформації 

має замкнуту лінію у вигляді еліпса. . Графік 

фазового портрету приведено на рис. 2. Графік 

фазового портрету системи захисту інформації в 

залежності від коефіцієнтів коефіцієнтів взаємодії 

користувачів та інтенсивності передачі інформації 

 

Рис.2. Фазовий портрет системи захисту при мах значенні 

впливів та значенні коефіцієнтів взаємодії користувачів та 

інтенсивності передачі інформації 

Графік наведений на рис. 2, це замкнута лінія, яка 

має форму еліпса, що вказує на стійкість системи 

захисту інформації. Це доводить вірність 

запропонованої моделі та усій теорії розробки захисту 

інформації від коефіцієнту репутації. 

III. Висновок 

Таким чином розроблена модель захисту інформації 

при нелінійних параметрах зовнішніх впливів з 

урахуванням взаємодії користувачів. Отримана 

система складається з двох рівнянь. Одне рівняння 

залежність від показника захисту інформації, друге 

залежність кількості витоку інформації від параметрів 

захисту інформації. Особливістю за пропанового 

методу є те, що крім загальної оцінки кількості 

інформації у системи. Ми використовуємо коефіцієнт, 

що відображає вплив загроз інформації від взаємодії 

між користувачами на захищеність інформаційної 

системи.  

Додаткова особливість запропонованого методу 

полягає у тому, що ми використовуємо параметри: 

схильність суб'єкта до встановлення взаємодії та 

привабливість або популярність інформації. Але ця 

особливість базується на прийнятих обмеженнях. 

Більш детальні параметри захисту інформації 

персональних даних ми не враховуємо, що може у де 

яких випадках привести до похибки визначення 

захищеності даних. У результаті моделювання за 

допомогою розробленої моделі, отримали параметрі 

захисту інформації, якій дозволяє проводити аналіз 

системи захисту після зовнішніх впливів на систему 

захисту. Модель дозволяє проводити дослідження 

параметрів захисту системи та вживати необхідні 

заходи для поліпшення системи захисту інформації з 

урахуванням нелінійних параметрів зовнішніх 

впливів та специфіки соціальної мережи. 
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Abstract - The relevance of this topic is due to the fact that 

today information wars are the most common of the most 

influential types of war and there is a need to know how to 

wage this information wars and how to prevent them.  

 

Отже у даному дослідженні висвітлюються проблеми 

інформаційних війн, методи запобігання, приклади 

інформаційних війн, тлумачення понять і власні 

судження на дану тему. 

 

Ключові слова – конференція, інформаційні війни, 

завдання, складові, мета. 

I. Вступ 

Протягом багатьох століть для усього людства 

однією із найважливіших цінностей, навіть дорожчою 

за золото, була і є інформація. За допомогою 

потрібної інформації можливо заподіяти неабиякої 

шкоди, або ж навпаки – допомогти. У світі 

сьогоднішніх подій, інформація набула нової форми, а 

саме це інформація у вигляді віртуальної або ж 

цифрової, як на фізичному носії так і на хмарному. 

Через набуття інформацією неабиякої сили впливу 

на людство, утворився новий вид ведення війни, а 

саме – інформаційні війни. Звичайно, можливо, вони 

не мають такої руйнівної сили як війни із 

застосування біологічної чи атомної зброї, але 

наслідки інформаційна війна несе значно страшніші 

та летальніші. 

На щастя, з історії важко навести приклад 

інформаційної війни із катастрофічними наслідками. 

Але він все ж існує. 

2014 рік, Україна. Початок АТО та війни на сході. 

Російська держава розпочинає інформаційну війну із 

Україною. Унаслідок чого жителі Луганську, 

Донбасу, Криму та інших міст на сході України 

зазнали маніпуляції над їхньою свідомістю шляхом 

інформаційного нав’язування хибних ідей та думок. 

II. Значення інформаційних війн 

   Інформаційна війна у збройних силах – це дії, що 

вживаються з метою утруднити збір, обробку, 

передачу і зберігання інформації інформаційними 

системами противника. 

   Головним завданням агресій є маніпулювання 

масами у впливі на еліту певних держав чи власної 

країни.  
   ВИДИ МАНІПУЛЮВАННЯ ШЛЯХОМ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВІЙНИ: 

 Дезорієнтація та дезінформація; 

 Послаблення певних переконань; 

 Залякування образом ворога; 

 Залякування супротивника своєю могутністю  

 Підрив морально-політичного стану 

особового складу збройних сил та населення 

противника, паралізація їх волі до боротьби; 

Внесення у свідомість шкідливих, небезпечних 

поглядів чи ідей 

Інформаційні війни спрямовані не тільки на 

військові цілі, а й на цілі в економічному, 

політичному, соціальному та релігійному просторах.  

Мета інформаційної війни: послаблення моральних та 

матеріальних сил супротивника, посилення власних 

сил.  

   Також це контроль за інформаційним простором 

держави та вплив на політичні рішення. 

Дестабілізація економіки і безперешкодний доступ до 

ресурсів а також знищення наукомісних виробництв 

це також мета інформаційної війни. 

   Нав’язування цінностей і поглядів, вигідних 

атакуючій стороні. Впровадження в свідомість 

населення власних ідеалів шляхом знищення 

споконвічних. 

 
Рис.1 Складові інформаційної війни) 

До складових інформаційної війни можна віднести 

психологічну операцію, електронну боротьбу, 

дезінформацію, інформаційні атаки та заходи безпеки. 

III. Висновок 

Отже, інформаційні війни сьогодні – це основний та 

найбільш впливовий вид ведення військових дій без 

фізичного прямого ураження противника. Інформаційні 

війни не потрібно недооцінювати, потрібно знати як 

запобігти потраплянню під вплив інформаційної атаки і 

обов’язково знати методи боротьби проти інформаційних 

війн. 
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I. Вступ 

 Кібербезпека в наш час це одне із самих 

необхідних речей при користуванні інтернетом. Це 

захист наших даних, від мошенників, вірусів.   

Я, як користувач, і учениця 9 класу, часто 

використовую інтернет в  різних цілях. Наприклад: 

для навчання, перегляду фільмів, відео, відеоігор. Я 

дуже часто стикаюся з рекламою, підозрілими 

сайтами, та всім іншим. 

II. Які бувають види небезпеки у 

мережі Інтернет? 

Перше, що мені хотілося би підкреслити -  рекламу. 

Вона є на кожному шляху. Саме не безпечне це те, що 

при переході  по цій рекламі  може статися наступний 

ряд речей: 

- Вірус, той самий троян. Через перехід по 

рекламі вас можуть попросити дозволити файли  

Cookie, які на підозрілих сайтах можуть занести вам 

вірус на Пк. 

- Вимога даних. Уявимо таку ситуацію, ви перешли на 

сайт наприклад "як скинути вагу на 30 кг за місяць" 

щоб отримати цей "рецепт" вам потрібно ввести 

(номер телефону, ім'я, прізвище, свій вік). Така ж сама 

ситуація може статися при завантажені якогось 

файлу, з підозрілої хмари.  

- Втрата аккаунта. Уявимо ще раз ситуацію, ви 

перейшли через рекламу таку як "Безкоштовні скіни  

СS:GO"  наприклад. Ви увійшли як вам говорять у 

свій аккаунт Steam,відкрили цей безкоштовний кейс 

вам випав скін, та далі вам говорять для того щоб 

його забрати ведіть пошту на яку прийде пін код 

підтвердження того,що це ваш аккаунт, ви все 

зробили і для того щоб скін перейшов на ваш аккаунт 

потрібно щоб пройшло біль меш 15 днів. Цей час 

проходить,і все ви вже не можете війти на свій 

аккаунт, на якому було багато куплених вами 

відеоігор. 

Друге, не офіційні сайти, або ж піратські. Їх дуже 

багато всі хоча б раз у житті заходили на них бо 

тільки там є те, що вам потрібно. Але це теж при 

неправильному використанні може призвести до 

таких наслідків: 

- Віруси. При завантажені наприклад музиці, 

майже на всіх сайтах просять дозволити рекламу, 

не в якому разі не дозволяйте!(Це частіше всього 

призводить засмічення Пк. Але може бути і 

гірше).  

- По друге, при завантажені може занестися  

хакерська програма, яка знище всі ваші данні,та 

вияснить  ваші паролі, та особисту інформацію. 

- Трете, соціальні мережі. Ми всі користуємося 

йми. Як для мене це майже саме небезпечне для 

людини в області особистих даних. Що ж такого 

в них може статися: 

- Видання іншою особо за тебе, чи твоїх знайомих, 

або ж зірок. Це дуже наданий час поширено, і 

дуже не приємно. В таких цілях це роблять, або 

ж для своїй користі, вимоги чогось у людей, або 

видати людину у поганому світі. 

- Шахрайство. Це любий магазин, чи людина яка 

щось продає, у соціальній мережі. Вас можуть 

обдури на гроші. Наприклад ви замовили 

картину для найкращої подруги. Ви домовились 

з продавцем, та треба зробити передоплату(це 

часто роблять  для    уникнення проблем з 

заказником, відмовилися від роботи,або ж у тій 

ситуацій коли робота відправлена а останню 

частину грошей не було сплачено)ви 

заплатили,та все продавець зник ,та кинув вас у 

цей  час. 

III. Шляхи уникнення подібних 

ситуацій 

Щоб уникнути першого пункту "Реклама" є декілька 

шляхів якими я користуюсь: 

Це блокування реклами розширеннями у браузері. Є 

велика кількість блокувальників які чудово 

справляються з своєю роботою. Наприклад  такі як: 

- Adblock Plus, блокує HTTP-запити відповідно до 

адресами джерела і може блокувати різні типи 

елементів сторінки, наприклад, зображення, iframes, 

скрипти, об'єкти Flash і Java і так далі. Він також 

використовує правила приховування - таблиці стилів, 

щоб приховувати елементи, такі як текстові 

оголошення на сторінці, у міру їх завантаження, 

замість блокування їх; і правила блокування 

спливаючих вікон. 

- AdGuard, утиліта для роботи під управлінням 

операційної системи Microsoft Windows, OS X, 

Android і iOS, яка дозволяє блокувати рекламу, 
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спливаючі вікна, банери і інші небажані об'єкти на 

веб-сторінках. Для фільтрації реклами 

використовується блокування по URL, приховування 

за допомогою CSS і фільтрація HTML-коду. Крім 

фільтрації реклами, програма захищає від фішингових 

та шкідливих сайтів. 

- uBlock Origin, вільне і відкрите ПЗ, крос-

платформенне розширення для браузерів, призначене 

для фільтрації контенту, включаючи блокування 

реклами. Розширення доступно для декількох 

браузерів - Safari (Beta), Chrome, Chromium, Edge, 

Firefox, Opera , браузер і Vivaldi. uBlock Origin 

отримав похвалу від технологічних сайтів, і, як 

повідомляється, він набагато менш вимогливий до 

ресурсів пам'яті, ніж інші розширення зі схожим 

функціоналом.  

Друге. Що збереже вас від пункту " не офіційні сайти, 

або ж піратські". 

Самий простий спосіб це антивірусні програми. Або 

брандмауер. Почнемо з антивірусних програм: 

-Avast Antivirus, сімейство антивірусних програм, 

розроблених компанією Avast для операційних систем 

Windows, Mac OS, Android і iOS. Включає в себе 

безкоштовну та комерційні версії продуктів, 

націлених на комп'ютерну безпеку і захист від 

шкідливих, шпигунських і троянських програм, а 

також інших типів кіберзагроз, включаючи adware, 

черв'яків і фішинг. 

- Microsoft Defender, програмний продукт компанії 

Microsoft, створений для того, щоб видаляти, 

поміщати в карантин або запобігати появі spyware-

модулів в операційних системах Microsoft Windows. 

Windows Defender за замовчуванням вбудований в 

операційні системи Windows XP, Windows Server 

2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 і 

Windows 10. 

Потрібно розрізняти мережевий брандмауер (або, по-

іншому, мережевий екран) і брандмауер, вбудований 

в операційну систему Windows. У першому випадку 

рішення встановлюється на кордоні (фізичної або 

логічної) комп'ютерної інфраструктури організації та 

захищає все ПК, підключення до локальної мережі. 

Це може бути як програмне, так і програмно-апаратне 

рішення. У другому випадку це програма, яка працює 

для захисту окремо взятого комп'ютера користувача. 

Терте,що ж робити з соціальними мережами. Від них 

нас ніхто не захистить тільки ми самі можемо з цим 

щось робити.  

В першу чергу треба завжди перевіряти аккаунти, 

якщо ви бачите, що хтось видає себе за іншу особу то 

не втрачайте час і подавайте скаргу, що ця особа 

видає себе за інших,та розповідайте про це своїм 

знайомим для того щоб і вони теж подали скаргу. Це 

уникне багато речей таких як шахрайство, та образи 

людини за яку себе видають. 

IV. Висновок 

Завдання полягає в тому, щоб надати користувачам 

засоби для забезпечення своїх власних варіантів 

фільтрації контенту. Брандмауер - це захисний екран 

між глобальним Інтернетом і локальною 

комп'ютерною мережею організації. Він виконує 

функцію перевірки і фільтрації даних, що надходять з 

Інтернету. Залежно від налаштувань брандмауер може 

пропустити їх або заблокувати (наприклад, якщо 

виявить «черв'яків», віруси і хакерську атаку). Якщо  

говорити простіше, то він захищає наш комп'ютер від 

іншого проникнення через мережу, або ж іншу 

програму яка несе загрозу нам. По друге, якщо ви 

щось вирішити замовити перевіряйте людину, або ж 

замовляйте у перевірених людей,  яких схвалюють  

люди. Це уникне проблему з обманом на гроші. 
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I. Постановка проблеми 

За останній час число атак на організації 

подвоїлася. Атаки, що ведуть до збитку, стають 

звичайним явищем. Фінансовий збиток від атак 

зростає і одні з найбільших втрат пов'язані з атаками 

вірусів-вимагачів. Яскравим прикладом цього є атаки 

вірусів-вимагачів WannaCry і NotPetya, що 

торкнулися понад 300 тис. Комп'ютерів в 150 країнах 

світу і призвели до фінансових втрат більше 300 млн 

дол. 

Постійною тенденцією є збільшення кількості атак 

на об'єкти критичної інфраструктури і стратегічні 

промислові об'єкти, що може призвести до виведення 

з ладу зловмисниками систем, що підтримують 

життєзабезпечення людства і виникнення глобальних 

техногенних катастроф. 

Таким чином, ризики інформаційної безпеки 

входять в трійку найбільш ймовірних ризиків (разом з 

ризиками природних катаклізмів і екстремальних 

погодних умов) і в список з шести найбільш 

критичних ризиків щодо можливого збитку. Тому 

управління ризиками інформаційної безпеки є одним 

з пріоритетних напрямків розвитку організацій по 

всьому світу і абсолютно необхідно для їх 

подальшого функціонування. 

II, Виклад основного матеріалу 

Метою будь-якої організації є досягнення певних 

показників, які характеризують результати її 

діяльності. Наприклад, для комерційних компаній це 

одержання прибутку, зростання капіталізації, частки 

ринку або обороту, а для урядових організацій - 

надання державних послуг населенню та вирішення 

завдань управління. У будь-якому випадку, незалежно 

від мети діяльності організації, досягненню цієї мети 

можуть стати реалізація ризиків інформаційної 

безпеки. При цьому кожна організація по-своєму 

оцінює ризики і можливість інвестування в їх 

зниження.[1] 

Таким чином, метою управління ризиками 

інформаційної безпеки є підтримування їх на 

прийнятному для організації рівні. Для вирішення 

даного завдання організації створюють комплексні 

системи інформаційної безпеки. 

При створенні таких систем постає питання вибору 

засобів захисту, що забезпечують зниження 

виявлених в процесі аналізу ризиків інформаційної 

безпеки без надмірних витрат на впровадження і 

підтримку цих коштів. Аналіз ризиків інформаційної 

безпеки дозволяє визначити необхідну і достатню 

сукупність засобів захисту інформації, а також 

організаційних заходів спрямованих на зниження 

ризиків інформаційної безпеки, і розробити 

архітектуру системи інформаційної безпеки 

організації, максимально ефективну для її специфіки 

діяльності і спрямовану на зниження саме її ризиків 

інформаційної безпеки. 

Всі ризики, в тому числі ризики інформаційної 

безпеки, характеризується двома параметрами: 

потенційним збитком для організації та ймовірністю 

реалізації. Використання для аналізу ризиків 

сукупності цих двох характеристик дозволяє 

порівнювати ризики з різними рівнями шкоди і 

ймовірності, приводячи їх до спільного висловом, 

зрозумілому для осіб, котрі приймають рішення щодо 

мінімізації ризиків в організації. При цьому процес 

управління ризиками складається з наступних 

логічних етапів, склад і наповнення яких залежить від 

використовуваної методики оцінки та управління 

ризиками 

1. Визначення прийнятного для організації рівня 

ризику (ризик-апетиту) - критерію, 

використовуваного при вирішенні про прийняття 

ризику або його обробці. На підставі цього 

критерію визначається, які ідентифіковані в 

подальшому ризики будуть беззастережно 

прийняті і виключені з подальшого розгляду, а які 

піддані подальшому аналізу і включені в план 

реагування на ризики. 

2. Ідентифікація, аналіз та оцінка ризиків. Для 

прийняття рішення щодо ризиків вони повинні 

бути однозначно ідентифіковані і оцінені з точки 

зору шкоди від реалізації ризику і ймовірності 

його реалізації. При оцінці збитку визначається 

ступінь впливу ризику на ІТ-активи організації і 

підтримувані ними бізнес-процеси. При оцінці 

ймовірності проводиться аналіз ймовірності 

реалізації ризику. Оцінка даних параметрів може 

базуватися на виявленні та аналізі вразливостей, 

властивим ІТ-активів, на які може впливати 

ризик, і загрозам, реалізація яких можлива за 

допомогою експлуатації даних вразливостей. 

Також в залежності від використовуваної 

методики оцінки ризиків, в якості вихідних даних 

для їх оцінки може бути використана модель 

зловмисника, інформація про бізнес-процесах 

організації та інших супутніх реалізації ризику 

факторах, таких як політична, економічна, 
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ринкова або соціальна ситуація в середовищі 

діяльності організації. При оцінці ризиків може 

використовуватися якісний, кількісний або 

змішаний підхід до їх оцінки. Перевагою якісного 

підходу є його простота, мінімізація термінів і 

трудовитрат на проведення оцінки ризиків, 

обмеженнями - недостатня наочність і складність 

використання результатів аналізу ризиків для 

економічного обґрунтування та оцінки 

доцільності інвестицій в заходи реагування на 

ризики. Перевагою кількісного підходу є точність 

оцінки ризиків, наочність результатів і 

можливість порівняння значення ризику, 

вираженого в грошах, з обсягом інвестицій, 

необхідних для реагування на даний ризик, 

недоліками - складність, висока трудомісткість і 

тривалість виконання. 

3. Ранжування ризиків. Для визначення пріоритету 

при реагуванні на ризики і подальшої розробки 

плану реагування всі ризики повинні бути 

проранжовано. При ранжируванні ризиків, в 

залежності від використовуваної методики, 

можуть застосовуватися такі критерії визначення 

критичності, як збиток від реалізації ризиків, 

ймовірність реалізації, ІТ-активи і бізнес-процеси, 

які поставлені ризиком, громадський резонанс і 

репутаційний збиток від реалізації ризику і ін. 

4. Ухвалення рішення за ризиками і розробка плану 

реагування на ризики. Для визначення сукупності 

заходів реагування на ризики необхідно провести 

аналіз ідентифікованих і оцінених ризиків з 

метою прийняття щодо кожного з них одного з 

таких рішень: 

 Уникнення ризику; 

 Прийняття ризику; 

 Передача ризику; 

 Зниження ризику. 

Прийняте за кожним ризиком рішення повинно 

бути зафіксовано в плані реагування на ризики. Також 

даний план може містити, в залежності від 

використовуваної методики, такі інформацію, 

необхідну для реагування на ризики: 

 Відповідальний за реагування; 

 Опис заходів реагування; 

 Оцінка необхідних інвестицій в заходи 

реагування; 

 Терміни реалізації цих заходів. 

5. Реалізація заходів з реагування на ризики. Для 

реалізації заходів реагування на ризики 

відповідальні особи організовують виконання 

описаного в плані реагування на ризик дії в 

необхідні терміни. 

6. Оцінка ефективності реалізованих заходів. Для 

досягнення впевненості, що застосовуються 

відповідно до плану реагування заходи ефективні 

і рівень ризиків відповідає прийнятного для 

організації, проводиться оцінка ефективності 

кожної реалізованої заходів реагування на ризик, 

а також регулярна ідентифікація, аналіз і оцінка 

ризиків організації.[2-3] 

 

II. Висновок 

Підходи до управління ризиками інформаційної 

безпеки можуть бути різними - залежно від вживаної 

методики аналізу та управління ризиками. Наприклад 

CRAMM і COBIT for Risk; або  FRAP, OCTAVE і 

Microsoft, Вибір методики управління ризиками 

інформаційної безпеки, що підходить для кожної 

організації, залежить від ряду умов її діяльності: 

 Залежність діяльності організації від 

інформаційних технологій і значимість для її 

діяльності ризиків інформаційної безпеки; 

 Необхідність детального вивчення ризиків 

інформаційної безпеки і можливість 

проведення високорівневої оцінки ризиків та 

визначення базових напрямків щодо 

зниження ризиків інформаційної безпеки; 

 Наявність людських, фінансових і часових 

ресурсів для реалізації процесу управління 

ризиками інформаційної безпеки; 

 Вимоги законодавства, регуляторів і інших 

зацікавлених сторін до процесу управління 

ризиками інформаційної безпеки. 

 Залежно від перелічених умов для різних 

організацій буде оптимальним вибір різних 

методологій управління ризиками, але, в будь-якій 

випадку, для успішного управління ризиками 

інформаційної безпеки, що обирається, або 

розробляється організацією методологія 

управління ризиками повинна: 

 Відповідати потребам організації; 

 Бути застосовної до організації з урахуванням 

корпоративної культури і наявних ресурсів; 

 Відображати у вигляді моделі реальну 

ситуацію з переліком ризиків інформаційної 

безпеки, які є актуальними для організації; 

 Забезпечувати повторюваність результатів 

при використанні її різними групами 

експертів; 

 Бути зрозумілою і прозорою для всіх 

зацікавлених сторін, включаючи керівництво 

компанії, представників регуляторів, 

зовнішніх і внутрішніх аудиторів. 
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Анотація - В роботі розглянуті особливості поведінки 

учнів в глобальній мережі інтернет, рівень інформування 

про загрози. Проведено анкетування та виявлено 

залежності впливу на підлітків та загрози користування 

конкретними соціальними мережами. 

Ключові слова: соціальні мережі, кібербезпека, безпечний 

інтернет. 

I. Вступ 

З розвитком інформаційно-телекомунікаційних 

систем все гостріше стає проблема кібербезпеки. 

Соціальні мережі, месенджери, електроне листування 

займає провідне місце в житті школярів та людства 

загалом. Вони полегшують спілкування та 

пришвидшують поширення актуальною інформацією, 

а також сприяють розвитку електронного навчання 

пропонуючи нові технічні та методичні засоби. 

Метою даної роботи є Огляд та аналіз матеріалів 

про стан кібербезпеки підлітків в глобальній мережі, 

зокрема соціальних мереж, месенджерів. Висловлення 

особистої думки через призму власного суб’єктивного  

досвіду та пояснення ступеня небезпеки для 

школярів. Розробка правил використання інтернет 

сервісів на основі користувацького досвіду. 

Сьогодні гостро постала проблема  кібербезпеки 

серед школярів. Учні все більше користуються 

гаджетами з виходом в глобальну мережу Інтернет. У 

зв’язку зі збільшенням користувачів інтернет сервісів 

зростає кількість людей, які бажають на цьому 

незаконно наживитися. Зазвичай учні мало обізнані в 

галузі кібербезпеки та піддаються впливу. Також 

можна відмітити низький рівень інформування. В 

школі працює академія Cisco з курсами, які 

включають «Вступ до кібербезпеки», та проводились 

інтерактивні ігри «Zдолай шахрая», але вони не 

мають реальної практичного підґрунтя з яким 

зустрічаються учні кожного для. 

1. Проаналізувати наукову літературу про стан 

інтернет безпеки в школах України, в даному 

випадку Калинівської СЗШ. 

2. Обґрунтувати думки авторів з власного погляду на 

вище зазначену проблему. 

3. Анкетування учнів Калинівської СЗШ з метою 

виявлення випадків кібер шахрайства 

4. Проведення співбесід з учнями школи для 

кращого розуміння небезпеки в мережі Інтернет 

5. Сформувати загальношкільні правила безпечного 

користування мережею інтернет. 

II. Основні результати 

Для визначення поведінки учнів в соціальних 

мережах було проведено опитування. Загальна 

вибірка склала 48 респондентів віком від 11 до 17 

років. Форма для опитування побудована таким 

чином, щоб визначити вік, стать користувачів, 

соціальні мережі якими вони користуються та 

можливі інциденти, які виникали в процесі 

використання. 

На рис.1 бачимо розподіл користувачів по 

соціальних мережах в залежності від часу 

користування. В подальшу вибірку не потрали 

«facebook» та інші так як час користування набагато 

менший, незважаючи на створені профілі чи акаунти. 

 
Рис.1 «Розподіл користувачів по соціальним мережам» 

Досліджуючи категорію стать Рис.2 помітною є 

взаємозв’язок з типом контенту. Так хлопці у всьому 

віковому діапазоні схильні до споживання контенту 

по відеоіграм а дівчата до моди, танців. 

  
Рис.2 «Гендерний розподіл користувачів по соціальним 

мережам» 

Найцікавіші висновки зробили після аналізу 

атмосфери користування конкретними соціальними 

мережами на Рис.3. Ми розподілили всі інциденти на 

три категорії: «спам», «шахрайство», «негатив». В 

категорію «спам» віднесли небажані коментарі та 

рекламу, автоматичні розсилки. До категорії 

«шахрайство» - націлені атаки на користувачів, скам. 

А до «негатив» віднесли випадки негативної реакції 

на згенерований користувачами контент. 
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Рис.3 «Атмосфера користування соціальними мережами» 

III. Висновок 

Проаналізувавши результати ми зробили висновки: 

1. Користувачі мережі «YouTube» в основному 

зустрічаються з несхвальною реакцією на свій 

контент, функціями захисту не користуються так як 

не відчувають контакту з аудиторією. 

2. Мережа «TikTok» має замало інструментів 

фільтрації контенту та безпечного перегляду та 

слабку модерацію вмісту. 

3. В мережі «Instagram» учні найчастіше 

зіштовхувались з фейковими розіграшами призів. 

4. «Telegram» загалом прийнятна мережа, так як 

ускладнює зовнішній вплив, але найбільше відгуків 

було до створених пабліків та груп користувачів де 

зустрічається неприйнятна реклама. 

5. Соціальна мережа «Вконтакті» в порівнянні 

має найгірші показники. Нею користуються тільки 

старші учні і по тенденції все менше. 

Отже, на основі знайденого матеріалу були 

обґрунтовані слова авторів використаної літератури, 

проведення анкетувань та співбесід з учнями 

підліткового віку для аналізу стану обізнаності в 

безпечному користуванні Інтернетом. 
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Коротка анотація – The article is devoted to the issues of 

counteracting cyberattacks based on social engineering 

techniques. It is alleged that during the COVID-19 pandemic, 

the number of attacks based on social engineering techniques 

significantly increased. New features of phishing attacks are 

considered and basic methods of combating them are given. 

Ключові слова – кібербезпека, інформаційна безпека, 

захист інформації, соціальна інженерія, фішинг. 

I. Вступ 

Зловмисники завжди активізуються в період криз, і 

пандемія COVID-19 не стала виключенням. 

Перехід на формат роботи з дому в більшості 

компаній та організацій став ідеальним часом для 

кіберзлочинців «перевірити» пильність та знання 

правил кібергігієни серед людей. 

В цей непростий час, питання кібербезпеки та 

боротьби з кібератаками є актуальними, як ніколи. 

II. Мета та завдання дослідження 

Метою статті є привертання уваги суспільства до 

небезпеки від кібератак, базованих на прийомах 

соціальної інженерії, а саме фішингу, як одній з 

найбільших загроз в умовах пандемії COVID-19. 

Відповідно до мети визначаються такі завдання: 

визначати фішинг як одну з найбільших загроз 

кіберпростору; підвищити рівень обізнаності серед 

громадськості із питань інформаційної безпеки; 

визначити дотримання правил кібергігієни як один з 

найважливіших методів боротьби з фішинг-атаками. 

III. Фішингові атаки в умовах пандемії 
COVID-19 

Хоча у світі кіберзлочинності немає нічого нового у 

використанні фішингових атак, проте від цього 

загроза від їх реалізації не стала меншою. Фішинг 

залишається одним з найпростіших видів кібератаки й 

водночас одним з найефективніших.  

Дамо визначення терміну «фішинг». Фішинг – 

різновид незаконних дій спрямованих на заволодіння 

конфіденційними даними людей, реквізитами їх 

платіжних інструментів, інформацією необхідною для 

доступу до банківських рахунків, електронної 

поштової скриньки, онлайн-сервісів, корпоративних 

мереж та систем, а також спроб такого незаконного 

заволодіння шляхом проведення масових розсилок 

електронних листів, повідомлень в соціальних 

мережах, месенджерах тощо. 

Зазвичай фішингове повідомлення вимагає від цілі 

негайної уваги, наприклад: «Під час оформлення 

швидкого готівкового кредиту на суму 15 000 грн, 

Ваші контактні дані були вказані позичальником, в 

якості поручителя кредиту. Підтвердити або 

відмовити у використанні Ваших даних у якості 

поручителя, необхідно в додатку який знаходиться в 

прикріпленому файлі».  

Це є ніщо іншим, як методами психологічного 

впливу, які схиляють отримувача до завантаження 

шкідливого програмного забезпечення (під виглядом 

документів, зображень тощо) або переходу на 

підроблені сайти та введення на них конфіденційної 

інформації. Або видаючи себе за інших осіб, 

схиляють жертву до добровільної передачі даних. 

Небезпечність фішингу обумовлена передусім 

шкодою, яку він може нанести. Внаслідок 

компрометації персональних даних, можуть бути 

викрадені кошти, комерційна та конфіденційна 

інформація, розголошення якої може заподіяти шкоду 

певній людині, компанії чи організації. В найгіршому 

випадку атаки можуть нести загрозу національним 

інтересам та міжнародній безпеці. 

Окрім того, про небезпечність фішингу можуть 

свідчити численні статистичні дані зібрані різними 

компаніями за багато років. Ними підтверджується, 

що основна кількість витоків інформації з 

інформаційних систем відбувається через необачні дії 

користувачів. 

З початку пандемії COVID-19 шахраї активізували 

свою діяльність, швидко відстежували тенденції 

попиту населення й розширювали свою діяльність. 

Перехід на віддалений формат роботи в більшості 

організацій призвів до появи нових шахрайських 

схем. Цього разу зловмисники пристосувались до 

реалій віддаленої роботи, та почали видавати себе за 

надійні технологічні платформи. Користувачі Skype, 

Zoom та Google Meet стали об’єктами маніпулятивних 

дій кіберзлочинів. Одним з прикладів таких дій є 

надсилання підробленого запрошення на зустріч 

пов’язану зі звільненням в Zoom [1].  

Зловмисники уміло використовують методи 

соціальної інженерії. Тема запрошення на зустріч 

одразу викликає стрес у читача, що одразу впливає на 

його здатність критично мислити. Посилання у 

запрошенні перенаправляло людину на уміло 

підроблений сайт Zoom на якому навіть відображався 

сертифікат шифрування.  

Ще одним цікавим прийомом соціальної інженерії 

від зловмисників було написання в полі пароль 

«підказки», що жертві треба ввести пароль від 

поштової скриньки, а не облікового запису Zoom. 

Оскільки, пароль від неї їм набагато цікавіший, ніж 

від облікового запису Zoom. Людина у стані стресу, 

прочитавши «підказку», може, не задумуючись, 

ввести необхідну зловмисникам інформацію. 
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В середині квітня 2020 року група аналізу загроз 

Google звітувала про блокування автоматичними 

системами 18 мільйонів шкідливих та фішинг-

повідомлень в поштовій системі Gmail, на додаток до 

понад 240 мільйонів щоденних спам-повідомлень, 

пов’язаних із COVID-19 [2]. 

За даними Національного координаційного центру 

кібербезпеки України у січні 2021 році в Україні було 

зафіксовано майже 14 мільйонів інцидентів у сфері 

кібербезпеки, проте масштабних кіберзагроз в Україні 

зафіксовано не було. Водночас світова тенденція 

свідчить про збільшення випадків фішингу і продажу 

великих баз даних. 

Так, більшість атак в січні 2021 року в Україні були 

спрямовані на державний сектор, а це понад 75% від 

усіх атак. Загалом найбільша кількість інцидентів 

була пов’язана з несанкціонованим доступом до 

комп’ютерних систем (70% випадків), скануванням 

ресурсів (10% випадків) та здійсненням атак типу 

brute-force (7% випадків). 

Окремо виділимо фішингові атаки, яких було 

зафіксовано більш ніж 400 тисяч випадків. Зокрема на 

початку року спеціалісти виявили масову розсилку 

фішингових електронних листів по державних 

установах нібито від Адміністрації Держспецзв’язку. 

Листи було надіслано з електронної поштової 

скриньки, домен якої ззовні був схожим зі справжнім 

доменним ім’ям Адміністрації Держспецзв’язку. 

Файл, який містився у цих електронних листах, 

надавав доступ зловмисникам до віддаленого 

управління ураженим комп’ютером. Тобто особа, яка 

отримала доступ, мала можливість знищувати, 

копіювати, змінювати дані, які містяться на уражених 

комп’ютерах. Про інцидент було повідомлено усі 

структурні підрозділи, на які було надіслано 

фішингові листи. У більшості випадків негативні 

наслідки було попереджено завдяки швидкості 

реагування на повідомлення НКЦК, але в деяких 

установах зловмисникам все ж вдалося досягти 

поставленої мети та отримати доступ до уражених 

комп’ютерів [3]. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, 

що фішинг – це загроза, від якої можуть постраждати 

прості люди, компанії й навіть державні органи. 

IV. Методи боротьби з фішинговими 
атаками 

Фішинг небезпечний тим, що навіть при встановлені 

найдосконаліших програм аналізу трафіка та 

електронних листів, інформаційна система однаково 

може бути скомпрометована внаслідок необачних дій 

користувача. 

Тому в компаніях і організаціях необхідно 

регулярно проводити просвітницьку діяльність серед 

працівників про небезпечність кібератак та 

необхідність дотримання правил кібергігієни. Окрім 

того, необхідно регулярно проводити аудит 

кібербезпеки для оцінки технічної захищеності 

системи та оцінки рівня стійкості працівників до атак 

з використанням прийомів соціальної інженерії. 

Для інтернет-користувачів є наступні поради: 

 використовуйте двофакторну авторизацію там де 

це можливо, так це може створити деякі незручності, 

щоб для компрометації пароля, зловмисникам треба 

буде докласти величезних зусиль, щоб заволодіти 

вашим обліковим записом; 

 не завантажуйте файли та не переходьте по 

посиланнях в месенджерах, електронних листах чи 

інших програмах, якщо ви не до кінця впевнені у 

достовірності отриманого повідомлення, не зробивши 

додаткових перевірок; 

 якщо ви не очікували повідомлення від людини і 

воно викликає у вас підозру, то зв’яжіться з цією 

людиною іншим можливим способом для 

підтвердження надсилання повідомлення; 

 негайно повідомте свою ІТ-команду, якщо 

отримали фішингове повідомлення. Шахраї рідко 

надсилають фішинг-листи лише одній людині в 

організації, а тому ви можете виступити в ролі 

системи раннього попередження вашої організації та 

допоможете захистити всіх інших; 

 якщо ви стали жертвою фішингу, негайно 

змінить свій пароль. Чим швидше ви це зробити, тим 

більша ймовірність, що зловмисникам не встигли ним 

скористуватися. 

V. Висновок 

Фішинг – це серйозна загроза, яка може коштувати 

приватним особам та компаніям як грошей, так і спокою. 

Кіберзлочинці завжди змінюють тактику, щоб 

використати наші найбільші вразливі місця. Саме тому 

ми повинні бути пильними, особливо під час пандемії, 

щоб не дати зловмисникам шансів на успіх. 

Найдієвішим способом протидії фішинговим атакам є 

підвищення рівня обізнаності людей із питань 

інформаційної безпеки та дотримання правил 

кібергігієни. Водночас, коли сучасний світ переходить у 

більшості сфер життя на роботу у форматі онлайн, 

боротьба с кіберзлочинністю повинна стати одним із 

головних пріоритетів держав. 
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Анотація - Через недоліки в укладанні офіційних 

переліків дозволених засобів захисту державних 

інформаційних ресурсів та незручність їхнього 

використання необхідно провести їх реструктуризацію 

та створити інформаційно-аналітичну систему для 

підвищення зручності їх використання.  

В статті описується процес відбору засобів захисту 

інформації з переліків дозволених засобів захисту 

державних інформаційних ресурсів при створенні 

комплексної системи захисту інформації, шляхом 

зменшення часових витрат на їх відбір та зменшення 

вимог до кваліфікації експерта, що приймає кінцеве 

рішення. 

Keywords: technical protection of information, data base, 

cyber security, comprehensive information protection system, 

information and analytical system. 

І. Introduction 

A comprehensive information security system is an 

interconnected set of organizational and engineering 

measures, tools and methods of information security.  

Building a comprehensive information security system 

is a necessary condition for ensuring all the properties of 

information security (confidentiality, integrity and 

accessibility); protection of information in state 

institutions outside CIPS (comprehensive information 

protection system) is impossible. 

 

ІІ. Presentation of the main material 

According to the Regulation “On technical protection of 

information in Ukraine”, during the development and 

implementation of measures for technical protection of 

information used tools approved by the “Administration 

of the State Service for Special Communications and 

Information Protection of Ukraine for use and included in 

the relevant lists”.  

That is, CIPS is allowed to build only from those 

components that have the appropriate certificate or expert 

opinion from SSSCIP (State Service for Special 

Communications and Information Protection).  

Lists of such tools are published on the official website 

of the SSSCIP - but the format in which they are 

presented is inconvenient to process due to the large 

volume and at the same time regular updates, poor 

classification of information security and lack of a single 

document listing permitted technical security.  

In order to make an adequate decision on the 

establishment of the CIPS, it is necessary not only from 

the point of view of a qualified expert to assess the 

available resources and protection needs, but also to know 

the content of regulations in the field of the CIPS. 

Documents (Normative documents of the system of 

technical protection of information), where descriptions 

of levels of guarantees and functionality of MIP (means 

of information protection) (ND TPI (Normative document 

of technical protection of information) 2.5-004-99 

“Criteria for assessing the security of information in 

computer systems from unauthorized access” and ND TPI 

2.5-005-99 “Classification automated systems and 

standard functional profiles of protection of processed 

information from unauthorized access”, respectively, are 

comprehensive, but contain more information than is 

usually required at the time of compiling the list of 

components of the CIPS.  

It is expected that without years of experience in the 

field of construction of CIPS and detailed knowledge of 

ND TPI decision-making on the constituent components 

will be significantly delayed and/or overcomplicated.  

Judging by the above factors, we have the following 

problems: 

 inconveniently constructed table of certified 

MIP; 

 the inconvenient format of the table of the 

certified MIP is chosen; 

 inflated requirements for specialists involved in 

the creation of CIPS at the enterprise. 

In the work “Method of simulation of IAS (information 

and analytical system) operation as part of the 

information security program” Zibin S.V. offers a 

mathematical model of IAS, which in theory can be used 

to create IAS related to information security: “synthesis 

of technical protection and support for adoption solutions 

for them, which are built on the basis of computer 

technology must be carried out in accordance with the 

following criteria: 

 decomposition of the control process, ability to 

implement any complex operation on a sequence of 

simpler; 

 modularity of systems construction; 

 trunk method of information exchange, which 

minimizes the number of connections; 

 the ability to scale computing power through the 

use of distributed systems” [1]. 

After such a large-scale plan is a dry description of the 

mathematical simulation model, which the author 

proposes to use as a basis for the construction of IAS to 

protect information. It should be noted that the protection 

of information itself is given minimal attention in the 

article, and the criteria for selecting are not proposed.  

Given the scale of the project and the high modularity of 

the result, the number of hours spent on the development 
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of such a unified management system and the integration 

of PPE into it can reach too high values.  

Given the constant updates of MIP and the rejection by 

some developers of support for older versions of their 

software, it will be extremely difficult to maintain such a 

system. 

Complexes of information protection systems created 

for the protection of information containing state 

information resources should use only those means 

defined by regulations - namely, “The list of technical 

protection of information allowed to ensure the technical 

protection of state information resources and information, 

requirement on the protection of which is established by 

law” [2] and “List of means CIP (comprehensive 

information protection), which have an expert opinion on 

the results of state expertise in the field of CIP” [3].  

Other means of protection are not allowed to be used 

when creating a comprehensive information security 

system. 

The problems that arise due to the lack of proper 

breakdown into categories of objects are as follows [4]: 

1. The size of the table and the complexity of the search 

in it increase the time to create the necessary set of 

information security systems. 

2. The lack of recommended product prices slows down 

the final approval of the CIPS budget. Any disapproval of 

the draft CIPS returns the party creating the CIPS time 

spent increases geometrically. 

3. The lack of recommended prices in the table also 

creates opportunities for the creation of corruption 

schemes by the party creating the CIPS, namely the 

artificial distortion of product prices in the reports to the 

authorities and the subsequent purchase of products at 

inflated prices. This leads to overspending of the budget 

and possibly the purchase of not the best alternatives. 

4. These lists are periodically updated, which, given 

their volume, may lead to errors in the choice of certain 

tools, taking into account the use of outdated information, 

or failure to take into account updated data due to large 

volumes of data lists. 

IAS and DSS (decision support system) related to 

cybersecurity and covered in Ukrainian scientific 

publications are either not focused on the CIPS, or exist 

only in theory.  

None of the works in which they are covered mentions 

the lists of permitted MIP for the protection of state 

information resources. 

The choice of CIPS for the construction of MIP is 

currently possible only in the form of manual selection 

from the lists of MIP on the official website of the MIP, 

where they are presented in an inconvenient form, which 

makes the final decision as a result too complicated. 

None of the existing works aimed to improve this 

situation and make it easier for the CIPS experts to make 

their decision. 

Taking into account the above factors, the creation of an 

information-analytical system for the selection and 

analysis of MIP, allowed for the protection of state 

information resources, is an urgent and necessary task.  

Thanks to it in the future human resources for creation 

of CIPS can be saved.  

It can also lead to an increase in the number of CIPSs in 

commercial enterprises, which will improve the state of 

information security in Ukraine. 

 

 

 

 ІІІ. Conclusion 

When creating a CIPS, the expert should use only the 

means of TMI (technical means of information) allowed 

for the protection of state information resources.  

The lists in which information on such TMIs is given 

are not very convenient. It is desirable to restructure and 

supplement the data provided in these lists.  

The creation of IAS on the basis of these lists will 

greatly facilitate the expert’s decision-making on TMI, 

necessary for the creation of CIPS. 
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