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Дослідження сучасних методів кібер-атак 

УДК 004.056.53 Каріна Безверха 

Національний авіаційний університет, karina0kira@ukr.net 

«Кіберзлочинність», «кібер-атаки», «кіберзахист» за останні декілька 

років, особливо  в нашій країні,  набули масштабного поширення та розуміння.  

На сам перед це пов’язано звичайно з продовженням активного розвитку  

інформаційних технологій,  які поглиблюють всі сфери життєдіяльності 

людства та держав в цілому. Однак, розвиток інформаційних технологій, зі 

всіма позитивними результатами їх впровадження, одразу ж створюють 

підґрунтя для зловживання шахраями. Злочинність в кіберпросторі - одна з 

найгостріших проблем, з якою зіткнувся весь світ протягом останніх років. 

Цей метод злочинності стає більш витонченим та не передбачуваним та на 

сьогоднішній день є однією з найбільш серйозних загроз в інформаційній 

сфері. З кожним роком хакерські атаки стають все більш складними і 

досконалими: зловмисники створюють потужні інфраструктури для 

здійснення і підтримки своїх шкідливих кампаній,  постійно вдосконалюють 

свої технології і способи здійснення атак. В результаті чого, проваджені в 

організаціях засоби та заходи захисту виявляються недієвими. Тому 

дослідження методів кіберзлочинності є актуальною темою, яка дозволить 

проаналізувати актуальні вектори діяльності злочинців в кіберпросторі та 

затуляти дірки в існуючі методи та системи захисту на всіх рівнях. 

В ході роботи було проаналізовано щорічні звіти з інформаційної безпеки 

за 2016-2017 роки компаній Cisco, Ernst&Young, Microsoft, Imperva  та ін., 

результати міжнародних конференцій за останній рік, в результаті чого було 

зроблено наступні висновки: 

 Найпоширенішими залишаються  DDos-атаки (SYN-DDoS, TCP-DDoS, 

HTTP-DDoS, DDos-атаки «на замовлення»): DDos-атак мережевого рівня, 

DDos-атаки прикладного рівня з великим об’ємом трафіку (8,7 Gbps). Також 

набирають обертів DDos-атаки з використанням HTTPS з’єднання для 

маскування своєї діяльності (drown, freak та ін.). Набирає обертів також атака 

типу програми–вимагачі, програми – шифрувальники, які за допомогою 

шкідливого програмного забезпечення шифрують дані на комп’ютерах, на веб-

ресурсах та ін. з подальшими шантажем та вимогами викупу (WannaCrypt, 

KeRanger, Hailstorm, Snowshoe, Conficker, Dork bot). Ще одним типом атак, що 
прогресують є рекламне програмне забезпечення, тип атаки, діяльність якої 

направлена на  зміну параметрів браузерів та операційної системи з метою 

ослаблення захисту, виведення з ладу антивірусних систем і інших засобів 

безпеки, контроль та встановлення іншого шкідливого програмного 

забезпечення, збір та крадіжка інформації (троян DNSChanger). 

Рівень кібер-атак зростає щороку. Аналіз показав,що основна кількість 

атак припадає саме на виявлені вразливості в системах захисту інформації. 

Тому залишається важливим питання  вдосконалення існуючих систем захисту. 

Науковий керівник – к.т.н.,доцент кафедри БІТ Кінзерявий В.М. 

https://drownattack.com/
https://freakattack.com/
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Багаторівнева класифікація загроз безпеці хмарних обчислень 

УДК 004.056.53 (043.2) Оксана Коваль1, Сергій Бондаровець2, 

Марек Александер3 
1,2Національний авіаційний університет,  

3Державна вища технічна школа у Новому Сончі (Польща), 

 1oksanakoval@mail.ua, 2bondss29@gmail.com, 3aleksmar@pwsz-ns.edu.pl 

Хмарні обчислення – широка парадигма, заснована на моделях надання 

послуг зберігання даних та доступу до програмних застосунків. У системах 

хмарних обчислень хмари можуть бути представлені на різних рівнях SaaS, 

PaaS і IaaS. Незважаючи на те, що застосунки для хмар знаходяться у фазі 

розробки, питання забезпечення безпеки даних та послуг у хмарі наразі є 

пріоритетним для дослідників. Саме тому виникає необхідність розглядати 

кожен шар хмари як можливий об’єкт для атаки. Звичайно, системи хмарних 

обчислень мають багато переваг, але великі організації все ще не наважуються 

повністю перенести свої ІТ та інформаційні системи в хмару через загрози 

інформаційній безпеці. Таким чином, нагальним є питання вирішення проблем 

безпеки хмарних обчислень та знаходження універсального рішення. 

У науково-технічній літературі описано багато різних класифікацій загроз 

безпеці хмарних обчислень. Наприклад, Р. Бхадаурія пропонує власну 

класифікацію загроз та пов’язані з ними методи локалізації наслідків. У 

роботах С. Йео та Х. Парка описані проблеми та загрози, які можуть 

виникнути при віртуалізації інформаційних систем у хмарі. Також, вагомі 

дослідження присутні в роботі В. Джансена та Т. Гранса «Рекомендації з 

безпеки та конфіденційності в публічних хмарах». Тобто, наразі відомі 

класифікації націлені на конкретний хмарний сервіс або вид хмарної системи. 

Отже, є необхідність у більш узагальненій класифікації загроз для усіх 

хмарних сервісів на кожному шарі. З огляду на це, метою цієї роботи є 

представлення багаторівневої класифікації атак на різні хмарні сервіси і 

пов’язаних з ними ризиків у шарах хмари.  

Системи хмарних обчислень мають багаторівневу архітектуру різних 

служб і рівнів управління. На рис. 1 представлено класифікацію загроз безпеці 

даних на кожному шарі хмарної системи. 

 

Рис.1. Класифікація атак на безпеку даних на кожному шарі хмарної системи 
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Проблеми безпеки для платформи SaaS загалом можна розподілити на дві 

категорії: атаки на засоби розробки та атаки на засоби управління. Загалом усі 

загрози можна поділити на три групи: 1) загрози конфіденційності даних; 

2) атаки на інтерфейс; 3) атаки на SSH. Проблеми безпеки для платформ IaaS 

та PaaS згруповані у чотири класи: атаки на хмарні сервіси, атаки на 

віртуалізацію, атаки на уніфіковані обчислення та атаки на SLA.  

У табл. 1 показано багаторівневу класифікацію загроз для трьох шарів 

хмар, які є першим рівнем. На наступному рівні знаходяться хмарні сервіси, а 

на третьому – типи атак на ці сервіси. 

Таблиця 1 

Багаторівнева класифікація загроз безпеці і конфіденційності даних в хмарних 

обчисленнях 

Шар 

хмари 

(послуга) 

Хмарний сервіс Загроза безпеці Тип атаки 
Значення 
ризику 

SaaS 

Веб-сервіс 

Безпека даних Конфіденційність Середній 

Атаки на інтерфейс 

Атаки на підписи Низький 

Атаки на облікові 

дані 

Середній 

АРІ Атаки на SSH 

Атаки на АРІ 
ключі 

Середній 

Атаки на облікові 

дані користувачів 

Середній 

IaaS  
та  

PaaS 

Платформа 
віртуалізації 

Віртуалізація на 

апаратному рівні 

ARP спуфінг на 
віртуальній 

комутації 

Високий 

MAC спуфінг на 
віртуальній 

комутації 

Високий 

Віртуалізація на 

програмному рівні 

Злам обчислень Низький 

Сервіси 
розробки 

Хмарні ПЗ Шкідливе ПЗ Скрипти Високий 

Обчислювальні 

сервіси 

Атаки на 

уніфіковані 

обчислення 

Атаки під час 

обробки даних 

Низький 

Атаки на SLA Хакінг Високий 

Таким чином, запропонована у роботі класифікація загроз безпеці даних в 

хмарних обчисленнях висвітлює вплив різних атак на кожному шарі хмари. 

Також було визначено вимоги безпеки для різних хмарних сервісів: 

шифрування, забезпечення конфіденційності, авторизація та автентифікація. 

Такі вимоги повинні відображатися в усіх сервісах для забезпечення цілісності 

та узгодженості в хмарних системах. Перспективою подальшої роботи є 

розробка методу виявлення та захисту від атак на систему хмарних обчислень 

з урахуванням сформованої класифікації. 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, доцент кафедри БІТ Гнатюк С.О.  



The 7th International Scientific Conference «ITSEC»      May, 16-18       2017 

~ 10 ~ 

Виявлення аномалій методами Machine Learning 

УДК 004.056.57 (043.2) Сергій Бондаровець1, Оксана Коваль2, Чженбін Ху3 

Національний авіаційний університет, Центрально-китайський нормальний 

університет (Китай), 1bondss29@gmail.com, 2oksanakoval@mail.ua, 
3hzb@mail.ecnu.edu.cn 

Розвиток інформаційних технологій створив усі передумови для 

справжньої революції цифрових даних. Проте постійне зростання об’ємів 

таких даних зумовлює також збільшення кількості кіберзагроз, що швидко 

поширюються і стають серйозною загрозою для організацій. Існуючі системи 

моніторингу аналізують величезну кількість трафіку, особливо у час 

популярності Інтернету речей (Internet of Things) і сповіщають про тисячі 

інцидентів, які можуть становити небезпеку для критичних ресурсів. Але зі 

зростанням обсягів даних виявити незвичну активність у наявних системах 

стає все складніше. Для вирішення цих проблем існує група методів, які 

порівнюють поточну активність з т.з. «базовою» або «нормальною» і шукають 

відхилення, – методи виявлення аномалій. Враховуючи необхідність у 

прийнятті рішення в реальному часі, одними із найефективніших методів на 

сьогодні є Machine Learning. З огляду на це, метою роботи є аналіз існуючих 

методів Machine Learning, які можна використати у процесі виявлення 

аномалій, а також виділення їх основних переваг та недоліків. 

Зазначені методи доцільно поділити на 4 категорії: методи нечіткої логіки, 

генетичні алгоритми, нейронні мережі та байесові мережі. 

Нечітка логіка є похідною від теорії нечітких множин, при якій 

припущення є наближеними, а не точно виведеними, як у класичній 

предикативній логіці. Методи нечіткої логіки, таким чином, використовуються 

для виявлення аномалій, головним чином тому, що ознаки, які слід 

враховувати, можна розглядати як нечіткі змінні. Втім, хоча методи нечіткої 

логіки довели свою ефективність, особливо проти таких видів атак, як 

зондування і сканування портів, їх основним недоліком є використання 

значної кількості ресурсів. 

Генетичні алгоритми є пошуковими евристичними методами, які засновані 

на біологічних процесах та використовують методи еволюційного алгоритму, 

такі як: схрещування, наслідування, мутації, вибірка тощо. Таким чином, 

генетичні алгоритми здатні виводити правила класифікації та обирати 

оптимальні параметри для процесу виявлення. Застосування генетичного 

алгоритму до мережевого трафіку здебільшого складається з таких кроків: 

1) система виявлення вторгнень збирає дані про трафік, що циркулює у певній 

мережі; 2) після цього система виявлення вторгнень застосовує генетичні 

алгоритми, у яких закладені правила класифікації, вивчені із зібраної 

інформації системою виявлення вторгнень; 3) використовуючи набір правил 

система виявлення вторгнень класифікує вхідний трафік як аномальний чи 

нормальний, залежно від шаблону. 

Особливістю нейронних мереж є здатність узагальнювати обмежені, 

«зашумлені» дані, та дані, що не є повними. Ця особливість надає мережам 
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потенціал для розпізнавання раніше непомічених шаблонів, тобто таких, для 

яких не вдалося знайти точний збіг серед попередньо визначених структур 

шаблонів. Нейронні мережі визнаються як найбільш перспективні методи для 

виявлення аномалій, оскільки система повинна знаходити не тільки атаки, які 

вже траплялися, але й нові.  

Байесові мережі – це модель, яка кодує ймовірнісні відносини між 

потрібними змінними. Цей метод зазвичай використовується для виявлення 

вторгнень у поєднанні із статистичними схемами, процедурою, що має 

декілька переваг, зокрема, можливості кодування взаємозалежностей між 

змінними та прогнозуванням подій, а також можливість включати в аналіз і 

враховувати попередньо зібрану інформацію. 

Розглянемо тепер переваги та недоліки кожної категорії (табл. 1). 
Таблиця 1 

Переваги та недоліки методів Machine Learning 

Метод Переваги Недоліки 

Нечітка 

логіка 
 простіші у використанні, ніж більшість 
альтернатив; 

 успішні застосування у промислових 
сферах; 

 ефективні проти відомих атак. 

 споживання великої 

кількості ресурсів; 

 недосконалість 
застосування до великих 

наборів правил; 

 багато «ручної роботи». 

Генетичні 

алгоритми 
 можливість виводити класифікаційні 
правила та обирати оптимальні параметри. 

 значний час пошуку 
збіжностей; 

 складність 
впровадження. 

Нейронні 

мережі 
 легкість планування; 

 велика кількість академічних 

досліджень; 

 успішне використання в індустрії; 

 велика кількість готових рішень для 
застосування. 

 наявність простіших, 
легших, швидших 

альтернативних методів; 

 важкість тренування 
багатошарових мереж; 

 важкість прогнозування 
роботи алгоритмів. 

Байесові 

мережі 
 можливість вирахування чітких 

ймовірностей для гіпотез; 

 можливість використання для 

статистичного навчання; 

 можливість поєднання актуальної та 
попередньої інформації для кращої 
апроксимації результатів. 

 необхідність первинного 
знання багатьох 

ймовірностей; 

 споживання великої 
кількості ресурсів. 

Таким чином, у цій роботі проаналізовано методи Machine Learning з 

позицій виявлення аномалій. Перспективою подальшої роботи є тестування 

кожної категорії проаналізованих методів, оцінка адекватності їх 

функціонування та вибір найбільш оптимального методу для практичного 

застосування у системах виявлення вторгнень, які аналізують велику кількість 
трафіку у режимі реального часу. 

 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, доцент кафедри БІТ, Гнатюк С.О. 
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Цифрові фільтри зображень 

УДК 004.9:519.6 Олександр Оксіюк1, Андрій Фесенко2, Владислав Фесенко3  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка1oksiuk@ukr.net 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка2
a.fesenko@meta.ua 

Національний авіаційний університет, 3v.fesenko@bk.ru 

Фільтрація зображень – процес виокремлення сигналу або структури 

зображення шляхом придушення небажаних або нецікавий варіацій на 

зображенні.  

Метою даної роботи є порівняння цифрових фільтрів зображень для  

побудови ефективних систем цифрової обробки зображень. 

Головний механізм – зміна значень пікселів за допомогою деякої функції 

від значень пікселів в локальній околиці, тобто цифровий фільтр являє собою 

алгоритм обробки зображення. Велика група цифрових фільтрів має один і той 

же алгоритм, але ефект, що накладається фільтром на зображення, залежить 

від коефіцієнтів, використовуваних в алгоритмі. 

10 5 3 

4 5 1 

7 1 1 

Фрагмент зображення 

 

Фільтр 

(деяка функція) 

   

 7  

   

Перетворений фрагмент 

зображення 

Найпростіший випадок: лінійна фільтрація – заміна кожного пікселя 

лінійною комбінацією його сусідів. 

Коефіцієнти лінійної фільтрації називають "маскою фільтра" ("ядром 

фільтра", "ядром згортки"). 

 

10 5 3 

4 5 1 

7 1 1 

Фрагмент зображення 

0 0 0 

0 0,5 0 

0 1 0,5 

Маска фільтра 

   

 7  

   

Перетворений фрагмент 

зображення 

Згортка – спосіб представлення будь-якого векторного значення скалярним 

значенням. 

 Дія фільтра g  на сигнал f  можна записати у вигляді згортки gf  . 

 В випадку неперервних сигналів f і g : 






 .)()()()()( dttgtxfxgxfxh  

 В дискретному випадку f і g сигнали, представлені кінцевим числом 

відліків:    L

Lll

K

Kkk ggff
00

,
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 Змістовний сенс: усереднення f з ваговими коефіцієнтами g . 

Розглянемо порівняльну таблицю найбільш часто використовуваних 

цифрових фільтрів зображень.  

Таблиця 1 

Переваги і недоліки найбільш поширених цифрових фільтрів 

Алгоритм Переваги Недоліки 

Canny Для замкнутості кордонів 

використовується порогова 

обробка. Задається верхня і 

нижня межу чутливості, що 

дозволяє точно відстежити 

необхідні контури, що належать 

межам об'єктів і відфільтрувати 

при цьому зайві. 

Межі мають деяку кінцеву 

товщину. Тому необхідно 

виконати потоншення ліній 

придушенням 

немаксимальних точок в 

перпендикулярному до 

межі напрямку, тобто в 

напрямку градієнта. 

Prewitt Передбачено 8 ядер, що 

відповідають різним напрямкам, 

що підвищує точність 

визначення меж. 

Велика складність 

обчислень (в 8 разів більше, 

ніж Sobel). 

Roberts Простота, висока швидкість 

роботи, незначне використання 

ресурсів. 

Чутливість до шуму. 

Sobel Проста апаратна реалізація Грубе наближення 

градієнта зображення 

DoG(Difference 

of Gaussian) 

Збільшується чіткість країв і 

дрібних деталей на зображенні 

Неточно визначається межа 

гострих кутів. Паралельні 

компоненти фільтра схильні 

реагувати на шум, а не 

тільки на краю. 

K-середніх Швидкість виконання і простота 

реалізації 

Невизначеність вибору 

початкових центрів 

кластерів. Необхідність 

заздалегідь знати число 

кластерів. 

 Отже, в залежності від бажаних характеристик системи обробки 

цифрових зображень, можливо підібрати найбільш ефективні алгоритми. 

Зазначимо, що для біометричних систем ідентифікації по райдужній оболонці 

ока найбільш ефективні є фільтри, які чітко виділяють межі на зображені. 

 

Науковий керівник –д.т.н.,професор, Оксіюк О.Г. 



The 7th International Scientific Conference «ITSEC»      May, 16-18       2017 

~ 14 ~ 

Кіберпсихологія як концепт взаємодії людини із сегментами 

кіберпростору  

УДК 004.738.5:159.943(043.2) Юлія Поліщук1, Олександр Гаврилюк2 

Національний авіаційний університет, 1liya7954@gmail.com, 
2aleksandr.gavryliuk1@gmail.com 

Сучасність характеризується як епоха глобального інформаційного 

суспільства і глобалізація інформаційних процесів. Одним з головних проявів 

цих процесів є виникнення глобальної мережі Інтернет, стрімкий розвиток 

цифрових інструментів для спілкування, соціальних та професійних мереж, 

мобільних технологій та спеціальних додатків для будь-яких захоплень та 

інтересів і неухильне розширення їх використання у всіх сферах життя 

суспільства. У зв'язку з цим відбувається дуже серйозна зміна менталітету 

сучасної людини. Крім очевидних психологічних наслідків, зміни 

кардинальним чином визначають освіту, взаємини, способи і методи роботи і 

т.д. У цій ситуації дуже важливо розуміти, чому люди зі зміненим 

менталітетом приділяють увагу і як підходять до вирішення різних завдань. 

Саме тому, «кіберпсихологія» стала, беззаперечно, важливим концептом і 

корисним форматом для вивчення взаємодії людини та різних цифрових 

інструментів. Вивченням впливу комп'ютерів та Інтернету на людину вчені 

зайнялися ще на початку 90-х років 20 сторіччя. Дослідженню особливостей 

кіберпсихології (або «Інтернет-психології») присвятили свої роботи такі 

науковці як: K. Young, J. Blascovich, J. Bailenson, M. Griffiths, A. Єгоров, Ц. 

Короленко. B. Лоскутова, Л. Юрьева, I. Goldberg, А. Войскунский, M. Aiken, 

G. Kirwan і A. Power.   

Метою цієї роботи є аналіз поняття «кіберпсихологія», аспектів його 

використання, а також формулювання власного бачення поняття. 

З огляду на широке впровадження комп'ютерів, Інтернету, гаджетів в усі 

сфери людської діяльності, уявлення про розвиток психології комп'ютеризації 

сучасне вивчення кіберпсихології може бути по праву назване комплексним. 

На сьогодні не існує чіткої стандартизованої дефініції поняття 

«кіберпсихологія» («Інтернет-психологія», «Веб-психологія»). Часто під ним 

розуміють прогресивну галузь психології, яка охоплює всі психологічні 

феномени, що асоціюються з новими технологіями. «Кібер» походить від 

«кібернетика, дослідження операції контролю і зв'язку»; «психологія» 

відповідно вивчає психіку і поведінку людини. Кіберпсихологія також 

розглядає вплив на користувачів нових технологій, новітніх мобільних 

пристроїв та ігрових систем високого класу віртуальної реальності тощо. 

Відповідно до вчень J. Blascovich та J. Bailenson кіберпсихологія – це 

наука, що вивчає людський розум, його поведінку в контексті людської 

взаємодії, спілкування людини і машини, подальше розширення її кордонів з 

культурою комп'ютерів і віртуальної реальності, які мають місце в 

Інтернеті. 

Низка авторів, в тому числі М. Griffiths,  запропонували набір критеріїв 

для діагностики так званих поведінкових (нехімічних) залежностей, серед яких 

виділяються технологічні залежності, в тому числі залежність від Інтернету. 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gr%C3%A1inne+Kirwan%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Power%22
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Схожої точки зору дотримуються російські (Ц. Короленко. B. Лоскутова, А. 

Єгоров) та українські (Л. Юрьева та Т. Больбот) фахівці. Небезпечними 

сигналами (провісниками Інтернет залежності) є нав'язливе прагнення 

постійно перевіряти електронну пошту; очікування чергового сеансу он-лайн; 

збільшення часу, проведеного он-лайн; збільшення кількості грошей, які 

витрачаються он-лайн. 

На думку M. Griffith, технологічна залежність – це нехімічні (поведінкові) 

залежності, що включають надлишкову взаємодію між людиною і машиною. 

Технологічні залежності можуть розглядатися як різновид поведінкових 

залежностей, вони включають такі ключові компоненти будь-якої залежності, 

як «надцінність», модифікація настрою, збільшення толерантності, симптоми 

відміни, конфлікт з оточуючими і з самим собою та рецидив. 

Термін «Інтернет-залежність», запропонований доктором I. Goldberg в 

1996 р., описує її як «патологічну, нездоланну тягу до використання 

Інтернету». Психологічні симптоми: гарне самопочуття або ейфорія за 

комп'ютером; збільшення кількості часу, проведеного за комп'ютером; 

нехтування сім'єю і друзями; відчуття порожнечі, депресії, брехня 

роботодавцям про свою діяльність. Фізичні симптоми: синдром карпального 

каналу (тунельне ураження нервових стовбурів рук, пов'язане з тривалим 

перенапруженням м'язів); сухість в очах; головні болі; болі у спині; 

нерегулярне харчування, пропуск прийомів їжі; нехтування особистою 

гігієною. 

Сучасні науковці також досліджують поняття «кіберпсихологія». 

Американський психолог Mary Aiken під вище згаданим терміном розуміє 

«дослідження впливу нових технологій на поведінку людини» («the study of the 

impact of emerging technology on human behavior»).  

В той час як у науковій праці «Cybercrime: The Psychology of Online 

Offenders» за Gráinne Kirwan і Andrew Power «кіберпсихологія  оцінює, як 

люди взаємодіють з іншими людьми, використовуючи технології; як 

впливають на нашу поведінку технології і як наш психологічний стан може 

бути порушений за допомогою новітніх технологій» (Cyberpsychology assesses 

how people interact with others using technology, how our behaviour is influenced 

by technology and how our psychological states can be affected by technologies). 

Таблиця 1 

Аналіз дефініцій поняття кіберпсихологія за базовими критеріями 

№ Дефініція 
Базові критерії 

PsC ICTC IntC HC IC AC 

1. J. Blascovich & J. Bailenson  + + + - - - 

2. M. Griffith - + - + - - 

3. I. Goldberg  + - + - + + 

4. Mary Aiken  + + + - - - 

5. Grainne Kirwan and Andrew Power + + + - - + 

 

Проаналізуємо наведені визначення поняття кіберпсихологія за такими 

базовими критеріями (Табл. 1): 1) врахування психологічної складової (PsC); 

2) врахування використання інформаційно-комунікаційних технологій (ICTC); 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gr%C3%A1inne+Kirwan%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Power%22
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3) врахування Інтернету (IntC); 4) врахування людського фактору (HC); 

5) можливість набуття залежності (IC); 6) врахування побічних факторів (AC).  

Провівши багатокритеріальний аналіз визначень поняття кіберпсихологія 

(див. табл. 1), можна зробити висновок, що найбільш ґрунтовними та 

всеохоплюючими є визначення, яке запропонував I. Goldberg, зазначене у 

джерелі [9], проте воно не враховує повної множини параметрів. З огляду на 

це, доцільно було б запропонувати таке узагальнене визначення поняття 

«кіберпсихологія» – прогресивна галузь психології, яка охоплює всі 

психологічні феномени, що асоціюються з новими інформаційно-

комунікаційними технологіями та спричиняють вплив на свідомість і 

підсвідомість людини.  

Найбільш обговорювані сьогодні в кіберпсихологіі теми – це ідентичність і 

самопрезентація користувачів Інтернет-простору, відносини онлайн, типи 

особистості в кіберпросторі, перенесення (трансфер) особистих емоцій і 

переживань на кіберсистеми (комп'ютери, мобільні телефони, планшети і ін.), 

пристрасть (залежність) до комп'ютерів та Інтернету, регресивна поведінка в 

кіберпросторі, гендерні особливості онлайн спілкування і т.д.  

Статистичні і теоретичні дослідження в цій області засновані навколо 

використання Інтернету, тому кіберпсихологія також включає в себе вивчення 

психологічних наслідків кіборгів, штучного інтелекту та віртуальної 

реальності.  

Однак, незважаючи на те, що на цей момент основні емпіричні та 

теоретичні дослідження в кіберпсихологіі засновані на використанні Інтернет, 

кіберпсихологія також включає в себе вивчення психологічних наслідків для 

людства розвитку кіборгів, штучного інтелекту та віртуальної реальності. І 

хоча деякі з цих питань можуть все ще здаватися предметом наукової 

фантастики, як показує практика, міждисциплінарні дослідження та відкриття 

в біології, інженерії, математики та ін. поступово переводять  припущення в 

площину сучасної реальності.  

Саме тому кіберпсихологія залишається однією з найперспективніших 

областей вивчення психіки і поведінки людини, збереження його психічного і 

фізичного здоров'я в умовах прийдешньої кіберреволюціі. Поле 

кіберпсихології залишається відкритим для уточнення і нових цілей, в тому 

числі розслідування характеру поточних і майбутніх тенденцій в психічних 

захворювань, пов'язаних з технічним прогресом.  

Таким чином, у цій роботі проведено аналіз поняття кіберпсихологія. У 

результаті проведеного аналізу за різними критеріями було сформульовано 

узагальнені визначення зазначеного поняття.  

Науковий керівник – к.т.н, доцент Гнатюк С.О.  
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Багатошарні інтегральні схеми надвисокочастотного 

випромінювання засобів телекомунікації 

УДК 004.725.7 

 

Дмитро Чирва, Дмитро Волокітін, 

Іван Басюк, Світлана Ковтун1, 

Тетяна Приходько  

Національний авіаційний університет, 1svt.kovtun@gmail.com 

Багатошарні (об’ємні) інтегральні схеми НВЧ (ОІС НВЧ) широко 

використовуються радіоелектронній апаратурі різного призначення. ОІС 

конструюється із відрізків однорідних ліній. Це обмежує їх застосування в тих 

випадках, коли потрібно виключити періодичність частотних характеристик. 

Для виключення періодичності характеристик та забезпечення заданих 

нулів передачі доцільно конструювати ОІС на основі неоднорідних ліній з 

фіксованими полюсами і зміщеними нулями вхідного опору. Матриця опорів  

  ` ` `

11 12 22` , ,Z Z Z Z    такої лінії виходить в результаті перетворення елемента 

11Z  деякої вихідної лінії. Позначимо через ` ` `

11 12 22, ,Z Z Z  елементи матриці 

опорів вихідної лінії. Щоб забезпечити задані нулі передачі, трансформуємо 

вхідний опір вихідної лінії наступним чином:  
2 2

`

11 11 2 2

1

( ) ( )*(1 ) (1 )
p p

Z P Z P


   


        (1) 

де p – комплексна частотна змінна. Якщо 11(j ) 0Z   , то перетворення (1) 

відповідає зміщенню нуля елемента 11Z  із положення 1j в положення 1j . 

Очевидно, що повторне застосування перетворення (1) до елемента 11Z  

приводить до неоднорідної лінії, яка забезпечує два заданих нуля передачі. 

Застосовуючи процедуру (1) M раз, отримаєм лінію з нулями k kp j , 

1,2,3...k M . Якщо в якості вихідної лінії взяти однорідний відрізок з 

хвильовим опором W і часом затримки τ, то відповідно до результатів можна 

записати: 
2 2

`

11 2 2

1 1

* ( )*(1 ) (1 )
p p

Z W cth p


   


; `

12 / ( )Z W sh p ; 1kp j  

 ` 2 2

22 1( ) 2 * ( ) / (p )Z p p res p     ;

 
2 2

2 2

1 1

( ) * ( )*(1 ) / (1 )
p p

p W cth p 


  


   (2) 

  2 2 2

1 1 1 1( ) * ( )* *( ) / 2 jres p W cth j         ; 1kp j  

Хвильовий опір лінії, елементи матриці опорів якої визначаються із 

співвідношення (2), змінюється по наступному закону: 

  2 2

1 1 1 1 1( ) * (1 / ) / (1 / )i iW W K K                                 (3) 

де 1 1( )* ( )K tg tg    . 
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Складемо з пари неоднорідних ліній структуру, в якій за рахунок 

профільованої діафрагми реалізується врівноважений зв’язок (рис. 1). Для 

опису моделі введемо фіктивні струми 1 2 3 4, , ,i i i i . Розглянемо властивості 

утвореної структури з кінців 1 2,a a . 

  
Рис. 1. Пари неоднорідних ліній структури Рис. 2. Інтегральна схема базових 

елементів 

Під впливом струмів 2 4,i i  в лініях 1, 2 виникає непарний вид коливань з 

напругами (2) (2) (0) (4) (4) (0)

1 2 22 2 1 2 12 4;u u z i u u z i       (4), де (0) (0)

22 12,z z  – компоненти 

матриці [z’] при непарному вигляді коливань. Струми 1 3,i i  викликають в лініях 

1, 2 парний вид коливань з напругами (1) (2) (l) (3) (3) (l)

1 2 11 1 1 2 12 3;u u z i u u z i     (5), де 

(l) (l)

11 12,z z  – компоненти матриці [z’] при парному вигляді коливань. 

За позитивний будемо вважати струм, що підходить до лінії, а за 

негативний – той, що виходить з неї. Тоді повні струми на кінцях 1 2 1 2, , ,a a b b  

записуються наступним чином 1 1 2 2 1 2 1 3 4 2 3 4; ; ; ;a a b bI i i I i i I i i I i i         (6) 

Із умов (6) визначаєм  

        1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2( ) / 2; ( ) / 2; ( ) / 2; ( ) / 2a a a a b b b bi I I i I I i I I i I I            (7) 

Напруги, створювані на кінцях 1 2,a a  ліній 1, 2 являються сумою напруг 

окремих коливань: (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2;a aU u u u u U u u u u         (8) 

На основі співвідношень (4), (5), (7), (8) отримуємо 
(1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2)

1 11 1 12 2 11 1 12 2b 2 12 1 11 2 12 1 11 2bI ; Ia a a b a a a bU p I p I p I p U p I p I p I p       

  (9) 

де (1) (l) (0) (1) (l) (0) (2) (l) (0) (2) (l) (0)

11 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 12(z z ) / 2; (z z ) / 2; (z z ) / 2; (z z ) / 2p p p p        . 

Розглянемо властивості структури з кінців 1 3,b b . Струми 2 4,i i  викликають 

непарні коливання (2) (2) (0) (4) (4) (0)

1 2 12 2 1 2 22 4;u u z i u u z i       (10) 

де (0)

22z  - елемент матриці [z’] при непарному вигляді коливань. 

Струми 1 3,i i  викликають в лініях 1, 2 парний вигляд коливань з напругами 

(1) (2) (l) (3) (3) (l)

1 2 12 1 1 2 22 3;u u z i u u z i         (11) 

де (l)

22z  – елемент матриці [z’] при парному вигляді коливань. 
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Напруги, що створюються на кінцях 1 2,b b  ліній 1, 2, визначаються сумою 

напруги окремих видів коливань  

  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2;b bU u u u u U u u u u             (12) 

На основі співвідношень (7), (10) - (12) отримаємо 
(2) (2) (3) (3) (2) (2) (3) (3)

1 11 1 12 2 11 1 12 2b 2 12 1 11 2 12 1 11 2bI ; Ib a a b b a a bU p I p I p I p U p I p I p I p       

 (13) 

де (3) (l) (0) (3) (l) (0)

11 22 22 12 22 22(z z ) / 2; (z z ) / 2p p    . 

На основі залежностей (9), (13) визначимо матричне рівняння структури з 

двох зв’язаних неоднорідних ліній 

   
   

   
 

1 1

(1) (1)

2 21 2 11 12

1 (1) (1)
1 1 12 112 3

2 2

;

a a

a a

b b

b b

U I

p pU I p p
p

U Ip p p p

U I

   
      
       
           
      

    (14) 

де матриці-блоки мають вигляд: 

Базові елементи формуються зі структури, показаної на рис. 1, після 

введення відповідних граничних умов для визначених кінців неоднорідних 

ліній. Інтегральна схема конструюється при каскадному з’єднанні базових 

елементів, розташованих в різних шарах багатошарового пакета (рис. 2). 

Отримані результати дозволяють конструювати ОІС НВЧ, що забезпечують 

нулі передачі в заздалегідь встановлених ділянках частотного діапазону. Отже, 

є можливість подавити сигнали, що заважають і забезпечують сприятливі 

умови функціонування як ОІС, так і апаратури в цілому. 

Науковий керівник – д.т.н., професор Козловський В.В. 
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Фактори захисту інформаційної безпеки авіатранспортного 

комплексу 

УДК 004.398.75 

 

Дмитро Чирва, Дмитро Волокітін, 

 Іван Басюк, Світлана Ковтун1, 

Тетяна Приходько  

Національний авіаційний університет, 1svt.kovtun@gmail.com 

Цілий ряд взаємопов'язаних між собою причин може призвести до 

порушення безпеки функціонування інформаційної системи авіатранспортного 

комплексу. У випадку дійсної реалізації потенційних загроз і, як наслідок, 

виникнення деструктивних процесів системам інформаційної безпеки 

завдається руйнівний вплив. В результаті функціонування інформаційної 

системи порушується та пошкоджуються основні сервіси безпеки: 

конфіденційність, цілісність, доступність, що може призвести до негативних 

наслідків. Опираючись на класифікацію ступенів пошкодження безпеки 

інформаційної системи в авіатранспортному комплексі, необхідно виробити 

обґрунтовані рекомендацій щодо застосування заходів, спрямованих на 

ліквідацію наслідків зниження безпеки інформаційної системи. 

За допомогою моделей нечітких даних (когнітивних моделей) можна 

вирішити досить широке коло завдань, пов'язаних з прогнозуванням і 

підтримкою прийняття рішень та створенням реальних моделей погано 

формалізованих процесів. Можливість формалізації чисельно невимірних 

факторів та можливість використання нечіткої, суперечливої інформації є 

найбільшою перевагою даних моделей над іншими. 

Щоб побудувати когнітивну модель нечітких множин, об'єкт дослідження 

зазвичай представляють у вигляді орієнтованого графа. В якості такої моделі 

при оцінці комплексної безпеки системи (KBS) може бути прийнятий кортеж: 

, ,KBS G QL E          (1) 

де G  – орієнтований граф, що має одну кореневу вершину і не містить петель 

і горизонтальних ребер в межах одного рівня ієрархії: 

   ;G GF GDy          (2) 

де  GF  – безліч вершин графа (факторів або концептів в термінології НКМ); 

 GDj  – безліч дуг, що з'єднують i-ую і j-ую вершини (безліч причинно-

наслідкових зв'язків між концептами; при цьому дуги розташовані так, що 

початку дуги відповідає вершина нижнього рівня ієрархії (рангу), а кінця 

дуги – вершина рангу, на одиницю меншого); 0GF K  – коренева вершина, 

що відповідає рівню комплексної безпеки в цілому (інтегральним критерієм 

безпеки – цільовим концепту); QL  – набір якісних оцінок рівнів кожного 

фактору в ієрархії; E  – система відносин переваги одних факторів іншим за 

ступенем їх впливу на заданий елемент наступного рівня ієрархії. Така 

система, як було показано вище, дозволяє визначити узагальнені на випадок 

уподобання/байдужості факторів по відношенню один до одного ваги 
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Фішберна для кожної дуги GDj . Ваги Фішберна відображають той факт, що 

системі спадної уподобання N  альтернатив найкращим чином відповідає 

система, що знижується за правилом арифметичної прогресії ваг. Тому ці ваги 

представляють собою раціональні дроби, в знаменнику яких стоїть сума N  

перших членів натурального ряду (арифметичної прогресії з кроком 1), а в 

чисельнику – убутні на одиницю елементи натурального ряду, від N  до 1 

(наприклад, 3/6, 2/6, 1/6). Таким чином, перевага по Фішберну виражається в 

убуванні на одиницю чисельника раціональної дробу вагового коефіцієнта 

слабшої альтернативи. Стан системи з точки зору безпеки можна 

охарактеризувати матрицею B , рядки якої складаються з елементів 

i i i i(K ,F,V ,T ,S) , де iK  в довільний момент часу t  може бути знайдено за 

формулою: i i iK(t) K (0) F* (t/ T )V   (3). 

Показники міри критичності негативних наслідків iS  фактично являють 

собою ваги, з якими приватні критерії безпеки iK  впливають на комплексний 

показник безпеки системи в цілому, який, як було показано вище, може бути 

знайдений в результаті мультиплікативної згортки приватних критеріїв iK   

Узагальнений приклад графа для комплексної оцінки безпеки 

інформаційної системи представлений на рис.2. Через  12,3,...Z позначені 

превентивні заходи захисту (механізми забезпечення безпеки), покликані 

зменшити уразливості інформаційної системи авіатранспортного 

Узагальнений приклад графа для комплексної оцінки безпеки інформаційної 

системи представлений на рис.2. Через  12,3,...Z  позначені превентивні 

заходи захисту (механізми забезпечення безпеки), покликані зменшити 

уразливості інформаційної системи авіатранспортного комплексу UZ{12,3,...}, 

 123,...UG  – загрози безпеці системи,  12,3,...K  – приватні показники рівня 

безпеки за відповідним критерієм, K  – комплексний (інтегральний) показник 

безпеки інформаційної системи авіатранспортного комплексу. 

 
Рис.1. Вплив факторів захисту на інформаційну безпеку авіатранспортного 

комплексу 
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Потрібно сказати, що даний зв'язний граф не є деревом, оскільки не 

виконується вимога відсутності простих циклів. Це обумовлено тим, що 

чинники, які перебувають на нижньому рівні ієрархії, можуть одночасно 

впливати на кілька факторів більш високого рівня. Наприклад, застосування 

превентивних заходів захисту від однієї уразливості може одночасно усунути і 

яку-небудь іншу або привести до появи нової уразливості. Деякі атаки можуть 

викликати зміну відразу декількох приватних критеріїв безпеки (іноді в 

протилежному напрямку). 

Таким чином можна зробити наступні основні висновки: 

1. Інформаційна безпека авіатранспортного комплексу – поняття комплексне 
і не може розглядатися як проста сума складових її частин. Ці частини 

взаємозв'язані і взаємозалежні, кожна частина критично значима. 

2. Оцінка рівня безпеки завжди відносна. Спроби безпосередньо приписати 
цій оцінці чисельне значення в більшості випадків безперспективні в плані 

подальшої інтерпретації результатів. 

3. Для оцінки рівня комплексної безпеки інформаційної системи 
авіатранспортного комплексу доцільно використовувати приведену когнітивну 

модель. 

Науковий керівник – д.т.н., професор Козловський В.В. 
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Алгоритмы криптографической защиты командно-

телеметрической информации в каналах связи  

с беспилотными летательными аппаратами 

УДК 004.056.55     Анатолий Белецкий1, Бахытжан Ахметов2,  

Денис Навроцкий1  

1 Национальный авиационный университет, .1abelnau@ukr.net, 
.3g6336@yandex.ua 

2 Казахский национальный исследовательский технический университет 

имени К.И. Сатпаева, .2bakhytzhan.akhmetov.54@mail.ru 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в настоящее время составляют 

основу авиации специального применения. БПЛА используются для 

патрулирования границ, аэрофотосъемок, разведки геофизическими методами, 

контроля радиационного фона, а также для сбора различной информации по 

заявкам гражданских и военных ведомств. И как следствие, актуальной 

становится проблема обеспечения надлежащей криптографической защиты 

(КЗ) каналов передачи данных между летательным аппаратом и наземным 

пунктом управления (НПУ), именуемые как «Борт» и «Земля» соответственно.  

К важнейшим видам информации, которыми обмениваются Борт и Земля, 

относятся командно-телеметрическая информация (КТИ). Командная 

информация представляет собой цифровые блоки (пакеты) фиксированной 

длины, которые поступают по радиоканалу с Земли на Борт для корректировки 

положения органов управления аппарата с целью выполнения маневров, 

задаваемых оператором (пилотом) НПУ. Телеметрическая информация, 

передаваемая с Борта на Землю также в виде цифровых пакетов, содержит 

сведения о положении органов управления БПЛА. Пренебрежение 

криптографической защитой КТИ чревато опасностью несанкционированного 

доступа противника в канал управления БПЛА, что может привести (и по 

сведениям из Интернета – приводит) к захвату аппаратов. 

Следует отметить, что в открытой отечественной и зарубежной печати 

практически отсутствуют сведения о способах построения систем КЗ КТИ в 

каналах связи «НПУ – БПЛА – НПУ». Ниже излагается один из подходов к 

решению указанной проблемы, не претендующий на «истину в последней 

инстанции» и отражающий лишь предварительный опыт, накопленный 

авторами доклада в процессе работы над созданием систем КЗ КТИ в каналах 

связи с БПЛА, разрабатываемых в Национальном авиационном университете.  

В основу построения системы КЗ КТИ для БПЛА положен оригинальный 

байт-ориентированный алгоритм поточного шифрования, в котором 

шифрующая гамма-последовательность стохастических битов формируется 

совокупностью равномерно плотных примитивов нелинейной подстановки 

(ПНП), сведенных в так называемые блоки преобразования байтов (БПБ). 

Равномерно плотными являются такие ПНП, отклики которых равномерно 

распределены на диаграмме рассеивания.  

Вариант предлагаемого поточного шифра показан на рис. 1, где X

входной байт, Y  байт гаммирования и Z выходной байт. 

mailto:abelnau@ukr.net
mailto:bakhytzhan.akhmetov.54@mail.ru
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Рис. 1. Структурно-логическая схема алгоритма поточного шифрования  

В основу протоколов шифрования положены правила, регламентирующие 

использование криптографических преобразований и алгоритмов в 

информационных процессах. Обобщенная схема построения 

криптографического протокола зашифрования данных приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурно-логическая схема протокола зашифрования данных 

На приемной стороне этапы расшифрования данных выполняются в 
последовательности, обратной последовательности этапов зашифрования.  
Роль синхронизирующего элемента в протоколах обмена данными 

выполняет содержимое блока установки начального состояния генератора 
управления БПБ (рис. 2), которое передается по каналу связи в открытом виде, 
что не нарушает секретности передачи данных, так как третья сторона не в 
состоянии воспроизвести расшифровующую гамму, поскольку для него 
(противника) остаются закрытыми ПНП шифратора (рис. 1).  
Отличительная особенность предлагаемого способа КЗ КТИ состоит в 

простоте алгоритмическо-программного обеспечения системы защиты. Есть 
все основания высказать предположение, что разработан новый, не имеющий 
отечественных и зарубежных аналогов, оригинальный алгоритм поточного 
шифрования данных, который по критериям быстродействия передачи 
информации и степени «отбеливания» исходного текста, оцениваемой 
энтропией шифрограммы, не уступает лучшим образцам зарубежных шифров. 
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Криптозащита растровых изображений и видеосигналов 

на основе алгоритмов быстрого преобразования Фурье  

УДК 004.056.55  Анатолий Белецкий, Денис Навроцкий,  

Дмитрий Конюший  
 

Национальный авиационный университет, .1abelnau@ukr.net, 
.2g6336@yandex.ua, .3dima.konushiy.95@mail.ru 

Важную роль в теории и практике помехоустойчивого кодирования и 

криптографической защиты информации играют матрицы Адамара, впервые 

введенные в математических обиход в конце ХІХ-го столетия. В 60-х годах 

прошлого века было замечено, что эти матрицы могут быть использованы для 

построения кодов с большим расстоянием Хэмминга / 2d N , где 2 nN  ,

1, 2,n  , — порядок квадратной матрицы Адамара. 

Число симметричных систем Уолша ( )WL n , заданное соотношением 

 
1

( ) (2 mod( ,2))

n

n

W

i

L n i



  , (1) 

резко возрастает, как это показано в табл. 1, при увеличении показателя n  

степени двойки, совместно определяющих порядок N  матриц Уолша W . 

Таблица 1 

Оценка числа симметричных систем Уолша 

n  1 2 3 4 5 6 7 8 

( )WL n  1 4 28 446 13’888 888’832 112’881’664 28’897’705’984 

Системы функций Уолша успешно применяются для построения 

алгоритмов БПФ, доставляя, согласно табл. 1, при двукратном 256-точечном 

преобразовании возможность выбора из более чем 
682  различных базисов. В 

таком случае противник, пытаясь взломать зашифрованное посредством БПФ 

в секретных базисах Уолша, например, растровое изображение или 

видеосигнал, вынужден при лобовой атаке затрачивать ресурсы, практически 

не достижимые на современном уровне развития вычислительной техники. 

Криптографические приложения алгоритмов БПФ в базисах классических 

систем функций Уолша опираются на такие фундаментальные соотношения. 

Утверждение 1. Каждая система (матрица) Уолша двоично-степенного 

порядка 2 nN   однозначно представима своей индикаторной матрицей WJ

n  го порядка. 

Теорема. Индикаторными матрицами (ИМ),  систем функций Уолша W  

двоично-степенного порядка 2 nN  , 1, 2,n  , являются правосторонне 

симметричные (0,1)  матрицы WJ n  го порядка (необходимые условия), 

невырожденные над полем 2F   (достаточные условия). 

mailto:abelnau@ukr.net
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Определение. Правосторонне симметричными будем называть 

квадратные матрицы произвольного порядка, симметричные относительно 

вспомогательной диагонали. 

Утверждение 2. Индикаторные матрицы WJ  систем функций Уолша W  

N  го порядка однозначно определяют правило перестановки номеров 

отсчетов t  дискретного сигнала ( )x t  на входе процессора БПФ, 

формирующего дискретный спектр ( )kX , 0, 1k N  , в базисе W . Правило 

перестановки задается соотношением ( )Wt l  1 J , 0, 1l N  , где 1  

матрица инверсной перестановки, а 
W J матрица, обратная ИМ. 

Существенно большего числа симметричных базисов можно достичь во 

множестве так называемых Уолша-подобных систем секвентных функций. В 

отличие от функций классических систем Уолша базисные Уолша-подобные 

секвентные функции двоично-степенного порядка совсем не обязательно 

должны содержать в пространстве оригиналов одинаковое число знаков +1 и –

1 (или соответственно 0 и 1 в пространстве изображений) в их левой и правой 

половинках. Достаточными является такие условия: каждая секвентная 

функция в пространстве изображений должна начинаться с нуля и содержать 

одинаковое число знаков 0 и 1, при том, что базисная функция нулевого 

порядка состоит из одних нулей.  

Приведем сравнение мощности множеств базисов классических систем 

Уолша ( )WL n  с мощностью множества Уолша-подобных систем секвентных 

функций ( )SL n . Если, для примера, (3) 28WL  , то (3) 840SL  . Отношение 

( ) / ( )S WL n L n   значимо возрастает с увеличением n . 

Считается, что «хорошему» базису должны быть присущи, по крайней 

мере, такие свойства: полнота, ортогональность, мультипликативность и 

симметричность матрицы преобразования. Для криптографических 

приложений (но не для общего спектрального анализа сигналов) 

симметричность Уолша-подобных базисов не является строго обязательным 

условием, поскольку БПФ-зашифрованное сообщение (изображение или 

видеосигнал) успешно расшифровывается тем же несимметричным базисом. 

Отмеченное обстоятельство приводит к тому, что криптостойкость алгоритмов 

БПФ-шифрования к лобовым атакам становится равным величине !/ 2N . 

На основании проделанных исследований приходим к следующим 

основным результатам и выводам: 

1. Решена задача синтеза полного множества систем функций Уолша и 

Уолша-подобных секвентных систем, используемых в качестве базисов БПФ-

шифрования растровых изображений и видеосигналов. 

2. Оказалось лишним решение задачи факторизации матриц классических 

и Уолша-подобных систем функций поскольку в алгоритмах БПФ в различных 

базисах структура дерева преобразования сохраняется неизменной и повторяет 

схему Кули-Тьюки, а смена базиса достигается элементарными 

перестановками номеров отсчетов сигнала на входе процессора БПФ. 
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Зміцнення захищеності інформаційного простору України на 

основі досвіду Сполучених Штатів Америки 

 УДК 004.056 Валерія Гоц 

Національний авіаційний університет, leragots@ukr.net 

Захист та удосконалення інформаційних інфраструктури і простору 

України є невід’ємною частиною національної політики в сфері інформаційної 

безпеки (ІБ), що передбачає забезпечення суверенітету та національної 

цілісності нашої держави. Інформація та інформаційні засоби загалом на 

сьогодні стали потужними джерелами розвитку держав та міжнародних 

об’єднань, а також, на жаль, способом маніпулювання та наведення безладу в 

суспільстві. 

Актуальність теми роботи пов’язана з небезпечним становищем у 

сучасному світі, де українсько-російська інформаційна війна та інші політичні 

конфлікти продемонстрували, що пропаганда - це масова зброя ураження, яка 

позбавляє можливості критично та об’єктивно мислити надзвичайно великі 

маси людей. Наразі є велика потреба у розробці нових принципів політики 

інформаційної безпеки з метою забезпечення інформаційної безпеки особі, 

суспільству та державі. 

Мета роботи - проаналізувати стан розвитку та особливості 

функціонування системи кібер- та інформаційної безпеки України, 

порівнюючи її з досвідом США, ознайомитись із роллю різних американських 

структурних органів, що мають повноваження у цій сфері. Завдання - 

визначити недоліки у структурі забезпечення інформаційної безпеки України 

та запропонувати способи її покращення. 

США на сучасному етапі виступають світовим лідером за рівнем розвитку, 

масштабами впровадження, розповсюдження і ефективністю використання 

сучасних інформаційних технологій як в державному управлінні, так і в усіх 

інших сферах суспільної діяльності. Структура забезпечення інформаційної 

безпеки США є дуже розгалуженою, і на кожен орган цієї системи покладені 

відповідні завдання. Всі структурні частини підпорядковуються Президентові 

США, який приймає основні рішення з питань національної безпеки.  

Міністерство оборони є головним ідеологом забезпечення інформаційної 

безпеки не лише в частині функціонування технічних засобів розвідки, а й 

розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій у США. Завдання 

захисту національної інформаційної інфраструктури входить також до 

компетенції розвідувального співтовариства США, яке об'єднує низку 

самостійних спецслужб та підрозділів федеральних міністерств та відомств 

держави: Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Агентство національної 

безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Міністерство 

внутрішньої безпеки (МВБ), Розвідувальне управління Міністерства оборони 

(РУМО) [1]. 

Загалом національна політика США в сфері захисту інформації формується 

АНБ, що є найбільш потужною у світі організацією, яка здобуває інформацію 

технічними засобами. Для вирішення найбільш складних завдань АНБ США 
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додатково залучає кращі науково-дослідницькі установи країни. За 

контрактами з АНБ співпрацює кілька десятків найвідоміших американських 

фірм, що займають передові позиції в галузі електроніки, фізики, комп'ютерної 

техніки. Важливою складовою підготовки фахівців ІБ у США є розвинена 

система курсової підготовки, в першу чергу комерційних курсів та навчальних 

центрів фірм-виробників IT-продукції. Комерційні компанії проводять масове 

навчання в галузі інформаційної безпеки: "Cisco Systeme", "Check Point 

Software Technologies", "Internet Security Systems", "Microsoft, Sun  

Microsystems", "DellComputer", "AlliedTelesyn", "Oracle Corp", "APC", 

"Symantec" та ін. 

Висококваліфіковані фахівці ІБ, які пройшли навчання в навчальних 

центрах виробників і отримали відповідні сертифікати зазначених компаній, 

затребувані на ринках праці більше від тих, хто тільки закінчив навчальний 

заклад. 

У період з 1967 року до сьогодні в США прийнято цілу низку законів: 

“Про свободу інформації” (1967 р.), “Про таємницю” (1974 р.), “Про право на 

фінансову таємницю” (1978 р.), “Про доступ до інформації, про діяльність 

ЦРУ” (1984 р.), “Про комп’ютерні зловживання та шахрайство” (1986 р.), “Про 

безпеку комп’ютерних систем “(1987 р.) та інші.  

Можна зробити логічний висновок, що система забезпечення 

інформаційної безпеки США повністю сформована та продовжує невпинно 

розвиватись. 

Відставання України від високорозвинених держав ще раз підкреслює 

надзвичайну актуальність дослідження проблем забезпечення ІБ. Досвід 

державної політики США у цій сфері є актуальним для багатьох питань 

української зовнішньої та внутрішньої політики. 

До основних недоліків у структурі забезпечення інформаційної безпеки 

України можна віднести: 1) недостатній рівень фінансування та низьке 

стимулювання розвитку комп’ютерних технологій державою; 2) недостатній 

рівень взаємодії між міністерствами і відомствами з питань підготовки 

фахівців ІБ, обміну програмами підготовки; 3) інформаційна залежність 

України від запозичених інформаційних технологій, впроваджених у різні 

сфери державного і корпоративного управління країни; 4) недостатній рівень 

модернізації навчально-лабораторної бази навчальних закладів за 

відповідними напрямами і спеціальностями; 5) недостатня нормативно-

правова база у сфері забезпечення інформаційної безпеки; 6) недостатня 

кількість державних органів та організацій, що відповідають за забезпечення 

ІБ України [2]. 

Зважаючи на досвід США у забезпеченні стабільності своєї 

інфраструктури та національної безпеки держави, а також на недоліки та 

слабкі ланки в системі забезпечення ІБ України, можна виділити шляхи 

зміцнення інформаційного простору України. Отже, в першу чергу необхідно 

чітко структурувати органи інформаційної безпеки та на законодавчому рівні 

затвердити їх основні завдання. Надзвичайно важливо звернути більше уваги 

та ресурсів на протидію іноземним розвідкам та створити окремий центр 

захисту інформації, що містить державну таємницю. Основна мета - детально 
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прорегламентувати процедуру взаємного обміну таємною інформації між 

Україною та іноземними державами, міжнародними організаціями і узаконити 

її; посилити контроль із боку міністерств та відомств за підпорядкованими 

установами щодо питання охорони державної таємниці. Також необхідно 

провести атестацію педагогічного складу навчальних закладів, інших закладів 

освіти;передбачити державне фінансування тих фахівців, які пропонують нові 

інформаційні, аналітичні, навчальні та просвітницькі програми; на 

законодавчому рівні передбачити функціонування незалежних аналітичних, 

дослідницьких, інформаційних організацій, наділивши їх відповідними 

правами в сфері забезпечення ІБ. Для подальшого розвитку інфраструктури 

необхідним є сприяння з боку держави розробленню національних програмних 

продуктів, створенню перспективних інформаційних технологій із метою 

зменшення залежності від програмного та апаратного забезпечення іноземного 

виробництва, що містить загрозу застосування недокументованих 

можливостей; працювати над збільшенням можливостей співпраці та обміну 

досвідом з іншими високорозвиненими державами світу [3]. 

Виконавши ці рекомендації та звернувши більше уваги на удосконалення 

інфраструктури України, уряд зможе стабілізувати становище в країні, 

покращить стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз та підвищити 

рівень життя населення. Адже національна безпека (і її складова - 

інформаційна безпека) є багатоплановим явищем, яке передбачає економічні, 

соціальні, політичні, воєнні, екологічні та інші характеристики. 
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Адаптивна система захисту персональних даних 

УДК 65.012.8 (043.2) Анна Мащенко 

Національний авіаційний університет, mashchenko17@gmail.com 

З огляду на стрімке поширення крадіжок інформації, що перетворилися в 

проблему світового масштабу персональні дані потребують особливо 

надійного захисту. Серйозність і гострота проблеми стали передумовою для  

прийняття конкретних заходів щодо її врегулювання з боку державної влади. В 

ході цих дій 1 червня 2010 року був прийнятий Закон України «Про захист 

персональних даних».  

Метою даної роботи є розробка адаптивної системи захисту персональних 

даних, яка дозволить забезпечити їх захищеність від будь-яких загроз. 

Захист персональних даних являє собою комплексний процес, що потребує 

системного підходу узгодженого з чинним законодавством України. В такому 

разі саме система захисту персональних даних являє собою комплекс 

програмних та апаратних засобів, що направлені на захист персональних 

даних при їх обробці в інформаційних системах. Ці засоби направлені на: 

-попередження несанкціонованого доступу до бази персональних даних; 

-попередження витоку інформації по технічним каналам; 

-усунення програмно-технічного впливу на технічні засоби обробки  

персональних даних; 

Враховуючи стрімкий розвиток інноваційних технологій і навичок 

зловмисників, система захисту персональних даних повинна бути максимально 

продуктивною і універсальною у своїй роботі. А отже, її основною перевагою 

стає змога до адаптації. В такому разі адаптивна система захисту персональних 

даних являє собою більш складну та багато поверхневу систему направлену на 

захист інформації від всіх можливих загроз. Серед її переваг можна виділити 

такі як: змога до автоматичної зміни даних алгоритму свого функціонування і 

своєї структури з метою збереження персональних даних або досягнення 

оптимального стану їх захищеності при зміні зовнішніх і внутрішніх умов.  

У свою чергу процес побудови адаптивної системи захисту персональних 

даних передбачає такі етапи: 

 прогнозування методики проектування адаптивної системи захисту 

персональних даних; 

 подальша розробка адаптивної системи захисту персональних даних; 

 дослідження та вдосконалення адаптивної системи захисту 

персональних даних за результатами реальних випробувань. 

Отже, зважаючи на всі переваги адаптивної системи захисту персональних 

даних, її розробка та впровадження є необхідними заходами для нормального 

функціонування державних та приватних підприємств, які мають у своєму 

розпорядженні персональні дані відповідно до нормативних документів 

України. Саме така система може забезпечити їх надійний захист та 

унеможливити несанкціонований доступ до персональних даних. 

Науковий керівник – професор, Бриль В.М. 



The 7th International Scientific Conference «ITSEC»      May, 16-18       2017 

~ 31 ~ 

Интеллектуализированная программная система для защиты от 

несанкционированного доступа 

УДК 004.056.53 Георгий Гуцал  

Национальный авиационный университет, gutsal.g.a@gmail.com 

Системы для защиты от несанкционированного доступа (НСД) на данный 

момент имеют широкое распространение в разных отраслях информационной 

и физической безопасности. Однако во многом требуют вмешательства 

операторов для координации работы и принятия решений. 

Цель данной работы – повысить эффективность использования систем для 

защиты от НСД с помощью алгоритмов принятия решений, основанных на 

динамическом мониторинге состояния системы. 

Актуальность таких систем заключается в их способности обрабатывать 

данные текущего состояния среды интеграции и принимать решения при 

выявлении критических отклонений от базового безопасного состояния, что 

позволяет исключить надобность в постоянном вмешательстве оператора в 

работу системы. Так же играет роль и универсальность таких систем и их 

совместимость с системам безопасности с использующими датчики фиксации. 

Критериями оценки состояния в предложенной системе выступают 

датчики с различными показателями срабатывания – датчики шума, движения, 

нарушения периметра. Сигнал принимается системой в виде бинарного кода, 

где 1 – срабатывание датчика, 0 – состояние покоя. 

 В системе используется так же зонирование объекта интеграции, и 

учитывается приоритетность зон. Используется три бита для обозначения 

зоны, и один бит приоритетности. Если бит приоритетности имеет значение 1 

– зона представляет большое значение, а значит несанкционированная 

активность в ней может привести к потенциально тяжелым последствиям. 

Если зонирование имеет значение 0 – зона не представляет индивидуального 

интереса, и рассматривается только в контексте всей системы. В зависимости 

от зоны и показателей срабатывания система по алгоритму принимает 

решение о повышении коэффициента опасности. На активацию и повышение 

коэффициента влияет приоритет области, показатели датчиков, состояние 

системы. Две первых ступени определяют состояние системы – низкий 

уровень обуславливает активацию системы, средний уровень начинает 

рассматривать события в системе комплексно, без привязки к зонам 

активаций. Переход к среднему уровню опасности обуславливается 

показателями двух параметров – например звук и движение или 

распространение угрозы – повторное нарушение периметра. Существуют 

контрольные точки данного коэффициента, достижение которых запускает 

определенное действие, указанное при проектировании.  

Таким образом подобные системы будут иметь большой потенциал 

использования на сложных объектах интеграции, где человек оператор не 

способен уследить за всеми происходящими событиями.  

Научный руководитель – к.т.н. Гизун А.И. 
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Захищена система передачі даних в корпоративній мережі 

приватного підприємства 

УДК 004.056.53 Ірина Грищенко 

Національний авіаційний університет, irinka260196.95@icloud.com 

Мета роботи: розглянути деякі принципи побудови системи захисту, 

проблеми забезпечення захисту інформації, вимоги до процесу 

інформаційного обміну системи захисту інформації та деякі проблеми захисту 

інформації в автоматизованих системах. 

Сучасний етап розвитку інформатизації характеризується необхідністю 

переходу до створення глобальних територіально розподілених 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. Аналіз систем передачі 

даних в корпоративних мережах приватного підприємства показав, що на 

даний момент ці системи є не досить захищеними. Тому актуальним є 

розробка принципів побудови системи захисту, яка є більш захищеною від 

несанкціонованого проникнення зловмисника. 

Одним із найважливіших показників надійності автоматизованої системи є 

забезпечення доступності,цілісності та конфіденційності інформації.  

Для здійснення управління доступом і захистом інформації в різнорідних 

автоматизованих системах обрана доменна організація системи захисту 

інформації. Домен системи захисту інформації від несанкціонованого доступу 

– це програмно-апаратний комплекс, що здійснює захист територіально 

відокремленої частини автоматизованої системи. Взаємодія між доменами 

полягає в передачі команд віддаленого управління від одних доменів до інших 

і поверненні інформації про результати виконання цих команд.  

Нормальна передача інформації у мережах з гарантованою  якістю 

обслуговування користувачів має на увазі виконання трьох етапів : 1) у 

площині менеджменту - формування й коректування баз даних (БД) про стан 

елементів мережі. 2) у площині керування - організацію маршруту між вузлом 

- джерелом (ВД) і вузлом - одержувачем (ВО) у вигляді віртуального що 

комутирує або постійного з'єднання. 3) у площині користувача - безпосередня 

передача користувальницької інформації. 

Під порушенням передачі інформації будемо розуміти одну із ситуацій, які 

можуть бути організовані порушником: 1) переривання або роз'єднання. 

Інформація знищується або стає недоступною або непридатною для 

використання. 2) перехват. До інформації відкривається несанкціонований 

доступ. 3) модифікація. До інформації відкривається несанкціонований доступ 

з метою зміни інформації. 4) фальсифікація. Порушник видає себе за джерело 

інформації. 

Сервісні служби захисту інформації є відповідальними за забезпечення 

основних вимог користувачів, пропонованих до телекомунікаційних систем (з 

погляду її надійності). Причому дані служби повинні функціонувати у всіх 

трьох площинах. 

За установку й припинення дії тієї або іншої служби відповідають агенти 

захисту (Security Agent , SA). Узгодження служб захисту між агентами 
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відбувається через з'єднання захисту. По цих з'єднаннях виробляється обмін 

інформацією захисту. 

Найпростіший варіант організації з'єднання захисту - агенти захисту 

розміщені в межах кінцевих систем користувачів. У цьому випадку кінцеві 

системи й агенти захисту взаємодіють із мережею через інтерфейс 

«користувач - мережа + захист» (UNI+Sec). 

Агенти захисту для віртуального з'єднання (каналу або тракту), що 

встановлений між кінцевими системами користувачів, послідовно виконують 

наступні дії: визначають вид сервісних служб захисту, які повинні бути 

застосовані до даного віртуального з'єднання; погоджують служби захисту між 

собою; застосовують необхідні служби захисту до даного віртуального 

з'єднання. 

Інший варіант організації з'єднання захисту: один агент захисту 

розміщається на кінцевій системі користувача, а іншої на комутаторі 

віртуальних каналів. Відповідно, користувачі й агенти захисту взаємодіють із 

мережею зв'язку через інтерфейси «користувач – мережа» (UNI) або UNI+Sec; 

комутатор віртуальних каналів через інтерфейс «вузол – мережа + захист» 

(NNI+Sec).  

У цьому випадку агент захисту, розміщений у межах комутатора 

віртуальних каналів, має можливість забезпечувати служби захисту не тільки 

для користувача П2, але й для інших вузлів і мереж, які приєднуються до 

даного комутатора віртуальних каналів.  

Установлення й підтримка з'єднань захисту на мережах ATM досить 

складний і відповідальний процес, що складається із двох етапів і базується на 

протоколі обміну повідомленнями захисту (Security Message Exchange, SME) і 

передачі спеціальних осередків захисту OAM . Тобто спочатку проходить 

аутентифікація агентів захисту між собою, потім узгоджуються служби 

захисту між агентами захисту, встановлюється зєднання захисту і вже потім 

йде передача спеціальних осередків захисту ОАМ. Протокол може 

реалізовуватися у площині користувача і у площині керування.  

Щодо площини користувача, то тут аутентифікація забезпечується через 

обмін інформацією між агентами безпеки, які обмінюються між собою 

повідомленнями безпеки. Конфіденційність площини користувача 

забезпечується криптографічними механізмами, які захищають дані 

користувача у віртуальних каналах від несанкціонованого розкриття. 

Щодо площини контролю, то це механізм, що дозволяє пристроям 

конфігурувати мережу, щоб домогтися певних цілей (наприклад, установити 

віртуальний канал, що комутує). Так як повідомлення площини керування 

можуть впливати на стан і працездатність мережі, їх захист дуже важливий. 

Науковий керівник – д.т.н., професор, Хорошко В.О. 
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Метод та система реагування на інформаційно-психологічні впливи 

УДК 519.816:004.9(043.2) Богдан Кобільник 

Національний авіаційний університет, bohdan.k1996@gmail.com 

Прогрес інформаційних технологій призвів до можливості їх використання 

для деструктивних цілей. Інформаційно-психологічні впливи (ІПВ) стали 

вагомим методом дії під час протистоянь різного масштабу, тому, на даний 

час, актуальним стає захист інформаційного середовища. У даній роботі 

описаний принцип побудови та дії системи реагування на ІПВ.  

Метою даної роботи є пришвидшення процесу прийняття рішень при 

реагуванні на інформаційно-психологічні впливи за рахунок розробки 

відповідного методу і на його основі системи. 

Метод складається із шести етапів: 

1. Фіксація та ідентифікація інформаційно-психологічних впливів. 
Відбувається на основі зміни показників під впливом деструктивної 

дії. Результатом являється перелік ІПВ, для яких система видаватиме 

рішення.  

2. Категоризація впливів. Виділяються категорії по об’єкту впливу: 
особистість, суспільство, держава. Відповідно кожен ІПВ матиме 

свою сутність у кожній категорії. Система передбачає легку 

модернізацію переліку категорій, що дає змогу модифікування під 

швидкі зміни сучасного інформаційного суспільства. 

3. Оцінка ІПВ. Відбувається по заданих критеріях, причому сама оцінка 
критичності ІПВ визначається лінгвістичною зміною, наприклад 

"незначні", "суттєві" та "критичні". 

4. Формулювання набору контрзаходів. Етап базується на створенні 
розширеного переліку заходів, які допоможуть зменшити або ж 

нейтралізувати деструктивний вплив. До кожного контрзаходу 

надаються інформативні рекомендації по його застосуванні. 

Передбачається одночасне використання декількох рішень, тобто, 

система пропонує вибірку у відповідності від заданих параметрів. 

5. Створення бази знань. Вона міститиме перелік ІПВ, набору критеріїв 
та оцінок, створеного набору контрзаходів. Тобто існуватиме 

структурована база даних, яка даватиме можливість швидко реагувати 

на запити користувачів.  

6. Застосування евристичних методів обґрунтування й прийняття рішень. 
Виконується експертом.   

У результаті проведеної роботи ми отримуємо систему, яка значно 

пришвидшує процес прийняття рішень, виключає можливість помилки через 

людський фактор, оскільки до запуску, логіка системи опрацьовується 

експертом галузі. Таким чином систему може використовувати в особистих 

цілях як кожна людина, так і органи захисту від інформаційно-психологічних 

впливів. 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, Гізун А.І. 
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Удосконалена система захищеної передачі електронних 

інформаційних ресурсів 

УДК 004.056.55:003.26 Катерина Коришева 

Національний авіаційний університет, korysheva13@gmail.com 

Сьогодні застосування комп'ютерних мереж перейшло на рівень щоденної 

необхідності. Тому дослідження систем передачі інформації та введення в них 

нових захисних модулів стало особливо актуальним. Захисні модулі не дають 

можливості стороннім особам заволодіти важливими даними чи будь-яким 

чином модифікувати їх. Проте, сучасні технології можуть використовуватись 

не лише на користь захисту інформації, а і для несанкціонованого доступу до 

неї. Розвиток криптоаналізу та криптографічних систем відбувається 

одночасно, тож рано чи пізно можуть бути знайдені алгоритми злому 

криптосистем. Тому актуальним є розробка нових та удосконалення існуючих 

систем захисту інформації, що дозволить підвищити їх ефективність.  

Метою даної роботи є удосконалення системи захищеної передачі 

електронних інформаційних ресурсів для підвищення її ефективності. 

Кожна система захищеної передачі даних містить блоки симетричного 

шифрування, розподілення ключів, електронного цифрового підпису. В 

останні роки все більше визнання отримують алгоритми шифрування з 

відкритим ключем, що використовуються  для розподілу секретного ключа та 

цифрового підпису. У таких алгоритмах інформація шифрується за допомогою 

відкритого ключа, а розшифровується з використанням секретного ключа. 

Одним із найстійкіших алгоритмів з відкритим ключем є алгоритм Ель-

Гамаля. Він заснований на складності обчислення дискретних логарифмів в 

кінцевих полях. Основним недоліком алгоритму Ель-Гамаля є необхідність 

виконання трудомістких операцій в модульній арифметиці, що вимагає 

залучення значних обчислювальних ресурсів. 

У роботі запропоновано модицікацію алгоритма Ель-Гамаля для 

використання у системах захищеної передачі даних. Для підвищення 

криптостійкості системи запропоновано такі зміни: 1) відкритим параметром 

абонента А будуть  , , ,p g y o , а секретним –  , , ,p g x z , де параметр o  

розраховується за допомогою x  та z : modzo x p ; 2) змінена процедура 

отримання абонентом Б параметра a , при розрахунку тепер враховується 

параметр o : modka o g p  ; 3) при розшифруванні секретного повідомлення 

M  абонентом А, використовується змінена процедура з урахуванням 

параметрів o  та z : mod

x
o

M b p
a

 
   

 
.  

Дана модифікація алгоритма Ель-Гамаля дозволить підвищити 

ефективність систем захищеної передачі даних, що будуть її використовувати. 

Проте планується провести ряд досліджень для перевірки даного твердження. 

Науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри БІТ, Василь Кінзерявий 

mailto:korysheva13@gmail.com
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Удосконалена система стеганографічного захисту інформації 

УДК 004.056.55:003.26 Олександр Мельник 

Національний авіаційний університет, Україна, melnyk.mail@icloud.com 

Сьогодення характеризується великою кількістю різного мультимедійного 

контенту: аудіозаписи, відеозаписи, цифрові зображення, тощо. Звісно при 

такому великому обсязі контенту є така інформація, що виділяється та 

становить цінність. Стеганографічні алгоритми використовуючи непримітні 

об’єкти – контейнери (мультимедійні об’єкти) дозволять приховати цінну 

інформацію, а оскільки більша частина інформації знаходиться у вільному 

доступі то такі об’єкти інформаційного простору можливо використовувати, 

як контейнери. Хоча й існує велика кількість стеганографічних алгоритмів 

присутня потреба розробки більш ефективних алгоритмів приховування 

інформації, що можуть забезпечити невидимість, стійкість до активних атак та 

збільшення розмірів інформації, що буде прихована. Тому дана робота є 

актуальною. 

Метою даної роботи є удосконалення стеганографічної системи захисту 

інформації для підвищення ефективності вбудовування секретної інформації.  

Типова систему стеганографічного захисту інформації складається з таких 

елементів: 1) абоненти A і B перед початком сенсу зв’язку погоджують 

множину контейнерів K :  1,... nK K K , де iK  − один з вибраних 

контейнерів, 1,i n , n N ; 2) абонент A приховує секретне повідомлення M  

у множину контейнерів K  використовуючи обраний стеганографічний 

алгоритм Z  та отримує множину стеганоконтейнерів 
'K :  ' , ,codK F K M Z , 

де  ' ' '

1,... nK K K , де '

iK  − один з отриманих стеганоконтейнерів, 1,i n , 

n N , codF  − процедура вбудовування секретного повідомлення у множину 

контейнерів K ; 3) відкритим каналом зв’язку абонент A передає множину 

стеганоконтейнерів 
'K  абоненту B; 4) абонент B відновлює секретне 

повідомлення M  використовуючи множину контейнерів K  та множину 

стеганоконтейнерів 
'K :  ', ,decM F K K Z , де decF  − процедура вилучення 

секретного повідомлення M . Запропоновано у якості стеганографічного 

алгоритму Z  використовувати алгоритм найменш значущого біта та нові 

процедури codF  та decF . У даних процедурах буде розраховуватись об’єм та 

місце вбудовувавання повідомлення, яке буде приховуватися у обраний  

контейнер. Це дозволить гнучко керувати вбудовуванням секретної 

інформації. 

У роботі наведено удосконалену систему стеганографічного захисту, що 

може бути використана у системах захисту інформації для підвищення їхньої 

ефективності. 

Науковий керівник – доцент НАУ, Володимир Щербина 
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Удосконалення функції хешування MD4 

УДК 004.056.2 Наталія Остапенко, Володимир Щербина 

Національний авіаційний університет, natali.ost5@gmail.com 

У наш час інформаційні технології займають важливе місце у нашому 

житті. Головними характеристиками інформації є конфіденційність, 

доступність та цілісність. Для контролю цілісності файлів операційних систем, 

програм чи даних широко використовуються функції хешування. Дані функції 

здійснюють стискання даних змінної довжини в послідовність фіксованого 

розміру (хеш-значення). Отримані хеш-значення використовується для 

перевірки відсутності модифікації даних. Незважаючи на велику кількість 

алгоритмів хешування, питання забезпечення криптографічної стійкості та 

високої швидкодії алгоритмів залишається відкритим. Тому розробка нових та 

удосконалення існуючих функцій хешування є актуальною задачею.  

Метою даної роботи є підвищення ефективності захисту за рахунок 

удосконалення функції хешування MD4. 

Для використання в криптографічних застосунках функція хешування 

повинна відповідати таким вимогам: 1) незворотність − для заданого значення 

функції хешування m  має бути практично неможливо знайти 

повідомлення X , для якого ( )h X m ; 2) стійкість до колізій першого роду ‒ 

для одного хеш-значення, має бути практично неможливо підібрати для 

заданого повідомлення M  друге повідомлення N , у яких є ( ) ( )h N h M ; 

3) стійкість до колізій другого роду − має бути практично неможливо 

підібрати пару повідомлень ( , )M M  , для яких хеш-значення будуть однакові 

( ) ( )h M h M  . 

Однією з відомих функцій хешування є MD4, розроблена Рональдом 

Рівестом в 1990 році, і вперше описана в RFC 1186. Цей алгоритм 

використовувався в протоколі аутентифікації MS-CHAP, розробленому 

корпорацією Майкрософт для виконання процедур перевірки автентичності 

віддалених робочих станцій Windows. MD4 створювався передусім як дуже 

швидкий алгоритм хешування, але він не задовольняє вимог до  

криптографічних функцій хешування та може піддаватися  криптоаналізу.  

У роботі запропоновано алгоритм хешування, який розроблено на основі MD4. 

Даний алгоритм частково зберіг основну структуру, але отримав декілька 

нововведень: 1) при стисненні замість чотирьох 32-бітних змінних A , B , C , D  

запропоновано використання п’яти 64-бітних змінних A , B , C , D , J ; 

2) збільшено довжину хеш-значення до 256-біт; 3) збільшено кількість етапів 

виконання стиснення; 4) замінені додаткові функції F , G , H ; 5) додані 

додаткові операції на кожному етапі.  

Таким чином, запропоновано нову функцію хешування, що дозволить 

підвищити ефективність захисту інформації. Далі плануються дослідження для 

перевірки стійкості та швидкодії даної функції хешування. 
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Система моніторингу транзакцій електронних платіжних систем 

УДК 004.056.53 Віктор Самусь 

Національний авіаційний університет,textnice@gmail.com 

Останнім часом у всьому світі розвиток систем електронних грошей 

характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та 

паперових платіжних документів, переходом до сучасних платіжних 

інструментів і електронних платіжних систем (ЕПС).ЕПС більш широко 

використовують для проведення розрахунків у всіх сферах і стають важливим 

інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинутих країн. Тому 

стрімке зростання електронної торгівлі та її вплив на суспільство й економіку 

держави викликає потребу в побудові ефективної системи моніторингу 

транзакцій ЕПС для виявлення шахрайських операцій.  

Метою даної роботи є аналіз існуючих систем моніторингу та створення 

порівняльної таблиці на основі визначення їх основних переваг і недоліків. 

Незважаючи на важливість створення ефективних систем моніторингу ЕПС, 

дане питання детально не описано в наукових дослідженнях. Проведений 

аналіз існуючих відкритих публікацій, Заславського В.А., Стрижака Г. О., 

Сенища П.М. та інших, підтверджує актуальність даної роботи 

Дослідження не розглядають створення системи моніторингу для 

електронних платіжних систем тільки фізичні платіжні системи. Для 

створення ефективної системи моніторингу ЕПС потрібно проаналізовано 

різні системи та виявлено найбільш важливі параметри для врахування при 

дослідженні.  

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця систем моніторингу 

Назва системи 

Параметри  

Режим 
роботи 

Форм. 
звітів 

Робота 
на осн. 

правил 

Взаємодія 
з опер. 

Автом. 
Реаг 

Інтег. 
В інші 

платформ. 

IFM Offline + + - - - 

On-line reporting Online - + + - + 

UFN Acquirer 

GUARD 

Online - + + - + 

Platon Online + + + - + 

EMS Online + + - + + 

Card Suite Fraud Online - + - - + 

В ході роботи було проаналізовані системи моніторингу платіжних систем. 

В результаті було створено їх порівняльну таблицю. Було визначено, що 

більшість систем не враховують параметр автоматичного реагування. Тому 

для максимального результату потрібно реалізувати це в системі моніторингу 

ЕПС. Таким чином, можна досягти максимального результату при 

моніторингу шахрайських операцій і знизити час реагування. 

Науковий керівник – к.т.н,доцент кафедри БІТ, Кінзерявий В.М.  
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Архітектура системи оцінки деструктивних інформаційно-

психологічних впливів 

УДК 004.056.53:004.492.3 (045) Ірина Щудлик 

Національний авіаційний університет, irynalesiva9@gmail.com 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та соціальної інженерії створює 

усі передумови для активного застосування інформаційно-психологічних впливів, 

що ведуть за собою деструктивні  наслідки. Очевидно, що для ефективної протидії 

необхідним є своєчасне виявлення та ідентифікація впливу. Однак не менш 

важливим завданням є чітка та точна оцінка можливих деструктивних впливів 

інформаційно-психологічного втручання. 

Метою даної роботи є розробка архітектури системи оцінки 

деструктивних інформаційно-психологічних впливів. 

На сьогоднішній день систем, що здійснюють оцінку деструктивних дій 

інформаційно-психологічних впливів практично не існує. Подібні системи 

спрямовані переважно на оцінювання та прогнозування морально-

психологічного стану військ у бойових умовах, однак вони не дають 

можливості оцінити наслідки впливу на особу та суспільство у мирний час. 

Призначення даної системи – оцінка можливих деструктивних дій 

інформаційно-психологічних впливів. Система базується на кількісних 

методах експертної оцінки. Вхідними даними є інформаційно-психологічний 

вплив, що виявляється системою ідентифікації. На виході отримуємо рівень 

критичності деструктивних дій даного впливу виражений числовим значенням 

у відповідності до оціночної шкали. 

Архітектура системи зображена на рисунку 1. Вона включає такі 

структурні елементи як модуль підбору та оцінки важливості параметрів, який 

складається з блоку формування множини оціночних параметрів (БФМОП) та 

блоку обчислення критичності впливу параметру (БОКВП); модуль вибору 

характерних параметрів інформаційно-психологічного впливу, який місить 

блок формування множини ІПВ (БФМІПВ) та блок формування залежності 

«параметр-ІПВ» (БФЗ); модуль оцінки ІПВ, що включає блок формування 

експертних оцінок параметра (БФЕО), блок формування оціночної шкали 

(БФОШ) та блок обрахування критичності впливу (БОКВ); блок візуалізації 

результатів оцінки. 

У блок формування оціночних параметрів вноситься множина оціночних 

параметрів    {⋃   
 
   }, кількість яких може змінюватись відповідно до 

думки експерта. У даному випадку оціночні параметри будуть такими: CSA – 

«Повнота і сила аргументації», CGN – «Узгодженість з нормами 

загальносуспільної думки», ASI – «Асоціації, які викликає джерело 

інформації», PR – «Реакція громадськості», GAF – «Зростання фактора 

тривожності», VD – «Швидкість розповсюдження», NAT – «Кількість 

уражених цілей», DR – «Тривалість». У наступному блоці формується матриця 

парного порівняння     ‖     ‖ , де aij вибирається відповідно до думки 

експерта за шкалою відносної важливості: 1 – альтернативні варіанти мають 

однаковий пріоритет, 3 – легка перевага одного параметру над іншим, 5 – 
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сильна перевага одного параметру над іншим, 7 – значна перевага (наявні 

переконливі свідчення), 9 – очевидна перевага одного з параметрів; 2, 4, 6, 8 – 

компромісні випадки. В результаті, отримуємо оціночні параметри та вагові 

коефіцієнти їх рівня важливості, що обчислюються згідно виразу    

 √∏     
 
   

 
, де        , в даному випадку I = 8 (кількість параметрів оцінки). 

Далі проводиться нормування  оціночних коефіцієнтів за виразом    

   (∑   
 
   )⁄  таким чином, щоб ∑   

 
     . 

Наступним кроком для кожного параметра формується шкала впливу (Н 

(низький) – 0 балів, С (середній) – 1 бал, ВС (вище середнього) – 2 бали, В 

(високий) – 3 бали, К (критичний) – 4 бали). Кілька експертів проводять 

оцінювання параметрів відповідно до шкали – так формується оцінка кожного 

параметру    
 за рівнем впливу. 

Із системи ідентифікації ІПВ формується множина інформаційно-

психологічних впливів IPSIj, де       , m – кількість ІПВ. У блоці 

формування зв’язки визначаються параметри, що являються найбільш 

характерними для даного ІПВ – IPSI → Pi.  

На основі отриманих даних проводиться оцінка критичності 

деструктивного впливу ІПВ шляхом додавання добутків експертної оцінки та 

вагових коефіцієнтів оціночних параметрів         ∑    
    

 
   . 

Результатом роботи системи є числове відображення рівня деструктивного 

інформаційно-психологічного впливу. 
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Рис. 1. Структура розробленої системи оцінки деструктивних ІПВ 

Висновки. Запропонована система дає можливість оцінити наслідки 

деструктивних інформаційно-психологічних впливів. Крім цього, 

використання методів експертної оцінки не вимагає витрат часу на збір 

статистичних даних, тому є більш простим. 

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, Гізун А.І. 
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Модуль захисту даних від несанкціонованого доступу 

УДК 004.056 Анастасія Савчин, Ірина Лозова  

Національний авіаційний університет, anastasiasavchyn6@gmail.com, 

kira1983@yandex.ru 

На сьогоднішній день проблема захисту інформації з обмеженим доступом 

у мобільних телефонах стає дедалі актуальнішою, адже, на даний момент 

мобільний телефон є майже у кожного. Враховуючи той факт, що інформація 

яка зберігається на смартфонах може містити в собі дані різного рівня 

конфіденційності, тому втрата її може нести великі збитки. 

Метою даної роботи є створення мобільного додатку для захисту даних у 

випадку втрати смартфону. 

В роботі проаналізовано типові дані, що зберігаються на смартфоні, які 

можуть бути корисні для зловмисника і тому потребують захисту, а саме:  

доступ до пошти і поштової скриньки; Jabber-клієнт; документи, замітки;  

історія СМС; мережеві засоби (TeamViewer); мобільний банкінг; карта пам'яті; 

дані про облікові записи; дані Web-браузера.  

Найпопулярнішою загрозою мобільних пристроїв є крадіжка, щодня в 

правоохоронних органах України реєструють близько 50-ти крадіжок. Саме 

тому було вирішено дослідити програмні засоби захисту від крадіжок, такі як 

Reptilicus, Phone Locator PRO, PhoneSearch, Wheres My Droid, Cerberus, Знайти 

мій телефон. В результаті дослідження було виявлено що всі програмні засоби, 

які існують на ринку, мають досить високу ціну, більшість з них не створюють 

резервну копію та не блокують дані, не використовують функцію відправки 

звіту про інцидент взлому на електронну адресу, а також не зберігають 

відбитки пальців для подальшого розслідування.  

Проаналізувавши недоліки в існуючих програмних засобах було вирішено 

розробити додаток, який призначено для захисту та аварійного зберігання  

інформації, що міститься  на телефонах, операційної системи Android з 

наступними функціями: блокування доступу до телефону за допомогою пін 

коду; блокування доступу до телефону за допомогою сканера відбитку пальця; 

фотографування зловмисника у разі помилок при спробі авторизації; резервне 

копіювання даних та відправлення їх у хмарне сховище у разі  неправильних 

спроб авторизації; видалення інформації на телефоні при бажанні самого 

власника; відправлення GPS даних, при запиті користувача або 

принеправильній спробі авторизації.  

Системні вимоги даної програми: Android 6.0 Marshmellow - з відбитком 

пальця; Android 4.4.2 Kitkat — без відбитка пальця; ROM — 50MB; RAM – 

512MB; Фронтальна камера 0.2Mpx. 

Отже, в результаті виконання роботи було створено мобільний додаток, 

який здатен захистити дані в випадку втрати смартфону, заблокувати їх або 

видалити, попередньо створивши резервну копію а також допомогти власнику 

та правоохоронним органам знайти пристрій.  
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Модель захищеної автоматизованої системи управління 

на підприємстві 

УДК 004.056 Людмила Рибалка1, Максим Бурлака2 

Національний авіаційний університет, 1fish96@list.ru, 2LuckyI94I@ukr.net 

Автоматизація підприємства – найважливіший етап технологічного 

розвитку людства. Для повноцінного використання системи автоматизації 

промислового виробництва необхідно чітко і конкретно ставити завдання: 

зменшення пов'язаного капіталу, зменшення фінансових втрат за рахунок 

своєчасної оплати, оперативне відображення результатів бізнес-процесів для 

прийняття рішень керівництвом. 

Автоматизовані системи управління є людино-машинними системами, що 

використовують сучасні економіко-математичні методи, засоби електронно-

обчислювальної техніки, а також нові організаційні принципи для пошуку і 

реалізації ефективного управління об’єктом. У роботі автоматизованої 

системи управління необхідна участь людини-оператора. 
Автоматизована система управління підприємством (АСУП) – комплекс 

програмних, технічних, інформаційних, лінгвістичних, організаційно-

технологічних засобів та дій кваліфікованого персоналу, призначений для 

вирішення завдань планування і управління різними видами діяльності 
підприємства. Основу АСУП становить ERP-система – програмна система 

управління ресурсами підприємства. 

Розглянемо основні фактори, що впливають на надійність ERP-систем на 

підприємствах: 1) область застосування; 2) структура впроваджуваної ERP-

системи, взаємодія ERP-системи з іншим програмним забезпеченням; 

3) використання спеціальних систем автоматизованого проектування; 4) спосіб 

доступу до бази даних; 5) кількість одночасно працюючих користувачів 

інформаційної бази; 6) середовище розробки; 7) кількість і кваліфікація 

задіяних фахівців, структура колективу розробників і організаційне взаємодія 

в ньому; 7) обсяг і складність компонентів програмної системи; 8) методологія 

тестування, використання спеціальних інструментів для тестування; 9) ступінь 

перешкодозахищеності алгоритмів, безпечне реагування ПО на відхилення в 

алгоритмах; 10) пристосованість ПО до модернізації, адаптивність до зміни 

конфігурації, ефективність контролю проведених модифікацій, стану версій. 

Отже, варто підкреслити, що автоматизація промислового підприємства 

повинна бути комплексною і впроваджена на всіх рівнях. Для успішної 

автоматизації роботи підприємства недостатньо тільки MES або тільки 

SCADA-систем. Потрібна сучасна ERP-система. 

Засобом досягнення високо конкурентного становища є координація 

складних взаємозв'язків, що визначають пропозицію, попит і реалізацію 

намічених планів, які забезпечують досягнення нових, передових рівнів 

діяльності на підприємстві. 

Науковий керівник — к.пед.н. Юлія Коваленко 
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Безпечне алгоритмічне забезпечення "White&Black-hat"  

в оптимізації сайту 

УДК 004.056 Максим Бурлака1, Людмила Рибалка2 

Національний авіаційний університет, 1LuckyI94I@ukr.net, 2fish96@list.ru 

Оптимізація в пошукових системах ускладнюється такими властивостями 

як нестабільність результатів, засекреченість алгоритмів і низька швидкість 

індексації, що призводить до великих труднощів при отриманні гарантії 

результату. 

Алгоритми пошукових систем – це особливі математичні формули, за 

допомогою яких пошукові системи приймають рішення, щодо видачі сайтів в 

результатах пошуку. 

Пошукові машини шукають сайти за певними ключовими словами або 

фразами. Алгоритми пошукових систем дозволяють найти ресурси, які 

найбільш точно відповідають запиту користувача, відсікаючи при цьому 

ресурси, непотрібні користувачу або ті, що використовують недозволені 

методи оптимізації. Пошукова машина, керуючись алгоритмом, аналізує 

контент сайту, з'ясовує наявність у складі контенту ключової фрази, приймає 

рішення про те, наскільки сайт відповідає пошуковому запиту, і від ступенів 

відповідності присвоює сайту ту чи іншу позицію у віддачі – вище або нижче. 

Для кожної пошукової системи розробляються свої алгоритми. Схеми роботи 

всіх алгоритмів пошукових систем побудовані на подібних принципах. Всі 

пошукові системи обов'язково оцінюють унікальність контенту. 

Отже, методи SEO можна поділити на: «біле», «сіре» та «чорне» SEO. 

«Біле» SEO – метод просування сайту, який полягає в застосуванні 

способів просування, що не забороняються правилами пошукових систем. Це 

дозволений і допустимий метод, що не має обмеження. 

«Сіре» SEO – найбільш необхідний і часто використовуваний метод серед 

вебмайстерів і оптимізаторів. 

«Чорне» SEO – це метод, який передбачає яскраво виражену спробу 

впливу на позиції сайту при ранжируванні. Саме поняття «чорного» SEO має 

на увазі масовість і високий ступінь автоматизації, будь то створення 

контенту, сайтів або розміщення зовнішніх посилань. 

Для пошукової оптимізації було розроблено такий алгоритм: 1) перевірка 

сайту на наявність санкцій; 2) створення семантичного ядра; 3) аналіз 

конкурентів; 4) технічний аудит сайту; 5) створення контенту та цільових 

сторінок; 6) зовнішнє ранжування; 7) аудит змін позицій ресурсу в пошукових 

системах. 

Для кожного ресурсу доцільно використовувати свій метод або їх 

комбінацію. В залежності від цілей та напрямку руху сайту, можна зрозуміти 

яка оптимізація йому необхідна. 

Для постійних комерційних цілей потрібно перебувати в пошуковій видачі 

на перших позиціях довгий час, тому слід використовувати «сіре» чи 

комбіноване SEO з «сірого» та «білого» методів. 

Науковий керівник — к.пед.н. Юлія Коваленко 



The 7th International Scientific Conference «ITSEC»      May, 16-18       2017 

~ 44 ~ 

Метод виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного 

впливу  

УДК 004.056.55  Владислав Гріга 

Національний авіаційний університет, gsmgrey1@gmail.com 

Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – це вплив на свідомість особи і 

населення з метою внесення змін у їх поведінку та (або) світогляд. Звідси 

виникає потреба у забезпеченні інформаційно-психологічної безпеки. 

Інформаційно-психологічна безпека особи (у вузькому розумінні) – це стан 

захищеності психіки людини від негативного впливу, який здійснюється 

шляхом упровадження деструктивної інформації у свідомість і (або) у 

підсвідомість людини, що призводить до неадекватного сприйняття нею 

дійсності. 

Метою даної роботи є розробка методу виявлення та ідентифікації 

інформаційно-психологічного впливу на основі нечіткої логіки. 

Виявлення та ідентифікація інформаційно-психологічного впливу 

допоможе більш ефективно обрати та впровадити засоби контрзаходів, що 

допоможе мінімізувати втрати від його негативної дії. Саме для цього було 

розроблено метод виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного 

впливу. Він дозволяє виявити та ідентифікувати впливи на населення 

чисельністю більше ніж 1000 осіб. В методі використовуються такі методи 

нечіткої логіки як метод лінгвістичних термів з використанням статистичних 

даних (МЛТС) – для побудови еталонних значень параметрів та оціночних 

еталонів, лінійної  апроксимації по локальним максимумам (ЛАЛМ), 

узагальнена відстань Хемінга (ВХ) – для обробки нечітких даних та 

проведення операцій нечіткої логіки Крім того використовується також 

експертні методи оцінювання та ранжування: метод середніх рангів (СР). 

Метод складається з таких етапів: 

Етап 1. Формування множин базових характеристик та методів 

інформаційно-психологічного впливу. 

 Аналіз понять і класифікацій щодо інформаційно-психологічного впливу 

показав, що на сьогодні відсутня єдина  класифікація, що охоплювала б усі 

аспекти і характеристики його здійснення під час інформаційного 

протиборства.  

В процесі дослідження були виділені наступні базові характеристики ІПВ: 

-  «ціль здійснення ІПВ» – RE,  

- «стадія прояву» – DM, 

- «рівень економічних збитків» – EL; 

-  «відсоток населення, що дивиться закордонне телебачення» – PP; 

-  «відсоток населення, що читає закордонну пресу» – PN; 

 - «рівень довіри до влади» – CG; 

-  «рівень протестних настроїв населення» – PM;  

- «ступінь розвитку інформаційної інфраструктури» – II;  

- «ступінь впливу зовнішніх чинників» – IF.  
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Узагальнивши роботи з даної тематики та проаналізувавши статистику 

інформаційних атак виділимо такі методи інформаційно-психологічного 

впливу як: 

1) методи, що направлені на людей, які критично сприймають 

інформацію: зміна поглядів шляхом переконання; психологічна ізоляція 

об’єкту; примус. 

2) методи, що направлені на людей, які некритично сприймають 

інформацію: дезінформація; пропаганда; зміна поглядів шляхом навіювання; 

зараження; маніпуляції; рефреймінг. 

Етап 2. Формування зв’язок базових характеристик з методами 

інформаційно-психологічного впливу. 

Формується набір зв’язок базових характеристик з методами інформаційно-

психологічного впливу, на основі яких здійснюється ідентифікація 

конкретного виду ІПВ та побудова еталонних значень. 

Етап 3. Формування еталонів нечітких параметрів. 

Цей етап направлений на отримання еталонних величин, з якими 

порівнюються поточні значення контрольованих параметрів. 

Етап 4. Формування множини евристичних правил. 

Створення наборів евристичних правил, що використовуються для 

виявлення інформаційно-психологічного впливу на основі зіставлення 

еталонних та поточних значень параметрів інформаційного простору за 

допомогою набору ідентифікаторів поточного стану, що є унікальним для 

кожного методу інформаційно-психологічного впливу. 

Етап 5. Фазифікація параметрів, що моніторяться з метою виявлення 

інформаційно-психологічного впливу. 

На даному етапі відбувається перетворення множини поточних значень  

параметрів, що фіксуються кожні t проміжки часу протягом певного періоду 

часу T в одне нечітке число і таким чином отримаємо нечіткі числа, 

характеризуючі поточні значення ідентифікуючих параметрів. 

Етап 6. Обробка поточних значень ідентифікуючих параметрів і 

формування результату. 

Етап спрямований на прийняття рішення щодо наявності інформаційно-

психологічного впливу. Сформовані на попередньому етапі нечіткі числа, які 

відображають поточні значення контрольованих параметрів, групуються 

відповідно до методу ІПВ, а функції належності їх елементів порівнюються з 

еталонними значеннями. Задля ідентифікації ІПВ виконується зіставлення 

ідентифікатора поточної ситуації з евристичним правилом з заданого набору. 

Розробка методу відображає новий підхід до вирішення проблеми 

виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу. Метод 

ґрунтується на основі нечіткої логіки. Під час його реалізації відбувається 

кілька етапів, які направлені на визначення еталонних та поточних значень 

певного інформаційного простору для виявлення ІПВ та побудові евристичних 

правил для ідентифікації його методів. Особливою рисою є забезпечення 

процесу ідентифікації ІПВ, що  стане у нагоді при покращенні ефективності 

розробки та впровадження засобів протидії.   

Науковий керівник – к. т. н., доцент кафедри БІТ НАУ Гізун А. І. 
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Метод автоматичного підбору способу коригування точності 

та швидкості передачі інформації в безпілотному повітряному 

судні 

УДК 531 Марина Граф  

Національний авіаційний університет, graf.maryna@gmail.com 

Розглянемо систему зв’язку з безпілотним повітряним судном (БПС), що 

забезпечує двосторонній обмін інформацією між бортовим комп’ютером на 

оператором. 

Метою даної роботи є аналіз інформації, можливі впливи на точність та 

швидкість передачі інформації в бортовому комп’ютері БПС, побудова логіко-

лінгвістичної моделі, що дозволить приймати управлінські рішення. 

Проблема прийняття рішення виникає при аналізі інформації, що 

надходить від оператора до бортового комп’ютера та в зворотному напрямку і 

постійно змінюється під впливом зовнішніх факторів, таких як вплив 

оточуючого середовища, виникнення перешкод, особливості рельєфу 

місцевості. Результат роботи алгоритмів аналізу інформації напряму залежить 

від вхідних даних. Тобто від сигналу, що відповідає певних параметрам. До 

параметрів сигналу можна віднести точність та швидкість передачі інформації. 

Обробивши належним чином вхідний сигнал, можна суттєво полегшити 

задачу аналізу інформації, її точність, швидкість та достовірність. Ручне 

налаштування параметрів сигналу при зміні характеристик інформації в часі 

вимагає значних витрат часу. Таким чином, існує необхідність налаштування 

параметрів попередньої обробки сигналу для його подальшого аналізу в 

залежності від впливу зовнішніх факторів. 

Одним з підходів до вирішення даної проблеми є побудова експертної 

моделі та алгоритмів логічного виводу рішень щодо застосування тих чи 

інших засобів коригування параметрів сигналу в системах контролю та аналізу 

інформації. Перед процесом ідентифікації інформації, аналізом її 

достовірності, передує попередня обробка сигналу, що є ланцюжком 

перетворень даного сигналу за допомогою фільтрів у вигляд, що полегшить 

його аналіз. Таким чином, однією з задач попередньої обробки сигналу є 

проведення фільтрації вхідного сигналу. 

Для вирішення задачі автоматичної фільтрації параметрів сигналу в 

бортовому комп’ютері БПС пропонується використовувати експертну 

систему. Тому представлена така логіки-лінгвістична модель: 

Об’єкт управління (ОУ) – система аналізу сигналу в каналі зв’язку. 

Ситуація, що потребує управлінського впливу – недостатня точність або 

швидкість обробки інформації в системі керування в режимі реального часу. 

Елемент ОУ, що є місцем прояву збійної ситуації – вхідний сигнал (а). 

Характеристика стану елемента ОУ – значення точності ас(a) та швидкості 

інформації sp(a). Необхідний результат реалізації управлінського рішення – 

приведення точності та швидкості інформації до встановленого оптимального 

рівня [ОПТ(k(a))]. 

Можливі управляючі операції: 
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- збільшити точність передачі інформації [збільш_ТЧН]; 

- зменшити точність передачі інформації [зменш_ТЧН]; 

- збільшити швидкість передачі інформації [збільш_ШВДК]; 

- зменшити швидкість передачі інформації [зменш_ШВДК]. 

Елемент ОУ, що є місцем реалізації керуючої операції – програмний 

модуль попередньої обробки інформації (b). 

Необхідні умови виконання управлінських операцій проведення фільтрації 

інформації:  

- недостатня точність передачі інформації [НЕДОСТ(ас(a))]; 
- зависока точність передачі інформації [ЗАВИС(ас(a))]; 
- недостатня швидкість передачі інформації [НЕДОСТ(sp(a))]; 

- зависока швидкість передачі інформації [ЗАВИС(sp(a))]. 

Ресурси, необхідні для реалізації управляючої операції: 

- неоптимальне значення точності а [ТЧН(а, неопт)]; 
- неоптимальне значення швидкості а [ШВДК(а, неопт)]. 

Вирази, що описують можливі способи впливу на ОУ: 

))](())(_(&)(([ aасОПТaТЧНзбільшРЕАЛaасНЕДОСТba   

))](())(_(&))(([ aасОПТaТЧНзменшРЕАЛaасЗВИСba   

))](())(_(&)(([ aspОПТaШВДКзбільшРЕАЛaspНЕДОСТba   

))](())(_(&))(([ aspОПТaШВДКСзменшРЕАЛaspЗВИСba   

де РЕАЛ – предикат, що має зміст «бути реалізованим» 

Вирази, що описують умови реалізації управляючих операцій: 

))](_(),([ aТЧНзбільшРЕСнеоптaТЧНba   

))](_(),([ aТЧНзменшРЕСнеоптaТЧНba   

))](_(),([ aШВДКзбільшРЕСнеоптaШВДКba   

))](_(),([ aШВДКзменшРЕСнеоптaШВДКba   

де РЕС – предикат, що відображає наявність ресурсу 

Вираз, що означає необхідність реалізації управляючої операції за умов 

якщо вона може привести до необхідного результату та існування ресурсів для 

цієї операції. 

)]()(&)([ хРЕАЛхРЕСхРШx   

))](()([ aасОПТхРШxa   

))](()([ aspОПТхРШxa   

де РШ – предикат, що відображає факт існування рішення задачі, яка 

розглядається. 

В ході дослідження був проведений аналіз впливу на точність та швидкість 

передачі інформації на результат методів фільтрації, враховано можливість 

впливу зовнішніх факторів. 

Для корекції точності та швидкості передачі інформації було побудовано 

логіко-лінгвістичну модель, що дозволяє приймати управлінські рішення за 

умови відхилення цих характеристик від встановленого оптимального 

значення. Оптимальне значення може варіюватися в залежності від інших 

характеристик та задачі аналізу інформації. 

Науковий керівник – д.т.н., професор, В.П.Квасніков В.П. 
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The Assessment Method of Test Suites for Testing of 

Information Security Systems Software 

UDC 004.415.538:004.4:004.056.5 Oleksandr Dorenskyi 

Central Ukrainian National Technical University, ky@ukr.net 

Software is an indispensable part of the implementation for most of information 

security systems. However, software testing is absolutely necessary for its 

implementation process, which is aimed at checking compliance of all the derived 

characteristics, properties, as well as of the expected system behavior. This is 

particularly regulated by international standard ISO/IEC 12207 [1], according to 

which the final stage of the software implementation is qualified testing. Thus, 

testing at the system level is an essential process of implementing information 

security systems software. 

The standard [1] focuses on proper documenting all the software life cycle 

processes by developers, including qualified testing. It is possible to make through 

the implementation of test suites – formally written sets of test cases, test design of 

which is carried out according to the defined quality criteria and testing purposes [2, 

3]. The analysis results of the structure and characteristics of all the test cases are 

presented in [4]. 

In practice, there appears a number of difficulties [4, 5] when creating test cases. 

They reduce the quality of the test cases, as well as of the qualified test process in 

general. Thus, there is an actual scientific and practical evaluation of each test case 

created to ensure the test suite quality and the effectiveness of the information 

security systems software testing. 

For the solution of the formulated problem a method of test cases is suggested, it 

is based on the logic algebra and fuzzy multiple approach. Its essence is as follows: 

for Boolean evaluation TC
iQ  checking for compliance with accepted requirements 

of each attribute is performed for each i -test case, namely a set of assessments 

aTC
iq  is formed, which is represented by the following Boolean elements: Test Case 

ID 
aTC
iq 1, , Summary 

aTC
iq 2, , Author 

aTC
iq 3, , Preliminary Steps 

aTC
iq 4, , Test Steps 

aTC
iq 5, , Expected Result 

aTC
iq 6, , Test Result 

aTC
iq 6, , Implementer aTC

iq 7, , 

PostConditions 
aTC
iq 8,  etc. Herewith, the requirements to the 

aTC
iq 4, , aTC

iq 5, , 
aTC
iq 6,  

detalization of attributes are suggested to be assessed for the criteria eligibility [4] by 

the method [5]. Thus, given that the structure of test cases may be different, for 

getting TC
iQ  ratings aTC

jiq , conjunction is executed:  




n

j

aTC
ji

TC
i qQ

1
, , 

where n  is the number of attributes of each test case, aTC
i

aTC
ji qq , .   
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Respectively, a separate test suite assessment is performed: 




k

i

TC
i

TS QQ
1

, 

where k is the cardinal number TC
iQ . 

Thus, the method, the application of which during the implementation of test 

suites for qualified information security systems software testing ensures the quality 

test cases control, is suggested, and as a result, the efficiency of testing of 

information security systems software by QA-engineers. This is particularly 

important due to the fact that the elimination of errors in the implementation stage, 

as well as in subsequent stages of the software life cycle requires ten times more 

resources [6].  

Therefore, the application of the proposed method of the evaluation of test suites 

for information security systems software testing will reduce the cost of software 

products, complexity of IT projects and will provide a significant increase in the 

quality of test documentation and QA-engineers work efficiency. 

Further research is to be provided to develop the methods of implementation of 

the proposed method in the information security software life cycle, as well as the 

implementation of software tools for the practical realization of the quality control 

of the test suites created during the implementation of an IT project. 
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Відбір персоналу до компаній-виробників програмного 

забезпечення та реєстрація авторського права як першочергові 

заходи захисту та збереження інтелектуальної власності 
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У наш час актуальною проблемою сфери ІТ є захист як персональних 

даних, так і інтелектуальної власності. Особливу увагу приділяють не тільки 

технічним засобам захисту інформації, а також і захисту від грубого впливу на 

інформаційні системи.  

Забезпечення збереження інтелектуальної власності є однією із складових 

коректної роботи та прибутковості компаній-виробників ПЗ. 

Тож метою даної дослідницької роботи є аналіз методів грубого впливу (за 

допомогою соціальної інженерії) на системи з метою присвоєння авторського 

ПЗ і можливих методів захисту систем проти таких атак. 

Після завершення аналізу обраної предметної області визначено 

можливість створення прототипів та математичних моделей системи відбору 

персоналу та алгоритму проведення реєстрації інтелектуальної власності на 

прикладі програмного забезпечення. Такі заходи можуть мати значний вплив 

на працездатність та конкурентоспроможність компаній-виробників ПЗ. 

Галузь інформаційних технологій стрімко розвивається, тому однією з 

актуальних проблем є захист інтелектуальної власності (ІВ) компаній-

виробників програмного забезпечення. Питання щодо всебічної охорони 

комп’ютерних програм, програмного забезпечення та інших ІТ-продуктів в 

Україні залишається недостатньо врегульованим  

Головними проблемами захисту інтелектуальної власності є : забезпечення 

механізмів захисту прав ІВ на законодавчому рівні; вибір об’єктів та 

оформлення прав власності інтелектуальної праці; стрімкий розвиток 

інформаційних технологій. 

На сьогоднішній день є три дієві способи захисту програмного продукту 

від неправомірного використання: вчасно оформити авторське право на 

вихідний код програми; захист алгоритмів;  реєстрація торгової марки та назви 

програми. 

Інтелектуальну власність поділяють на авторське та патентне право. Так як 

оформлення авторського права є недостатнім для надійного захисту 

програмного продукту, необхідно оформлювати патент на алгоритм, а саме 

його суть і кожен етап записується і оформляється зрозумілою словесною 

формою, та підкріплюється необхідними блок-схемами, діаграмами, 

графіками. Для уникнення копіювання програмного продукту також необхідно 

зареєструвати як торгову марку назву програми. 
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Якщо проблему реєстрації програмних продуктів буде вирішено, 

залишається досить вагома проблема інсайдерства (навмисного чи 

ненавмисного). 

На думку багатьох фахівців, найбільшу загрозу інформаційній безпеці 

становлять саме методи соціальної інженерії, хоча б тому, що використання 

соціального хакерства не вимагає значних фінансових вкладень і 

доскональних знань комп'ютерних технологій, а також тому, що людям 

притаманні деякі поведінкові нахили, які можна використовувати для 

обережного маніпулювання. 

 Тож важливо попередити такі загрози заздалегідь, обравши оптимальний 

варіант серед кандидатів на посади робітників компанії. Тут як ніколи 

актуально звучить головний девіз всіх експертів з безпеки: «Безпека — це 

процес, а не результат». 

Було розроблено модель відбору кандидата на певну посаду в компанію-

виробника ПЗ за допомогою застосування SADT-методології, визначено 

критеріальні залежності оцінювання кандидатів (Рис.1). 

Для математичної обробки отриманих результатів всіх етапів процесу 

відбору застосовано такі методи: експертні методи безпосередньої оцінки 

значень якісних критеріїв, метод лінійної згортки критеріїв, метод МАІ за Т. 

Сааті.  

Таким чином розроблено шкалу безпосередньої оцінки значень якісних 

критеріїв, прототипні значення критеріальної ваги оцінки кожного експерта, 

залежності між критеріями. 

 
Рис. 1. IDEF0 модель підбору кадрів 

Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що одним з суттєвих 

важелів удосконалення системи захисту ІВ є створення інформаційної системи 

підтримки прийняття рішень (СППР), що радить, для реєстрації 

інтелектуальної власності на ПЗ та багатокритеріальної системи відбору кадрів 

в організації, що оперують інформацією, яка потребує захисту.. 

Наукові керівники – д.т.н. Ю.І. Хлапонін, к.т.н., доц. О.В. Ізмайлова 
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Оцінка параметрів швидкодії потокових симетричних шифрів 

УДК 004.056.55 
 

Марина Осадчук1, Луценко Марія2 

Харківський національний університет ім.В.Н. Каразін1, 
1marina.o.osadchuk@gmail.com, 2lutsenko.maria.kh@gmail.com 

 

Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу  характеристик 

швидкодії розробленого потокового симетричного шифру «Струмок» та 

сучасних потокових шифрів, характеристики яких наведено у Таблиці 1.  

Таблиця 1 

Основні характеристики сучасних алгоритмів шифрування 

 Назва Рік Країна СК Тип  
Вхідні  

данні 
Швидкодія  

1 
AES-128 2002 

ISO/IEC 

18033-3  

США x86 МЗП 
К – 128 біт CPB = 18, 60 Mб/с 

(1.7 ГГц Pentium M) AES-256 К – 256 біт 

2 
Enocoro-

128v2 

2007 

ISO/IEC 

29192-3  

Японія x86 
АОШ, 
БОШ  

К – 128 біт,  
IV – 64 біт. 

CPB = 46.3 (2.4 ГГц 
Intel Core2Duo) 

3 Grain 2004 Швеція x86 
АОШ, 

БІОШ 

К – 80 біт,  

IV – 64 біт 

16 раундів може бути 

виконано паралельно 

4 

HC-128 

2004 Сінгапур x86 ПОШ 

К – 128 біт,  

IV – 128 біт 
CPB = 3 (Pentium M) 

HC-256 
К – 256 біт, 

 IV –  256 біт 
CPB  = 4 (Pentium 4) 

5 MICKEY 2 2005 
Велико-

британія 
x86 АОШ 

К – 80 біт,  

 IV –  0..80 біт 

25,03 Mб/с  

(3.4 ГГц Pentium 4) 

6 MUGI 
2003 

ISO/IEC 

18033-4  

Японія x64 
СОШ, 

АОШ 

К – 128 біт, 

 IV – 128 біт 

294 Mб/с  
CPB  = 21,8  

(800 МГц Pentium 3) 

7 Rabbit 
2003 

Cryptico 
Данія x86 АОШ 

К – 128 біт, 
 IV –  64 біт 

CPB = 3.7   
(Pentium 3) 

8 Salsa20 2005 США x86 ПОШ 
К – 256 біт, 

 IV – 64 біт 

CPB = 3.91  

(Intel Core 2 Duo) 

9 SNOW 2.0 
2000 

ISO/IEC  

18033-4  

Швеція x32 
ПОШ, 

СОШ 

К – 256 біт,  

IV – 128 біт 

CPB = 18.9  

(Pentium 3) 

10 Sosemanuk 2003 Франція x86 ПОШ 
К – 256 біт,  

IV – 128 біт 

CPB = 22.3  

(Pentium 3) 

11 Trivium 
2008 

ISO/IEC 

29192-3 

Бельгія x86 
АОШ, 
БІОШ 

К – 80 біт,   
IV – 80 біт 

CPB = 12  
(1,5 ГГц Xeon), 

2.4 Мб/с (AthlonXP) 

12 

Strumok- 
512 Розроб-

ляється 
Україна x64 ПОШ 

К – 512 біт,  
IV – 512 біт. 

CPB = 5.36  
(Pentium B960) 

Strumok-

1024 

К – 1024 біт, 

IV – 512 біт. 

CPB = 5.38  

(Pentium B960) 

mailto:marina.o.osadchuk@gmail.com
mailto:2lutsenko.maria.kh@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Initialisation_vector
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_per_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_per_byte
https://en.wikipedia.org/wiki/Initialization_vector
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Умовні позначення: СК – система команд, МЗП – мережа замін-

переставок, ПОШ – програмно орієнтований шифр, АОШ – апаратно  

орієнтований шифр, БОШ – байт-орієнтований шифр, СОШ – слово 

орієнтований шифр, БІОШ – біт орієнтований шифр. Швидкодія вказана у 

циклах на байт (CPB) та/або у бітах на секунду. 

Для наочності, нижче наведені порівняльні гістограми основних 

характеристик швидкодії. Тестування проводилися на єдиній 64-розрядній 

обчислювальній платформі з використанням компілятора Microsoft Visual C ++ 

2012. Наведені дані було отримано за допомогою персонального комп’ютера з 

наступною архітектурою Intel Pentium B960 2.20 GHz.  

 

Рис. 1. Гістограма порівняння пропускної здатності сучасних поточних шифрів 

 

Рис. 2. Гістограма порівняння часу генерації ключового потоку поточних шифрів 

 

Рис. 3. Гістограма співвідношення циклів на байт для поточних шифрів 

За результатами порівняльних досліджень встановлено, що в порівнянні з 

кращими світовими аналогами розроблений ПСШ «СТРУМОК» забезпечує 

найвищі (після алгоритму HC-128 та НС-256) показники швидкості 

формування ПВП.  

Науковий керівник – к.т.н., доц. Іваненко Д.В. 
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Формалізація завдання поширення та генерування прихованих 

інформаційних впливів на визначену цільову аудиторію 

УДК 044.021 Влада Савчук 

Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова, peri92@i.ua 

Особливо гостро сьогодні в усьому світі постають питання 

інформаційної боротьби, зокрема поширення інформаційних впливів (ІВ) на 

визначену цільову аудиторію. В Україні інформаційна боротьба знаходиться 

на піку напруженості ситуації, у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції на сході України. Так, за останні роки суттєво збільшилась не тільки 

кількість, а й технологічна складність технічних засобів поширення ІВ. При 

цьому актуалізується питання поширення ІВ соціальними інформаційними 

сервісами, які виявились ефективним методом впливу на великі масштаби 

аудиторії.  

Метою даної роботи встановлення сутності та змісту завдання з 

поширення та генерування прихованих інформаційних впливів на визначену 

цільову аудиторію, також його подання у формалізованому вигляді. 

Організація протидії інформаційним впливам, обумовлює потребу в 

ефективному поширенні власних ІВ шляхом автоматизації процесу поширення 

та генерування прихованих ІВ з використанням можливостей інтелектуального 

аналізу даних. 

Так, нехай у формалізованому вигляді цільова аудиторія (ЦА) є множиною 

 ,C c l , де с – відповідні особи, що належать до ЦА, l – міра належності особи 

до ЦА. Міра належності особи до ЦА повинна визначатись відповідно до 

характеристик ЦА зони відповідальності в зоні антитерористичної операції на 

сході України. На сьогодні для повного визначення множини цільової 

аудиторії слід враховувати достатньо велику кількість каналів впливу на неї, 

як телебачення, радіо та соціальні Інтернет сервіси. Тому потрібно вибрати х 

канал з множини  1 2, ,... jX x x x  з великим відсотком попиту визначеної ЦА 

 ,C c l  на нього. Визначимо функцію зацікавленості визначеної аудиторії 

відповідним каналом як  cf x . Потрібно oбрати канал х з максимально 

великою кількістю зацікавленої ним ЦА, що заздалегідь визначена. Оцінка ЦА 

має відповідати умовам реального часу, тому потрібно ввести обмеження по 

часу. Тому  cf x  прийме вигляд  c tf x  – попит каналу для визначеної ЦА за 

час t (у якості t доцільно обрати наприклад останній місяць).  1 2,T ,...TjT T  – 

множина часу впливу за кожним з кананалів впливу, що не повинна 

перевищувати К. 

1
,

j

j jT x K  (1) 
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де T  – час, що потрібен на поширення інформаційного впливу каналом, K  - 

максимальний час, що можливо витратити на поширення впливу на визначену 

ЦА. 

ЦА, на яку ми впливаємо описується як 

 1 2F ... n

t t tf х х х     (2) 

Отже, обираєм такі х, щоб впливали на максимум визначеної ЦА при 

обмеженнях часу: 

 
1

F max
n i

c ti
хf


   (3) 

Наступним кроком на шляху розв’язання поставленого наукового завдання 

є заміна множини В відкритих повідомлень з ІВ на деяку множину Y з 

прихованим ІВ.  

Тобто, існує множина повідомлень  1 2, ,... iB b b b , що вводить оператор у 

якості ІВ. Кожне В складається з множини слів  1 2, ,... kW w w w , k – довжина 

повідомлень.  1 2, ,... mY y y y  множина замаскованих слів повідомлення b. Тоді 

*y W Y   невідома залежність, значення якої будуть відомі на кінцевих 

об’єктах, при чому повідомлення b не втрачає свого значення. Треба 

побудувати такий метод :a W Y , що перетворює b у замасковане 

повідомлення b*. 

Таким чином, наукове завдання з розроблення методу поширення та 

генерування ІВ з урахуванням (1)-(3) у формалізованому вигляді визначається 

як:  

 

 

1 1 2 2

*

1

, ; , ;... , ;

F max

i i

n i

c ti

C c l c l c l

y W

х

Y

f





 


  

 (4) 

де  1 1 2 2, ; , ;... , ;i iC c l c l c l  – множина, що відповідає ЦА з заданим набором ознак, 

що відповідають характеристикам ЦА зони відповідальності в зоні АТО, 

кожна  ic tf х  – функція, що визначає приналежність визначеної цільової 

аудиторії до каналу впливу, враховуючи обмеження (1), W – множина 

відкритих слів в повідомленні з ІВ, Y – множина замаскованих слів в 

повідомленні з ІВ; х – канал впливу. 

Максимальне охоплення цільової аудиторії і ефективне поширення 

інформаційного впливу, у свою чергу, може бути, досягнутий тільки при 

врахуванні характерних особливостей групи цільової аудиторії. Виходячи з 

цього, доцільним є використання запропонованого у формалізованому вигляді 

завдання поширення і генерування прихованих інформаційних впливів для 

визначеної цільової аудиторії.  

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Грищук Р.В. 
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Реалізація алгоритмів кодування/декодування інформації на базі 

FPGA 

УДК 512.624.95 (045) Володимир Опанасенко1, Станіслав Зав‘ялов2, 

Олександр Софіюк3 

1,3Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2ООО «Радіонікс», 
1opanasenko@incyb.kiev.ua, 2radionix13@gmail.com, 3otsof@yandex.ua 

Сьогодні, у зв‘язку з інтенсивним розвитком систем захисту інформації, 

актуальною стає задача технічної модернізації існуючих пристроїв, які 

реалізують прийом та передавання кодованої інформації, за допомогою 

сучасної елементної бази – FPGA (Field Programmable Gate Array – 

програмовні користувачем вентильні матриці). FPGA знаходять усе більше 

широке застосування в світі для створення сучасних систем управління, 

передавання інформації, цифрової обробки сигналів, підтримки 

телекомунікацій та інших. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності розробки пристроїв 

кодування/декодування інформації за рахунок їхньої апаратної реалізації на 

базі FPGA, що забезпечує додатковий захист інформації у каналах 

передавання. 

Виконано апаратну реалізацію на базі кристалів FPGA серії Spartan6 

(6SLX4CSG225-3): 

• генераторів псевдовипадкових слів (ПВС) які використають принцип 

реконфігуровності, що забезпечує можливість модернізації їх алгоритмів та 

динамічну зміну внутрішній структури (реконфігурацію) у процесі 

функціонування; 

• пристроїв формування послідовностей фазово-кодової модуляції (ФКМ) 

та послідовностей, які кодовано кодами Баркера. Довжина послідовностей є 

змінною (змінюється командою центрального процесора залежно від 

виконуваної задачі). Допускається формування до 10-ти послідовностей ФКМ 

різної довжини та до 10-ти значень кодів Баркера для заданої довжини. 7-ми 

розрядним кодом Баркера можна кодувати до 8- ми значень посилок 

управління. 

За допомогою САПР ISE 14.02 Foundation шляхом описання мовою VHDL 

на базі кристалу серії Spartan6 (6SLX4CSG225-3) виконано проектування і 

реалізація: трьох типів генераторів ПВС за різними алгоритмами; пристроїв 

формування послідовностей ФКМ та послідовностей, які кодовано кодами 

Баркера. 

Наявність вбудованих блоків DSP в структурі сучасних кристалів FPGA 

дозволяє ефективну апаратну реалізацію кодування/декодування інформації за 

рахунок реалізації основних операцій множення із накопиченням на 

вентильному рівні. 

Отримані характеристики часових та апаратних витрат реалізації 

генераторів ПВС за трьома алгоритмами наведено у табл. 1, а для реалізації 

пристроїв формування послідовностей ФКМ та послідовностей, які кодовано 

кодами Баркера, наведено в Табл. 2. 

mailto:opanasenko@incyb.kiev.ua
mailto:radionix13@gmail.com
mailto:otsof@yandex.ua
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Таблиця 1 

Оцінки апаратних і часових витрат при реалізації генераторів ПВС 

Алгоритм TCLK, нс 
DSP Кількість Tg Кількість LUTs 

Викор. Дост. Викор. Дост. % Викор. Дост. % 

Алгоритм 1 5,773 1 8 103 4800 2 108 2400 4 

Алгоритм 2 10,750 2 8 103 4800 2 92 2400 3 

Алгоритм 3 6,224 2 8 87 4800 1 45 2400 1 

Таблиця 2 

Оцінки апаратних і часових витрат при реалізації пристроїв формування послідовностей 

Формування 

послідовностей 

TCLK, 

нс 

Кількість регістрів Кількість LUTs 

Викор. Доступно % Викор. Доступно % 

ФКМ 4,5083 395 11440 3 1539 5720 26 

кодами Баркера 4,963 403 11440 3 488 5720 8 

Результати моделювання з використанням системи моделювання ModelSim 

SE 10.1c (часова діаграма) одного із запропонованих генераторів ПВС для 

відповідного алгоритму наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Часова діаграма роботи генератора ПВС 

Результати моделювання пристроїв формування послідовностей наведено 

на рис. 2, 3 відповідно. 

Рис. 2. Часова діаграма формування послідовностей ФКМ 

Рис. 3. Часова діаграма формування послідовностей кодів Баркера 
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Джерела високої вразливості соціуму інформаційною зброєю 

УДК 619.8: 004.056 Володимир Кононович1, Ірина Кононович2,  

Микола Романюков1, Андрій Левченко1 

ОНПУ, 1vl_kononovich@ukr.net, ОДАХТ, 2kononovich@mail.ru 

Розвиток інформаційних технологій має побічний ефект у загостренні 

інформаційного протиборства. Інформаційні війни ведуть як уряди багатьох 

країн, так і злочинні угрупування або терористи. Цим користуються різні 

«вожді пролетаріату», «дуче», « фюрери», «батьки народів» тощо. Результатом 

є поступове і, у багатьох випадках, непомітне змінення індивідуальної та 

колективної свідомості, картини світу окремих людей, суспільних об’єднань, 

суспільства та народів. Інформаційна зброя виявилась надзвичайно 

ефективною і порівнюється зі зброєю масового знищення. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності систем забезпечення 

кібербезпеки за рахунок аналізу можливих причин високої вразливості 

суб’єктів інформаційною зброєю. 

Перелік причин високої вразливості суб’єктів інформаційною зброєю має 

наступний вигляд. 

– Виникаюча нестача емоцій. Швидкість процесів людської сфери стрімко 

зростає, що утруднює розвиток повноцінних емоцій. Надто великий темп 

подій, їх просто ніколи переживати. Тонкі високі емоції вимагають часу для їх 

відчуття і за нестачі часу деградують [1, с. 88]. 

– Брак логічного мислення. «Кліпова свідомість реклами та шоу-програм 

не дозволяють вибудувати логічну ходу того, що відбувається. Часто логічна 

хода зовсім відсутня. Все зводиться до тусовки, безглуздому процесу, який 

надає спонтанні афекти» (афект – це короткочасне, бурхливе переживання 

людини: гнів, лють, жах, відчай, раптова велика радість). 

– Відносна повільність стандартної логіки та емоцій. Відбувається 

деградація масової культури. Інформаційна турбулентність, хаос не 

дозволяють вижити ні високим смислам, ні високим станам. Залишається 

рефлекс, інстинкт та психологія афекту. Таким суб’єктам не потрібно нічого 

пояснювати. Ними легко керувати на несвідомому рівні методами НЛП 

(нейролінгвістичного програмування) або 25 кадру у період споживання 

чергової порції інформації.  

– Не сприймання складних пояснень. Починаючи з певних рівнів кризи, 

основна маса соціуму недосяжна аргументам. Населення перестає реагувати на 

складні пояснення і дарує свої симпатії тим, хто обіцяє прості та дієві рішення. 

«Популісти – явище розумне і необхідне, вони упорядковують хаотичний рух. 

Своїми простими рішеннями вони роблять головне – знімають індивідуальний 

страх. Тепер маса соціуму досягаємо для аргументів [2, с. 9]». Але при цьому, 

для досягнення необхідного результату необхідно застосовувати упорядковані 

структури – послідовності інформаційних операцій, щоб витіснити із групової 

свідомості популістські рішення і замінити їх реальними рішеннями.  

– Ефективні засоби комунікацій та інформаційних технологій. Розвиток 

нових засобів комунікацій, комп’ютерної техніки, постійне їх здешевлення та, 
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як наслідок, оволодіння масами, відкрило нові невидані до того можливості 

для спілкування, обміну новинами, ідеями та планами. Одночасно цими 

можливостями користуються секретні служби для розповсюдження завідомо 

брехливої інформації, компромату на політичних діячів країн, втручання у 

вибори. Прикладом є глобальна кібернетична атака за допомогою шкодоносної 

програми типу WannaCry, вкраденої у Агентства національної безпеки США і 

яка створила проблеми для клієнтів по всьому світу.  

– Легкість доступу. Спецслужби отримали легкий і гарантований доступ у 

голову кожного суб’єкта. У мережі легко зібрати інформацію про кожну 

людину, її звички, переваги, захоплення. Є можливість планувати 

інформаційний вплив з урахуванням особливостей конкретного суб’єкта. «Їх 

клієнтурою стали люди, які не готові до критичного аналізу наданої 

інформації, порівняння фактів, переосмислювання і синтезу результатів у 

більш менш струнку картину світу. У цих умовах маніпулювання суспільною 

думкою перетворюється у рутину. Слід підтримувати потік потрібної 

інформації на заданому рівні та час від часу перевіряти ефективність каналів її 

передачі [2, с. 14]». 

– Залежність емоційного тиску від швидкості передачі. Фахівцями 

розкрито нове явище: зі збільшенням швидкості інформації різко зростає її 

емоційний тиск на шкоду достовірності і навіть правдоподібності. Опора 

робиться на короткострокову, емоційну реакцію натовпу. І емоційністю 

страху, нема нічого у природі.  

– Труднощі протистояння брехні правдою. В теорії інформаційного впливу 

доведено, що і інформаційному протиборстві неможливо перемогти 

обороняючись і не можливо перемогти брехню правдою. Брехливі 

повідомлення наносять шкоду відразу. Поки Ви будете оправдовуватись, 

спричинена шкода не може бути повністю усунута.  

У той же час ефективна боротьба з проти деструктивного впливу можлива 

із стрімким розвитком креативних здібностей людини та інтуїції. Буде 

розвиватись масове тренування та відбір креативної частини людства. При 

адаптації до над швидких інформаційних процесів, у рамках ідеології 

відкритості інформації створюється нова етика, у якій брехня деструктивна. 

Така етика повністю відповідає принципам інтуїтивного методу. Там де 

людина лукавить, вона не цілісна, і не може мати інтуїтивного каналу, не може 

бути творцем.  

Перелік посилань 
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Метод аналізу профілів акторів соціальних інтернет-сервісів 

УДК 004.738.5:004.056.5(045) Катерина Молодецька-Гринчук 

Житомирський національний агроекологічний університет, kmolodetska@gmail.com 

Соціальні інтернет-сервіси (СІС) представляють собою дієвий інструмент 

групової взаємодії учасників віртуальних спільнот – акторів. Актори, у свою 

чергу, виступають джерелом контенту СІС. Однак, такий контент може бути 

недостовірним, неповним або мати упереджений характер, створюючи 

передумови для маніпулювання суспільною думкою. Тому СІС є ефективним 

засобом проведення інформаційних операцій проти людини, суспільства, 

держави. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності функціонування системи 

забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС шляхом автоматизації 

процедур завчасного виявлення акторів, які є суб’єктами інформаційних акцій.  

Автоматизація процедур аналізу профілів акторів у розрізі загрози 

інформаційній безпеці держави зводиться до побудови профіля інформаційної 

безпеки актора. Під профілем інформаційної безпеки актора СІС будемо 

розуміти набір агрегованих характеристик профіля актора, які дозволяють 

визначити рівень його загрози як можливого учасника інформаційних акцій. 

Метод побудови профіля інформаційної безпеки актора СІС ґрунтується на 

дослідженнях M. Pennacchiotti та A.-M. Popescu й зводиться до такого. 

Етап 1. Аналіз атрибутів профіля актора СІС. Атрибути профіля актора 

СІС є опосередкованим джерелом інформації про його особистість та інтереси.  

Етап 2. Визначення показників активності публікації контенту. Серед 

акторів СІС виділяють такі категорії: споживачі контенту – актори, які 

нечасто публікують контент, мають велику кількість друзів і схильні до 

інформаційного пошуку і коментарів; постачальники контенту – публікують 

власний контент або гіперпосилання на сторонні інформаційні ресурси у СІС. 

Етап 3. Встановлення ознак, властивих контенту профіля актора. Такі 

ознаки представляють собою особливості мови актора, його життєві цінності, 

сферу інтересів і проявляються вживанням відповідних лінгвістичних 

одиниць. 

Етап 4. Аналіз зв’язків актора у СІС. Інформативними атрибутами 

профіля актора у СІС є його зв’язки з іншими акторами і віртуальними 

спільнотами, згадування їх у дописах чи при поширенні контенту. 

Етап 5. Визначення класу загрози. На завершальному етапі, 

використовуючи методи машинного навчання з учителем, виконано 

класифікацію акторів у попередньо задані класи загроз.  

Запропонований метод аналізу профілів акторів СІС дозволяє 

автоматизувати процедури раннього виявлення загроз інформаційній безпеці 

держави. За даними побудованого профіля системою забезпечення 

інформаційної безпеки держави приймається рішення щодо залучення акторів 

до інформаційних операцій у СІС. Розроблений метод відрізняється від 

відомих застосуванням сучасних методів інтелектуального аналізу даних і 

можливістю використання у різних СІС. 
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Оцінка швидкодії мережевих диспетчерів доступу 

УДК 004.056.52 Денис Самойленко 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

DenNikSam@gmail.com 

При проектуванні захищених мережевих інформаційних ресурсів (МІР) з 

комплексною системою захисту інформації необхідно дотримуватись ряду 

вимог нормативних документів. Однією з таких вимог є створення диспетчера 

доступу (ДД) – єдиної точки проходження усіх звернень до МІР, як до 

інформаційної системи [1-2].  

Основні висновки, одержані у попередніх роботах [наприклад, 3], 

дозволили сформулювати вимоги для коректного складання ДД. Основною з 

вимог є максимальна відмова від прийняття рішень на етапі серверного 

оброблення і якнайшвидша передача усіх запитів до МІР. Дані, щодо 

практичного порівняння різних серверних інструкцій виявлено не було, проте, 

у неформальному обговорені (форумах) висловлюються окремі експертні 

думки без експериментального їх підтвердження. 

Метою даної роботи є реалізація та випробування на швидкодію різних 

реалізації ДД МІР. 

У якості предмета дослідження було складено ДД, що реалізовує перевірку 

трьох «білих записів»: головна сторінка (порожній запит - ^$), запит 

авторизації (/login), множинний запит (/news/номер), де номер – деяке число. 

За умови збігу запиту з шаблоном здійснюється перехід на відповідний 

обробник запиту у окремому файлі (index1-3.php). Інші запити спрямовуються 

на обробник помилок (error.php). Правила оброблення виглядають наступним 

чином: 

RewriteRule ^$ index1.php [L] 

RewriteRule ^login$ index2.php [L] 

RewriteRule ^news/(\d+)$ index3.php?n=$1 [L,QSA] 

RewriteRule .* error.php 

Опція [L] упереджує оброблення подальших правил, [QSA] – зберігає 

початкові параметри запиту, якщо такі були. 

Упередження повторного (циклічного) аналізу правил можна реалізувати 

двома способами: 1) встановленням опції [END] для інструкцій RewriteRule, 

2) контролем значення серверної змінної REDIRECT_STATUS. Останній 

спосіб є універсальним, перший придатний для серверів Apache починаючи з 

версії 2.3. 

Третій та четвертий варіанти ДД базуються на перенесенні процесу аналізу 

запитів до самого МІР. Усі запити переводяться до єдиного файлу ДД 

«main.php».  

RewriteRule .* main.php 

У четвертій варіації ДД додано опцію [END] для упередження повторного 

запуску аналізу через його потенційний вплив на загальну швидкодію ДД. Задля 
елімінування впливу на результати відмінностей у кодах МІР з різними ДД, у 

файлі main.php була повністю відновлена функціональність індексних файлів 
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Результати вимірювання даних щодо часу роботи одного сеансу взаємодії 

клієнт-сервер зведені до табл.1 

Розвиток систем кабельного телебачення (КТБ) бере початок від мереж 

колективного телевізійного прийому. Система КТБ являє собою сукупність 

технічних засобів, призначених для формування, обробки та передачі 

телевізійних сигналів, їх розподілення за допомогою розподільчих кабельних 

структур і прийому за допомогою індивідуальних абонентських пристроїв. 

Таблиця 1 
Час одного сеансу клієнт-серверної взаємодії, мс 

 / /login /news/21 error середнє похибка 

Варіант 1 9,45 7,92 8,56 7,84 8,44 0,13 

Варіант 2 7,88 8,49 8,65 9,06 8,52 0,20 

Варіант 3 7,83 8,31 8,22 8,47 8,21 0,36 

Варіант 4 8,77 8,53 7,83 8,18 8,33 0,21 

 

Як неважко помітити з наведених результатів, суттєвої відмінності між 

способами реалізації ДД не спостерігається. З урахуванням похибки 

вимірювань можна стверджувати про приблизну часову еквівалентність усіх 

ДД (у межах 5 %). 

Тим не менш, найменший час сеансу демонструє ДД, реалізований 

засобами мови РНР. Одержаний висновок суперечить популярному у мережі 

Інтернет твердженню щодо повільності РНР у порівнянні з серверними 

функціями, що додатково свідчить про відсутність попередніх досліджень 

реальних ситуацій з використанням для його формування лише експертних 

думок. Додатково можна зауважити, що побудова ДД засобами самого МІР є 

кращою з точки зору більшої локалізації захисних засобів всупереч їх 

розподіленості у інших ДД. 

Звертає на себе увагу той факт, що використання опції примусової зупинки 

[END] не покращує швидкодію ДД, реалізованого засобами РНР (рядки 3-4 

табл. 1). Це може бути пояснене тим, що процедура оброблення даної опції є 

більш складною, ніж повторне оброблення одного рядка ДД. Для більш 

складного ДД з декількома умовами зазначена опція призводить до 

прискорення роботи (рядки 1-2).  

1. Вимоги до захисту інформації WEB - сторінки від несанкціонованого 

доступу: НД ТЗІ 2.5-010-2003. / СБ України. Київ: ДСТСЗІ СБ України, 2003. 

20 с.  

2. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від 

несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.5-004-99 / СБ України. Київ: ДСТСЗІ СБ 

України, 1999. 61 с.  

3. Самойленко Д. М., Данильченко C. C. Аналіз способів створення 

людино-орієнтованих імен з позиції інформаційної безпеки / Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: Вид-во 

НУК, 2015. – с. 108-109 
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Современные технологии проектирования блочных 

симметричных шифров  

УДК 004.056.55  Александр Кузнецов1, Бахытжан Ахметов2, Анар Ташимова2 

1 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

kuznetsov@karazin.ua 

2 Казахский национальный исследовательский технический университет 

имени К.И. Сатпаева, bakhytzhan.akhmetov.54@mail.ru 

Основным и наиболее эффективным механизмом криптографической 

защиты информации являются методы блочного симметричного 

криптографического преобразования. Наряду с высокой скоростью и 

простотой практической реализации симметричные криптоалгоритмы 

позволяют обеспечить высокую стойкость к различным методам 

криптографического анализа. 

Известные на сегодняшний день результаты в области проектирования, 

разработки, исследования, стандартизации, введения в действие и 

непосредственного использования моделей, методов и вычислительных 

алгоритмов блочного симметричного криптопреобразования составляют 

научно-методологическую и проектно-технологическую основу современных 

стандартизированных на международном и национальных уровнях алгоритмов 

и режимов симметричного шифрования. Например, принятый в конце 2001 

года Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) США 

Федеральный Стандарт Обработки Информации FIPS-197 определяет 

спецификацию нового алгоритма блочного симметричного шифрования 

Advanced Encryption Standard (AES), также известного как Rijndael. 

Необходимость в принятии нового стандарта США была вызвана небольшой 

длиной ключа существующего стандарта DES (56 бит), что теоретически 

позволяло применить метод грубой силы (полный перебор ключей) против 

этого алгоритма. Кроме того, архитектура DES была ориентирована на 

аппаратную реализацию, и программная реализация алгоритма на платформах 

с ограниченными ресурсами не давала достаточного быстродействия. Новый 

алгоритм был выбран в результате открытого криптографического конкурса, в 

ходе которого на протяжении пяти лет (1997-2001) проводились всесторонние 

масштабные исследования в области проектирования современных блочных 

криптоалгоритмов, разработки методики статистического тестирования, 

имплементации основных криптопримитивов в программном и аппаратном 

виде на различных вычислительных платформах, обоснования критериев и 

показателей эффективности, разработки моделей безопасности, угроз и 

злоумышленников и многое другое. Накопленные в ходе проведения конкурса 

AES теоретические и практические результаты существенно расширили 

используемый научно-методологический аппарат в области проектирования, 

разработки и внедрения симметричных криптоалгоритмов, а спецификация 

шифра FIPS-197 фактически установила новый мировой стандарт шифрования 

21 века. На сегодняшний день алгоритм AES стандартизирован на 

международном уровне в ISO/IEC 18033-3 и является одним из самых 
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распространённых в мире алгоритмов симметричного шифрования, который 

поддерживают многие производители современных вычислительных систем. 

Тем не менее, многочисленные исследования за прошедшие 15 лет со дня его 

утверждения выявили ряд существенных недостатков, в частности: 

- развитие методов алгебраического криптоанализа и их практическая 

реализация в виде эффективных вычислительных алгоритмов позволили 

получить существенный прогресс в решении разреженных и 

структурированных алгебраических уравнений, связывающих открытый и 

закрытый текст с битами секретного ключа симметричных шифров. Алгоритм 

шифрования AES с чрезвычайно простой алгебраической структурой 

применяемых нелинейных узлов замен наиболее подвержен подобным атакам, 

его криптоанализ рассматривается как наиболее вероятное применение 

разработанных методов решения разреженных и структурированных 

алгебраических уравнений;  

- ключевое расписание шифра AES уязвимо к современным атакам на 

связанных ключах.  В частности, в известных работах предложена первая 

криптоаналитическая атака на основе связанных ключей на полнораундовые 

шифры AES-192 и AES-256 (варианты FIPS-197 с длиной ключа 192 и 256 

бит). Такая атака эффективнее полного перебора мастер-ключей, т.е. можно с 

уверенностью утверждать о реальном снижении стойкости 

стандартизированного на международном уровне криптоалгоритма; 

- развитие квантовых вычислительных систем и методов квантового 

криптоанализа вынуждает пересматривать основные параметры современных 

криптоалгоритмов. Для симметричных шифров применение квантовых 

методов криптоанализа чревато снижением стойкости, которое эквивалентно 

снижению длинны секретного ключа (размера блока банных) в 2 раза. В этом 

смысле, алгоритм AES нуждается в модернизации или подлежит замене на т.н. 

пост-квантовые криптоалгоритмы, эффективно функционирующие и в 

условиях применения квантовых методов криптоанализа.  

За разработку и исследования перспективных методов криптографической 

защиты на постсоветском пространстве традиционно отвечают специальные 

службы соответствующих стран, большая часть работ в данной области 

оставалась до недавнего времени закрытой для публичного ознакомления. 

Однако в последние годы национальными правительствами и ответственными 

органами постсоветских стран перенимается передовой опыт проведения 

открытых конкурсов криптографических алгоритмов и публичного 

обсуждения полученных результатов исследований. В качестве примера 

можно привести проведенный в конце прошлого десятилетия в Украине 

открытый конкурс симметричных блочных шифров. На основе результатов 

проведенного конкурса в конце 2014 года в Украине был принят новый 

стандарт блочного криптопреобразования ДСТУ 7624:2014, в котором 

устранена большая часть недостатков и уязвимостей алгоритма AES. В 

Российской Федерации и в Республике Беларусь также приняты новые 

стандарты шифрования ГОСТ Р 34.12-2015 и СТБ 34.101.31-2011, которые 

учитывают передовой опыт разработки и исследования криптографических 

систем.  
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Моделі ідентифікації мережевих аномалій на основі карти 

самоорганізації. 

УДК 621.3 Тетяна Бабенко1, Сергій 

Толюпа2, Юлія Ковальова3 

Київський Національний Університет ім.Т.Шевченка, 

 1babenkot@ua.fm, 2tolupa@i.ua, 3kovalova.jp@gmail.com 

Аномальна (нетипова) робота складових інформаційно комунікаційної 

системи (ІКС), як правило, є наслідком неправомірних дій авторизованих 

користувачів або хакерської чи вірусної атаки на мережеві служби і сервіси. 

Як правило, автоматизація процесів контролю подій в інформаційно 

комунікаційних системах виконується за допомогою систем виявлення 

вторгнень.  Системи виявлення вторгнень (СВВ), в за залежності від 

технології, що використовується для виявлення атак (аномалій) розподіляють 

на дві основні групи: системи виявлення зловмисної поведінки користувачів та 

системи виявлення аномальної поведінки ІКС. В першому випадку 

виконується порівняння шаблону атак з потоком подій, в другому порівняння 

шаблону нормальної поведінки системи з потоком подій. Не дивлячись на 

досить широке впровадження СВВ та спектр досліджень в цій галузі, існуючі 

системи мають ряд проблем, вирішення яких потребує розробки методів і 

моделей виявлення атак та мережевих аномалій. Актуальність цієї задачі 

підтверджується також і тим, що відповідно до стратегічних звітів НАТО 

існуючі на даний час СВВ ідентифікують лише 15-17%  спроб втручання в  

роботу ІКС.  

При вирішенні задачі розпізнавання мережевих аномалій виникає ряд 

проблем, що головним чином, пов’язані з необхідністю врахування невідомих 

атак та деструктивних впливів, що у свою чергу потребує: побудови еталонних 

множин нормального (семантично коректного) профіля поведінки системи в 

умовах невизначеності впливів середовища, визначення необхідних і достатніх 

інформативних ознак та побудови правил визначення аномалій.  

Метою цього дослідження є вивчення можливості використання штучних 

нейронних мереж, зокрема комбінації карти  на основі самоорганізації зі схемою 

навчання з вчителем. Такий підхід є гібридним та дозволяє сформувати 

адаптивний класифікатор (adaptive pattern classification) множин.  В залежності від 

того, як реалізована схема навчання з вчителем він може мати різноманітні форми. 

В даному дослідженні застосовували LVQ (Learning Vector Quantization) мережі. 

Такі мережі складаються з двох шарів (конкуруючого і лінійного). Конкуруючий 

шар виконує кластеризацію векторів входу, а лінійний співвідносить їх з 

попередньо сформованими цільовими класами. Правильна реалізація процесу 

самоорганізації вимагає щоб усі нейрони мережі були забезпечені достатньою 

кількістю різноманітних реалізацій вхідних образів. Тому дані для подальшого 

моделювання були взяті з бази KDD99. Ця база містить велику кількість образів 

мережевих з’єднань, пов’язаних як з аномальними так і з нормальними станами 

інформаційно комунікаційної мережі. Кожний запис в базі включає 41-ну 

інформаційну ознаку. Наприклад, перші параметри визначають такі 
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характеристики tcp-з’єднання як тривалість з'єднання, протокол, що 

використовувався, цільову службу, кількість отриманих байт. Наступні описують 

з’єднання на відомих домену характеристиках і включають кількість операцій 

створення файлу та кількість невдалих спроб реєстрації. Останні відносяться до 

опису трафіка. Це величини, що обчислюються за допомогою спеціального 

тимчасового вікна в 2с. 

Статистичні дані щодо актуальних вразливостей були взяті з бази 

вразливостей CVE від MITRE/NIST, що є свого роду "словником" відомих 

вразливостей, який має жорстку характеристику за описовими критеріями. 

Проаналізувавши статистичні дані бази вразливостей CVE щодо їх 

експлуатації за типом та роками, було прийнято рішення дослідити атаки типу 

DoS, тобто відмова в обслуговуванні.  

На початковому етапі досліджень множина даних з KDD99 була розділена 

на три підмножини, що описують наявність  атаки типу DoS, інші типи 

аномальної активності і нормальну роботу ІКС. Відповідно перераховані 

множини асоціювались з класами:  

0 – нормальна робота ІКС;  

1 – атака типу DoS;  

2 – інші типи аномальної активності в ІКС.  

Таким чином, конкуруючий шар моделі виконував групування вхідних 

векторів                  , (де n – кількість інформативних ознак стану 

IKC, n=11) в 5 кластерів, а лінійний шар співвідносив ці кластери з одним з 

трьох вихідних класів. Ініціалізація синаптичних ваг моделі мережі    

                  ,           , (де  l- кількість нейронів мережі) 

виконувалась випадково згенерованими малими значеннями, що 

забезпечувало відсутність будь-якого порядку ознак. Таким чином, перший 

конкуруючий шар складався з 5 нейронів по числу кластерів, а другий  шар з 

3-х нейронів відповідно.  

Для навчання конкуруючого шару використовували перенормовану 

(renormalized) форму навчання   (параметр швидкості навчання              
Для пошуку максимальної подібності (нейрона переможця) використовували 

критерій мінімуму Евклідової відстані. Навчання виконувалось на основі 

множини пар вхід /вихід  {   }  {     } {     }    {     }  кожен цільовий 
вектор мав єдиний елемент, що дорівнює 1, інші дорівнювали 0.  

Тестування синтезованої моделі виконували на контрольній та тестовій 

вибірках. Аналіз отриманих результатів свідчить, що похибка процесу 

класифікації на тестовій вибірці складає 13%. Переважна кількість помилок 

11% класифікації спостерігається при розділенні класів 1 і 2, що, на нашу 

думку, пов’язано з нечіткістю ознак опису аномалій.  Загалом, застосування 

даного типу нейронних мереж для вирішення задач класифікації подій є  

перспективним і потребує подальших досліджень.  
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Проблеми безконтрольного розповсюдження персональних 

даних 
УДК 004.056.5          Миколай Браіловський 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  bk1972@ukr.net 

 

Ми звикли, що арсенал комп'ютерних терористів – різні віруси, логічні 

бомби, команди, вбудовані заздалегідь в програму, які спрацьовують в 

потрібний час. Знаємо, що, сучасні терористи використовують Інтернет в 

основному як засіб пропаганди, передачі інформації і як новий вид зброї і при 

цьому не приділяємо уваги ще одній темі – захист персональних даних. 

Високотехнологічні терористичні акції нової епохи здатні сьогодні 

продукувати системну кризу всієї світової спільноти і поставити під загрозу 

існування окремих регіонів світу, що не було характерно для традиційних 

терористичних актів. Прикладом таких дій можуть служити втручання в 

виборні компанії в США, Німеччині та Франції, а також ряд інших кібератак. 

Кібертерористи не тільки здійснюють терористичні акти за допомогою 

електронних мереж, але і мають можливість отримувати доступ до 

конфіденційної інформації, банківської та державної таємниці. На багатьох 

сайтах державних органів влади викладені відомості різного ступеня 

важливості. На додаток до цього злочинці можуть отримати доступ до 

особистих даних багатьох користувачів мережі, починаючи з адреси і номера 

телефону і закінчуючи детальною інформацією про особу. 

Але злочинцям цього і не треба робити. Ми самі замість їх викладаємо всю 

інформацію про себе в соцмережах. 

Здійснюючи покупку у магазині, чи приймаючи послуги від якоїсь з служб 

нам пропонують знижки на товари та послуги в замін на заповнення анкети. В 

цій анкеті САМІ вносимо всі необхідні данні: ПІБ, номер телефону електронну 

адресу тощо. А потім дивуємся, звідки шахраї знають так багато про нас? 

Знаючи такі данні можливо контролювати людину, отримувати дані про 

місцезнаходження та час перебування, уподобання та смаки, а в решті решт і про 

потаємні сторони життя, що дозволяє проводити маніпулювання людиною. 

Не ставиться питання про заборону проведення анкетування, ставиться питання 

захисту інформації про персональні данні людини. Тобто жорстка перевірки засобів 

захисту масивів, в яких зберігаються персональні дані, з боку держави.  

Вперше право особи на захист від втручання інших у приватне життя, 

зокрема, з боку держави, було закріплено у статті 12 (повага до приватного та 

сімейного життя) такого міжнародно-правового документу, як Загальна 

декларація прав людини Організації Об’єднаних Націй (ООН) 1948 року. 

Загальна декларація прав людини мала вплив на розвиток інших правових 

документів (інструментів) захисту прав людини у Європі. 

Тому Україні необхідно в стислі терміни створити систему захисту 

персональних даних не гіршу ніж у Європі, яка має одну з кращих за рівнем 

захисту систему, в основу якої покладено Конвенцію Ради Європи № 108, 

правові документи Європейського Союзу (ЄС), а також прецедентну 

практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і Суду Європейського 

Союзу (СЄС). 



The 7th International Scientific Conference «ITSEC»      May, 16-18       2017 

~ 68 ~ 

Принципи системного підходу при аналізі вимог до захищених 

інформаційних систем в будівництві 

УДК 004.415.056.5    Юрій Хлапонін1, Ольга Ізмайлова2 

Київський національний університет будівництва і архітектури,  
1y.khlaponin@gmail.com ,2olga_izm07@mail.ru 

В галузі будівництва кінець ХХ – початку XXI століть ознаменувався 

появою принципово нової ідеї, сукупності шляхів, підходів та засобів її 

втілення. Вона полягає в реалізації  всіх етапів життєвого циклу (ЖЦ) будівлі 

від самих ранніх (створення концепцій проекту) до  робочого проектування, 

будівництва, супроводження, експлуатації та зносу на основі єдиної 

інформаційної моделі  будівлі ВІМ (Building Information Modeling), керуючись 

ВІМ – технологією її колективного поступового створення та  загального 

використання.  

Застосування BIM є інформаційною основою реалізації корпоративних 

(інтегрованих) інформаційних систем управління ЖЦ (КІС ЖЦ) будівлі, де 

кожна функціональна складова: система, підсистема або комплекс задач може 

бути розроблена індивідуально в залежності від вимог конкретної предметної 

області, але вона базується на даних інформаційної 3D-моделі.  

У спектрі інтересів суб’єктів, що  пов’язані з побудовою і  використанням 

системи, існує  суттєва проблема  забезпечення достатнього рівня 

інформаційної та кібернетичної безпеки її функціонування. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності розробки захищеної 

інформаційної системи управління ЖЦ будівля за рахунок базування на 

головних принципах її розробки на ранній  стадії - створення концепції 

побудови системи, що включає  визначення вимог до системи  та реалізацію 

етапу її ескізного проектування. 

Актуальність розв’язання цієї задачі можна обґрунтувати існуючими 

сьогоденними умовами управління процесом будівництва, що мотивують 

можливі загрози і визначають ризики інформаційної безпеки: умови 

конкуренції при прийнятті рішень; ризик корупційних схем управління; вплив  

суттєвих протилежностей між корпоративною стратегією будівельного 

підприємства і КІС ЖЦ в ціломута локальними бізнес-стратегіями окремого 

функціонального компонента; висока роль «людського фактору» при  оцінці 

рішень; недостатній сьогоденний рівень підготовленості користувачів до 

застосування сучасних методів комп’ютерного моделювання; різноманітність 

бізнес-процесів системи та широке коло учасників їх реалізації; необхідність 

підтримки цілісності, доступності та конфіденційності BIM – моделі  на  

протязі тривалого  ЖЦ будівлі; суттєвий вплив зміни одних параметрів 

будівництва на ланцюг інших, пов'язаних з ним параметрів; масштабність  і 

варіантність програмно-апаратної платформи; робота в неоднорідному 

обчислювальному середовищі, де має бути забезпечена взаємодія всіх робочих 

обчислювальних платформ і операційних систем, які використовуються; 

необхідність підтримки роботи  територіально рознесених вузлів або мереж.  
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України приділяю значну увагу поширенню 

можливостей будівельної галузі на основі застосування BIM. На цей час 

розроблюється "Програма реорганізації будівельної галузі та житлово-

комунального господарства України на основі впровадження системи 

інформаційного моделювання BIM». В рамках цієї програми визначено, що 

важелем успішного впровадження інформаційного моделювання в 

будівництво є підготовка кадрів, розв’язання цього питання визначене як  

вкрай актуальне для України.  

 В Київському національному університеті будівництва та архітектури для 

студентів з галузі знань «Інформаційні технології» введені ряд дисциплін, що 

присвячені  інформаційному моделюванню в будівництві на основі BIM, 

запропонована відповідна  тематика наукової роботи студентів, дипломного та 

курсового проектування по створенню прототипів функціональних 

компонентів КІС ЖЦ будівлі. При цьому виконується умова паралельної 

розробки прототипів систем захисту даних як складової частини захищених 

систем. Проведений аналіз результатів  початкових етапів роботи в цьому 

напрямі дозволив обґрунтувати безумовність системного підходу до 

проектування і запропонувати базові принципи його реалізації. Надамо їх 

коротку характеристику:1) інтегрований тріадний принцип побудови  

захищеної інформаційної системи - «цілі ефективного функціонування 

інформаційної системи» – «цілі удосконалення системи захисту» – «засоби 

захисту»; 2) цільовий аналіз вимог до захисту даних в залежності від 

встановленого рівня безпеки об’єкта захисту; 3) ієрархічний підхід до аналізу 

вимог як шлях суттєвого спрощення та удосконалення  процесу проектування 

системи; 4) принцип єдності та зв’язності –  оцінка рішень на деталізованому 

рівні з точки зору «локальної» корисності для функціональної складової, так і 

з точки зору системних цілей, вимог та можливостей; 5) врахування 

неоднорідності рішень захисту даних в КІС ЖЦ будівлі – багатоаспектна  

структура системи, різноманітність функціональних призначень, тривалість 

життєвого циклу,  відмінність середовищ функціонування кожної складової 

системи  обґрунтовують неоднорідність її побудови; 6) принцип модульності, 

існує декомпозиція системи на функціональні модулі, кожен з них повинен 

мати  закінчене оформлення по захисту даних  та засоби сполучення з іншими 

модулями; 7) принцип тріадності складу розробників –  процес формування 

вимог та проектування захищеної КІС потребує створення та застосування 

ефективної професійної взаємодії – «аналітик інформаційної системи» – 

«спеціалісти-користувачі» (архітектори, замовники-інвестори, 

проектувальники, виробники, підрядники, кошторисники, менеджери) – 

«аналітики системи захисту даних».  

Запропоновані принципи розглядаються авторами як еволюційний 

прототип. Планується, що розробка  буде застосована як база для подальшої 

експериментальної роботи, обговорення, більш широкого  дослідження і буде 

служити відправною точкою удосконалення рішень, їх розвитку з ціллю 

підвищення системності і гарантування відповідності реаліям бізнес-

застосування.  
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Электронная подпись на кодовых криптосистемах   

УДК 004.056.55  Александр Кузнецов1, Андрей Пушкарев2, Анастасия Киян1 

1 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

kuznetsov@karazin.ua, nastya93-1@mail.ru 
2 Администрация Госспецсвязи Украины 

В данной работе рассмотрены наиболее известные кодовые криптосистемы 

Мак-Элиса и Нидеррайтера, а также алгоритмы формирования и проверки 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) на их основе. В частности, с 

использованием криптопреобразований по схеме Мак-Элиса предложена новая 

схема ЭЦП, которая по своим основным параметрам (стойкости, длине ключей 

и длине подписей) сопоставима с уже известной схемой CFS (Courtois, Finiasz, 

Sendrier). Основное отличие предложенной схемы ЭЦП состоит в способе 

формирования подписи: информационная последовательность (ее сжатый 

образ) интерпретируется не как синдром кодового слова (как в схеме CFS), а 

как искаженное ошибками кодовое слово.  

Предлагаемый алгоритм формирования ЭЦП с 

Шаг 1. Хеширование открытого текста M , т.е. вычисление хеш-кода 

( )h M . Присваивание переменной i  значения 1i  ; 

Шаг 2. Вычисление хеш-кода ( ( ) )h h M i , где ( )h M i  – конкатенация 

(объединение) значений ( )h M  и i , представленных в виде двух 

последовательностей; 

Шаг 3. Значение ( ( ) )h h M i  интерпретируется как кодовое слово с 

ошибками *

0 1 1( * , * ,..., * )X nс с с с  , вычисленное для некоторых 

0 1 1( , ,..., )kI I I I   и 0 1 1( , ,..., )ne e e e  , причем Xс IG , *

Xс c e  , т.е. 

предполагается выполнение равенства *

X Xс I G e    для соответствующего 

открытого ключа XG X H P D    ; 

Шаг 4. Вычисление значения вектора  
*

* 1 1

Xс с D P    , 

который (как предполагается) представляет собой искаженное не более чем в 

t  разрядах кодовое слово алгебраического ( , , )n k d  кода с порождающей 

матрицей G  и его можно декодировать быстрым алгоритмом 

полиномиальной сложности, т.е. предполагается, что  
*

* 1 1 1 1

Xс с D P I X H e D P             

и алгоритм быстрого декодирования позволит найти вектор 'I I X   

посредством декодирования слова 
*

' 'с I G e   , 1 1'e e D P    ; 

Шаг 5. Для слова 
*

' 'с I G e    реализуется выполнение быстрого 

алгоритма декодирования: 

mailto:nastya93-1@mail.ru
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 если декодирование успешно – выводятся найденные векторы 

'I I X   и 1 1'e e D P    , которые соответствует вектору 
*

' 'с I G e   ;  

 если декодирование не успешно – выдается сообщение о 

невозможности найти векторы 'I I X   и 1 1'e e D P     для введенного 

вектора 
*

с . Присваивание переменной i  значения 1i i   и переход на 

Шаг  2; 

Шаг 6. Вычисление векторов  
1'I I X   и 'e e D P   ; 

Шаг 7. Формирование ЭЦП ( , , )Y I e i  для открытого текста M . 

Таким образом, для формирования ЭЦП, вычисляется такое наименьшее 

положительное целое число i , для которого значение ( ( ) )h h M i , 

интерпретируемое как кодовое слово с ошибками *

Xс , соответствует кодовому 

слову Xс IG  и вектору ошибок e , т.е. формально запишем: 

 ( , , ) : ( ( ) )XY I e i IG e h h M i   . 

Задача вычисления векторов I  и e  по известному вектору ( ( ) )h h M i  

сопряжена с решением задачи декодирования ( , , )n k d  кода:  
 для уполномоченного пользователя (знающего секретный ключ) это 

вычислительно простая задача (полиномиальной сложности); 

 для злоумышленника (знающего только открытый ключ) это 
вычислительно сложная задача декодирования случайного кода (относящаяся 

к классу сложности NP-полных задач). 

Проверка подписи осуществляется посредством матричного умножения 

элементов подписи с проверкой полученного результата. Предложенная схема 

ЭЦП защищена от быстрой подделки подписи на основе добавления 

произвольного кодового слова применяемого кода. Указанное преимущество 

дополнительно усилено введенной проверкой веса Хемминга, которая 

предназначена для защиты от других гипотетических атак (например, 

одновременной подделки нескольких элементов подписи). 

Проблемным вопросом практического применения ЭЦП на алгебраических 

кодах остается чрезвычайно высокая сложность формирования подписи. 

Ввиду того, что реальные кодовые характеристики при большой длине кода 

значительно уступают верхним кодовым границам, сложность формирования 

ЭЦП растет как факториал от исправляющей способности кода. Фактически, 

это означает, что с увеличением исправляющей способности практическое 

использование таких ЭЦП вычислительно недостижимо. Однако для 

совершенных кодов (удовлетворяющих верхней кодовой границе Хемминга) 

сложность формирования ЭЦП минимальна, она определяется сложностью 

быстрого декодирования используемого алгебраического кода. В этом смысле 

поиск кодов, удовлетворяющих верхним кодовым границам, приобретает 

особую актуальность. 
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Система аналізу віртуальних соціальних мереж для виявлення 

інформаційно-психологічних загроз 
УДК 004.6:004.056 Єлизавета Мелешко1, Сергій Охотний2 

Центральноукраїнський національний технічний університет1,2, 
1elismeleshko@gmail.com, 2SeryiL34@ukr.net 

Віртуальні соціальні мережі на сьогоднішній день дозволяють здійснювати 

інформаційні впливи, маніпулювання думками користувачів, впливи на 

прийняття управлінських рішень. Таким чином, виникає важливе з точки зору 

інформаційної безпеки завдання – аналіз соціальних мереж для подальшої 

оцінки інформаційних загроз. 
Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для 

структурного аналізу віртуальних соціальних мереж та виявлення 

інформаційно-психологічних загроз користувачам даних ресурсів. 
Одним з найважливіших характеристик структурної позиції актора 

соціальної мережі є "влада" ("впливовість") – характеристика місця 

розташування актора в соціальній мережі, що дає йому здатність впливати або 

напряму контролювати поведінку інших акторів, а також вказує на володіння 

ним певними соціальними ресурсами, які дозволяють йому контролювати 

потоки інформації в мережі, та (або) уникати такого контролю з боку інших. 

Основним показникам влади є центральність. 
Прикладами загальних методів вимірювання центральності є визначення 

центральності за степенем, центральності за власним вектором, центральності 

за посередництвом, центральності за близькістю тощо. 
Найбільший інтерес з точки зору інформаційної безпеки являє дослідження 

центральності за посередництвом. Актори, які мають високий показник 

центральності за посередництвом слугують єдиною зв’язуючою ланкою між 

великою кількістю інших учасників мережі. Завдяки цьому вони мають 

високий потенціал для здійснення інформаційного впливу на інших учасників 

мережі. 
Автоматичне визначення різних індексів центральності акторів дозволяє 

виявляти вразливі до інформаційних впливів місця у соціальній мережі. 
Для збору інформації з соціальної мережі було реалізовано web-кроулер, 

що здійснює збирання даних з соціальної мережі алгоритмом Breadth-first-

search (BFS), який відомий як пошук у ширину в графі. 
Архітектура BFS-кроулера соціальної мережі базується на агенті, який 

завантажує дані про користувача з його веб-сторінки, та черги FIFO. Він 

розпочинає свою роботу з ідентифікатора стартового користувача, витягуючи 

необхідну інформацію про нього, і отримує список ідентифікаторів його 

друзів. Список ідентифікаторів поступово додається до черги FIFO. Після чого 

з неї вибирається наступний користувач і його друзі знову додаються у чергу. 

При використанні BFS-кроулера соціальної мережі важливим є рівень глибини 

обходу, оскільки черга заповнюється на порядок швидше, ніж вивільняється, а 

отже необхідні значні обсяги оперативної пам’яті (від 16 Гб). Беручи до уваги 

теорію "шести рукостискань" (яка говорить про те, що будь-які дві людини на 
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Землі розділені  між собою не більше ніж шістьма рівнями зв’язків) для обходу 

усіх користувачів соціальної мережі (за умови, якщо вони не входять до 

замкнутих кіл) вистачить п’яти або шести рівнів глибини обходу. 
Завантажена розробленим веб-кроулером інформація про користувачів та 

їх зв’язки зберігається в БД типу NoSQL Neo4j для їх подальшого аналізу. 

Neo4j – графова система управління базами даних з відкритим кодом. На 

великих об’ємах даних Neo4j працює набагато швидше, ніж реляційні БД і є 

зручною у використанні, тому вона ідеально підходить для побудови системи 

аналізу соціальних мереж. 
На рисунку 1 відображено приклад побудови графу соціальної мережі 

певного користувача Вконтакті та визначення центральностей за рангом вузлів 

даного графу, використовуючи розроблене програмне забезпечення. Для 

побудови графу було завантажено інформацію з глибиною другого рівня (8793 

користувачі). 
 

 
 

Рис. 1. Побудова графу соціальної мережі та визначення центральностей 

 

За допомогою розробленої програми є можливим завантаження інформації 

з глибиною від другого до шостого рівня глибини (друзі, друзі друзів і т.д.). 

Для соціальної мережі ВКонтакті вистачить п’ятого рівня глибини, але 

завантаження такого об’єму інформації потребує значних обсягів пам’яті та 

витрат часу. 
Також в програмному забезпеченні реалізована можливість переходу на 

web-сторінки користувачів з допомогою внутрішнього браузера. Для цього 

необхідно двічі клікнути мишею на вершину графа, або на рядок у таблиці.  
В майбутньому планується додати можливість аналізу текстової інформації 

на сторінках користувачів, які мають високу впливовість. Це дасть можливість 

автоматизувати пошук людей, які поширюють інформаційні впливи та мають 

високий потенціал для реалізації своїх намірів. 
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Порівняльний аналіз сучасних потокових шифрів 
 

УДК 621.326 Аліна Андрушкевич1, Марія Дронь2 

 

Харківський національний університет радіоелектроніки1 

Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна2 

alvasamoilova@gmail.com1,maria.dron0@gmail.com2 

На сьогодні поточний шифр європейського стандарту повинен відповідати 

досить високим показникам – сотні Мбіт/с та навіть декілька Гбіт/с. Ефективне 

рішення, крім високої продуктивності, повинно володіти такими рисами, як 

обґрунтованість, доказана надійність шифру, простота та масштабованість, 

завершеність та ясність алгоритму, а також забезпечувати конфіденційність у 

каналах передачі інформації. 

Метою роботи є порівняльний аналіз сучасних потокових шифрів, 

визначення відповідності сучасних потокових шифрів сучасним вимогам 

телекомунікаційних каналів передачі інформації. 

У дослідженні були розглянуті всесвітньовідомі криптоалгоритми, які 

стандартизовані на міжнародному або національному рівні та мають 

найбільшу довіру. 

Зазвичай поточні шифри порівнюються за показниками у швидкості 

шифрування довгих повідомлень та часу ініціалізації/генерації ключових 

параметрів. У цій роботі було використано досвід міжнародного конкурсу 

eSTREAM та всі дослідження потокових шифрів проводились за наступними 

критеріями: 

 Критерій зашифрування довгих потоків, поточні шифри мають 

найбільш потенційну перевагу над блочними шифрами при зашифруванні 

довгих потоків. Тому цей показник є важливим критерієм оцінки. У 

досліджені вимірювався час зашифрування 1Гб даних. 

 Критерій зашифрування коротких потоків, цей показник відображає 

швидкість зашифрування пакетів різної довжини. Кожен виклик функції 

включає до себе окрему установку вектору ініціалізації (IV), довжина пакетів 

(40, 576, и 1500 байт) були обрана так, щоб були репрезентивними для 

телекомунікаційного трафіку. У досліджені вимірювався час зашифрування 

пакету, швидкість зашифрування байт на мікросекунду та швидкість 

зашифрування пакетів на мікросекунду. 

 Критерій ініціалізації/генерація ключових параметрів. Окремо 

відображає ефективність встановлення ключа та вектору ініціалізації. Ці два 

параметра найменш критичні для відображення швидкості зашифрування 

пакетів так як зневажливо малі порівнюючи з процесом створення та 

відновлення ключа. При дослідження поточних шифрів були взяті наступні 

дані: для ключа – 7000 ключових установок (10 ключів на 700 установок на 

ключ), для вектору ініціалізації – 500 ключових установок (10 ключів на 50 

установок); для цих параметрів було зафіксовано загальний час виконання 

mailto:alvasamoilova@gmail.com1
mailto:maria.dron0@gmail.com
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операцій, скільки затрачено циклів на установку та скільки можливо зробити 

установок за секунду. 

Дослідження за наведеною вище методикою дадуть відповідь, насамперед, 

на такі важливі питання, як: який потоковий шифр є найшвидшим; який шифр 

володіє найшвидшою схемою розгортання ключа та який шифр більш 

адаптований до реалій телекомунікаційного каналу передачі інформації. 

Результати попередніх досліджень дали змогу виявити також залежність 

швидкості шифрування потокових шифрів від збільшення розміру довжини 

ключа та поставити дуже цікаве запитання перед розробниками. 

Якщо «Струмок» є подібний за своєю структурою до «SNOW 2.0», а 

«SNOW 2.0» є залежність, що при збільшені розміру секретного ключа до 256 

біт залишаються високі показники швидкості, навіть більші ніж при 128-

бітному розмірі ключа, то можна припустити, що й у «Струмок»  повинна 

зберігатися така тенденція, але ця закономірність не простежується.  

Можна зробити припущення, що поточний шифр «Струмок» не набрав 

своїх справжніх можливостей, є певні апаратні обмеження, які не дають йому 

певної мірі розкритися.  

Попередні результати порівняльного аналізу сучасних потокових шифрів 

за критерієм шифрування довгих повідомлень представлені на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 – Експериментальні результати за критерієм шифрування довгих 

повідомлень 

 

Науковий керівний – к.т.н. доцент Іваненко Д.В. 
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Захист інформаційного обміну судноплавства 

УДК 004; 621.391             Геннадій Вільський 

Міжнародний технологічний університет «Миколаївска 

політехника» , g_vilsky@mksat.net 

 

Реалії морської практики говорять і показують доцільність підвищення 

навігаційної і комерційної безпеки суден, яка залежить від захищеності 

інформаційного забезпечення судноплавства. Потребують серйозного захисту 

відомості і повідомлення від появи недостовірних даних, викривлення 

інформації в результаті цілеспрямованого або випадкового втручання. 

Метою роботи є уточнення суднового контенту, якому необхідне 

посилення захисту і вироблення пропозицій з розширення заходів 

кібербезпеки в інформаційному обміні судноплавства. 

Дослідження інцидентів з морськими суднами говорить про важливість 

захищеності: логістичної інформації керуючих компаній і судновласника; 

підтверджуючої оперативної навігаційної інформації, у вигляді друкованої 

публікації; вихідної з судна інформації щодо забезпечення і приватних 

переговорів. Особливо небезпечно цілеспрямоване втручання у взаємодію між 

постами служб регулювання руху суден при реплікації інформації Баз Даних 

про судна, їх маршрутах, вантажах, графіках руху, яке можливо при 

відкритості інформації або недостатньої захищеності передачі даних. 

Випадкове втручання в навігаційні або логістичні повідомлення відбувається, 

як результат помилкових дій при підготовці відомостей і повідомлень, або 

технічних збоях, зникненні частини інформації через тимчасову відсутність 

зв'язку, або інших причин.  

Виходячи з дослідження, в інформаційних навігаційно-комерційних 

системах судноплавства оператори обміну даними повинні реєструватися. 

Судовим операторам-користувачам (включаючи приватні переговори) 

додатково повинно пропонувати генерацію ключових пар і присвоєння 

паролів, а в судновому блоці банку даних, розміщувати відкриті 

криптографічні ключі. Зазначену вище обмінну інформацію слід 

зашифровувати і розшифровувати сеансовими ключами, які потрібно міняти 

при кожному сеансі. Інформацію засвідчують електронним цифровим 

підписом, за допомогою створених особистих криптографічних ключів та 

записують в блок банку даних судна, ведуть електронне протоколювання та 

вхідний і вихідний контроль суперечливості інформації. При виявленні 

розбіжності даних сеанси припиняються. 

Наукові і загальні результати дослідницької роботи містять визначення 

особливого навігаційно-комерційного контенту і процедурні заходи 

кібербезпеки інформаційного обміну судноплавства. Запропонований 

інструментарій, що включає наступні елементи, процеси і дії, як 

криптографічні ключі, сеансові паролі, шифрування і криптографування 

суднового контенту, дозволяє забезпечити захищеність достовірності та 

цілісності інформаційного банку даних руху суден. Реалізація вказаних дій 

гарантує підвищення рівня інформаційної безпеки судноплавства.  
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Метод та моделі адаптивних експертних систем розпізнавання 

кібератак на основі кластеризації ознак 

УДК 004.056 Тарас Петренко
1
, Валерій Лахно

2 

1
Чернігівський національний технологічний університет, 

2
Європейський університет, 

1
mail_taras@ukr.net,

2
 valss21@ukr.net 

Останні десятиліття характеризуються швидким зростанням і розвитком 

комп'ютерних мереж та систем, з метою забезпечення кібербезпеки яких 

розроблено безліч систем, що використовують різні техніки опрацювання 

даних для виявлення нелегітимної діяльності. Більшість класичних систем 

виявлення кібератак характеризуються рядом недоліків (недостатня 

масштабованість, відсутність гнучкості тощо), що накладає додаткові 

обмеження на області їх застосування. Як показує досвід останніх років, 

кіберзлочинці все частіше використовують унікальні, ще не відомі ІТ-індустрії 

шкідливі програми, уразливості і способи кібератак.  

Активне розширення інформаційно-комунікаційного середовища (ІКС) та 

критично-важливих інформаційних систем (КВІС) у багатьох державах світу, 

супроводжується виникненням нових загроз для кібербезпеки (КБ), про що 

свідчить зростання кількості інцидентів, пов’язаних із захистом інформації, а 

також виявлених уразливостей у КВІС. Зростання інтересу до проблематики 

КБ та інформаційної безпеки (ІБ), викликало за останнє десятиліття сплеск 

досліджень в області розроблення ефективних систем виявлення й запобігання 

кіберзагрозам. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності систем інтелектуального 

розпізнавання кібератак, аномалій та загроз для КВІС на основі створення 

здатної до самонавчання адаптивної експертної системи (АЕС), яка враховує 

відомі статистичні та дистанційні параметри кластеризації ознак кібернападів, 

а також, помилки третього роду під час процедури машинного навчання. 

Під час досліджень, запропоновано структурну схему здатної до 

самонавчання адаптивної експертної системи з КБ та розпізнавання кібератак. 

Вхідний нечіткий розподіл реалізацій об’єктів, які використовуються під час 

навчання (багатовимірні навчальні матриці ознак), трансформується в чіткий 

розподіл під час оптимізації перевірочних допустимих відхилень на кожен 

клас аномалій або кібератак. У результаті відбувається цілеспрямована зміна 

значень ознак розпізнавання у АЕС для визначених об’єктів та побудова 

коректних вирішальних правил за багатомірною бінарною навчальною 

матрицею (ББНМ). Це дає змогу, у рамках ІІТ, поєднати процес коригування 

об’єктів які використовуються для навчання (ОВН) й безпосередній етап 

навчання. Під час останнього етапу відбувається синтез вирішальних правил. 

Розв’язання завдання по формуванню вхідного математичного опису ЕС у 

складі СІРКЗ, полягає у створенні об’єкту який використовується для 

навчання – ОВН (тобто, багатовимірної навчальної матриці ознак) – 

  njNiMmlm j

im ,1,,1;,1|,  . Для цього: сформульовано словник 

ознак для кожного класу аномалій, кіберзагроз та атак, а також, алфавіт класів 
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в термінах об’єктів розпізнавання; визначено мінімальний обсяг 

репрезентативної навчальної матриці (ОВН); визначено нормовані допустимі 

відхилення для ознак розпізнавання нелегітимного втручання в роботу КВІС. 

Алфавіт класів аномалій, загроз або кібератак (об’єктів розпізнавання – 

ОР) для ЕС }{ o

mlm  формується на першому етапі розробником системи із 

залученням фахівців із ІБ. На другому етапі синтезу алфавіту, за допомогою 

ЕС, продовжується опрацювання вхідних даних із застосуванням методів 

кластеризації.  

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 

1. З’ясовано, що складність застосування до адаптивних інтелектуальних 
систем розпізнавання аномалій, цільових кібератак та загроз  формалізованого 

апарату аналізу й синтезу системи інтелектуального розпізнаванні кіберзагроз 

(СІРКЗ), полягає в тому, що конкретний інформаційний комплекс КВІС або 

КВКС та їх підсистеми ІБ складаються з різнорідних елементів, які 

описуються з використанням різних моделей. Показано, що застосування 

елементів адаптивного захисту  інформації може бути засноване на 

використанні новітніх методів інтелектуального розпізнавання кібератак, 

аномалій та загроз. 

2. Запропонована модель АЕС у складі СІРКЗ та метод її навчання із 
використанням процедури нечіткої кластеризації ознак аномалій або кібератак 

та можливістю гіпереліпсоїдної корекції вирішальних правил, що дозволить 

створювати адаптивні механізми самонавчання системи інтелектуального 

розпізнавання кібератак, аномалій та загроз у КВІС. 

3. Запропоновано для оцінки якості розбиття простору ознак об’єктів 
розпізнавання у АЕС застосовувати в якості оціночного показника 

модифіковану інформаційну умову функціональної результативності (ІУФР). 

Доведено, що застосування моделі та методу кластерізації ознак ОР, які 

ґрунтуються на ентропійному та інформаційно-дистанційному критерії 

Кульбака – Лейблера, дозволяє отримувати вхідну нечітку класифіковану 

навчальну матрицю яка використовується як об’єкт навчання, та в рамках 

інтелектуальних технологій та методів навчання АЕС будувати коректні 

вирішальні правила розпізнавання кібернападів у КВІС. Встановлено, що 

збільшення кількості векторів–реалізацій класів ОР при виявлення загроз, 

аномалій та кібератак у КВІС призводить до збільшення значення 

максимального значення інформаційної умови функціональної 

результативності, а також дозволяє отримувати коректні правила для 

адаптивної здатної до самонавчання системи розпізнавання. Доведено, що 

оцінка якості розбиття простору ознак кібернападів та інших варіантів 

легітимного втручання в роботу КВІС, може бути ефективно вирішена на 

основі розробленої ІУФР  та процедури гіпереліпсоїдної корекції вирішальних 

правил розпізнавання, що дозволяє зменшити кількість попередньої інформації 

яка підлягає опрацюванню аналітиками служб ІБ КВІС. 
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Сигнатурные методы обнаружения компьютерных кибератак в 

информационных системах 

УДК 004.056.53 Толюпа С.В.1, Самохвалов Ю.Я.2 

КНУ им. Тараса Шевченко, 1tolupa@i.ua, 2yu1953@ukr.net 

Системы обнаружения сетевых вторжений и выявления признаков 

кибератак на информационные системы уже давно применяются как один из 

необходимых рубежей обороны информационных систем. Исследования в 

области обнаружения кибератак ведутся за рубежом уже больше четверти 

века. Исследуются признаки кибератак, разрабатываются и эксплуатируются 

методы и средства обнаружения попыток несанкционированного 

проникновения через системы защиты, как межсетевой, так и локальной  на 

логическом и даже на физическом уровнях. В действительности, сюда можно 

отнести даже исследования в области  

На сегодня системы обнаружения вторжений и кибератак обычно 

представляют собой программные или аппаратно-программные решения, 

которые автоматизируют процесс контроля событий, протекающих в 

компьютерной системе или сети, а также самостоятельно анализируют эти 

события в поисках признаков проблем безопасности. Поскольку количество 

различных типов и способов организации несанкционированных 

проникновений в чужие сети за последние годы значительно увеличилось, 

системы обнаружения кибератак (СОКа) стали необходимым компонентом 

инфраструктуры безопасности большинства организаций. Этому 

способствуют и огромное количество литературы по данному вопросу, 

которую потенциальные злоумышленники внимательно изучают, и все более 

изощренные методы и сложные и подходы к обнаружению попыток взлома 

информационных систем. 

Системы обнаружения кибератак, как и большинство современных 

программных продуктов, должны удовлетворять ряду требований. Это и 

современные технологии разработки, и ориентировка на особенности 

современных информационных сетей, и совместимость с другими 

программами. Чтобы понять, как правильно использовать СОКа, нужно четко 

представлять, как они работают и каковы их уязвимые места. 

Если не учитывать различные несущественные инновации в области 

обнаружения компьютерных атак, то можно смело утверждать, что 

существуют две основные технологии построения СОКа. Суть их заключается 

в том, что СОКа обладают некоторым набором знаний либо о методах 

вторжений, либо о нормальном поведении наблюдаемого объекта. 

Системы обнаружения аномального поведения основаны на том, что 

СОКа известны некоторые признаки, характеризующие правильное или 

допустимое поведение объекта наблюдения. Под нормальным или правильным 

поведением понимаются действия, выполняемые объектом и не 

противоречащие политике безопасности. Предлагается использовать 

сигнатурное описание кибератаки. 
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Сигнатурные методы позволяют описать кибератаку набором правил 

или с помощью формальной модели (рис. 1), в качестве которой может 

применяться символьная строка, семантическое выражение на специальном 

языке и т.п. Суть данного метода заключается в использовании 

специализированной базы данных шаблонов (сигнатур) кибератак для поиска 

действий, подпадающих под определение "кибератака". 
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Рис. 1. Структура статистичного анализатора 

Сигнатурный метод может защитить от вирусной или хакерской 

кибератаки, когда уже известна сигнатура кибератаки и она внесена в базу 

данных СОКа. То есть, когда сеть переживает первое нападение извне, первое 

заражение еще неизвестным вирусом и в базе попросту отсутствует сигнатура 

для его поиска, сигнатурная СОКа не сможет сигнализировать об опасности, 

поскольку сочтет атакующую деятельность легитимной. 

Большинство существующих программных продуктов, заявляющих об 

использовании сигнатурного метода, на самом деле реализуют как раз 

наиболее примитивный способ сигнатурного распознавания. Многие системы 

позиционируются как предназначенные для выявления атак в 

информационных системах на основе интеллектуального анализа сетевых 

пакетов. На самом же деле сигнатурный метод реализован как алгоритм, 

исследующий лишь динамику развития кибератаки, основанный на автомате 

состояний для оценки сценария развития атаки. По замыслу такой подход 

должен позволить отследить динамику развития кибератаки в соответствии с 

действиями злоумышленника, при этом в качестве модуля сбора данных могут 

использоваться даже сами системы обнаружения кибератак. 

Таким образом, эффективность работы сигнатурной СОКа 

определяется тремя основными факторами: оперативностью пополнения 

сигнутарной базы, ее полнотой с точки зрения определения сигнатур 

кибератак, а также наличием интеллектуальных алгоритмов сведения действий 

атакующих к некоторым базовым шагам, в рамках которых происходит 

сравнение с сигнатурами. 
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Методы тестирования для аудита систем управления 

информационной безопасностью 

УДК 004.056 Виталий Хох1, Елизавета Мелешко2 

Центральноукраинский национальный технический университет, 
1vd.khokh@gmail.com, 2elismeleshko@gmail.com 

На сегодняшний день средний и крупный бизнес все чаще разворачивают 

личные инфраструктуры, необходимые непосредственно для осуществления 

предпринимательской деятельности. Вместе с увеличением возможностей для 

развертывания личных информационных систем: увеличением доступности их 

компонентов и повышением общей образованности в области 

информационных технологий – растет и количество «чувствительной» 

информации, циркулирующей Интернетом или интранетом определенных 

компаний. Чувствительная информация – информация, несанкционированное 

раскрытие, модификация или сокрытие которой может привести к 

финансовому убытку или иному ущербу.  

Цель данной работы – исследование методов тестирования систем 

управления информационной безопасностью, с более широким рассмотрением 

тестов на проникновение.  

Методы тестирования, применяемые в аудите систем управления 

информационной безопасностью, заключаются в выполнении одного или 

нескольких оценочных задач при определенных условиях для сравнения 

ожидаемого (заявленного) поведения оцениваемой сущности с реальной. Если 

рассматривать метод тестирования в разрезе руководства по аудиту, которое 

было разработано силами форума специалистов по внедрению серии 

стандартов ISO27k Forum, то он применяется только в третьей фазе 

проведения аудита – работе на месте. В руководстве, метод тестирования 

связывают с чисто техническим процессом, благодаря которому определяется 

правильность конфигурации информационных систем относительно политики 

информационной безопасности, стандартов и технических руководств. Также, 

указывается на возможность использования автоматизированных средств 

проверки и выявления уязвимостей системы и конфигураций, но 

предупреждается о том, что, несмотря на повышение скорости этого процесса, 

есть большая вероятность того, что в отчетах автоматизированных средств 

будет и искаженная информация, что обусловлено ошибками в самих 

средствах. 

В специальной публикации национального института стандартов и 

технологий США – NIST Special Publication 800-115, тестирование систем 

управления информационной безопасностью разделяют на три группы: 1) 

просмотр методов (техник); 2) идентификация и анализ техник; 3) валидация 

уязвимостей. 

Стоит остановиться на последней группе, которая предполагает тесты на 

проникновение. Главной задачей тестов на проникновение является 

определение уязвимостей в контролируемых условиях для того, чтобы от них 

можно было избавиться до того, как ими воспользуются злоумышленники. 
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Специалисты используют тест на проникновение для решения проблем, 

связанных с оценкой рисков, сосредотачиваясь на опасных уязвимостях. 

Метод тестирования на проникновение предусматривает не только 

технические средства, например, во время теста может быть предпринята 

попытка физически добраться к носителям данных или похитить их. 

Тестирование на проникновение позволяет собрать необходимые для аудита 

свидетельства соответствия или несоответствия требованиям. Существуют три 

стратегии проведения теста на проникновение: 

• Черный ящик. Стратегия реализуется в случае, когда у специалиста нет 

никакой информации о цели. В таком случае он собирает информацию с 

чистого листа, и проводятся все действия и процедуры, которые проводил бы 

реальный злоумышленник. 

• Серый ящик. Специалист имеет определенную информацию о цели, но 

недостаточную, что заставляет его искать дальше. 

• Белый ящик. Реализуется, когда специалисту предоставляют всю 

необходимую информацию о цели. 

Тест на проникновение состоит из трех фаз: подготовка, тест, анализ. При 

подготовке определяются цели и стратегии; во второй фазе выполняется сбор 

информации о целях, поиск и анализ уязвимостей, попытки использовать 

уязвимости; в случае, если уязвимость использована удачно, тест переходит в 

фазу анализа полученных данных. 

Кроме этого к группе тестирования на проникновение относится 

социальная инженерия, она предусматривает использование социальных 

навыков для получения паролей, данных о кредитных картах или компромата. 

Методы социальной инженерии используют внутреннюю природу людей, 

чтобы манипулировать ими и получать конфиденциальную информацию. 

Существует пять моделей убеждения в социальной инженерии, основанных 

на: простоте, любопытстве, разногласиях, уверенности в себе и 

сопереживании. 

Методы тестирования позволяют эффективно проверить адекватность 

системы, ее способность работать как в рамках штатного режима, так и в 

режиме атак. Методы тестирования позволяют определить пробелы в системе 

управления информационной безопасностью, о которых не было сказано в 

документации, а персонал о них мог и не догадываться.  

Рассмотренные методы тестирования требуют высококвалифицированных 

и высокооплачиваемых специалистов. Автоматизация методов тестирования, 

применяемых для аудита систем управления информационной безопасностью, 

позволит усовершенствовать процесс аудита и снизить его стоимость. 
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Классификатор угроз на основе синергетического подход 

УДК 04.056:004.738.5 Сергей Евсеев1, Ольга Король2 

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, 
1Serhii.Yevseiev@hneu.net, 2Olha.Korol@hneu.net 

Основной задачей исследований в области безопасности 

автоматизированных банковских систем (АБС) является разработка новых и 

усовершенствование имеющихся методов оценки уязвимости (рисков), 

нанесения ущерба АБС в целом или отдельным ее составляющим 

компонентам. Одной из задач мероприятий по защите банковской информации 

(БИн) является построение системы защиты, направленной на 

противодействие угрозам безопасности. Как правило система защиты строится 

с учетом моделей нарушителя и модели угроз. 

Целью данной работы является разработка классификатора для моделей 

нарушителя и угроз на основе синергетического подхода оценки рисков. 

Для построения метрик угроз на основе синергетического подхода 

воспользуемся подходом построения классификатора угроз на основе 

информационно-аналитической модели метода двойных троек, впервые 

предложенного Юдиным А.К. В отличие от известного при построении 

классификатора содержательная часть каждой из четырех платформ включает 

в себя соответственно:  

первая платформа – классификация угроз по отношению к составным 

обеспечения безопасности БИн в АБС ОБС: информационная безопасность 

(ИБ) (01), безопасность информации (БИ) (02), кибербезопасность (КБр) (03). 

При этом введем следующие определения: 

Безопасность банковской информации (Б БИн) – состояние защищенности 

банковской информации, характеризуемое способностью пользователей, 

технических средств и информационных технологий обеспечить 

конфиденциальность, целостность аутентичность и доступность БИн при ее 

обработке в АБС. 

Информационная безопасность банковской информации (ИБ БИн) – 

состояние защищенности информационной среды ОБС, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах граждан и ОБС. 

Кибербезопасность банковской информации (КБрБ БИн) – набор средств, 

стратегий, принципов обеспечения безопасности, гарантий безопасности, 

подходов к управлению рисками, действий, профессиональной подготовки, 

страхования и технологий, которые используются для защиты киберсреды 

АБС, ресурсов и пользователей ОБС; 

вторая платформа – классификация угроз по характеру направлений: 

нормативно-правовое (01), организационное (02), инженерно-техническое (03); 

третья платформа – классификация угроз в соответствии с основными 

особенностями информации: конфиденциальность (01), целостность (02), 

доступность (03), аутентичность (04); 

четвертая платформа – классификация угроз по уровням иерархии 

инфраструктуры АБС: FL – физический уровень (01), NL – сетевой уровень 

(02), OSL – уровень операционных систем (ОС) (03), DBL – уровень систем 
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управления базами данных (04), BL – уровень банковских технологических 

приложений и сервисов (05). 

КБрБ (03)

FL – физический уровень (01)

НормПН   (01) ОргН     (02)

ИнжТН    (03)
К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04

NL – сетевой уровень (02)

НормПН   (01) ОргН     (02)

ИнжТН    (03)
К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02

Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04

OSL – уровень операционных 

систем (ОС) (03)

НормПН   (01) ОргН     (02)

ИнжТН    (03)
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Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04
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Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04
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НормПН   (01) ОргН     (02)
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К01 Ц02 Д03

А04 К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04

BL – уровень банковских технологических 

приложений и сервисов (05)

НормПН   (01)
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К01 Ц02 Д03

А04 К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04

ИБ (01)
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К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04 К01 Ц02 Д03 А04

OSL – уровень операционных 
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Рис.1. Взаимосвязь структурной схемы классификатора угроз с АБС ОБС 

Описание модифицированного классификатора угроз состоит из четырех 

числовых величин: – составная обеспечения безопасности БИн в АБС ОБС: 

информационная безопасность (ИБ) (01), безопасность информации (БИ) (02), 

кибербезопасность (КБр) (03); – характер направлений: нормативно-правовое 

(01), организационное (02), инженерно-техническое (03); – основные 

особенности информации: конфиденциальность (01), целостность (02), 

доступность (03), аутентичность (04); – уровни иерархии инфраструктуры 

АБС: FL – физический уровень (01), NL – сетевой уровень (02), OSL – уровень 

операционных систем (ОС) (03), DBL – уровень систем управления базами 

данных (04), BL – уровень банковских технологических приложений и 

сервисов (05). Представленная классификация позволяет сформировать 

соответствующие метрики угроз и превентивных защитных мер. 
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