
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

ITSEC-2018 
 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  
VIIІ міжнародної науково-технічної конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16-18 травня 2018 року 

 

м. Київ, Національний авіаційний університет  



 

 

УДК [003.26+004+519.816]:004.056:65(063) 

 

ITSec: Безпека інформаційних технологій: VIIІ міжнародна 

науково-технічна конференція, 16-18 травня 2018 р. – К.: 

НАУ, 2018. – 45 с. 

 

 

Збірник містить тексти наукових матеріалів доповідей та тез 

учасників VIIІ міжнародної науково-технічної конференції 

«ITSec: Безпека інформаційних технологій». Основною метою 

конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та 

висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів 

захисту інформації, консолідації інформації та бізнес-аналітики. 

Призначено вченим, інженерам, аспірантам 

наукових спеціальностей 05.13.21 – системи захисту інформації, 

21.05.01 – інформаційна безпека держави, студентам вищих 

навчальних закладів, які отримують вищу освіту за 

спеціальностями: 125 – Кібербезпека (напрями: «Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного 

захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою» 

(«Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»), 

«Системи і технології кібербезпеки») та 124 – Системний аналіз 

(напрям «Консолідована інформація»), а також всім 

зацікавленим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2018 Кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету  



 

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 Кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету; 

 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених НАУ; 

 Європейський університет; 

 Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; 

 Національна академія Служби безпеки України; 

 Університет в Бєльсько-Бялій (Польща); 

 Satbayev University (Казахстан); 

 ТОВ «Акксон Софт»; 

 ТОВ «Безпека інформаційних систем «Дельта»; 

 Всеукраїнська громадська організація «Співтовариство ІТ-директорів України»; 

 Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація професіоналів безпеки»; 

 Студентське науково-технічне товариство «CyberTag»; 

 Редакція наукового журналу «Безпека інформації»; 

 Редакція наукового журналу «Захист інформації». 

 

  



 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова  

 

д.т.н., проф. Олександр Корченко 

Національний авіаційний університет 
(м. Київ, УКРАЇНА) 

Заступник голови  

 

д.т.н., доц. Сергій Гнатюк 

Національний авіаційний університет 

(м. Київ, УКРАЇНА) 

Відповідальний секретар  

 

к.т.н., доц. Тетяна Жмурко 
Національний авіаційний університет 

(м. Київ, УКРАЇНА) 

 

Члени програмного комітету 

д.т.н., проф. Володимир ГОЛОВКО, Брестський державний технічний університет (м. Брест, БІЛОРУСЬ) 

к.т.н., доц. Геворг МАРҐАРОВ, Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, ВІРМЕНІЯ) 

д.т.н., проф. Бахитжан АХМЄТОВ, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва 
(м. Алмати, КАЗАХСТАН) 

д.пед.н., проф. Ґульнур ЖАНҐІСІНА, Центрально-Азіатський університет (м. Алмати, КАЗАХСТАН) 

к.т.н., доц. Нургуль СЄЙЛОВА, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва 

(м. Алмати, КАЗАХСТАН) 

д.т.н., проф. Микола КАРПІНСЬКИЙ, Університет у Бєльсько-Бялій(м. Бєльсько-Бяла, ПОЛЬЩА) 

д.т.н., проф. Станіслав РАЙБА, Університет у Бєльсько-Бялій (м. Бєльсько-Бяла, ПОЛЬЩА) 

к.ф.-м.н., доц. Андрій ТРУФАНОВ, Іркутський державний технічний університет(м. Іркутськ, РОСІЯ) 

д.т.н., с.н.с. Володимир БУРЯЧОК, Державний університет телекомунікацій (м. Київ, УКРАЇНА) 

д.т.н., проф. Євген ВАСІЛІУ, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса, УКРАЇНА) 

д.ю.н., проф. Анатолій МАРУЩАК, Національна академія Служби безпеки України(м. Київ, УКРАЇНА) 

д.т.н., проф. Володимир МОХОР, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 

(м. Київ, УКРАЇНА) 

д.т.н., проф. Андрій ПЕЛЕЩИШИН, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, УКРАЇНА) 

д.т.н., проф. Катерина СОЛОВЙОВА, Харківський національний університет радіоелектроніки 

(м. Харків, УКРАЇНА) 

к.психол.н., с.н.с. Олександр ФАРМАГЕЙ, Національна академія Служби безпеки України 

(м. Київ, УКРАЇНА) 
 



The 8th International Scientific Conference «ITSEC» May, 16-18       2018 

~ 5 ~ 

Зміст 

Граф Марина (Національний авіаційний університет) 
Інформаційна безпека в інтелектуальних системах керування безпілотним повітряним судном ...…… 6 
Світлана Казмірчук, Єгор Часновський (Національний авіаційний університет) 
Система оцінювання ризиків інформаційної безпеки – «РИЗИК-КАЛЬКУЛЯТОР»………….…………. 8 
Світлана Казмірчук, Марина Коломієць (Національний авіаційний університет) 
Метод перетворення інтервалів у трикутні нечіткі числа для систем оцінювання ризиків 
інформаційної безпеки………………………………………………………………………………...…………... 10 
Денис Навроцький (Національний авіаційний університет) 
Захист голосових команд керуючих роботом …..…………………………………………………………….... 11 
Гуцал Георгій (Національний авіаційний університет) 
Інтелектуалізована програмна система для постійного захисту від несанкціонованого доступу............. 13 
Юрій Дрейс, Ірина Лозова (Національний авіаційний університет) 
Формування параметрів оцінювання негативних наслідків витоку персональних даних в 
автоматизованих системах………………………………………………………………………………….…….. 14 
Володимир Кононович, Сергій Стайкуца, Ірина Кононович, Антон Корж (Одесьский національний 
політехнічний університет, Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. Попова, Одеська національна 
академія харчових технологій) 
Принципи забезпечення кібербезпеки критично важливих об’єктів ……………………………………... 16 
Тарас Паращук, Анна Корченко (Національний авіаційний університет) 
Програмний модуль виявлення аномалій в комп’ютерних мережах……...……………………………….. 18 
Анатолій Голішевський (Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту 
інформації) 
Дослідження проблеми захищеності джерел побічних випромінювань при представленні в них 
інформації у вигляді паралельного коду…………………………………………………………………….….. 20 
Максим Кобрин (Харьковский национальный университет радиоэлектронники) 
К вопросу об обеспечении информационной безопасности бизнеса при использовании систем 
электронной бухгалтерской отчетности………………………………………………………………………… 22 
Єлизавета Мелешко (Центральноукраїнський національний технічний університет) 
Загрози інформаційній безпеці у рекомендаційних системах соціальних медіа …………………………... 24 
Алексей Цыганенко, Сергей Евсеев, Карина Мельник (Харьковский национальный экономический 
университет им. С. Кузнеца, Национальный технический университет «Харьковский политехнический 
институт») 
Несимметричные крипто-кодовые конструкции Мак-Элиса и Нидеррайтера в постквантовой 
криптографии…………………………………………………………………………………….………………… 26 
Анна Блідар (Національний авіаційний університет) 
Дослідження ідентифікаторів інсайдерської діяльності ……………………………………………………… 28 
Олексій Стрельницький (Харківський національний університет радіоелектроніки) 
Проблема захисту даних кооперативних систем спостереження повітряного простору…….…………… 30 
Доставалов Валерій (Національний авіаційний університет) 
Використання стереопари при ідентифікації по зображенню обличчя………………………………….… 32 
Олександр Улічев, Єлизавета Мелешко (Центральноукраїнський національний технічний університет) 
Програмна модель розповсюдження інформаційно-психологічних впливів в сегменті соціальної 

мережі………………………………………...……………………………………………………………………… 34 
Тетяна Федюра, Роман Одарченко, Євген Самойлик (Національний авіаційний університет) 
Тенденції розвитку систем безпеки стільникових мереж ………………………………………………….. 36 
Віталій Хох, ЄлизаветаМелешко, Валентина Сидоренко (Центральноукраїнський національний технічний 
університет) 
Розробка автоматизованої системи виявлення, оцінки та розробки заходів по усуненню загроз в 
інформаційних системах……………………………………………………………………..……………………. 38 
Ірина Грищенко (Національний авіаційний університет) 
Аналіз методів визначення коефіцієнтів важливості для задач інформаційної безпеки…………………. 40 
Сергій Черненко (Національний авіаційний університет) 
Програмний модуль захисту web-сайту від несанкціонованого доступу….………………………………... 42 
Олександр Шевченко (Центральноукраїнський національний технічний університет) 
Дослідження методів виявлення ботів у соціальних мережах, які поширюють деструктивний контент…. 43 



The 8th International Scientific Conference «ITSEC» May, 16-18       2018 

~ 6 ~ 

Інформаційна безпека в інтелектуальних системах керування 

безпілотним повітряним судном 

УДК 004 Граф Марина 

Національний авіаційний університет, graf.maryna@gmail.com 

Розглянемо проблему забезпечення захисту даних в системі зв’язку 

дистанційно пілотуємої авіаційної системи, також відомої як безпілотне 

повітряне судно (БПС), при двосторонньому обміні інформацією між 

бортовим комп’ютером та оператором. 

Метою даної роботи є проведення аналізу безпеки інформації, що 

передається, можливі впливи на точність та швидкість передачі інформації в 

бортовому комп’ютері БПС, що дозволить приймати управлінські рішення. 

Проблема забезпечення інформаційної безпеки при передачі інформації 

виникає через схильність інтелектуальної системи до зовнішніх та внутрішніх 

загроз. Наприклад, перехоплення інформації або порушення конфіденційності, 

модифікація інформації або викривлення початкового повідомлення чи заміна 

іншою інформацією, підміна джерела або автора. 

Для рішення поставленої проблеми зазвичай використовують комплексні 

методи моделювання систем та процесів захисту інформації. Як відомо, 

моделювання системи полягає в побудові деякого образу, що імітує поведінку 

реальної системи та дозволяє отримати необхідні характеристики за 

допомогою побудованої моделі. Таким чином, весь процес моделювання 

можна розділити на два компоненти: побудову моделі та реалізацію моделі з 

метою отримання необхідних характеристик системи.  

Одним з підходів до прогнозування стану системи інформаційної безпеки є 

використання фільтра Калмана. Даний фільтр – алгоритм, що оброблює дані, 

прибирає шуми та зайву інформацію. У калмановській фільтації можна 

задавати апріорну інформацію про характер системи, зв’язки змінних та 

спираючись на них будувати більш точну оцінку. Алгоритм складається з двох 

фаз, що повторюються: передбачення та коригування (рис. 1). На першому 

розраховується передбачення стану в наступний момент часу, на другому – 

нова інформація корегує передбачене значення. 

Рис. 1 

Рівняння для прогнозування та коригування представляють в матричній 

формі. У випадку однієї змінної дані матриці вироджуються у скалярні 

величини. 

Для вирішення задачі автоматичної фільтрації параметрів сигналу в 

бортовому комп’ютері БПС опишемо змінні, що використовуються у фільтрі 

Калмана графічно (рис. 2 та рис. 3). 

 

Початкові значення Прогнозування Коригування 
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Рис. 2 

Рис. 3 

Для того, щоб застосувати фільтр, необхідно визначити матриці та 

значення змінних, що визначають динаміку системи та вимірювань. Реалізація 

даного алгоритму проводиться за допомогою мови програмування високого 

рівня. 

В ході дослідження було розглянуто проблему забезпечення захисту даних 

в системі зв’язку дистанційно пілотуємої авіаційної системи при 

двосторонньому обміні інформацією між бортовим комп’ютером та 

оператором. 

Для прогнозування стану системи інформаційної безпеки було 

запропоновано використовувати фільтра Калмана, що дозволяє оброблювати 

інформацію, прибирати завади та іншу зайву інформацію. Визначено змінні 

для побудови матриць при застосуванні фільтрації.  

 

Науковий керівник – д.т.н., професор, Квасніков В.П.  
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Система оцінювання ризиків інформаційної безпеки – «РИЗИК-

КАЛЬКУЛЯТОР» 

УДК 621.395.7 (043.2) Світлана Казмірчук1, Єгор Часновський2 

Національний авіаційний університет, 1sv.kazmirchuk@gmail.com, 
2egor.chasnovskii@gmail.com 

У забезпеченні надійності процесів обробки інформації та досягненні 

необхідного рівня інформаційної безпеки (ІБ) особливе місце займає 

управління ризиками порушення базових характеристик безпеки ресурсів 

інформаційних систем (РІС), таких як конфіденційність, цілісність і 

доступність. Ризики ІБ, що виникають в результаті інформаційної діяльності, 

можна моніторити за допомогою їх оцінювання в процесі функціонування 

інформаційної системи (ІС). Це дозволить визначити коректні, фінансово 

безпечні шляхи реалізації бізнес-процесів на підприємстві, в якому функціонує 

ІС. Про важливість вирішення даного завдання свідчить, зокрема, прийняття 

низки державних і міжнародних стандартів у цій галузі (ISO / IEC 27001, ISO / 

FDIS 31000 та ін.). 

Однак, на даний момент більшість існуючих систем оцінювання ризиків 

(ОР) ІБ потребують підтримки експерта, що пов'язано з додатковими 

фінансовими і тимчасовими витратами. Тому актуальним є розробка таких 

систем, які дозволять автоматизувати процес ОР ІБ, наприклад, шляхом 

використання необхідних для роботи параметрів з відповідних баз даних (БД), 

наприклад, CVSS метрик.  

Метою даної роботи є розробка системи ОР ІБ, що дозволяє мінімізувати 

участь експерта і максимально автоматизувати процес формування необхідних 

для оцінювання параметрів. 

Для реалізації поставленої задачі пропонується створення системи ОР ІБ – 

«РИЗИК-КАЛЬКУЛЯТОР». Така система, на базі синтезу систем ОР безпеки 

РІС, основаних на логіко-лінгвістичному підході, аналітико-синтетичній 

кортежній моделі та якісно-кількісному методі ОР ІБ, шляхом використання 

CVSS оцінок, які представляються в існуючих БД, дозволить автоматизувати 

процес ОР в режимі реального часу, а також за запитом користувача 

трансформувати еталонні лінгвістичні змінні (ЛЗ) і не привертати для цього 

експертів відповідної предметної області. Окрім цього, система включає 

функцію редагування вбудованих метрик, використовуючи вбудований CVSS 

калькулятор версії 3.0. 

Структурно-параметрична модель запропонованої системи складається з 

двох базових компонент, що відображають підсистеми обробки первинних 

(ППОД) і вторинних даних (ПВОД). Опишемо склад кожної з підсистем, 

побудова яких здійснюється відповідно до методології якісно-кількісного 

методу ОР ІБ. Підсистема ППОД призначена для первинної обробки 

початкових величин і включає в себе модуль ініціалізації вхідних даних (МІД), 

а також модулі формування (МФЕ) і перетворення (МПЕ) еталонних значень. 

Підсистема ПВОД, використовуючи CVSS метрики, здійснює перетворення 

первинних параметрів, що надходять з ППОД з метою формування остаточних 
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оцінок ступеня ризику (СР). Вона складається з модуля зважування оціночних 

параметрів (МРП) і їх коригування (МКП), а також модулів оцінки СР (МСР) і 

генерації звіту (МГЗ). 

В якості вхідних даних можуть використовуватися, наприклад, результати 

роботи програми для перевірки системи на проникнення (Penetration test). Таке 

програмне забезпечення, як правило, виконує аналіз зазначеного об'єкта, 

виконуючи пошук вразливостей його РІС в кіберпросторі (згідно ISO / IEC 

27032: 2012 року під кіберпростором можемо розуміти складну сутність, яка 

реально існує у вигляді глобальної сукупності процесів взаємодії людей, 

програмного забезпечення і сервісів Інтернет в мережах, але яка при цьому 

ніяк не проявляється в будь-якої відомої, матеріальній формі). 

Таким чином, формується список у вигляді множини вразливостей РІС 

досліджуваного об'єкта. Для отримання множини РІС і множини відповідних 

уразливостей в МІД виконується обробка отриманого зі спеціалізованого 

програмного забезпечення (рівня - Penetration test), відповідного звіту, який 

містить в собі інформацію про РІС і вразливості з зазначеними CVSS 

метриками. Далі, здійснюється ініціалізація списку вразливостей і РІС, для 

подальшої передачі в МФЕ. В результаті роботи МІД на вхід МФЕ надходять 

всі ідентифіковані об’єкти РІС з вказаними вразливостями та їх CVSS 

метриками. 

У разі необхідності можливе корегування CVSS метрик за допомогою 

МКП, в якому реалізується їх перевизначення за рахунок вбудованого CVSS-

калькулятора версії 3.0. Скореговані параметри CVSS метрики, B, T, E 

передаються назад в МРП. 

Дані з МРП надходять до МСР, де на основі 10 етапу якісно-кількісного 

методу ОР ІБ, для кожної уразливості, реалізується оцінювання СР 

уразливості, а також обчислюється середнє значення СР для кожного РІС. 

Далі, на основі розрахованого значення СР уразливості та середнього значення 

СР кожного РІС і побудованих еталонів в ППОД, відбувається процес 

дефазифікації, який пов'язаний з формуванням структурного параметру СР 

кожної уразливості і дозволяє отримати числові значення СР і його 

лінгвістичну інтерпретацію. 

На основі МГЗ, з врахуванням результатів роботи ППОД та ПВОД, 

генерується звіт по оцінкам СР, який включає РІС, лінгвістичні еквіваленти СР 

кожної вразливості та графічну інтерпретацію результатів.  

Таким чином, була розроблена структурно-параметричну модель системи 

ОР ІБ - «РИЗИК-КАЛЬКУЛЯТОР», яка, за рахунок структурних компонент 

підсистем, формування первинних і вторинних даних, а також складових їх 

модулів ініціалізації вхідних даних, формування і перетворення еталонних 

значень, зважування оціночних параметрів і їх коригування, оцінювання СР і 

генерації звіту, в яких реалізовані запропоновані методи (якісно-кількісний, 

оцінювання на основі баз даних вразливостей, інкрементування та 

декрементування порядку лінгвістичних змінних), дозволяє забезпечити 

високу гнучкість і зручність при ОР безпеки РІС без участі експертів 

відповідної предметної області. 

Науковий керівник – д-р. т. наук, доцент кафедри БІТ, Казмірчук С.В. 
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Метод перетворення інтервалів у трикутні нечіткі числа для 

систем оцінювання ризиків інформаційної безпеки 

УДК 621.395.7 (043.2) Світлана Казмірчук1, Марина Коломієць2 

Національний авіаційний університет, 1sv.kazmirchuk@gmail.com, 
2m.kolomiiets@nau.edu.ua 

При вирішенні завдань аналізу і оцінювання ризиків інформаційної 

безпеки в слабоформалізованих середовищах найчастіше необхідно 

виконувати обробку даних в нечітких умовах. Часто на практиці виникають 

ситуації, коли таке перетворення в подальшому може призвести до 

неточностей при розрахунку кінцевих результатів через неузгодженість думок 

або помилок експертів.  

Для реалізації такого процесу використовують системи, у яких оцінювання 

здійснюється на основі лінгвістичних змінних, які базуються на еталонних 

параметричних трикутних нечітких числах (НЧ) із заданою кількістю термів. 

Еталони визначаються експертами на етапі ініціалізації базових величин в 

процесі налаштування таких систем. За основу експерт бере інтервали значень, 

які на базі своїх висновків перетворює в НЧ.  

Ефективність використання таких систем оцінювання підвищиться, якщо 

буде передбачена можливість автоматизованого трансформування інтервалів 

без залучення необхідних експертів. Для вирішення такого завдання 

пропонується відповідний метод перетворення. Він спростить процедуру 

формування еталонів, за рахунок реалізації процесу трансформування 

інтервалів в трикутні НЧ і мінімізує вплив людського чинника. 

Метою даної роботи є розробка методу трансформування інтервалів в 

трикутні НЧ для подальшої автоматизації відповідного процесу побудови. 

Робота методу щодо трансформування інтервалів представлена у вигляді 

послідовності наступних етапів: 

Етап 1 – Визначення коригувальних параметрів. 

Етап 2 – Обчислення значень абсцис трикутних НЧ. 

Етап 3 – Визначення базового значення зсуву і поправка термів. 

Етап 4 – Нормування результуючих трикутних НЧ. 

Для ілюстрації роботи методу в якості прикладу було використано вихідні 

дані , що відображають інтервали з рівномірним, нерівномірним, зростаючим і 

регресним типом розподілу. Для відображення загального результату оцінки 

використовується лінгвістична змінна «РІВЕНЬ ОЦІНОЧНОГО 

ПАРАМЕТРА» (EPi). 

Таким чином вперше розроблений метод перетворення інтервалів в 

трикутні нечіткі числа для систем аналізу та оцінки ризиків інформаційної 

безпеки, який за рахунок реалізації процедур коригування параметрів, 

формування нових значень абсцис для відповідних параметричних чисел, 

визначення базового значення зсуву, поправки термів і нормування 

результату, дозволяє формалізувати процес формування еталонів без участі 

експертів відповідної предметної області. 

Науковий керівник – д-р. т. наук, доцент кафедри БІТ, Казмірчук С.В. 
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Захист голосових команд керуючих роботом 

УДК 004.896 (043.2) Денис Навроцький1 

Національний авіаційний університет, 1navrotskyi@nau.edu.ua 

Розвиток технологій розпізнавання голосу, привів до виникнення систем 

голосового керування в електроніці, робототехніці та інших сферах діяльності 

людства. Виникла проблема голосової автентифікації, для малоресурсної 

електроніки, яка не могла містити в собі великі розрахункові потужності і 

об’єми пам’яті. Частково задачу для розпізнавання команд «свій-чужий» було 

покладено на хмарні технології, які працюють тільки при підключенні до 

Internet. Для off-line постала проблема розробки автономних аудіо-скремблерів 

(АС), які захищають голосовий канал зв’язку. АС знайшли широке 

застосування в телефонії для забезпечення конфіденційності телефонних 

розмов. Зважаючи на ту кількість роботів з голосовим керуванням, які зараз 

з’явились на ринку, формується проблема одночасного використання 

декількох роботів, які керуються різними людьми, при цьому в край важливо 

стає захистити голосовий канал керування роботом. Наприклад, в медицині 

наразі існують роботизовані протези, у будівництві з’являються роботи що 

допомагають будівельникам, у військовому секторі є роботи які реагують на 

голосові команди від командира і т.д. 

Метою даної роботи є демонстрація голосового керування роботом-

маніпулятором і пояснення актуальності захисту каналів зв’язку. 

 

 
Рисунок 1 – Апаратно-програмна реалізація робота-маніпулятора з голосовим 

керуванням 
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На рис.1 показано робот-маніпулятор з голосовим керуванням. 

Розпізнавання голосу відбувається на комп’ютері, де програма ототожнює 

розпізнані голосові командам і команди які відправляються на 

мікроконтролер. Плата з мікроконтролером перетворює ці команди на сигнали, 

що керують двигунами робота (див. рис.2 і рис.3). 

 

 
Рисунок 2 – Структурно-логічна схема керування роботом-маніпулятором 

 

 
а)     б) 

Рисунок 3 – Схема підключення серво-двигуна до плати керування (а), сигнали 

керування серво-двигунами (в залежності від ширини імпульсів, змінюється 

кут попороту двигуна) 

 

Для розробки апаратно-програмний комплексу були використані мови С та 

C#, програмне середовище Microsoft VisualStudio та Arduino IDE. Мова С# є 

високорівневою мовою програмування, що дозволяє реалізовувати складні 

комплексні проекти за досить короткий термін. Мова С зробила можливим 

створити складні алгоритмічні програми з можливістю компіляції в бінарний 

код для використання у мікроконтролерах і мікропроцесорах. Arduino IDE 

зробила можливим зручне програмування плат з мікроконтролером. 

Розроблений пристрій працює без підключення до мережі Internet 

використовуючи бібліотеку розпізнавання голосу від компанії Microsoft, яка 

вбудована у Windows 10. Цей пристрій можна підключити до мережі Internet і 

використовувати можливості розпізнавання голосу від компанії Google. 

Голосовий скремблер може під’єднуватись окремо, як ще одна плата з 

мікроконтролером, а може бути інтегрованим у плату керування роботом. 
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Інтелектуалізована програмна система для постійного захисту від 

несанкціонованого доступу 

УДК 004.056.53 Гуцал Георгій 

Національний авіаційний університет, gutsal.g.a@gmail.com 

Системи захисту від несанкціонованого доступу, особливо направлені на 

виявлення вторгнень за фізичний периметр об’єктів захисту. зазвичай 

використовують активний захист лише при повному включенні усіх модулів 

захисту, наприклад, коли експлуатація об’єкту захисту припинена на деякий 

період (вночі). 

Метою даної роботи є удосконалення розробленої Інтелектуалізованої 

програмної системи для захисту від несанкціонованого доступу за рахунок 

додавання можливості виявлення аномалій поведінки людей на об’єкті у будь-

якому режимі роботи останнього, що дозволить залишати систему в активному 

режимі сканування навіть в умовах постійної експлуатації. 

Конвергентні технології останнім часом стають все більш розвиненими. 

Однією з найцікавіших ланок є штучні імунні системи, які використовуються 

при захисті мереж. Основним принципом їх дії є відслідковування аномальних 

подій у системі, і оцінка їх критичності на основі минулих інцидентів. Базова 

Інтелектуалізована програмна система могла виявляти будь-яку активність, і, з 

погляду на те, що активація відбувалась у проміжки часу, коли об’єкт не 

знаходився в експлуатації – будь-яка подія вважалась порушенням режиму 

безпеки, і оцінювалась по заданому алгоритму критичності інциденту.  

Принцип роботи не дозволяв використання системи в умовах експлуатації 

об’єкту захисту. Усунення цього недоліку пропонується здійснити за 

допомогою використання штучних імунних систем. Нова система ґрунтується 

на принципі формування суджень про наявність інцидентів, пов’язаних з НСД, 

на основі пошуку аномалій поведінки суб’єктів у середині периметру захисту. 

Для цього необхідно розробити модель нормальної поведінки дружніх 

суб’єктів у системі за правами доступу, дій, та іншої активності у системі.  

Основними показниками ідентифікації і розпізнавання аномальної 

активності будуть виступати права та обов’язки суб’єктів у системі, їх 

потенційне місцезнаходження та допустимі дії у системі.  

Стосовно ідентифікації суб’єктів пропонується пілінг за мобільним 

телефоном або використання смарт карток з чіпами відстеження, оскільки 

використання біометрії буде дуже дорогим, і не раціональним шляхом 

ідентифікації суб’єктів на об’єкті захисту.  

Наявність багатьох суб’єктів у системі, при умові необхідності 

відстеження дій кожного дуже ускладнить алгоритми  виявлення та оцінки 

критичності інциденту у системі, проте можливе використання підходів 

групування суб’єктів за певними критеріями відносно їх важливості з точки 

зору критичності ресурсів, до яких суб’єкти мають доступ, що дозволить 

розвернути систему з використанням звичайного апаратного базису. 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, Гізун А.І. 
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Формування параметрів оцінювання негативних наслідків витоку 

персональних даних в автоматизованих системах 

УДК 004.056.5  Юрій Дрейс1, Ірина Лозова2 

Національний авіаційний університет, 1 dreisyuri@gmail.com, 
2illozovaya@gmail.com 

З 25.05.2018 р. вступає в дію GDPR (General data protection regulation / 

Загальний регламент по захисту даних). Регламент є загальнообов’язковим 

документом без необхідності імплементації його норм до національного 

законодавства кожної країни-учасниці. Дія Регламенту буде поширюватися і 

на компанії, які здійснюють діяльність на території ЄС або в процесі своєї 

діяльності збирають дані громадян ЄС.  

У зв’язку з цим захист персональних даних (ПД) та його вдосконалення є 

не просто обов’язком держави і предметом державно-правового регулювання, 

а повинні нерозривно розглядатися в поєднанні зі захистом прав та свобод 

людини, в тому числі захистом права на повагу до приватного життя. Крім 

того, створення дієвої системи захисту ПД належить до міжнародних 

зобов’язань України, пов’язаних із європейською інтеграцією нашої держави. 

Метою роботи є розробка моделі оцінювання негативних наслідків витоку 

ПД під час їх обробки в автоматизованих системах (АС), яка дасть можливість 

в подальшому  створити відповідний метод. 

 На національному рівні ключовими документами у сфері захисту ПД є 

Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», 

документи у сфері захисту ПД прийняті Уповноваженим ВРУ з прав людини. 

Наразі існує Типовий порядок обробки ПД за яким визначено загальні вимоги 

до обробки та захисту ПД суб’єктів ПД, що обробляються повністю чи 

частково із застосуванням АС. Конкретних способів, методів і засобів захисту 

та достатність їх застосування для досягнення необхідного рівня захищеності 

ПД оброблюваних в АС законодавством невизначено. Залишаються 

відкритими питання щодо архітектури ІТС/АС, остаточного вибору заходів 

захисту, технічних рішень та стандартів, якими необхідно керуватися, що 

покладаються в межах компетенції на володільців, розпорядників і власників 

цих систем разом з безпосередньою оцінкою ризиків порушень безпеки даних, 

тобто захисту ПД.  

Для визначення вхідних, вихідних та внутрішніх параметрів забезпечення 

захисту ПД, які використовуються для оцінки ризиків, проведено дослідження 

міжнародних стандартів, актуальних законодавчих вимог та існуючих методик 

на основі яких розроблено модель оцінювання негативних наслідків витоку 

ПД під час їх обробки в АС, яка має типову структуру і містить набір 

параметрів представлення негативних наслідків витоку ПД, що обробляються 

в АС. 

Дану модель представимо у вигляді кортежу: 

 >,IDF...,,IDF...,,IDF ,IDF<IDF
ni21

  (1) 
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де IDFIDF
i
 )1( n,i   – компонент кортежу, що відображає i-й 

ідентифікатор ПД, n їх кількість, а для всіх членів IDF характерна 

властивість порядку. 

Наприклад, при n = 9 кортеж (1) визначимо як: 

, MAR, L,TH,CR,A, P,DO,C, >IDF...,,IDF...,,IDF,IDF<ІDF
9721

  
(2) 

де CIDF
1
  (характеристика (Сharacteristic) ПД (ідентифікація їх складу та 

змісту); DOIDF
2
  (загальновідомі документи (Documentation), що містять 

ПД); РIDF
3
 (мета (Purpose) обробки ПД); АIDF

4
 (аудит (Audit) 

застосованих механізмів безпеки); CRIDF
5
  (множина критеріїв (Criterion) 

захищеності ПД, які обробляються в АС); THIDF
6
  (ідентифікація загроз 

(Threats) безпеці ПД при обробці БПД в АС); LIDF
7
  (величина нанесених 

збитків (Losses) від втрати ПД); RIDF
8
 (оцінка ризику (Risk) захисту ПД в 

АС); MAIDF
9
 (управління (Management) ризиком та досягнення 

необхідного рівня захищеності ПД в АС). 

Наприклад розглянемо перший компонент кортежу, де С – множина 

ідентифікаторів характеристик ПД (ідентифікація їх складу та змісту) 

відображається як: 

                                      ,
1

1i 121
.,,

n

ni
}С,..СС{}С{



С                                  (2) 

 де ),1(
1

niС
i

 С – і-й ідентифікатор характеристик ПД, а 
1

n їх кількість.  

Наприклад, при 25
1
n )25,1( i  формула (2) набере вигляду:  

                              ,},...,,{
24

25

25
1i

21i
ССС,С}С{ 



С  

де 
1

С = «Імена (ім'я, по батькові, прізвище) особи», 
2

С  = «Дата і місце 

народження», …, 
24

С = «Фотографія, інші художні твори, на яких зображено 

фізичну особу», а 
25

С = «Інші дані (видані на ім’я особи, тощо)». 

У роботі розроблено модель оцінювання негативних наслідків витоку ПД в 

АС, в основу якої увійшли положення міжнародних стандартів та діючі вимоги 

законодавства України, яка дасть можливість розробити метод оцінювання 

негативних наслідків витоку ПД під час їх обробки в державних АС для 

забезпечення необхідного рівня захищеності при допустимих затратах і 

заданому рівні обмежень. 

Науковий керівник – д.т.н., професор, Корченко О.Г. 
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Принципи забезпечення кібербезпеки критично важливих об’єктів 

УДК 004.056, 002.5 Володимир Кононович1, Сергій Стайкуца2, 

Ірина Кононович3, Антон Корж1  

1Одесьский національний політехнічний університет, vl_kononovich@ukr.net 
2Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. Попова, s.staikuca@gmail.com 
3Одеська національна академія харчових технологій, ir.kononovich@ukr.net 

На фоні незадовільного стану кібербезпеки кіберпростору України, 

інформаційних операцій, кібератак та гібридної війни гостро постає задача 

забезпечення кіберфізичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури. 

Порушення промислової безпеки здатне викликати наслідки, які виходять 

далеко за рамки фінансових збитків і втрати ділової репутації. Захист 

промислових систем від кіберзагроз має критичне значення для екології, 

соціології та макроекономіки [1]. 

Метою даної роботи є вдосконалення методів забезпечення кіберфізичної 

безпеки (КФБ) критично важливих промислових об’єктів (КВО), врахування 

принципових відмінностей підходів до забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки систем контролю й управління технологічними процесами 

промислових підприємств та інших інформаційних і комунікаційних систем, 

важливих для ефективної роботи промисловості.  

Автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) 

стали вразливими внаслідок все більшої внутрішньої зв’язності й складності та 

численними зв’язками та взаємовідносинами із зовнішнім світом. 

Інфраструктурні та промислові підприємства стали ціллю для кіберзлочинців. 

До поняття «критично важлива інфраструктура» (КВІ) відноситься все те, що 

може впливати на дієздатність бізнесу чи життєзабезпечення громадян, 

зупинка чи перерва чого впливають на економіку або життя за межами 

підприємства. 

Розглянемо відмінності КФБ КВО від класичної інформаційної безпеки 

інформаційних технологій (ІБ ІТ). Стратегії ІБ ІТ переважно орієнтовані на 

захист даних по моделі «конфіденційність-цілісність-доступність» (КЦД). У 

промисловості найважливіше – це безперервність виробничих процесів. Тому 

захищаються не дані, не інформація, а сам процес виробництва. У 

промислових мережах порядок пріоритетів безпеки зворотний – ДКЦ, тобто на 

першому місті – доступність. Високий рівень безпеки для промисловості 

марний, якщо він піддає ризику неперервність або цілісність процесів [див. 1].  

При захисті індустріальних об’єктів застосовувати класичні технології 

можна лише частково. При виборі заходів захисту необхідно враховувати 

специфіку промислового об’єкта і особливості технологічного процесу 

виробництва. Модель захисту формується не в інтересах АСУ ТП, або ІТ, а в 

інтересах цільової функції промислового виробництва. Цим пояснюється 

термін КФБ, що застосовується все частіше. Кіберфізична система (КФС) – це 

промислові системи, які об’єднують у собі виробниче обладнання та 

інформаційні процеси. «Кібер» – означає застосування обчислювальної 

інфраструктури та програмного забезпечення, яке управляє логікою роботи 

mailto:s.staikuca@gmail.com
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виконавчих механізмів. Роботизація робить виробництво практично 

безлюдним. Фізичною частиною КФС може бути конвеєр, турбіна тощо.  

Головним у технології захисту КВО є аналіз правильності процесів, які 

складають виробництво. Для правильності аналізу треба розуміти як 

інформаційну, так фізичну частину КФС. Спеціалісти КФБ повинні 

співпрацювати з інженерами галузі, для якої розробляються засоби 

забезпечення КФБ. Порядок розробки має включати у себе такі етапи. 

1. Спеціалістами КФБ разом із спеціалістами галузі вивчається 

інфраструктура системи. 2. Визначаються можливі вектори загроз та наслідки 

з фізичної точки зору, до яких може привести реалізація загрози у частинах 

інформаційного процесу. 3. Разом із спеціалістами промислового підприємства 

формалізуються моделі правильної поведінки системи, які закладаються в 

інформаційну систему. 4. Розробляються технології захисту процесів КВО з 

метою збереження неперервності роботи виробничого процесу.   

Вимоги до технології захисту процесів КВО. Програми захисту не повинні 

втручатись у виробничий процес, а тим більше зупиняти його. Система 

захисту має працювати у пасивному режимі. Зміни у системі захисту не 

повинні тягнути за собою зміни у існуючому обладнанні. Система захисту 

аналізує події, що відбуваються у мережі та виявляє критично важливі події.  

Технологічно програми захисту аналізують не саму інформацію, що 

циркулює в інформаційній системі, а її копію, точніше, робота ведеться зі 

знімком інформації у певний момент часу. Якщо при аналізі інформації вона 

співпадає у заданих межах з правильними моделями поведінки, то береться 

наступна порція копії інформації. У випадку, якщо знаходяться будь-які 

відхилення, то відправляються повідомлення обслуговуючому персоналу, або 

штучному інтелекту, про те, що система вийшла із стабільного стану.  

Система захисту аналізує весь трафік в середині промислової мережі, 

відслідковує всі програми, які запускаються, всі пристрої, які підключаються, і 

спостерігає за їх роботою. Такі системи використовували і раніше. На деяких 

КВО всі дії записувались та аналізувались при потребі вручну. На відміну від 

них система захисту КВО діє у реальному масштабі часу і реагує на зміни за 

мінімальні проміжки часу. Захист розповсюджується на всі ключові 

компоненти: АСУ ТП, АРМ, резервні засоби автоматизації, програмовані 

контролери, елементи комунікаційних і телекомунікаційних систем, робочі 

станції тощо. Система захисту здійснює постійний оперативний моніторинг 

технологічного та інших процесів, виявляє підозрілі дії, які пов’язані з 

інформаційними системами, відслідковує нелогічні, несвоєчасні або 

потенційно небезпечні команди всередині технологічного процесу.  

Що стосується класичних технологій ІБ ІТ, то на КВО застосовують 

системи ідентифікації та автентифікації,  антивірусний захист і багато інших.  

Список використаних джерел 
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кибербезопасности крупных промышленных объектов // Oil&Gas Journal Russia, 2016. – 
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Програмний модуль виявлення аномалій в комп’ютерних мережах 

УДК 004.056.53 Тарас Паращук1 , Анна Корченко2 

Національний авіаційний університет, 1taras1039@gmail.com,2annakor@ukr.net 

Широке використання засобів захисту для фільтрування джерел трафіку у 

комп’ютерних мережах, а також захист від несанкціонованого підключення та 

доступу не може буде забезпечений на належному рівні з урахуванням усіх 

можливих шляхів обходу програмних засобів. В роботі запропоновано 

програмний модуль для виявлення аномалій поведінки мережевого трафіку, 

заснованого на нечіткій логіці. 

Виявлення аномалій є важливою складовою при попередженні атак в 

комп'ютерних мережах. Тому необхідно чітко визначити причини та фактори 

появи їх у системі. Саме тому розробка програмного модуля з посиленою 

концентрацією на питаннях ресурсної ємності та швидкодії процесів  

виявлення аномалій системи дозволить ефективно визначити в якому стані 

перебуває комп’ютерна мережа. 

Метою є розробка програмного модуля формування еталонів параметрів 

для систем виявлення аномалій в комп’ютерних мережах. 

Новизною є розроблений програмний модуль формування еталонів 

параметрів для систем виявлення аномалій в комп’ютерних мережах для 

попередження DOS/DDOS атак, за рахунок використання еталонів параметрів, 

таких як кількість одночасних підключень (КОП) та кількість пакетів з 

однаковою адресою (КПОА), що дало можливість виявляти аномалії пов’язані 

з спуфінг-атаками. 

Розроблений модуль орієнтований на виявлення DDoS-атак на сервер і 

спуфінгу. При цьому для описання цих аномалій зазвичай використовуються 

такі параметри при аналізі поточного стану системи:  

 кількість одночасних підключень до сервера;  

 швидкість обробки запитів від клієнтів;  

 затримка між запитами від одного користувача,  

 кількість пакетів з однаковою адресою відправника і одержувача. 

В даному програмному модулі формування еталонів параметрів для систем 

виявлення аномалій за основу вибрано параметри КОП та КПОА, це дозволяє 

ефективно виявляти аномалії двох основних видів Spoofing IP, ARP-spoofing  

та на базовому рівні відслідковувати початок процесу DoS/DDoS-атак. 

Розглянемо структурну схему програмного модуля виявлення аномалій 

(рис. 1), де: 

БДК – база даних кіберзагроз; 

БДП – база даних правил; 

БДЕ – база даних еталонів; 

МФПЗ – модуль формування поточних значень системи; 

МАРН – модуль -рівней номіналізації; 
МІТ – модуль ідентифікуючих термів; 

МРА – модуль рівня аномалій; 

mailto:taras1039@gmail.com
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МВ – модуль візуалізації. 
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Рис.1. Структурна схема програмного модуля виявлення аномалій 

 

Оскільки на даний момент захист від мережевих атак та аномалій є 

важливим питанням при розгляді корпоративних та державних структур, тому 

в даній роботі було розглянуто програмний засіб для виявлення аномалій в 

комп’ютерних системах. Основна задача якого протидіяти на мережевому 

рівні аномаліям, які пов’язані наприклад з DoS/DDoS та Spoofing атаками. 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, Корченко А.О. 
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Дослідження проблеми захищеності джерел побічних 

випромінювань при представленні в них інформації у вигляді 

паралельного коду 

УДК 621.396 Анатолій Голішевський 

Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту 

інформації, 380937029549@ukr.net 

Одним з напрямків забезпечення конфіденційності державних 

інформаційних ресурсів на об’єктах інформаційної діяльності та в 

інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) є їх захист від витоку 

технічними каналами, які виникають в результаті небажаних паразитних 

ефектів. Це побічні випромінювання полів небезпечних сигналів (ПЕМВН), 

якими супроводжується робота технічних засобів та систем обробки і передачі 

інформації та які утворюють загрозу щодо її витоку за межі об’єкту.  

Метою даної роботи є підвищення ефективності протидії витоку 

інформації за рахунок ПЕМВН на об’єктах, що використовують ІТС, шляхом 

аналізу та удосконалення таких технічних умов, які б унеможливлювали 

реалізацію зловмисниками загроз щодо перехоплення. 

Як правило, це унеможливлення зводиться до забезпечення потрібного 

відношення сигнал/завада в оточуючому середовищі, ланцюгах 

електроживлення та заземлення, відвідних електричних колах та сторонніх 

провідниках – місцях, де противник може здійснювати перехоплення.  

Зазвичай, сучасні ІТС використовують двійкове представлення інформації 

у виді послідовного, або паралельного коду. 

Паралельна передача цифрового сигналу даних – це така передача, при 

якій його одиничні елементи, об’єднані в групи, передаються одночасно по 

окремим каналам передачі даних або на різних несучих частотах по одному 

каналу. В паралельних портах для одночасної передачі інформації 

використовується 2N ліній, що дозволяє побайтову передачу даних. Окрім 

фізичних ліній даних, до складу паралельних інтерфейсів можуть входити такі 

такі складові, як: лінія паритету, лінія управляючого сигналу приймача 

(передавача), лінія готовності приймача (передавача), нульова лінія (GND), 

помилка передачі (приймання). 

З точки зору виявлення, цінність становлять не тільки випромінювання 

інформаційних байтів, а й сигнали інших ліній, які хоч і досить короткочасні, 

але можуть служити для ідентифікації типу інтерфейсу обробки даних, або 

тільки як демаскуюча ознака. 

Нехай ланцюгами ІТС циркулює інформація у виді паралельного, для 

простоти двійкового коду. Нехай посередництвом побічних електромагнітних 

випромінювань та наведень утворюються технічні канали витоку. В каналі 

витоку діє завада, що спотворює небезпечний сигнал та може бути 

використана для убезпечення каналу. Потенційний противник намагається 

аналізувати ефір, використовуючи оптимальний приймач, та здійснювати 

виявлення та перехоплення інформації (Рис.1). 
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Рис.1. Дискретно-неперервний канал витоку інформації 

Під енергетичним показником захищеності інформації за рахунок 

технічних каналів витоку в цьому випадку розуміється вірогідність виявлення 

інформативних ПЕМВН. Цей показник базується на теорії рішень двох 

альтернатив та характеризує тільки можливість виявлення ПЕМВН на фоні 

завад як функцію від їх енергетики.  

З теоретичних основ радіолокації відомо, що вірогідність виявлення 

одиночного імпульсу на фоні завад розраховується наступним чином: 
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де F(x) – інтеграл ймовірності, функція Лапласа, Eімп– енергія імпульсу, N0 – 

спектральна щільність потужності завад на вході приймача. 

При формуванні ПЕМВН від багаторозрядного імпульсу має місце сукупне 

випромінювання від кожної лінії багаторозрядної шини. В зв’язку з цим, 

сумарне випромінювання декількох розрядів буде формуватися як 

некогерентне складання випромінювання кожного з них, а вірогідність 

виявлення буде визначатися за допомогою наступного виразу: 
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де k - кількість розрядів у сигналі – джерелі ПЕМВН. 

Виявлення кодової комбінації відрізняється від виявлення одиночного 

імпульсу збільшенням часу некогерентного накопичування імпульсів, що 

пропорційно їх кількості в кодовій комбінації. У цьому випадку вираз (2) 

прийме наступного вигляду: 
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де М – загальна кількість імпульсів в комбінації, µ - коефіцієнт, що характеризує 

відношення логічних одиниць, до загальної кількості імпульсів в кодовій комбінації. 

Дані залежності показують зниження захищеності джерел витоку від їх 

виявлення противником при збільшенні розрядності сигналу, однак у випадку 

захисту від перехоплення змісту інформації джерел, за певних наукових 

розрахунків це дозволяє сформувати підхід до побудови засобів захисту, 

базованих на збільшенні розрядності інформаційних ліній в ІТС за рахунок 

використання додаткових імітуючих ліній, як альтернативі генераторів шуму. 
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К вопросу об обеспечении информационной безопасности бизнеса 

при использовании систем электронной бухгалтерской отчетности 

УДК 004.056.53 Максим Кобрин1 

Харьковский национальный университет радиоэлектронники, 
1kobrin.law@gmail.com 

Для обмена электронными документами бухгалтерской отчетности, 

предприятия используют сертифицированные онлайн-сервисы. С помощью 

этих сервисов происходит подача бухгалтерской отчетности в органы 

государственной налоговой службы и обмен первичными документами между 

контрагентами. Например, в Украине большое распространение получили 

такие сервисы как, iFin, Арт-звит, Соната, Медок. Каждый из перечисленных 

сервисов является частью информационной системы (ИС) компании и дает 

функциональный ответ на функциональный запрос ИС (Рисунок 1). Каждый 

сервис имеет свои ограничения, достоинства и недостатки. 

 
 

Рис. 1. ИС компании 
 

Система электронной бухгалтерской отчетности (СЭБО)  имеет доступ к 

критической информации компании. С другой стороны, СЭБО является 

частью ИС контролирующих органов и взаимодействующих с ней 

контрагентов. Компрометация системы может нанести ущерб всем 

пересекающимся ИС. На примере вирусных атак 2017 года (май – июнь) 

видно, что доверенные сервисы могут стать причиной компрометации и 

значительных повреждений информационных активов (ИА) компании.  

Обеспечение безопасности ИА, как правило, носит приоритетный характер 

в управлении безопасностью предприятия.  

Высокий уровень развития информационных технологий позволяет 

злоумышленникам находить уязвимости в процедуре работы СЭБО и 

использовать их для совершения преступлений в этой системе. 

Для минимизации рисков при использовании СЭБО и обеспечения 

безопасности ИА, необходимо адаптировать систему информационной 

безопасности (СИБ) компании, с учетом новых факторов. СИБ должна быть 

оптимизирована на защиту от проникновения и работу инструментов 
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злоумышленника в информационной системе компании-жертвы. 

Классификация видов вредоносного воздействия приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Классификация видов вредоносного воздействия на СЭБО 

 

С помощью метода системологического анализа было проведено 

исследование факторов, влияющих на управление информационной 

безопасностью (ИБ) предприятия, при условии пересечения ИС предприятия, 

контролирующих органов (государственной налоговой службы) и 

контрагентов предприятия. В связи с тем, что СЭБО присвоен статус 

доверенного процесса и нет возможности обеспечить на достаточном уровне 

ИБ системы, необходимо ограничить возможность влияния СЭБО на ИС 

предприятия. На основе результатов исследования был разработан ряд 

практических мер, направленных на оптимизацию СИБ компании, а именно, 

мер, обеспечивающих снижение вероятности реализации рисков при работе в 

СЭБО: 1) Объединение устройств СЭБО в отдельную сеть; 2) Использование 

ОС Linux; 3) Использование надежного антивирусного ПО с обновленными 

сигнатурами; 4) Использование учетной записи пользователя с ограниченными 

возможностями. 

Предложенный в данной работе комплекс мер, был реализован на практике 

в системе менеджмента информационной безопасности восьми торговых 

компаний в Украине, в период реализации атак вируса «Petya» в 2017 г. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) Действия 

злоумышленников в СЭБО – это реальная угроза для юридических и 

физических лиц. Реализация угроз может привести к остановке основного 

бизнес-процесса компании; 2) Для снижения вероятности реализации угрозы 

необходимо использовать системный подход. Система СЭБО является 

подсистемой ИС организации; 3) Классификация вредоносного воздействия на 

СЭБО позволяет определить основные направления обеспечения ее 

безопасности и на их основе разработать практических меры, направленные на 

снижение вероятности возникновения инцидентов ИБ; 4) 

Предложенные меры легко реализуемы, не требуют значительных инвестиций, 

обеспечивают приемлемый уровень безопасности ИС организации и 

способствуют повышению конкурентоспособности компании. 
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Загрози інформаційній безпеці у рекомендаційних системах  

соціальних медіа 

УДК 004.9 Єлизавета Мелешко  

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

elismeleshko@gmail.com 

Основною сферою використання рекомендаційних систем на сьогоднішній 

день є маркетинг товарів та послуг, а також інформаційний пошук.  

Рекомендаційні системи (РС) – програмне забезпечення, що 

використовується для прогнозування вподобань користувача веб-сайту на 

основі зібраної про нього раніше інформації. 

РС в електронній комерції виконують завдання по збільшенню відсотка 

продажів товарів та послуг, а також скороченню часу пошуку потрібних 

товарів та послуг відвідувачем сайту. РС на сайтах контент-проектів покликані 

збільшувати час перебування відвідувача на сайті, глибину перегляду і 

залученість. РС в пошукових роботах застосовуються для підвищення 

релевантності пошукової видачі для користувача. 

Метою даної роботи є дослідження загроз інформаційній безпеці у 

рекомендаційних системах соціальних медіа та визначення ефективних 

методів протидії ним. 

За методами збору даних рекомендаційні системи можна класифікувати на: 

1. РС з явним збором даних. Користувач добровільно надає системі 

необхідні для її роботи дані. Явний збір даних може полягати в проханні 

користувачу поставити диференційовану оцінку тому чи іншому об’єкту, 

створити список «улюблених» об’єктів або заповнити анкету, пройти тест. 

Основний недолік – користувачу необхідно здійснювати деякий набір дій. 

2. РС з неявним збором даних. Збір даних відбувається за допомогою 

спостереження за поведінкою користувача – оцінками, покупками, переходами 

за посиланнями тощо. Перевагою методу є те, що для збору даних користувачу 

не треба здійснювати ніяких додаткових дій, все що йому потрібно – просто 

користуватися веб-сайтом в своєму звичайному режимі. Але даний метод 

підіймає ряд етичних питань, напр., таких як приватність даних. 

3. РС, що поєднують обидва типи збору даних. 

Серед властивостей рекомендаційних систем, що є важливими для 

інформаційної безпеки користувачів можна виділити наступні: 

1. Приватність користувача. РС збирають велику кількість даних про 

користувачів, значну частину яких користувачі охоче надають самі в обмін на  

корисні рекомендації. Однак для більшості користувачів, важливо щоб їхні 

вподобання залишалися приватними, тобто, жодна третя сторона не могла 

використовувати РС, щоб дізнатися інформацію про них або їх вподобання. 

Дана загроза цілком реальна. Як один з прикладів можна навести скандальні 

ситуації с рекомендаціями друзів у Facebook, які виникали через експерименти 

з використанням даних геолокації, подібні рекомендації частково порушували 

приватні дані людей та давали інформацію третім особам про їх переміщення. 

Для забезпечення приватності користувача РС можна застосовувати 
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наступні методи: 

– Інформування користувачів про те, яку інформацію про них збирає РС, 

гнучкі налаштування параметрів конфіденційності. 

– Анонімізація – інформація про користувача може частково видалятися 

або піддаватися обфускації (маскуванню) користувачем або власником РС. 

– Рандомізація – дані користувача (напр., виставлені об’єктам оцінки) 

можуть бути частково зашумлені випадковими значеннями. Необхідний рівень 

шуму залежить від того, як часто дані будуть використовуватися, і передбачає 

балансування між точністю прогнозування та конфіденційністю користувача. 

– Шифрування даних користувача, що зберігаються в базі даних РС. 

 2. Ризик для користувача. В деяких випадках рекомендації можуть бути 

пов’язані з ризиком. Напр., якщо об’єктами в РС є акції, кредити, депозити, 

ліки, медичні послуги, політичні акції тощо. В таких випадках може бути 

необхідним врахування не тільки вподобань користувача при формуванні 

рекомендацій, а й інших факторів, врахування яких здатне мінімізувати ризик 

для користувача, що буде переглядати та обирати рекомендації. 

3. Робастість системи до атак. Здатність системи надавати адекватні 

рекомендації при появі некоректної інформації. Некоректна інформація може 

виникати при атаках на РС з метою збільшення рейтингу на певні об’єкти, 

напр., при створенні великої кількості фейкових акаунтів та ботів, які 

виставляють високі оцінки певному об’єкту чи об’єтам.  

Побудова робастних РС базується на двох принципах: 1) виявлення спаму 

серед дій користувачів; 2) невраховування при побудові рекомендацій даних 

користувачів, що поширюють спам. На сьогоднішній день існують методи, які 

дозволяють виявити атаку на РС, використовуючи той факт, що розподіл 

коефіцієнтів подоби користувачів змінюється при наявності спам-користувачів 

в РС. Так як при атаці створюють не один фейковий профіль, а декілька 

схожих, такі спам-користувачі будуть мати незвично високу схожість, у 

порівнянні зі звичайними користувачами. Однак, надійні методи виявлення 

атак на РС та протидії ним все ще залишаються активною областю досліджень. 

4. Бульбашка фільтрів. Класичні РС пропонують користувачам об’єкти, 

виходячи лише з їх попередніх вподобань. Отже, користувач потрапляє в 

інформаційне середовище, в якому спостерігає лише обмежену кількість 

однотипних об’єктів. Бульбашка фільтрів викликає наступні загрози: 

– Користувач не одержує альтернативну інформацію, яка може бути йому 

корисною та ефективніше вирішить задачі його пошуку. 

– У користувача формується викривлена точка зору на інформаційне 

середовище, так як він не бачить картини в цілому. 

Отже, внаслідок бульбашки фільтрів користувачі можуть бути частково 

дезінформовані, що може призводити до негативних наслідків, якщо, напр., РС 

застосовується на суспільно-політичному новинному сайті. 

Для вирішення проблеми бульбашки фільтрів, як правило, застосовують 

висування додаткових вимог до РС, напр., забезпечення властивостей РС: 

різноманітність (Diversity), неочікуваність (Serendipity), новизна (Novelty). При 

внесенні відповідних змін в роботу РС, буде зменшуватися точність 

прогнозування, але можна буде подолати проблему бульбашки фільтрів. 
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Несимметричные крипто-кодовые конструкции Мак-Элиса и 

Нидеррайтера в постквантовой криптографии 

УДК 004.056.55 Алексей Цыганенко1, Сергей Евсеев2,  

Карина Мельник3 
1,2Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, 
3Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», 1oleksii.tsyhanenko@hneu.net, 2serhii.yevseiev@hneu.net, 
3karina.v.melnyk@gmail.com 

Быстрый рост объемов обрабатываемых данных и развитие 

вычислительной техники выдвигают новые требования к обеспечению 

надежности и безопасности данных. Наиболее часто используемыми 

алгоритмами обмена ключами в TLS являются алгоритмы RSA, Диффи-

Хелмана и Диффи-Хелмана на эллиптических кривых. Эти алгоритмы, 

соответственно, зависят от целочисленной проблемы факторизации, задачи 

Диффи-Хелмана и задачи эллиптической кривой. И пока неизвестны 

алгоритмы для решения этих задач в полиномиальное время, данные 

алгоритмы обмена ключами являются криптостойкими. Однако, проведенные 

исследования в области влияния квантовых вычислений, использующих 

явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и 

обработки данных, показали, что квантовые компьютеры, смогут решить 

упомянутые задачи в полиномиальное время используя алгоритм Шора. 

Практически вся используемая асимметричная криптография может быть 

эффективно нарушена квантовыми алгоритмами. С другой стороны, 

симметричная криптография, похоже, способна пережить атаки квантовых 

компьютеров. Лучшие квантовые атаки на симметричные шифры и хеш-

функции, известные в настоящее время, используют алгоритм Гровера. Чтобы 

найти 256-битный симметричный ключ из нескольких открытых текстов и 

зашифрованных текстов или для получения прообраза для 256-битной хэш-

функции, алгоритму Гровера требуется приблизительно 2128 итераций. На 

практике также могут быть значительные накладные расходы из квантовой 

коррекции ошибок. Хотя мощные квантовые компьютеры еще не существуют, 

ожидается, что это будет только вопрос времени, прежде чем они смогут 

использоваться для разрыва текущих алгоритмов обмена ключами. 

В феврале 2016 года NIST опубликовал отчет о пост-квантовой 

криптографии, в котором говорится, что многие ученые теперь считают, что 

создание большого квантового компьютера является важной технической 

задачей, хотя все же необходимы существенные долгосрочные усилия для 

фактического построить квантовый компьютер. NIST неохотно дает 

конкретные оценки того, когда будут доступны масштабные квантовые 

компьютеры. Приблизительная оценка: «вероятно, что квантовый компьютер 

способен разлома RSA-2048 в течение нескольких часов может быть 

построено к 2030 году при бюджете около миллиарда долларов». Квантовые 

компьютеры уже успешно факторизуют малые целые числа. Фактом для 

беспокойства является то, что злоумышленник может хранить перехваченные 

ключевые обмены и зашифрованные тексты сегодня и расшифровывать их, 
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когда будет доступен крупномасштабный квантовый компьютер. В 

зависимости от того, когда (и если) станут доступными мощные квантовые 

компьютеры, это может сделать текущую асимметричную криптографию 

непригодной для шифрования долгосрочных секретов. 

Известен ряд средств защиты от квантовых компьютерных атак. 

Возможным решением является использование распределения квантовых 

ключей, которое использует квантовую связь для обмена ключа между двумя 

сторонами. Безопасность такого решения может быть математически доказана, 

если придерживаться некоторых физических законов. Существенным 

недостатком этого решения является несовместимость с текущим сетевым 

оборудованием. Другим решением является использование классических 

криптосистем, которые, как известно, не уязвимы для квантовых 

компьютерных атак, например, используя только симметричную 

криптографию. Третьим и наиболее перспективным решением является замена 

уязвимой асимметричной криптографии криптосистемами, которые по-

прежнему считаются защищенными в квантовом мире. 

В уже упомянутом отчете NIST, одними из алгоритмов, которые считаются 

устойчивыми к атакам как классическим так и квантовым, названы 

криптосистемы Мак-Элиса и Нидеррайтера. Это постквантовые 

криптосистемы с открытым ключом, опубликованная в 1978 году Робертом 

Мак-Элисом. Их безопасность основана на проблеме декодирования линейных 

кодов. Если код неотличим от случайного линейного кода, это NP-полная 

задача. Хотя это не означает жесткости для среднего случая или даже для 

конкретных кодов (многие специальные коды были нарушены структурными 

атаками), они по-прежнему дает уверенность в том, что эти криптосистемы не 

будут нарушены общими атаками. Мак-Элис является одной из старейших 

криптосистем с открытым ключом и имеет функции быстрого шифрования и 

дешифрования. Криптосистема Нидеррайтера является вариантом 

криптосистемы Мак-Элиса, опубликованным в 1986 году. С точки зрения 

безопасности вариант Нидеррайтера эквивалентен оригинальной 

криптосистеме Мак-Элиса. Он называется двойным вариантом Мак-Элиса, 

потому что он использует матрицу проверки на четность вместо матрицы 

генератора, а зашифрованные тексты состоят из синдромов, а не кодовых слов, 

к которым добавлен вектор ошибки. Преимущество этого варианта 

заключается в том, что открытый ключ немного меньше. Для двоичного 

линейного кода длины n, ранга k и минимального расстояния d матрица 

открытого ключа имеет размеры (n-k) × n вместо k × n для Мак-Элиса. 

Использование криптосистемы Нидеррайтера для шифрования и 

дешифрования несколько медленнее, чем криптосистемы Мак-Элиса, потому 

что сообщения должны быть закодированы в векторы ошибок. 

Подводя итог можно сказать, что поскольку упомянутые конструкции 

являются уверенными кандидатами для постквантовой криптографии, 

исследование их модификаций, с целью снижения энергозатрат 

криптопреобразований и повышения криптостойкости, является 

перспективным направлением. 
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Дослідження ідентифікаторів інсайдерської діяльності 

УДК 621.395.7 (043.2) Анна Блідар 

Національний авіаційний університет, anya.liider@gmail.com 

У кожній комп`ютерній системі є людина, на яку можуть бути направлені 

соціально-інженерні атаки. Соціальна інженерія – маніпулювання людиною 

або групою людей з метою злому систем безпеки і викрадення важливої 

інформації. Оскільки в організаціях у 80% випадках витік конфіденційної 

інформації відбувається за допомогою соціальної інженерії, необхідно 

детальніше розглянути робочий колектив як складне соціально-психологічне 

явище. 

Метою даної роботи є виявлення психотипу людини, не схильного до 

інсайдерської діяльності, а також створення методу голосової ідентифікації. 

Виділяють такі типи інсайдерів: 1) халатний – скоює злочин лише із-за 

своєї неуважності або некомпетентності; 2) маніпульований – не маючи злого 

умислу, потрапляє під вплив соціальних інженерів; 3) ображений – навмисно 

розкриває конфіденційну інформацію (КІ), щоб помститись керівництву; 4) 

нелояльний – планує влаштуватись на іншу роботу, де використає КІ 

теперішньої; 5) підробляючий – хоче підзаробити; 6) впроваджений – таємно 

присилають конкурентні організації для викрадення КІ. 

Теорія Уільяма Шелдона дозволяє визначити психотип людини за її 

фізіологічною структурою. Учений виділив 3 типи людей: ендоморфи, 

мезоморфи та ектоморфи. У ендоморфів найкраще розвинуті травні органи; 

їхніми ознаками є: округлі форми тіла, великі внутрішні органи, підшкірний 

жир на животі та стегнах, м’яке тіло, розслаблені руки та ноги, м’язи не 

розвинуті. Мезоморфи мають розвинуті м’язи, кістки та хрящі. Це люди 

атлетичного типу з великою грудною клітиною, прямою осанкою, широкими 

плечами, мускулистими руками і ногами та малим вмістом підшкірного жиру. 

Ектоморфи досить худі, м’язи розвинуті слабо, мають довгі руки і ноги; 

грудна клітина вузька, а жирового слою майже немає. У них чудово розвинута 

нервова система. 
Таблиця 1 

Характеристика соматотипів 

Назва Шкала 
Психо
тип 

Люблять Не люблять Характеристика 

Ендоморф 7-1-1 В 
Їжу, 
комфорт, 

Самотність 

Лінь, самовпевненість, 

повільна реакція,  

комунікабельність 

Мезоморф 1-7-1 С Спорт Суперників 

Дух суперництва, 

агресивність, 

ревнивість  

Ектоморф 1-1-7 Ц Тишу 
Гучні 

компанії 

Швидкі психічні 
реакції, легка 

стомлюваність, 

постійний самоаналіз 
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 У чистому вигляді такі типи зустрічаються нечасто, тому є шкала-

соматотип кількісної оцінки по кожному із трьох компонентів окремого 

індивіда, де 1 – це абсолютний мінімум, а 7 – абсолютний максимум. (табл. 1).  

Аналогічна шкала використовується для оцінки темпераменту людини. За 

психологічними ознаками виділяють 3 типи: вісцеротонія (В), соматотонія (С), 

церебротонія (Ц), що відповідають фізичним типам ендоморфа, мезоморфа та 

ектоморфа з точністю 80% (табл. 1). 

Церебротонік має стійку нервову систему та високий інтелектуальний 

рівень, що відповідає якостям надійного службовця. Для підвищення точності 

виявлення ектоморфа можна скористатися аналізом людського голосу.  

Найбільш негативними показниками для відповідального службовця є 

напруга, обман і хвилювання, які характеризуються появою недоліків 

мовлення, головним з яких є тремтіння, що позначається математичною 

змінною Jitta. За допомогою формули (1) розраховується середня варіація 

тривалості хвилі основного тону, де P0(n) – послідовність значень тривалості 

усіх звукових хвиль; n – кількість хвиль основного тону в сигналі. Формула (2) 

розраховує показник тремтіння у відсотках. Вимірювання проводиться за 

показниками тремтіння поширених голосних букв української мови. 

Результати наведені у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Результати вимірювання тремтіння 

Звук 

 

Jitta, мкс Jitt, % 

Немає хвилювання Хвилювання Немає хвилювання Хвилювання 

/а/ 70 88 0,94 1,7 

/о/ 50,8 112,25 0,78 2,025 

/е/ 63,8 121 0,94 2,075 

/і/ 53,6 95 0,8 1,675 

 

Для роботи з КІ найкраще підходять церебротоніки.  Оскільки у чистому 

вигляді вони трапляються рідко, можна обирати різні варіації соматотипу з  

домінацією церебротонії. Для підтвердження несхильності до інсайдерства 

необхідно провести голосовий аналіз людини за допомогою двох-факторної 

системи ідентифікації голосу, де буде використана змінна Jitta. 

Науковий керівник – к.т.н, доцент, Гізун А. І. 
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Проблема захисту даних кооперативних систем спостереження 

повітряного простору 

УДК 004.056.53 Олексій Стрельницький 

Харківський національний університет радіоелектроніки, 

olekcii.strelnytskyi@nure.ua 

Основні елементи процедури контролю повітряного простору (КПП) 
це:аналіз повітряної обстановки та прийняття рішень.Рішення приймає особа 
на основі аналізу відповідним чином підготовленої інформації про стан 
повітряної обстановки. Правильне рішення може бути прийнято лише тоді, 
коли є досить повна, точна, достовірна й безперервна інформація про 
повітряну обстановку в зоні управління. Отже, якість прийняття рішень 
визначаються складом та достовірністю інформації, на основі якої особа 
приймає рішення. Таким чином інформація, що циркулює в системи КПП 
повинна бути всебічно захищена від несанкціонованого використання та 
можливості її перекручування.  

Основним інформаційним ресурсомсистеми КПП є первинні та 
кооперативні системи спостереження (СС). Первинна СС надає дані про 
місцезнаходження повітряного об’єкту, тобто відповідає на завданні «де», а 
кооперативнаСС відповідає на запитання «хто» та дозволяє отримати польотну 
інформацію з борту повітряного об’єкту. 

Наведені СС в певній мірі можуть відчувати вплив різного роду 
дестабілізуючих факторів і вимагають захисту даних на етапу її отримання. 

Мета роботи – захист данихкооперативних систем спостереження 
повітряного простору. 

Наявність можливість несанкціонованого використання кооперативних 
ССяка обумовлена сигналами, які використаються у зазначеній системі та 
принципами побудови СС, що розглядаються (несинхронна мережа; 
одноканальна система масового обслуговування з відмовами). Ця особливість 
викликана примітивністю використовуємого сигналу відповіді. Дійсно, у 
якості сигналів відповіді кооперативних СС використаються інтервально-
часові та часово-частотні коди, які утворюються декілька вузькосмуговими 
сигналами на одній чи двох несучих частотах,  часова відстань між якими і є 
кодом сигналу відповіді. Використання вузькосмугових сигналів, відомих 
несучих частот, апріорно відомих часових розстановок імпульсів сигналу 
відповіді та наявність слабоспрямованої антени на повітряному об’єкті 
призводить до того, що ЛВ є жаданим об’єктом засобів радіотехнічній 
розвідки зацікавленої сторони.   

Така побудова кооперативних СС виключила як часові так і просторові 
різниці між корисними та імітованими сигналами, що дозволило зацікавленій 
стороні як несанкціоноване отримування інформації від розглядаємих СС, так і 
подавляти їх роботу імітованими сигналами потрібної інтенсивності тобто 
здійснювати перекручування інформації зазначених СС, що призводить до 
жахливих ситуацій. 

В докладі проведено оцінку скритності існуючих кооперативних СС яка 
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визначає можливість несанкціонованого використання зазначених СС. 
Наведені розрахунки показують, що виявлення сигналів відповіді сучасних 
літакових відповідачів типовою системою радіотехнічної розвідки не має 
складнощів, що указує на відсутність енергетичної скритності існуючих 
кооперативних СС. При цьому слід зазначити, що виявлення сигналів 
здійснюється за зон дії первинних СС. 

Проведено оцінку імовірності одержання координатної інформації від 
літакових відповідачівкооперативних СС при впливі потоку сигналів запиту, 
утвореного сумарним потоком сигналів запиту сусідніх кооперативних СС, 
потоком навмисних корельованих завад зацікавленої сторони та хаотичної 
імпульсної завади.Аналіз розрахунків вирішення інформаційної задачі 
існуючими кооперативними СС показує, що можливість зацікавленої сторони 
подавляти кооперативні СС за рахунок несанкціонованого використання 
літакових відповідачів потрібної інтенсивності ставить під сумнів можливість 
роботи цих систем у конфліктних ситуаціях. 

Дійсно, при постановці НКЗ інтенсивністтю 2000 імовірність вирішеня 
інформаційної задачі практично дорівнює 0, що призводить до перекручивання 
інформації про ідентифікацію повітряного об’єкту.  

В докладі зазначено та проведено аналіз можливості підвищення 
енергетичної скритності сучасних кооперативних СС за рахунок використання 
складних сигналів. Наведені розрахунки показують, що використання 
складних сигналів у якості сигналів відповіді суттевим чином могли б 
підвищити енергетичну скритність кооперативних СС і, як наслідок, 
захищеність даних. Однак перехід до використання складних сигналів у якості 
сигналів відповіді призводить до розширення часової бази сигналів відповіді, 
яка у свою чергу призводить до збільшення часу паралізації літакових 
відповідачів. Збільшення ж часу паралізації літакових відповідачів призводить 
до зменшення імовірності вирішення інформаціної задачи  розглядаємими СС. 

Таким чином, використання складних сигналів у кооперативних СС 
дозволяє підвищити енергетичну скритність, однак при цьому суттево 
погіршується імовірність вирішення информаціної задачи  зазначеними СС, 
що є неприпустимим.Таким чином наведені в докладі розрахунки показують 
протиріччя між потребою захисту даних кооперативних ССта можливістю її 
реалізації на відомих принципах, що породжує проблему. 

В докладі розглядається один з можливих варіантів зняття вказаної 
проблеми захисту даних  кооперативних СС який засновано на можливості 
зміни сигналів, що використаються у якості сигналів відповіді без суттєвої 
зміни принципу побудови зазначених систем. Метод засновано наможливості 
використання широкосмугових сигналів у якості складових сигналів 
інтервально-часових кодів. Дійсно ширина смуги пропуску приймачів 
кооперативних СС значно більша ширини спектру сигналу відповіді, що 
дозволяє здійснити заміну вузькосмугових складових на широкосмугові 
складові зазначених сигналів відповіді. 
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Використання стереопари при ідентифікації 

по зображенню обличчя 

УДК 531. Доставалов Валерій 

Національний авіаційний університет holdthepigeon@gmail.com 

В сучасному світі інтенсивна розвивається сфера інформаційного захисту, 

як в побутовій сфері (захист особистих даних на смартфонах), так і у 

глобальних сферах, таких як авторизація на об’єктах з обмежених доступом, 

або пошук людей по камерам у всьому світі. Саме тому, зараз актуальною 

проблемою є покращення цих систем і перехід від звичайних «монокамер» на 

стереопари, за допомогою яких можна визначити об’ємність зображення.  

Постановка задачі:Зараз системи розпізнавання обличчя працюють так: 

На першому етапі проводиться детектування і локалізація особи на 

зображенні. На етапі розпізнавання проводиться вирівнювання зображення 

особи, обчислення ознак і безпосередньо розпізнавання - порівняння 

обчислених ознак з закладеними в базу даних еталонами. Основною 

відмінністю всіх представлених алгоритмів буде обчислення ознак і 

порівняння їх сукупностей між собою. 

Проблемою є те, що такий метод розпізнання обличчя легко можна обійти 

ще на першому етапі. Приведемо два існуючих приклади: 

1. Художник і техногіков Адам Харві вирішив боротися з повсюдною 

стеженням. Спільно зі студією Hyphen-Labs він розробив патерниHyperface 

(рис.1), які збивають з пантелику пристрої для розпізнавання осіб. Візерунок 

на тканини імітує очі, губи та інші риси обличчя, які комп'ютер вважає 

реальними. 

 
Рис. 1. ПатерниHyperface 

 

2. Другий метод ще простіший: щоб піти від автоматизованого 

стеження досить нанести на одяг і аксесуари принти, що імітують риси 

обличчя. Маскування змушує систему розпізнавання осіб працювати 

некоректно і губитися в даних. Так творці проекту Hyperface борються з 

повсюдною стеженням, яка ведеться як в соцмережах, так і на вулицях. 

Як першого так і другого випадку можна запобігти, запровадивши два 

пункти: 

mailto:holdthepigeon@gmail.com
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1. Встановивши стереопару замість звичайної камери. 

Принцип роботи паралельної стереопари:Ліве зображення призначене 

для лівого ока, а праве зображення для правого. Для розглядання такої 

стереопари доводиться напрямок погляду очей розташовувати паралельно, як 

якщо б ми спостерігали дуже віддалений об'єкт, що вимагає спеціальних 

зусиль при розгляданні стереопар (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Приклад паралельної стереопари 

2. Додавши в алгоритм опрацювання зображення перевірку на 

об’ємність зображення. 

Після того, як фото було зроблено, треба запустити перевірку співпадання 

фото зробленого одною камерою, та фото зробленого стереопарою, у разі якщо 

відмінності немає, це означає, що зображення є плоским, і подальша його 

обробка не потрібна, у разі, якщо фото зі стереопари відрізняється від 

звичайного фото, тоді можна продовжувати алгоритм роботи розпізнавання 

обличчя. 

Висновок:З усього вищесказаного можна зробити висновок, що 

впровадження стереопари покращить роботу охоронних та пошукових систем. 

А надалі, її можна впровадити навіть в смартфони, адже зараз, велику 

популярність набувають гаджети з подвійною камерою, це впровадження 

допоможе запобігти розблокування смартфонів за допомогою фото власника, 

як це, наприклад, було з GALAXYS8. 

 

Список використаних джерел: 

1. Поляков А. Ю. Третій вимір фотографії, Частина 1 

2. Поляков А. Ю. Третій вимір фотографії, Частина 2 

3. Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифрова обробка зображеня 

 

Науковийкерівник – к.т.н., доцент. Осмоловський О. І. 
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Програмна модель розповсюдження інформаційно-психологічних 

впливів в сегменті соціальної мережі 

УДК 004.94:004.056 Олександр Улічев1, Єлизавета Мелешко2,  

Центральноукраїнський національний технічний університет1,2, 
1askin79@gmail.com, 2elismeleshko@gmail.com 

Метою даної роботи є розробка програмної моделі розповсюдження 

інформації в сегменті соціальної мережідлядослідження залежностіуспішності 

поширення інформаційно-психологічних впливів від структури мережі в околі 

розповсюджувача та обраноїним поведінкової стратегії. 

В основі моделювання сегменту мережі використовується графовий підхід, 

структура будується на основі комбінації базових кластерів –підграфів з 

специфічною внутрішньою структурою зв’язків. В якості базового набору 

обрано кластери: кліка, група, лідерська група. Під терміном «соціальна 

мережа» (СМ) мається на увазі не тільки реалізація СМ у вигляді веб-сервісу, а 

СМ в широкому розумінні: «Соціальна мережа – це структура, що складається 

з масиву вузлів, які представлені соціальними об'єктами (людьми, групами або 

організаціями) та взаємозв’язками між ними. В якості зв’язків розглядаються 

будь-які засоби комунікацій та інформаційного обміну.» Термін ввів в обіг 

Джон Барнс у 1954 році. 

Запропонований метод моделювання структури СМ дає можливість 

створювати різноманітні (за внутрішньою топологією) сегменти мереж. 

Основним класом моделі є «Користувач» (вузол соціальної мережі). Вузол 

мережі характеризується певним набором параметрів, що визначають його 

поведінку і поточній стан. В моделі вузол описується наступними 

характеристиками: 

                           , (1) 

де (А) Active – активність користувача, кількість активних діалогів 

(звернень до інших користувачів) за одну ітерацію моделі; (R) Reputation– 

вплив інформаційного посилу, сила переконання; (O) Opposite – 

інформаційний спротив, критичність по відношенню до ідеї, що 

розповсюджується; (I) Involvement – ступінь залученості до ідеї, рівень 

довіри;      – множина контактів, вузлів з якими існує інформаційний обмін, 

вузла   . 

Комбінація характеристик вузла визначає його поведінку на кожній 

наступній ітерації, фактично вузол може виступати пасивним об’єктом (на 

якого чиниться інформаційний вплив) або активним суб’єктом (вузол, який 

сам розповсюджує інформацію, генератор). В граничному випадку вузол може 

одночасно бути і об’єктом і суб’єктом.Вибір вузла для атаки здійснюється на 

основі поведінкової стратегії обраної генератором. 

Інформаційний посил (розповсюдження інформації) в моделі 

представляється як фіксація сигналу від одного вузла іншому, а залученість 

вузла до ідеї визначається адитивним законом накопичення – показник 

залученості рівний сумі накопичених -посилів на поточну ітерацію: 
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   , (2) 

де    – рівень залученостіj-го вузла до -ідеї;   – поточна ітерація 

моделювання;   – кількість контактів j-го вузла;    – повідомлення від і-го 

вузла, фіксує наявність повідомлення. 

    {
                                 
                           

 (3) 

    – коефіцієнт інформаційного впливу, визначається співвідношенням 

(4): 

      
   

   
 (4) 

Моделювання інформаційного обміну передбачає аналіз розповсюдження 

інформації конкретного спрямування. -ідея розглядається як інтегральна 

оцінка множини інформаційних посилів, об’єднаних спільним змістовним 

контекстом. Контрідея (відносно -ідеї) в моделі представляється як -  . 

Тобто      в системі (3) замінюється на –1. Отримання вузлом 

інформаційного посилу від вузла – розповсюджувача контрідеї знижує рівень 

його залученості до -ідеї, що визначається співвідношенням (2). 

Реалізована модель дозволяє перевіряти ефективність різних поведінкових 

стратегій з урахуванням структури мережі в околі генератора та початкового 

розміщення генератора в мережі. Експерименти можуть проводитись як в 

пасивній мережі (відсутні генератори контрідеї) так і в мережі з активною 

інформаційною протидією. 

Висновки.На розробленій програмній моделі проведено серію 

експериментів, для яких було обрано два типи поведінкових стратегій:  

випадковий вибір вузла атаки, і вибір вузла враховуючи деякі критерії 

(інформаційний супротив вузла, кількість контактів у вузла). 

Проведені експерименти показали: 

–відбувається зменшення ефективності стратегії з вибором за критерієм в 

порівнянні з випадковим вибором при збільшенні щільності зв’язків мережі; 

– графік кількостівузлів, що піддалися інформаційно-психологічному 

впливу, на кожній часовій ітераціїмає ступінчасту структуру; 

– різкий ріст кількості захоплених вузлів спостерігається після залученості 

близько 10-15% від загальної кількості вузлів. 

Результати отримані в моделі співпадають з результатами отриманими 

вченими політехнічного університету Рансселара, що проводили дослідження 

на статистиках,отриманих з реальних мереж, і отримали результаті на рівні: 

10% залучених вузлів визначають інформаційні настрої та прихильність всієї 

соціальної мережі і породжують вирішальні впливи. 

При проведені експериментів в сегменті мережі з активним інформаційним 

спротивом результати показують, що поведінкові стратегії, побудовані на 

аналізі критеріїв, мають певну перевагу при середній щільності зв’язків в 

мережі. При високому та низькому рівнях щільності перевага аналітичних 

поведінкових стратегій над випадковими значно зменшується, ключовим 

параметром, що визначає результат протистояння, є перевага в початковій 

кількості активних вузлів, що розповсюджують ідею або контрідею. 
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Тенденції розвитку систем безпеки стільникових мереж 
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Безпека стільникового зв'язку безпосередньо пов'язана з історією розвитку 

технологій і засобів радіодоступу, які використовуються в системах зв'язку 

різних поколінь. До теперішнього часу в залежності від швидкості передачі 

даних і кількості наданих послуг та сервісів можна виділити чотири покоління 

стандартів мереж стільникового зв'язку. 

Метою даної роботи є дослідження еволюції розвитку системи безпеки 

стільникових мереж 1-4 поколінь. 

Кожне покоління характеризується особливостями реалізації механізмів 

забезпечення безпеки в функціональній структурі мереж стільникового 

зв'язку.В 1Gзахист від несанкціонованого доступу здійснювався на основі 

спільного використання двохідентифікаційних номерів, які присвоюються 

кожному мобільному терміналу (MS):ESN - електронний серійний номер, 

присвоювався фірмою-виробником;MIN - мобільний ідентифікаційний номер, 

присвоювався оператором мережі.Механізм ідентифікації був оснований на 

прийомі базової станції на певній частоті ідентифікаторів ESN та MIN. 

Крімкриптографічноїаутентифікації, в аналогових мережах стільникового 

зв`язку (1G)передбачалосьшифруванняінформаціїпро набраний номер.  

Принцип аутентифікації, якийвикористовується в мережах 2G (GSM), 

аналогічний реалізованому в технологіях A-KEYта SIS. Базується на механізмі 

аутентифікації «запит-відповідь» з використанням шифрування. Головна 

відмінність полягає в тому, що параметри аутентифікації знаходяться не в 

мобільному пристрої, а зберігаються в окремому аутентифікаційному модулі – 

SIM. Рівеньзахисту в мережах GSM значно вищий, ніж в аналогових мережах 

за рахунок використання структурованої системи безпеки, яка забезпечує 

наступні процедури: 

 Аутентифікацію абонента до SIM-карти; 

 Ідентифікацію абонента; 

 Аутентифікацію абонента до мережі; 

 Генерацію та використання сесійного ключа шифрування; 

 Потокове шифрування даних мовного трафіку і сигналів управління. 

При переході до мереж стандарту GPRS, які також називають мережами 

проміжного покоління (2,5G), вперше була реалізована система безпеки, що 

забезпечувала захист кожної з точок мережі від зовнішніх атак. При цьому 

враховувались наступні рівні безпеки: 

1. Безпека мобільної станції(МС). 

2. Безпека з`єднання між МС та вузлом SGSN. 

3. Безпека трафіку в мережі одного оператора. 

mailto:1tanyafediura@gmail.com
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4. Безпека даних між різними операторами GPRS. 

5. Безпека при взаємодії із зовнішніми мережами. 

На відміну від GSM, де шифрування забезпечується лише на ділянці між 

мобільною та базовою станціями, в GPRS передані IP-пакети захищені від 

перехвату на всьому шляху слідування від МС до вузла SGSN.Ще однією 

особливістю безпеки GPRS-мереж є передача інформації при  хендовері від 

старого вузла SGSN в новий та зміна ключа шифрування для підвищення рівня 

безпеки. 

Архітектура безпеки мереж 3G зберігає переваги попередніх поколінь, але 

функції всіх мережевих елементів захисту суттєво розширюються. При цьому 

усуваються слабкі місця в захисті GSM/GPRS систем з врахуванням 

збереження можливості глобального роумінгу і доведення захисту кожної з 

підсистем мережі до максимально можливого рівня. 

В архітектурі безпеки мереж 3G виділяються такі рівні безпеки: 

 Безпека доступу до мережі; 

 Безпека на мережевому рівні; 

 Безпека на рівні користувача; 

 Безпека на прикладному рівні; 

 Контроль за трафіком і конфігурацією мережі. 

Архітектура мереж LTE (4G) сильно відрізняється від схеми, 

використовуваної в існуючих мережах 3G. Ця відмінність породжує 

необхідність адаптувати і покращувати механізми забезпечення безпеки. 

Найбільш важливою вимогою до механізмів безпеки залишається гарантія 

принаймні того ж рівня безпеки, який вже існує в мережах стандарту 3G.На 

даний момент широко використовуються різні механізми безпеки, що 

дозволяють забезпечити конфіденційність даних користувача, аутентифікацію 

абонентів, конфіденційність даних при їх передачі по протоколах U-Plane 

(користувальницькі дані) і C-Plane (керуючі дані), а також комплексний захист 

протоколу C-Plane при його спільному використанні з іншими міжнародними 

стандартами обміну. 

Науковийкерівник – к.т.н., доцент, Одарченко Р. С. 
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Розробка автоматизованої системи виявлення, оцінки та розробки 

заходів по усуненню загроз в інформаційних системах 

УДК 004.056.53 Віталій Хох1, ЄлизаветаМелешко2,  

Валентина Сидоренко3 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
1vd.khokh@gmail.com, 2elismeleshko@gmail.com, 

 3Valentina.18.02.1976@gmail.com 

Метою даної роботи єрозробка автоматизованої системи для виявлення, 

оцінки та розробки заходів по усуненню загроз в інформаційних системах. В 

основі розроблюваної системи лежить експертна система на основі нечіткої 

логіки.  

Система розробляється з розрахунку можливості її використання 

користувачем у 3 режимах, перший – режим, при якому система не має 

профілю системи, з якою взаємодіє(blackbox), другий – при якому система має 

набір правил, які побудовані виходячи зі специфіки системи, в залежності від 

кількості наданої інформації це режими whiteта greybox. 

Зупинимося на варіанті, коли система отримала інформацію про певну 

кількість сервісів, їх назви та версії. Отримана інформація буде поміщена у 

фактологічну базу. Фактологічна  база системи є вираженням 

контексту(зовнішнього(Сext) та внутрішнього(Сint)), в якому функціонує 

досліджувана система: 

     {     |     [   ]}         {       [    ]}                      ( ) 

                                                                      ( ) 
виходячи з цього ми робимо висновок, що стан певних факторів у контексті 

може призвести до певної події чи низки події–множина E: 

                                                        ( ) 
де C(контекст) –множина фактів фактологічної бази, а sensibility –прийняте 

значення «чутливості» системи.I – інцидент, а  – прийнятий ризик тобто: 

   ( )                                                                ( ) 
який в свою чергу є вектором: 

 ̅                                                                  ( ) 
де D – оцінка небезпеки ризику(експертна оцінка),Fr – ймовірність 

виникнення ризику,Co–оцінка вартості(експертна оцінка),Ch – характеристика 

ризику(експертні данні). 

Після проходження всіх запланованих тестів і заповнення фактологічної 

бази починається формування списку правил-кандидатів, що будуть 

застосовані до поточної фактологічної бази. Кожен факт, що використовується 

у правилі подано у вигляді нечіткої змінної а саме: 

     ( )                                                        ( ) 
де x–поточне значення змінної,minта max– значення що визначають границі 

змінної а µf(x) – характеристична функція: 

mailto:2elismeleshko@gmail.com
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  ( )  
 

  (
     

  

     
)
                                                            ( ) 

де range – це коефіцієнт, що визначає діапазон граничного значення змінної, 

при якому змінна буде набувати значення істини, а fi– може набувати значень 

1, 2 або 3, тоді: 

  
  

 [      
       

 
] якщо                                   ( ) 

  
  

   
       

 
якщо                                               (9) 

  
  

 [
       

 
     ] якщо                                  (  ) 

Таким чином, після отримання даних про систему та сформувавши 

фактологічну базу з отриманих даних про сервіси, система починає формувати 

множинуСзважаючи на те, що значення           – визначається в залежності 

від рівня можливих втрат у разі реалізації відомих загроз для сервісу, значення 

range – визначається рівнем складності реалізації даної загрози. В множині 

Сзалишаються лише ті факти, поточне значення яких досягло граничного 

значення, що розраховано за формулою (7) - виконується пошук релевантних 

правил.Пошук виконується за відповідним блоком у записі бази знань – 

«правило використання», яке оперує чіткими значеннями: 

                                                              (  ) 
де    – відповідний факт з множини С, у разі, якщо вираз набуває значення 

істини – виконується правило з відповідного запису бази знань.  

Правило бази знань використовує змінні нечіткі, їх діапазони та 

характеристичні функції задано експертами зважаючи на контекст, до якого 

буде застосовуватись дане правило. Наприклад, у разі виявлення системою 

уразливого сервісуApacheCouchDBверсії 2.0.0, однозначно можливо сказати, 

що досліджувана система має критичну уразливість(CVE-2016-8742), але у 

правилі експерт зробить необхідні уточнення, що вразливість стосується лише 

Windowsверсій, якщо інформація про ОС не була зібрана у блоці даних, він 

може вказати системі на необхідність додаткового тесту у тому числі знизити 

рівень точності визначення ОС, адже достатньо буде знати що це ОС сімейства 

Windows, а також вказати в інформаційному блоку необхідні зміни у 

конфігурації сервісу, які згодом можливо буде використати у звіті. У випадках, 

коли система працює у режимі blackboxсаме експерт може надати у блоці 

даних необхідний набір інструкцій(у вигляді скрипту) для того, щоб 

перевірити можливість реалізації вразливості, у разі якщо вектор її реалізації 

віддалений. 

Розроблювана система здатна автоматизовано виконувати регулярні 

перевірки досліджуваних систем, не потребує встановлення додаткового 

програмного забезпечення на стороні досліджуваних систем, здатна 

працювати у трьох режимах:black, greyтаwhitebox. Система здатна 

використовувати інструментарій, той самий, що використовують зловмисники. 
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Аналіз методів визначення коефіцієнтів важливості для задач 

інформаційної безпеки 
УДК 004.22(043.2) Ірина Грищенко 

Національний авіаційний університет, Україна, grishchenko_irina@icloud.com 

Інтенсивний розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій 

відкриває принципово нові можливості побудови, розвитку й використання 

систем і засобів захисту інформації. Оскільки засоби захисту інформації 

характеризуються великою кількістю критеріїв, то вибір конкретного є 

складною, багатокритеріальною задачею, яка в значній мірі залежить від 

переваг особи, яка приймає рішення (ОПР), а на якість прийняття рішення 

впливають психологічні особливості ОПР та експертів. Тому використання 

методів визначення переваг, які не залежать від суб’єктивних оцінок експертів 

є актуальним.  

Метою роботи є аналіз методів визначення коефіцієнтів важливості та 

вибір підходящих для подальшого використання в системі підтримки 

прийняття рішень (СППР). 

У сучасній теорії прийняття рішень методи визначення пріоритетів 

поділяються на якісні та кількісні. Якісні методи включають в себе: метод 

«Делфі», методи попарного порівняння, методи для множинних порівнянь, 

методи ранжування, методи нормалізації, методи векторних переваг, методи 

кластерного аналізу. Кількісні методи поділяються на методи визначення 

вектору пріоритетів (серед них методи обробки інформації у первинних шкалах, 

методи визначення вектору пріорітетів, Федулов метод та метод Машуніна), 

методи визначення ваги вектора (методи попарних порівнянь, методи аналізу 

матриці попарних порівнянь, метод Вея, матричний метод, метод двійкового 

порівняння Войчинськи і Янсон, метод Сааті, Юшманов метод, матод Паль і 

Бейц, метод індексів назначення, метод фон Неймана й Моргенштерна та метод 

найменших квадратів), рангові методи (метод Стоянова, Макарів метод, метод 

Тинтярев та Трофімова, метод Гмошинського, метод одного порівняння, 

удосконелений метод для одного порівняння, метод Церковники і Акофф, метод 

послідовного порівняння та метод Подіновського), методи точкових оцінок, 

методи «відхилень» (методи інтервальних оцінок, методи впорядкованих метрик 

Кумбса, метод на Алексерова, метод на Подіновський та Раббот) та методи 

трансформації частот [2]. 

Серед проаналізованих методів є такі, що потребують велику, та навіть 

дуже велику кількість часу спілкування з експертами, і такі, що більше 

покладаються на аналітичні розрахунки. Наприклад, метод лінійної згортки 

потребує більше часу спілкування з експертами, ніж метод Терстоуна, тому що 

в ньому мають порівнюватися не тільки критерії, але й їх пріорітети («ваги 

критеріїв»), а метод Терстоуна у свою чергу, оцінює експертно лише випадки, 

коли один критерій визначається важливішим, ніж інший, а потім на основі 

отриманої таблиці виконуються математичні дії. Те ж саме можна сказати і 

про метод Черчмена-Акофа та метод ранжування, вони також є протилежними 

відповідно до часу, проведеного з експертами. Звичайно, такі методи можуть 

забезпечити більшу експертну узгодженість, але це все ж таки буде більш 
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суб’єктивне рішення. Так як в одному випадку робота в колективі може піти 

на користь вибраного рішення, тобто єдине оптимальне рішення з’явиться у 

ході дискуссії, а в іншому, колективне рішення може якимось чином вплинути 

на рішення одного або декількох експертів і вони можуть змінити своє 

рішення, хоча воно могло б бути більш оптимальним при наявних умов. Якщо, 

наприклад, розглянути метод Делфі, на проведення якого, до речі, може 

знадобитися занадто багато часу, то він виключає думку меншинства з 

експертів, та надає більшої уваги думці більшості експертів, хоча знову ж 

таки, думка одного експерта щодо прийнятого рішення, може бути 

оптимальнішою, ніж думка багатьох інших.  

Ще одним недоліком експертних методів є те, що вони потребують більше 

часу, оскільки попередньо необхідно провести тестування на перевірку рівня 

компетентності експертів [3], і тільки після цього можна формувати групи з 

тих осіб, які успішно пройшли дане тестування, до проведення робіт по вибору 

рішення. 

Оскільки експертна думка щодо однієї чи іншої альтернативи може 

змінюватися під впливом зовнішніх чинників, задоцільно буде створити таку 

базу знань, яка б містила у собі незалежні від різних обставин думки експертів 

щодо певної загальної проблеми. СППР при подальшій її роботі буде 

використовувати цю існуючу базу знань, а сформоване рішення не буде 

напряму залежати від психологічного стану експерта. Також це допоможе 

зекономити час, оскільки немає необхідності формувати  експертну групу 

кожного разу при появі нової задачі. 

З проаналізованих і досліджених методів в СППР не рекомендується 

використовувати методи адитивної згортки, методи максімінної згортки, 

методи мультиплікативної згортки, методи поліадитивної згортки, методи 

відхилень від ідеальної точки та методи відхилення від точки рівноваги, тому 

що вони є більш трудомісткими, потребують більшої кількості математичних 

операцій, а отже для великої кількості альтернатив вони зможуть дуже сильно 

завантажити систему. 
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Програмний модуль захисту web-сайту від несанкціонованого доступу 

УДК 004.056.(043.2) Сергій Черненко 

Національний авіаційний університет, Україна, chernenko.seroja@gmail.com 

Актуальність захисту web-ресурсів зумовлена різноманіттям інформації, 

яка може на них зберігатись. Деякі данні, можливості або сторінки мають бути 

відкритими лише для певної особи або кола осіб, що аргументує використання 

на сайтах розмежування прав доступу та надання привілеїв певним 

користувачам. У разі несанкціонованого отримання прав, чи привілеїв 

зловмисником конфіденційність інформації буде порушена, що може 

призвести до порушення діяльності компанії або інформаційного ресурсу, 

нанесення шкоди клієнтам або співробітникам, чи підірвати її 

конкурентоспроможність або репутацію. Наслідки реалізації таких загроз 

надають актуальності проблемам захисту web–ресурсу від несанкціонованого 

доступу. 

Метою роботи є розробка програмного модулю орієнтованого на web-

ресурс, що буде забезпечувати його захист при  несанкціонованому доступі. 

Оскільки найбільш розповсюдженими даними для отримання доступу до 

web-сайтів є пара логін і пароль, то сучасні методи захисту найбільш уваги 

приділяють захисту саме цих елементів. Збереження їх в відкритому вигляді є 

недопустимим, тому використовуються різноманітні алгоритми шифрування, 

основним недоліком яких є можливість розшифрувати інформацію, оперуючи 

певними параметрами даної функції, такими як алгоритм та ключ. Цей недолік 

повністю виключають функції хешування. Використовуючи алгоритми 

хешування, наприклад для паролю користувача, перед збереженням його в 

своїй базі даних, робить не можливим отримання оригінального паролю 

зловмисником і в той же час зберігає можливість порівняння отриманої хеш-

суми з оригінальним паролем. 

Розроблений програмний модуль забезпечує захист інформації яка 

зберігається на web-ресурсі і використовується для розмежування прав 

доступу користувачів або персоналу до неї. Захист базується на основі  

використання хеш-функцій та оперування хеш-сумами в процесі 

аутентифікації, що є важливим елементом web-безпеки. На прикладному рівні 

web-захист пов’язаний в основному з захистом даних, щоб їх не міг 

ідентифікувати або використати зловмисник. Вирішено питання безпечного 

зберігання даних, що використовуються для аутентифікації, на web-ресурсі. 

Даний програмний засіб може використовуватись  для захисту на будь-

якому сайті, не залежно від платформи. Діяльність розробленого модулю 

забезпечує захист не помітно для користувача, що не викликає  в нього 

складності чи недовіри при роботі з web-ресурсом. Впровадження 

розробленого засобу вирішило питання запобігання  крадіжці, злому чи 

поширенню інформації, що використовується при аутентифікації 

користувачів.  

Науковий керівник — к.т.н., доц. Юлія Бойко  
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Дослідження методів виявлення ботів у соціальних мережах, які 

поширюють деструктивний контент 

УДК 004.9 Олександр Шевченко 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

shev4enos@gmail.com 

На сьогоднішній день майже кожна людина певну частину свого часу 

проводить у соціальних мережах. В них, як правило, ми дізнаємося певні 

новини чи спілкуємся з іншими людьми. Але в соціальних мережах часто з 

деструктивною метою використовують ботів – фейкові облікові записи 

користувачів, дії яких запрограмовані та автоматизовані комп'ютером. Дуже 

велика кількість (до десятків тисяч) ботів з однаковими задачами 

позиціонують як ботнети. Сфера їх використання дуже широка – від  реклами 

до тролінгу та спаму на політичні та інші теми з метою вплинути на думку 

великої кількості людей про певні події та явища, або ж сприяти виникненню 

конфліктних ситуацій між учасниками соціальної мережі. Боти за метою 

діяльності поділяються на: 1) боти для використання одноманітних дій (лайки 

та репости постів); 2) боти, які постять неправдивий контент, тим самим 

дезінформуючи інших користувачів; 3) боти, які спамлять беззмістовний 

контент іншим користувачам; 4) рекламні боти; 5) боти для розширення 

списку друзів та підписчиків; 6) боти, які створюють провокуючі пости та 

пишуть провокуючі коментарі.  

Метою даної роботи є дослідження та розробка методів виявлення ботів та 

ботнетів на основі визначення можливих ознак та дій бота, які зазвичай не 

зустрічаються на сторінках справжніх користувачів в соціальних мережах.  

На сьогоднішній день проблема з ботами в соціальних мережах 

загострилася. Сфера їх використання занадто велика: вони можуть бути 

використані для реклами, створення/поширення конфліктних ситуацій, масової 

пропаганди тощо. Боти часто використовують з  метою пропаганди, що 

становить суттєву загрозу інформаційній безпеці держави та суспільства.  

Боти зазвичай можуть мати деякі притаманні їм ознаки, за якими можна 

створити "фільтр" для визначення потенційних ботів. До даних ознак можуть 

відноситися: 1) мала кількість особистої інформації про себе на сторінці 

користувача; 2) сторінка є копією вже існуючої сторінки справжнього 

користувача чи містить у собі його унікальні індивідуальні елементи, 

наприклад – аватар; 3) виявлення в діях бота певного шаблону поведінки: а) в 

спілкуванні з іншими користувачами бот може визначати певні задані ключові 

слова та давати на них відповідь, а тому його можна вирахувати за рахунок 

нестандартних питань, на які бот, або не буде реагувати взагалі, або буде 

реагувати набором шаблонних відповідей; б) бот діє та реагує в соціальній 

мережі лише на певні теми та події; 4) час перебування в мережі бота займає 

набагато більше часу у порівнянні зі справжніми користувачами або він 

виконує занадто велику кількість дій у мережі, яку неможливо виконати 

справжньому користувачу; 5) дуже часто багато ботів з одного ботнету мають 

однакові аватарки, за якими їх можна всіх вирахувати; 6) боти реагують на 



The 8th International Scientific Conference «ITSEC» May, 16-18       2018 

~ 44 ~ 

певні ключові слова, визначивши які можна змусити всіх ботів з одного 

ботнету активізуватися та провести їх через якусь сторінку, обліковий запис чи 

фільтр, який їх всіх помітить та внесе в базу даних; 7) боти можуть працювати 

чітко за графіком та контентом і, якщо за такою схемою працює ботнет, то 

його викриття це питання часу; 8) стрічка боту складається з різних репостів та 

точних цитат, а оригінальні чи особисті пости майже відсутні; 9) для 

поширення певного посту певного користувача може використовуватися 

ботнет, а якщо даний користувач є не дуже популярним то дана 

невідповідність одразу кидається в очі; 10) якщо підписники певного 

користувача та він сам не мають аватарок, то ймовірніше за все це бот; 11) 

невідповідність імені користувача та його фото за статевою приналежністю; 

12) користувач є багатомовним, наприклад – постить різномовні пости 

(англійською, арабською, французькою та ін); 13) кількість лайків та 

поширень певного посту у бот-користувача є практично однаковою. 

 Використовуючи дану систему ознак навіть звичайний користувач може 

визначити бота. Але перевіряти за ознаками 4-7 набагато ефективніше буде 

автоматизовано з боку самої системи соціальної мережі. При підтвердженні 

того, що аккаунт є ботом, або при неможливості довести зворотнє за певний 

термін, аккаунт має бути заблоковано або видалено.   

Дана система ознак не дає можливості повністю вирішити питання з 

ідентифікацією ботів адже: 1) система ознак не дає 100% результату; 2) в 

основі методу лежить діяльність самих користувачів, що передбачає людський 

фактор та додає проблеми з боку достовірності отриманих результатів; 3) боти 

можна буде вирахувати лише через певний проміжок часу їхньої діяльності, 

що не дає можливість уникнути деструктивного впливу діяльності ботів 

взагалі; 4) сторінки деяких реальних користувачів можуть бути схожими на 

ботів, що грає роль відволікаючого фактора та заважає проведенню рішучих 

дій. Але її використання має покращити хаотичну ситуацію з надмірним 

впливом ботів на звичайних користувачів. 

 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент, Мелешко Є.В. 
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