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Algorithm of information security risk assessment based on fuzzy-
multiple approach  

UDC 004.056.53 Serhii Yevseiev1, Olexander Shmatko2, Nataliia Romashchenko3 

1 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 1serhii.yevseiev@hneu.net 
2,3 National Technical University “Kharkiv Polytechnic 

Institute”,2asu.spios@gmail.com, 3ronatavit@gmail.com 

The accession of humanity to the era of high-end technology has accelerated the 
development of Internet technologies, which has encouraged the booming 
development of automated information systems (AIS), which are gaining popularity. 
Currently threats combine the influence of all components of security. Threats have 
gained signs of hybridization. Providing information security is part of the 
information system management as a whole. In this case, one of the most important 
components of the InfoSec management system is the risk assessment, which is 
intended to determine the effectiveness of the applicable protection mechanisms 
based on the corresponding metrics. 

After analyzing the existing scientific literature from the specified subject area, 
two main groups of methodology for assessing information security risks are 
possible to determine: quantitative and qualitative. The combination of quantitative 
and qualitative methods represents a mixed set of advantages and disadvantages of 
the above mentioned methods. Hybrid types of risk assessment have the most 
practical interest. 

Despite the high efficiency of the above-mentioned methodologies, they still 
have a significant common flaw – they require a significant amount of resources to 
assess the risk of InfoSec, that is, it is necessary to process a large volume of 
information that takes a lot of time and effort. There is a need to improve the 
existing methods for assessing the risk of InfoSec. Accordingly, the purpose of the 
article is to develop a methodology for assessing the degree of information security 
risk, which would avoid the uncertainty factor, that occurs when some parts of 
information about the analyzed automated information system are absent. 
Apply the proposed methodology to compare its effectiveness with the FAIR 
method. The initial data for the calculation are in Table 1. 

Table 1 
A set of indicators X 

Characteristic Current value 
Х1 1.2 
Х2 0.7 
Х3 0.025 
Х4 0.004 

Summarize to each indicator the level of its significance for the analysis of ri. 
1 1 0.25

4i Nr = = =     (1) 
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Construct a classification of the current value g of the risk factor G as a criterion 
for dividing this set into a subset: 

Table 2 
Value of indicator g 

Interval G Set names  
0.8 < g < 1 G1 – subset of "marginal threat risk to InfoSec"; 
0.6 < g < 0.8 G2 – subset of "high threat risk to InfoSec"; 

 0.4 < g < 0.6 G3 – subset of "average threat risk to InfoSec"; 
 0.2 < g < 0.4 G4 – subset of "low threat risk to InfoSec"; 
 0 < g < 0.2 G5 – subset of " insignificant risk threat to InfoSec". 
 Construct a classification of the current values x of the X indicators as a criterion 

for breaking up the complete set of their values into a subset of type B. 

Table 3 

Value Subset Partition 

Indicator 
name 

Criteria of subset partition 
Bi1 Вi2 Bi3 Bi4 Bi5 

X1 x1<0.02 0,02<x1<0,16 0,16<x1<0,84 0,84<x1<1 1<x1 
X2 x2<0.02 0,02<x2<0,16 0,16<x2<0,84 0,84<x2<1 1 x2 

X3 x3<0.02 0,02<x3<0,16 0,16<x3<0,84 0,84<x3<1 1<x3 

X4 x4<0.02 0,02 x4<0,16 0,16<x4<0,84 0,84<x4<1 1<x4 

Classify the current values of x according to the criterion of Table 3. 1
ijλ = , if 

( 1)b x bi j i ij< <− , and 0
ijλ = , when the value does not fall into the selected range of 

classification. Carry out arithmetical steps to assess the degree of bankruptcy risk of g: 
5

1 1

N

j i ij
j i

G g rλ
= =

=∑ ∑ ,    (2) 

where  0.9 0.2( 1)
j

g j= − − . 

0.25 * 0.1 0.25 * 0.3 0.25 * 0.5 0.25 * 0.7 0.25 * 0.9 0.45G = + + + + =  
The value of G corresponds to subset of "average threat risk to InfoSec". 
The calculations of the system information security level in comparison to the 

calculations using the FAIR methodology are given in the work. It is possible to 
state that the proposed methodology does not yield to its efficiency. Indeed, under 
the same input conditions, identical values of the indicators in the linguistic form of 
evaluation were obtained. The methodology provides an opportunity to translate the 
obtained results of risk assessment from a mathematical language into a linguistic 
form that is more comprehensible to the decision-maker. This increases the 
effectiveness of the management of automated information systems protection 
mechanisms.  
  



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 8 ~ 

Визначення правил доступу до інформації, яка функціонує в Грід 
УДК 004.274:004.056 Анатолій Давиденко1, Ібрагім Обедат,  

Андрій Біскупський 

ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 1davidenkoan@gmail.com 

Мета дослідження полягає у визначення правил доступу до інформації, яка 
функціонує в Грід.  

Основною перевагою Грід систем є можливість об'єднання ресурсів для 
вирішення ресурсномістких обчислювальних завдань, що мають виконуватися  
нерегулярно.  При цьому існує протиріччя між бажанням отримати 
максимальну продуктивність і необхідністю забезпечення інформаційної 
безпеки. При створенні архітектури захисту для грід-служб потрібно 
забезпечити підтримку широкого спектру вимог до безпеки - від додатків, в 
яких вимоги до захисту мінімальні або зовсім не має, до кола завдань, які 
потребують високого рівня забезпечення конфіденційності. 

Основними елементами топології організації інформаційної безпеки в 
Українському національному Гріді являються: 

− ресурсні центри національного рівня; 
− Центр сертифікації з регіональними філіями; 
− Центр реєстрації віртуальних організації; 
− Центр моніторингу грід-інфраструктури та реєстрації грід-сайтів; 
− грід-сайти - вузли УНГ, що підключені до національної грід-

інфраструктури. 
Для визначення правил доступу до інформації, яка функціонує в Грід 

необхідно визначити: 
1. Відповідальних осіб за встановлення правил доступу 
2. Склад інформації, що підлягає захисту 
3. Типи користувачів / груп користувачів, для яких надаються права 

доступу 
4. Варіанти можливих прав доступу 
5. Основні правила надання доступу. 
Політику доступу користувачів до ресурсів грід, повинні визначати 

адміністратор (менеджер) віртуальної організації, до якої належить 
користувач, а також адміністратор безпеки грід-сайту - власника ресурсів. 

Кожна ВО самостійно встановлює правила роботи для своїх учасників, 
виходячи з дотримання балансу між потребами користувачів і наявним 
обсягом ресурсів, тому користувач повинен обґрунтувати своє бажання 
працювати з грід-системою і отримати згоду керуючих органів ВО. 

Для гнучкого управління правами різних користувачів віртуальна 
організація може визначити різні групи користувачів, а окремим користувачам 
можуть бути приписані різні ролі. Цим різним групам і ролям в процесі 
авторизації зіставляються різні права доступу до грід-сервісів (відповідно до 
політики грід-сайтів). 

До інформації, доступ до якої підлягає управлінню, належить: 
• інформація користувачів; 
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• технологічна інформація. 
Програмне забезпечення, призначене для обробки і захисту цієї інформації: 

1. прикладні завдання користувачів; 
2. ППЗ, яке бере участь в обробці інформації; 
3. програмне забезпечення з управління грід-інфраструктурою; 
4. засоби захисту інформації. 

За рівнем повноважень щодо доступу до інформації, пов'язаної з 
характером і складом робіт в грід-сайті виділяються наступні категорії: 

• користувач грід-сайту; 
• групи користувачів (з однаковими правами); 
• адміністратори грід-сайту. 
Для кожної категорії встановлюються повноваження щодо доступу до 

файлів і директорій глобального грід-каталогу, файлів і директорій ОС грід-
сайту. 

Згідно ARC і gLite користувач має право працювати з файлами тільки на 
рівні не вище директорії, яка була створена для даної ПО. 

В якості ідентифікаторів користувачів і ресурсів в GSI використовуються 
цифрові сертифікати стандарту X.509 (стандарт міжнародної організації 
International Telecommunication Union, ITU). 

Таким чином, ми розглянули всі стандартні засоби, які покликані 
забезпечувати належну безпеку в грід-середовищі і визначили вимоги до: 
автентифікації, авторизації; управлінню обліковими записами користувачів і 
парольною політикою; політиці з реагування на інциденти безпеки; 
моніторингу щодо забезпечення інформаційної безпеки. У свою чергу, 
державна експертиза на відповідність інформації циркулюючої в грід-системі є 
перевіркою безпеки на відповідність вимогам прийнятим в Україні. За 
останній час нами були проведені ряд державних експертиз на відповідність 
інформації циркулюючої в грід-системі вимогам нормативних документів 
систем технічного захисту інформації в Україні, а саме експертиза грід-сайту 
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, експертиза грід-сервісів 
Центру реєстрації віртуальних організації та експертиза грід-сайту Інституту 
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Досвід проведення експертиз 
показав необхідність уніфікації документообігу, що дозволило б істотно 
скоротити час, необхідний для проведення експертизи. 

Висновок. В даному дослідженні на прикладі інфраструктури 
Українського національного гріда проаналізовані визначення правил доступу 
до інформації, яка функціонує в високопродуктивних розподілених 
обчислювальних мережах.  

Отримані результати дозволять користувачам українського сегменту грід 
більш ефективно і професійно застосовувати обчислювальні ресурси УНГ для 
вирішення ресурсномістких завдань, включаючи великі науково-дослідні та 
прикладні проекти, як вітчизняні, так і міжнародні. 
  

http://incyb.kiev.ua/
http://incyb.kiev.ua/
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Підвищення ефективності реконфігуровних  
систем виявлення вторгнень 

УДК 004.274:004.056 Сергій Гільгурт 

ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, hilgurt@ipme.kiev.ua 

Мережеві системи виявлення вторгнень (МСВВ) є одним з дієвих 
технічних засобів захисту інформації в комп’ютерній інфраструктурі 
організацій та підприємств. Зростання кількості та складності зовнішніх атак 
на комп’ютерні системи призводить к необхідності використання апаратних 
реконфігуровних (на базі ПЛІС) прискорювачів, тому що програмні рішення 
все менш відповідають вимогам сьогодення щодо швидкодії. Проте 
ефективність реконфігуровних засобів інформаційного захисту також потребує 
постійного вдосконалення. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності сигнатурних 
реконфігуровних апаратних засобів захисту інформації (СРАЗЗІ) шляхом 
розвитку методів їх синтезу з використанням світового досвіду. 

Показники ефективності МСВВ на базі СРАЗЗІ доволі умовно можна 
поділити на три групи: що стосуються продуктивності, вартості та 
функціональності. До показників продуктивності належать пропускна 
здатність та затримка розповсюдження. Вартісними показниками є об’єм 
спожитих ресурсів ПЛІС та обсяг потрібної оперативної пам'яті, а також 
загальна вартість володіння системи. До функціональних характеристик 
СРАЗЗІ належать розмір словнику сигнатур, які можуть розпізнаватися 
системою, передбачуваність пропускної здатності (її незалежність від 
властивостей вхідних даних), можливість динамічного оновлення змісту 
словника сигнатур без припинення процесу розпізнавання, можливість роботи 
в режимі запобігання вторгнень та інші, більш специфічні вимоги та опції в 
залежності від особливостей застосування. 

Дещо окремо фігурує показник масштабованості – здатності нарощувати 
основні показники без непропорційно високих додаткових витрат. Розрізняють 
масштабованість з продуктивності та за обсягом словника сигнатур. 

Аналіз світового досвіду побудови реконфігуровних засобів захисту 
сигнатурного типу свідчить, що найчастіше розробники використовують три 
головні підходи щодо створення цифрової схеми модуля розпізнавання 
СРАЗЗІ: 1) асоціативну пам'ять на цифрових компараторах; 2) схеми 
хешування, зокрема, фільтр Блума; 3) цифрові автомати. 

Кожному зі згаданих напрямків притаманні власні переваги та недоліки, в 
зв’язку з чим неможливо виокремити жоден, який був би найкращим за усіма 
показниками. Так, цифрові компаратори забезпечують найвищу 
продуктивність, але дуже ресурсоємні, споживають багато енергії та погано 
масштабуються за обсягом словника сигнатур. Фільтр Блума суттєво 
економніший та достатньо швидкий, але потребує додаткового уточнення 
результатів розпізнавання, що призводить до зайвих витрат або фатально 
погіршує передбачуваність пропускної здатності. Специфічною особливістю 
фільтра Блума є найкраща серед усіх підходів масштабованість за обсягом 
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словника, але тільки для патернів однакового розміру. В загальному випадку 
властивості множини сигнатур суттєво впливають на показники його 
ефективності. Цифрові автомати, що використовуються в схемах сигнатурного 
розпізнавання, потребують дуже мало ресурсів логіки ПЛІС, проте об’єм 
потрібної пам'яті зростає лавиноподібне при збільшенні словника. 

Крім головних напрямків побудови схем розпізнавання дослідники 
застосовують чисельні техніки й прийоми щодо підвищення окремих 
показників ефективності та подолання недоліків обраних підходів. До 
загальних технік, яки застосовуються до різних підходів, можна віднести 
конвеєризацію та розпаралелювання шляхом розбиття словника сигнатур на 
підгрупи (кластери). Конвеєризація поліпшує швидкісні характеристики 
(підвищує тактову частоту) за рахунок зменшення довжини цифрових ліній 
зв’язку та зменшення навантаження на вихідні ланцюги елементів ПЛІС. 
Кластерізація вхідної множини патернів дає можливість зменшити розміри 
підсхем розпізнавання, що дозволяє частково уникнути проблем з поганою 
масштабованісттю. Техніка попереднього декодування вхідних символів 
використовуються як в схемах асоціативної пам'яті, так і в рішеннях на базі 
цифрових автоматів. В деяких випадках відхід від побайтового принципу 
обробки даних дає цікаві результати. Активно використовуються також 
гібридні схеми, в яких об’єднуються риси різних підходів. Взагалі 
дослідниками в цієї галузі запропоновані сотні схем, оприлюднені тисячі 
розробок. Але чітке та однозначне рішення, яке б посунуло інші за 
безумовною перевагою досі не знайдено і вже навряд чи буде створено. 

В результаті систематизації та аналізу напрацьованого дослідниками 
досвіду автором запропонований метод подальшого підвищення ефективності 
апаратних систем захисту інформації на базі програмованої логіки. Суть 
метода полягає в створенні комбінованої схеми, в якої переваги різних 
підходів та їх чисельних модифікацій не конкурують, а доповнюють одна 
одну. Наочним прикладом ефективності побудови за таким принципом модуля 
розпізнавання мереженої системи виявлення вторгнень може бути наступний 
факт. Схеми на цифрових компараторах потребують багато логічних 
реконфігуровних ресурсів (пошукових таблиць LUT та тригерів зі складу 
логічних комірок). При цьому зовнішня відносно мікросхеми ПЛІС пам'ять не 
потрібна. З іншого боку реконфігуровні прискорювачі, яки використовуються 
в якості обчислювальної платформи для побудови реконфігуровних засобів, 
завжди мають на борту швидкий та об'ємний оперативний запам'ятаючий 
пристрій. Цифрові автомати навпаки, потребують багато пам'яті, та мінімум 
логіки. Отже сумісне використання двох згаданих підходів дозволить 
підвищити продуктивність СРАЗЗІ при використанні заданого прискорювача 
або задіяти більш дешевий пристрій, забезпечуючи швидкодію на заданому 
рівні. Іншим прикладом може бути фільтр Блума, який найефективніше 
використовувати для патернів фіксованого розміру. Якщо вибрати зі словника 
сигнатур найбільш чисельні підрядки однакової довжини, та розпізнавати їх за 
допомогою фільтра Блума, а для решти патернів задіяти інші підходи, загальна 
продуктивність рішення суттєво зросте. 
  



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 12 ~ 

Дослідження показників якості стеганографічної системи 
УДК 004.056 (045) Єлізаров Анатолій1, Симониченко Ярослав2, 

Симониченко Анна3 

Національний авіаційний університет, 1kszi@ukr.net, 2yaroslavsim@ukr.net, 
3annasim98@ukr.net 

Велика кількість стеганографічних засобів, які дозволяють приховувати 
інформацію та факт її подальшого передавання каналами зв’язку, зробили 
зазначену вище технологію поширеним методом захисту інформації. 
Сукупність засобів і методів, що використовуються для формування 
прихованого каналу передачі інформації утворюють стеганографічну систему. 
Дослідження стеганографічних систем для отримання якісних та кількісних 
оцінок надійності використовуваного стеганоперетворення виконується на базі 
методів стеганографічного аналізу. 

Метою даної роботи є дослідження основної характеристики 
стеганографічної системи, а саме – оцінка якості рівня прихованості 
інформації в зображенні-результаті. Оцінка забезпечується шляхом 
проведення низки дослідження та визначення показників, щодо візуального 
спотворення піксельної структури зображення-результатів відносно 
зображення-оригіналу. До таких показників візуального спотворення 
піксельної структури можуть відноситися «різницеві» та «кореляційні» 
показники. «Різницеві» показники базуються на відмінностях піксельної 
структури між зображенням-оригіналом і зображенням-результатом. До 
найпоширеніших «різницевих» показників належать: показник максимальної 
різниці (Maximum Difference або MD); показник нормованої середньої 
абсолютної різниці (Normalized Average Absolute Difference або NAD); 
показник нормованої середньоквадратичної помилки (Normalized Mean Square 
Error або NMSE); показник відношення сигнал/шум (Signal to Noise Ratio або 
SNR); показник максимального відношення сигнал/шум (Peak Signal to Noise 
Ratio або PSNR); показник якості зображення (Image Fidelity або IF). 
«Кореляційні» показники засновані на мірі залежності між зображенням-
оригіналом і зображенням-результатом. До «кореляційних» показників 
спотворення належать: показник нормованої взаємної кореляції (Normalized 
Cross Correlation або NC); показник якості кореляції (Normalized Cross 
Correlation). Також, можливе використання інших показників, до яких 
належать: показник структурного змісту (Structural Content або SC); показник 
нормованого відношення сигма/помилка (Normalized Sigma to Error Ratio або 
NSER); показник подібності гістограм (Histogram Similarity або HS). 

Таким чином, використання вищезазначених показників візуального 
спотворення піксельної структури зображення-результату дають змогу 
провести оцінку якості стеганографічної системи та рівня прихованості 
інформації в зображенні для можливої мінімізації ризику зорового сприйняття 
людиною структурних змін зображення. 
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Визначення архітектурних параметрів двохшарового персептрону, 
призначеного для розпізнавання аномальних величин 

експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі  
УДК 004.056.5 (043.5) Анна Корченко1, Олег Терейковський2 ,           

Віталіна Ярошенко3 
1Національний авіаційний університет, 2Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
3Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 

1annakor@ukr.net, 2terejkowski@ukr.net, 3vitayaroshenko00@gmail.com 

В багатьох випадках розв’язання задач, пов’язаних з управлінням та 
захистом сучасних комп’ютерних мереж, зводиться до оперативного 
розпізнавання аномалій в процесі їх експлуатації. Означені аномалії можуть 
бути викликані наслідками мережевих кібератак, наслідками збоїв в роботі 
апаратно-програмного забезпечення або виникненням нештатних умов 
експлуатації. Одним із найбільш перспективних шляхів забезпечення 
ефективного розпізнавання аномалій є використання  нейромережевої моделі, 
задачею якої буде класифікація стану підконтрольного об’єкту 
(аномальний/нормальний) відповідно величин відхилень поточних значень 
параметрів від шаблону нормальної поведінки. В основу такої моделі може 
бути покладена архітектура типу двохшарового персептрону (ДШП), точність 
та ресурсоємність якої в значній мірі залежить від відповідності архітектурних 
параметрів до умов поставленої задачі розпізнавання.   

Метою даної роботи є розробка процедури визначення оптимальних 
величин архітектурних параметрів двохшарового персептрону, що дозволить 
підвищити ефективність нейромережевої системи розпізнавання аномальних 
величин експлуатаційних параметрів комп’ютерних мереж. 

Одним із найбільш важливих критеріїв  ефективності функціонування 
ДШП є помилка узагальнення, що дозволяє оцінити точність класифікації 
даних навчальної вибірки. За допомогою цього критерію можна оцінити, 
наскільки точно нейронна мережа здатна класифікувати дані, які не були 
представлені в навчальній вибірці. Виходячи з цих міркувань, в якості 
критерію оптимізації кількості синаптичних зв’язків оберемо помилку 
узагальнення ДШП 

                      ( ) { }∞∈→ε ,1min, ww LL ,                                          (1) 
де ε – помилка узагальнення, Lw – кількість синаптичних зв’язків. 

В загальному випадку помилка узагальнення складається із помилки 
апроксимації (εа) та помилки опису моделі (εo): 

                       oа ε+ε=ε ,                                                        (2) 

                         wa LNk 1=ε ,                                                    (3) 

                          PLk wo =ε ,                                                     (4) 
де N1 − кількість компонент вхідного вектора (розмірність вхідного вектору), 
P − кількість навчальних прикладів, k – деяке натуральне число. 
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Підставивши (2, 3, 4) в (1), отримаємо: 
                    ( ) min1 →×+× PLkLNk ww .                             (5) 

Розглянемо фізичну суть залежності  помилки узагальнення від кількості 
синаптичних зв’язків. З однієї сторони, відповідно (5), збільшення кількості 
синаптичних зв'язків, а значить, і схованих нейронів, призводить до більш 
точної апроксимації навчальних даних. З іншої сторони, збільшення кількості 
синаптичних зв’язків призводить до збільшення помилки опису моделі. Тобто 
модель може бути занадто точно підігнана під конкретні навчальні дані і 
втратити узагальнюючі властивості. Таким чином, зміна кількості 
синаптичних зв’язків призводить до двох взаємно протилежних тенденцій 
зміни помилки узагальнення. Наявність цих тенденцій свідчить про 
потенційну можливість розв’язку (1, 5). Після ряду тривіальних перетворень 
(5) отримано рівняння для приблизної оцінки оптимальної кількості 
синаптичних зв'язків ДШП, що відповідає мінімальній помилці узагальнення: 

                   PNLopt
w ×= 1 .                                                   (6) 

В багатьох випадках ДШП має тільки один вихідний нейрон (N0=1), а при 
достатньо великих значення N1 можна вважати 

                    11 1 NN ≈+ .                                                    (7) 
При цьому загальна кількість синаптичних зв’язків розраховується за 

допомогою виразу 
              HNHNLw ×+×= 01 ,                                        (8) 

де H – кількість нейронів в схованому шарі, N1 – кількість вхідних нейронів, 
N0 – кількість вихідних нейронів. 

Інтеграція виразів (6-8) дозволяє записати остаточний вираз для 
розрахунку оптимальної кількості схованих нейронів в ДШП 

                     1NPH opt ≅ .                                             (9) 
Зазначимо, що застосування процедури, заданої за допомогою 

математичного апарату (6, 9), дозволяє до двох разів зменшити обсяг 
обчислювальних експериментів, спрямованих на визначення архітектури 
ДШП, призначеного для виявлення аномалій в комп’ютерних мережах.  

Основні перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у 
розробці методів оптимізації структури синаптичних зв’язків ДШП при 
визначеній оптимальній кількості схованих нейронів. Ще одним важливим 
напрямком досліджень має бути розробка подібних методів для оптимізації 
структури багатошарового персептрону та згорткової нейронної мережі, що 
призначені для застосування в засобах захисту інформації. 
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Аналіз сучасних програмних та програмно-апаратних  
засобів виявлення вторгнень 

УДК 004.056.53(045) Анна Корченко1, Євгенія Іванченко2, 
Назим Жумангалієва3 

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

4Казахський національний дослідницький технічний університет 
ім. К.І. Сатпаєва, 4nazym_k.81@mail.ru 

Інтенсивний розвиток інформаційних систем (ІС) та технологій всебічно 
впливає на всі сфери діяльності суспільства. Переважна кількість сучасних 
державних та приватних підприємств використовує ІС для управління 
виробничими процесами, підтримки прийняття рішень, пошуку необхідних 
даних тощо. Це забезпечує їм низку переваг, пов'язаних з: підвищенням 
продуктивності праці і мобільності працівників; високою оперативністю 
доступу до інформації та послуг; можливостями віддаленого управління 
ресурсами і процесами тощо.  

Разом з цим збільшується кількість уразливостей та загроз ІС і тому для 
забезпечення їх нормального функціонування та попередження вторгнень 
необхідні спеціалізовані засоби безпеки. 

Слід зазначити, що одним із актуальних напрямів, який активно 
розвивається у сфері інформаційної безпеки є виявлення кібератак і 
запобігання вторгнень в ІС з боку неавторизованої сторони. Також слід 
наголосити, що атаки на ресурси ІС (РІС) з кожним роком стають все 
досконалішими, глобальнішими та частішими.  

Наприклад, низка нещодавно реалізованих кібератак, які завдали шкоди 
багатьом державним установам та приватним підприємствам і організаціям 
(Укрпошта, Укрзалізниця, Укренерго, ДТЕК, Київенерго, Київводоканал, 
Київстар, Lifecell, тощо) показали неготовність та недосконалість їх власних 
систем безпеки до раніше невідомих вторгнень.  

Масовані кібератаки ініціюють створення спеціальних технічних рішень, 
засобів та систем протидії. Для виявлення мережевих вторгнень 
використовуються сучасні методи, моделі, засоби, програмне забезпечення 
(ПЗ) і комплексні технічні рішення для систем виявлення та запобігання 
вторгнень, які можуть залишатись ефективними при появі нових або 
модифікованих видів кіберзагроз. Але на практиці при появі нових загроз та 
аномалій, породжених атакуючими діями з невстановленими або нечітко 
визначеними властивостями, зазначені засоби не завжди залишаються 
ефективними і вимагають тривалих часових ресурсів для їх відповідної 
адаптації. Тому, системи виявлення вторгнень (СВВ) повинні постійно 
досліджуватись і удосконалюватись для забезпечення неперервності в їх 
ефективному функціонуванні. 

Серед таких систем є спеціалізовані програмні засоби, які направлені на 
виявлення підозрілої активності або втручання в ІС і прийняття адекватних 
заходів щодо запобігання кібератакам. Ці системи та засоби, як правило, 

mailto:2evivancenko@gmail.com
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достатньо дорогі, мають закритий код та вимагають періодичної підтримки 
розробників (висококваліфікованих фахівців) щодо їх удосконалення і 
відповідного налаштування до умов конкретних організацій. 

Виходячи з цього, проведення аналізу технічних рішень, спеціальних 
засобів та ПЗ виявлення кібератак, зловживань та аномалій в ІС для їх 
використання при виборі і розробці СВВ, а також визначення найбільш 
ефективних відповідних механізмів захисту РІС є актуальним завданням. 

Результати аналізу сучасних СВВ та програмних і програмно-апаратних 
засобів виявлення вторгнень відповідно до базових характеристик «Клас 
кібератак», «Адаптивність», «Відкритість», «Методи виявлення», «Управління 
системою», «Масштабованість», «Рівень спостереження», «Реакція на 
кібератаку», «Захищеність» та «Підтримка ОС» інтегровано в таблицю 1. При 
цьому, розглядались можливості систем щодо реалізації методів виявлення, 
як-от експертний, статистичний, сигнатурний, графи сценаріїв, контроль зміни 
подій, кластерний, динамічний, машинного навчання, поведінковий, 
евристичний, нечітких множин. 

Також, відповідно до проведеного аналізу можна зазначити, що сучасні 
СВВ аномального принципу в основному засновані на математичних моделях, 
що потребують багато часу для отримання статистичних даних, реалізацію 
процесу навчання (в основному для нейромережевих систем) та здійснення 
інших складних і довготривалих підготовчих процедур, того ж, в жодній з 
проаналізованих систем не використовуються методи нечітких множин які 
показали свою ефективність при вирішенні такого класу задач. Одним з 
недоліків аномальних СВВ є процес створення відповідного профіля 
нормального стану системи, а при її модифікації та інших змінах набрана 
статистика стає неактуальною та неповною.  

Більш ефективні у цьому відношенні є експертні підходи, що засновані на 
використанні знань та досвіду спеціалістів відповідної предметної області. 
Крім того, побудова відповідних методів, технічних рішень та створення 
засобів (СВВ, виявлення кібератак та інші), орієнтованих на обробку 
слабкоструктурованих даних з метою встановлення фактів несанкціонованого 
доступу до РІС є основою для успішної протидії відповідним кібератакам. 

Більшість СВВ достатньо дорогі, мають закритий код, потребують 
кваліфікованого налаштування (під певні вимоги організації та сервіси), яке 
можуть здійснити тільки відповідні спеціалісти. Такі системи переважно не 
орієнтовані на виявлення раніше невідомих кібератак (0-day атак), а їх 
спроможність реалізувати задекларовану можливість, теоретично не 
обґрунтована і не розкривається сам механізм виявлення таких кібератак.  

Тому, для таких систем необхідний обґрунтований математичний апарат, 
наприклад, з використанням теорії нечітких множим, який би дав можливість 
вирішити проблему виявлення нових типів кібератак.  

Практика показує, що на сьогодні існуючі засоби не є ефективними проти 
нових типів вторгнень. Тому, розробка відповідних методів ідентифікації 
аномальних станів для СВВ з метою розширення їх функціональних 
можливостей за рахунок засобів, що використовують відповідний 
математичний апарат (наприклад, нечітких множим), дасть можливість цим 
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системам бути дієвими щодо виявлення нових типів кібератак (у тому числі й 
0-day атак), які характеризуються невстановленими або нечітко визначеними 
критеріями у відповідному гетерогенному середовищі.  

Таблиця 1 
Зведені дані результатів аналізу СВВ  
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1 AAFID + + - + + - + - - - - - - - - + - + + - - - + + - - 
2 Snort + + - + - + + - - - - - - - - + - + - + + + + + + - 
3 Prelude 

SIEM + + - + - - + - - - - - - - - + - + - + + + + + - - 

4 NetSTAT + + + + - - + - + - - - - - - - + + + + + + + + - - 
5 Shadow + + - - - - - - + - - - - - - - + + - + - + + + - - 
6 ASAX + - - + + - - - - - - - - - - + - + + - - - + + - - 
7 Bro + + - + - - + - - - - - - - - + - - - + + - + + - + 
8 OSSEC + + - + - - + - - - - - - - - + + + + - + + + + + + 
9 Cisco IPS + + + - - + + - - + - - - - - + + + + + + + + + + - 

10 Arbor 
Networks 
Spectrum 

+ + + - - + + - - - + - - - - + - + + + + - + + + - 

11 InfoWatch 
ASAP + + + - - + + - - - - - - - - + - + + + - - + + + + 

12 Symantec 
DeepSight 
Threat 
Management 
System 

+ + + - + + + - - - + + - - - + + + + + + - + + + + 

13 IPS + + + - - + + - - - + - + - - + - + + + + + - - + - 
14 Tipping 

Poing 
NGIPS 

+ + + - - - + - - - + + - - - - + + + + + + - - + + 

15 Axoft inv 
GUARD + + - - - + + - - - + - + + - + - + + + - - + + - - 

16 Defense 
Pro + + + - - + + - - - - - + - - + - + - + + + + + + + 

17 KATA 
Platform  + + + - - + + - - - + - + - - - + + + + + + + + + + 

18 Suricata + + + + - + + - - - - - - - - + - + - + + - + + + + 
19 Samhain + + + + - + - - - - + - + - - + + + + - + + + + + + 
20 Security 

Onion + + + + - + + - + - + - + - - + + + + + + - + + - - 

Такі розширені можливості СВВ дозволять їм, фактично, залишатися 
функціональними у потенційно небезпечному оточенні характерному впливам 
різноманітних загроз. 
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Система оцінювання ризиків інформаційної безпеки в режимі 
реального часу 

УДК 621.395.7 (043.2) Світлана Казмірчук1, Єгор Часновський2,  
Олександр Корченко 

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

Враховуючи, що більшість активів підприємств перебувають у цифровому 
вигляді, загроза несанкціонованого доступу через цифровий пристрій і його 
програмне забезпечення безсумнівно має грати ключову роль при побудові 
системи менеджменту інформаційної безпеки (ІБ) підприємства та оцінюванні 
ризиків (ОР) ІБ.  

Для визначення уразливостей ІБ досліджуваної інформаційної системи на 
тепер існує ряд методів ОР ІБ, які допомагають організаціям оцінювати свої 
ризики, впроваджувати відповідні заходи безпеки для їх усунення та 
дотримуватися вимог щодо управління ризиками ІБ. Однак, більшість 
існуючих методів ОР ІБ вимагають роботи експерта відповідної предметної 
області та не передбачають функціоналу проведення ОР ІБ в режимі реального 
часу. Тому актуальним є питання розробки системи ОР ІБ, яка дозволить 
отримувати результати ОР ІБ в режимі реального часу з актуальними даними 
шляхом синхронізації CVSS метрик з відомими відкритими базами даних 
уразливостей ІБ. 

Метою даної роботи є розробка системи ОР ІБ, що дозволить 
реалізовувати оцінювання в режимі реального часу без залучення експертів 
відповідної предметної області. Для досягнення поставленої мети необхідно 
реалізувати наступну задачу – удосконалити існуюче структурне рішення 
системи ОР ІБ за рахунок введення в підсистему формування вхідних даних 
(ПФВД) модуля ідентифікації уразливостей (МІВ) та модуля синхронізації 
CVSS метрик БД уразливостей NIST (МСБД). 

Модуль МСБД виконує підключення до зазначеної БД, порівнює хеш-
значення попередньо завантаженого meta-файлу з файлом, що знаходиться на 
сервері NIST. У разі не співпадіння хеш-значення локального файлу з файлом 
на сервері відбувається оновлення локального файлу з уразливостями 
відповідного року, що дозволяє отримувати актуальні дані з наявних на 
цільовій системі. Модуль МІВ виконує сканування цільової системи, 
записуючи у спеціальний службовий файл всю інформацію про наявне 
встановлене програмне забезпечення. Після етапу сканування відбувається 
пошук відсканованого ПЗ у CVSS файлах уразливостей, що були попередньо 
підготовлені МСБД. У випадку, якщо наявне ПЗ має уразливості, дані про неї з 
XML файлу записуються у спеціальний список. 

Таким чином, було удосконалено структурне рішення системи ОР ІБ в 
режимі реального часу, за рахунок введення в ПФВД модулів МІВ та МСБД, 
які дозволять реалізувати ОР ІБ в режимі реального часу без залучення 
експертів відповідної предметної області. 
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Використання блокчейн з точки зору інформаційної безпеки 
УДК 681.3(043.2) Антон Куліковський, Оксана Дуксенко,  

Марина Коломієць  

Національний авіаційний університет, anton.kulikovskyi@gmail.com 

Сьогодні в час все частішого використання централізованих інформаційно-
телекомунікаційних систем для обробки і збереження даних стає складніше 
забезпечувати безпеку інформації. 

Основною метою роботи є аналіз використання технології блокчейн для 
збереження та обробки даних з точки зору тріади сервісів інформаційної 
безпеки – цілісності, конфіденційності та доступності. 

Мережа блокчейн добре справляється із забезпеченням збереження 
цілісності даних. За рахунок існування багатьох копій бази даних та внесення 
змін до неї лише після підтвердження правильності інформації іншими 
учасниками мережі, інформація залишається захищеною від навмисної, 
несанкціонованої або випадкової зміни, а також будь-яких змін в процесі 
зберігання обробки або передачі. Інформацію стає неможливо змінити через 
технічні збої в роботі вузла мережі або через людський фактор, оскільки 
підтвердження операцій відбувається завдяки складним математичним 
функціям. Як наслідок інформація залишається незмінною та коректною. 
Забезпечення цієї категорії інформаційної безпеки дає можливість стабільного 
проведення операцій, прийняття правильних рішень та можливість зберегти 
дані в тому вигляді, в якому вони були створені.  

Відповідно до принципу доступності інформація має бути доступною 
авторизованим особам в потрібний момент часу. В мережі блокчейн кожен 
учасник вважається авторизованим та в будь-який момент може зчитати чи 
записати дані та приймати участь у верифікації даних, які додають інші 
учасники. 

Конфіденційність інформації досягається наданням можливості доступу до 
неї з найменшими привілеями, тобто авторизована особа повинна мати доступ 
тільки до тих даних, які визначені для неї правами доступу. Кожен учасник 
мережі може отримати повну копію бази даних на свій пристрій, що в основі 
суперечить принципу конфіденційності даних. Зберігання даних в блокчейн в 
зашифрованому вигляді в основі не вирішить проблему конфіденційності, 
оскільки розшифрування отриманих даних стає питанням часу та залежить від 
обчислювальних потужностей зловмисника, який намагається отримати 
доступ до інформації. 

В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що за 
принципом своєї роботи блокчейн з високою надійністю можна 
використовувати у роботі з відкритими даними для забезпечення їх цілісності 
та доступності. Використовувати блокчейн в загальному вигляді для 
зберігання та обробки конфіденційних даних не є доцільним, оскільки будь-
хто зможе отримати доступ до конфіденційних даних, які зберігаються у 
відкритій базі блокчейн. 
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Методы и формы информационно-психологического 
противоборства  

УДК 355.405.1 Владимир Хорошко1, Юлия Хохлачева2,  
Наталия Вишневская3 

Национальный авиационный университет, 
 1professor_va@ukr.net, 2hohlachova@gmail.com, 3viserj@ukr.net  

Выбирая формы информационно-психологической войны (ИПВ) или 
воздействия необходимо учитывать их специфические особенности. Так, 
устное видение весьма продуктивно, но не всегда возможно. Радио и 
телевещание обеспечивают охват большой аудитории, но требует специальной 
аппаратуры для приема и условий для прослушивания и просмотра, что в 
боевых условиях не всегда возможно. Печатные материалы проигрывают в 
оперативности, неадекватно воспринимаются малограмотными людьми и 
требуют специальных средств доставки к месту расположения. Однако их 
можно изучить неоднократно, передавать из рук в руки, хранить длительное 
время. Поэтому, чаще всего различные формы ИПВ применяются в комплексе, 
чтобы сильные стороны одних компенсировали слабые стороны других. Кроме 
того, необходимо учитывать методы, способы и приемы ИПВ, которые 
используются. 

Устное вещание, воздействие печатными и изобразительными средствами, 
радио и телевидение являются основными формами психологического 
воздействия, которые определяют его внутреннее содержание и внешние 
атрибуты. 

Поэтому специалисты ИПВ и психологической войны должны 
целенаправленно применять специальные приемы и способы обеспечения 
доказательности и убедительности, совершенствовать навыки их 
использования. В частности, необходимо заранее составлять перспективную 
модель предстоящей ситуации информирования с целью убеждения, в 
которую обязательно закладывают возможные варианты его восприятия 
населением и войсками. 

При нарушении сначала происходит восприятие информации, содержащей 
готовые выводы, а затем на ее основе формируются мотивы и установки 
определенного поведения. В процессе внушения интеллектуальная 
(аналитико-синтезирующая) активность сознания либо отсутствует, либо она 
значительно ослаблена, а восприятие информации, настроений, чувств, 
шаблонов поведения базируется на механизмах заражения и подражания. 

Внушение в целом можно представить, как психологическое воздействие, 
основным содержанием которого является использование способов и приемов 
специфического и неспецифического внушения. 

Методы убеждения и внушения не исчерпывают весь арсенал способов и 
приемов психологического воздействия. Существуют еще и особые приемы 
воздействия. 
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ИПВ невозможно без широкого использования особых способов и приемов 
воздействия, к которым относятся дезинформирование, распространение 
слухов и мифов, а также манипулирование. 

Огромные возможности воздействия на широкие слои нанесения возникли 
благодаря средствам массовых коммуникаций (пресса, радио, кино, 
телевидение, Internet, реклама), прогрессу современной техники. В 
современном обществе эти средства массового воздействия в подавляющем 
большинстве принадлежат олигархам и правящему классу, которые 
используют их как определенный канал управления обществом, манипуляции 
сознанием и поведением. 

Кардинальные изменения взглядов отдельного человека, группы людей 
или социальной общности требуют, по их мнению, комплексного воздействия 
на сознание в течении длительного времени. 

Если же речь идет о массовом воздействии, то здесь основным 
инструментом манипулирования сознанием является массовая культура – 
система манипулирования элементами реакции массы людей и общества, 
использующая самые последние достижения науки и техники. Ведущими 
проводниками массовой культуры являются СМИ и индустрия досуга, которая 
включает в себя развлекательные жанры театров, кино, телевидения и 
литературы, адаптированные к невзыскательным интеллектуальным и 
эстетическим запросам массы и направленные на формирование в 
общественном сознании насаждаемого заказчиком образа жизни. 

Манипулирование сознанием наносит огромный урон духовному 
состоянию общества, приводит к развитию у ряда лиц не только 
психологической неадекватности, но и психических расстройств и тем самым 
снижает уровень психического здоровья нации. 

Сейчас уже можно говорить о двух основных типах управления обществом 
– восточном и западном. Главное отличие западного типа состоит в том, что он 
спирается на контроль не над средствами производства, а над средствами 
информации и использует их как нервную систему. 

Манипулирование сознанием становится одним из определяющих 
факторов современной социальной жизни и ИПВ. Для этого используется 
информация, которая наряду с другими её свойствами, становится орудием 
власти над людьми, одним из методов управления обществом. 

Сегодня разрабатываются усовершенствованные технологии воздействия 
на мотивацию поступков и поведение людей. Организовывается 
манипулирование людьми против их воли, но с их молчаливого согласия в 
интересах очень малой части общества. 

Многие сравнивают процессы в обществе, где массы идут против своих 
интересов, с поведением людей, подвергшихся воздействию наркотиков. 

Политические манипуляции включают в себя как межличностные, так и 
массовые манипуляции.  

В результате произошедших в мире качественных изменений 
манипулирование сознанием вышло на передовую позицию и играет во 
многом определяющую роль в социальных процессах. 
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Формалізація процедури аналізу рукописного почерку людини для 
організації розмежування доступу до інформаційних систем 

УДК 004.056.523:57.087.1(043.2) Олена Висоцька1, Анатолій Давиденко2, 
Володимир Щербина3 

1,3 Національний Авіаційний Університет, Lek_Vys@ukr.net, 
2Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 

davidenkoan@gmail.com 

Використання, на сьогоднішній день, майже у всіх сферах діяльності 
людини інформаційних систем (ІС) та зберігання більшості інформації в базах 
даних, робить необхідним розмежовувати доступ до цих ІС та захищати 
відповідні дані. Тобто актуальною є задача створення системи автентифікації 
користувачів (АК) ІС. Останнім часом користувачі ІС все частіше віддають 
перевагу біометричним системам автентифікації. А той факт, що все більше і 
більше пристроїв забезпеченні сенсорним екраном, робить доцільним 
використання, для вирішення вказаних задач, технологій на основі аналізу 
такої біометричної характеристики людини, як її рукописний почерк (РП). 

Метою даної роботи є програмна реалізація системи АК ІС за їх РП. Для 
цього була розроблена наступна функція розпізнавання користувачів ІС: 

1  ÿêù î    ( )  ( );
0  ÿêù î    (( ) ( )) ( );

d

d

, Usx Usl Usx Usl
R

, Usx Usl Usx Usl Usx Usb
∈ ∧ =

=  ∈ ∧ ≠ ∨ ∈
 

де Usx Us∈  – користувач ІС, який проходить автентифікацію; 
Us={Us1,Us2,…Usp,…,Usm};  1, ;p m=  Us – множина людей, котрі можуть 
спробувати отримати доступ до системи, яка захищається; m – кількість членів 
множини Us; Usl={Usl1,Usl2,…,Uslt,…,Usld,…,Usll};  1, ;t l=  Usl – множина 
легальних користувачів даної системи  ( );Usl Us⊂  l – кількість легальних 
користувачів даної системи; Usld – легальний користувач, за котрого видає 
себе людина, що автентифікується (( )  ( ));d dUsl Us Usl Usl∈ ∧ ∈  Usb – 
порушник, тобто людина, яка не зареєстрована в даній системі, але 
намагається отримати до неї доступ  (( )  ( )).Usb Us Usb Usl∈ ∧ ∉  

Робота розробленої системи АК, як і будь-якої біометричної системи 
розпізнавання, складається з двох етапів: 1)накопичення бази даних 
навчальних зразків (БДНЗ) РП всіх користувачів системи; 2)розпізнавання 
образів, на основі накопичених раніше зразків. Для розпізнавання в БДНЗ 
необхідна наявність хоча б декількох сотень навчальних зразків почерку для 
кожного користувача ІС. Для реалізації даного методу розпізнавання образів 
був обраний один з найбільш ефективних механізмів вирішення даної задачі – 
нейронні мережі. В даній роботі процес розпізнавання користувачів за їх РП, 
запропоновано розділити на два раунди: 1)розпізнавання ключової фрази 
(КФ), що написана; 2)розпізнавання стилю написання КФ. В першому раунді 
аналізується наступна множина ознак почерку людини: At1={Xt1,Yt1,TPt1,Xt2, 
Yt2,TPt2,…,Xta,Yta,TPta,…,Xtv,Ytv,TPtv}; де Xta, Yta, TPa – значення координат X і 



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 23 ~ 

Y та тип a-ої точки зображення відповідно;  1, ;a v=  v – кількість точок, чиї 
характеристики передаються з пристрою з сенсорним екраном. В другому 
раунді аналізується наступна множина ознак почерку людини: At2={TPt1,Pt1, 
Ut1,TMt1,Vt1,TPt2,Pt2,Ut2,TMt2,Vt2,…,TPta,Pta,Uta,TMta,Vta,…,TPtv,Ptv,Utv,TMtv,Vt, 
PL,KT,KU,CH, KP}; де Pta– тиск, з яким людина натискає ручкою (чи іншим 
подібним пристроєм) на сенсорний екран під час написання a-ої точки; Uta – 
кут зміни напрямку написання при написанні a-ої точки; TMta – час, який 
пройшов від початку написання символу до створення a-ої точки;  Vta – 
швидкість переміщення ручки від попередньої точки в a-у точку; PL – площа 
зображення символу; KT – кількість точок символу, що аналізуються під час 
розпізнавання; KU – кут нахилу символу; CH – частота точок, що зафіксовано 
системою; KP – кількість повторів точок в зображені (точок, що створені 
підряд, з однаковими обома координатами). 

Для ефективної роботи системи, що розроблена, доцільно розділити 
зображення КФ на зображення окремих символів. Також доцільно для 
розпізнавання аналізувати характеристики не всіх точок зображення, а тільки 
найбільш вагомих – контрольних точок. В роботі виділені три типи контрольних 
точок: 1) початкові та кінцеві точки кожної лінії; 2) кутові точки ліній; 3) точки 
перетинання ліній. Також в роботі виділені наступні п’ять типів помилок, що 
можуть виникнуть при написанні КФ на пристрої з сенсорним екраном: 
1) послідовність точок з нульовим тиском (крім першої подібної точки з кожної 
послідовності); 2) випадкові точки зображення (невелика кількість); 3) повтори, 
тобто послідовність точок, що йдуть підряд, у яких значення координат по обом 
осям (X і Y) не змінилися (крім випадку, коли у одній з точок нульовий тиск); 
4) випадкові невеликі загини (зазвичай, з гострим кутом) на початку ліній; 
5) неякісний зразок, який відкидається через неможливість розбивки зображення 
КФ на задану кількість зображень символів. Перед певними етапами роботи 
розробленої системи АК, необхідна деяка корекція даних. В роботі виконувалася 
корекція наступних трьох типів: 1) посимвольний поворот зображень символів 
для нормалізації кута нахилу їх осей координат; 2) посимвольний зсув 
зображень кожного символу в центр робочої області обраного розміру; 
3) посимвольне пропорційне масштабування зображень кожного символу на всю 
робочу область обраного розміру. 

Висновки. Для програмної реалізації системи, розроблено метод АК ІС за їх 
РП, котрий складається з наступних етапів: 1) формування множини ознак РП 
користувачів ІС; 2) налаштування параметрів, які є найбільш критичними при 
АК ІС за їх РП; 3) реєстрація користувачів ІС, тобто  формування БДНЗ 
користувачів ІС та видалення помилок 1-го типу; 4) видалення помилок 2,3,4 
типів; 5) розділення зображення КФ на зображення окремих символів та 
видалення помилок 5-го типу; 6) корекція даних, які будуть використовуватись 
для розпізнавання зразків РП користувачів ІС; 7) формування множини 
контрольних точок; 8) виконання першого раунду АК ІС за їх РП, а саме 
розпізнавання КФ, що написана; 9) виконання видалення певних типів 
помилок та типів корекції, яке необхідне для реалізації другого раунду АК ІС 
за їх РП; 10) виконання другого раунду АКІС за їх РП, а саме розпізнавання 
стилю написання КФ.  
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Використання моделі багаторівневої системи доступу 
УДК 004.274:004.056 Олександр Суліма1, Антон Маметов 

ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 1rfitfo@gmail.com 

Мета дослідження полягає у вирішенні науково-прикладної задачі 
побудови інформаційних засобів захисту даних в інформаційних системах [1] 
на основі використання багаторівневої системи надання повноважень 
користувачам [2].  

Дворівнева модель надання повноважень на використання даних різних 
рівнів конфіденційності функціонує наступним чином. На першому рівні 
надання повноважень відповідна система аналізує повноваження користувача, 
який звертається до системи для отримання даних. Перевіряються 
ідентифікаційні дані користувача та дані, що визначають його право на доступ 
до даних певних рівнів конфіденційності. Користувач, який звертається до 
системи, крім власних даних, повинен надати системі відомості про задачу, 
для розв’язання якої потрібні відповідні дані. У випадку, коли дані, за якими 
звернувся користувач, відносяться до вищих рівнів конфіденційності і не 
повинні надаватися користувачу, то система надання повноважень переходить 
на другий рівень. На цьому рівні функції користувача виконує прикладна 
задача, що була представлена користувачем – фізичною особою, і в цьому 
випадку така задача називається користувачем – задачею. На цьому рівні 
система надання повноважень проводить аналіз параметрів інформаційних 
запитів задачі і на його основі приймає рішення про можливість надання даних 
задачі або ж приймає рішення щодо забезпечення умов, які гарантують 
можливість вирішення зазначеної задачі. Важливим аспектом функціонування 
системи надання повноважень на другому рівні є те, що користувач – фізична 
особа не має можливості впливати на прийняття системою рішення щодо 
надання повноважень на отримання даних задачею або сприяти забезпеченню 
можливості розв'язання цієї задачі. Це означає, що під час роботи з даними 
високого рівня конфіденційності у користувача відсутня можливість вплинути 
на розв'язання задачі, виходячи з певних суб'єктивних факторів чи інших 
причин, які можуть мати відношення до нього. 

На другому рівні надання доступу відповідна система може виконувати 
цілий ряд функцій із забезпечення процесу розв'язання прикладної задачі. Для 
реалізації таких функцій система надання повноважень аналізує дані про 
предметну область інтерпретації, яку вона обслуговує. Прикладом однієї з 
можливостей із забезпечення розв’язання прикладної задачі може слугувати 
наступна можливість системи. Для обраного рівня конфіденційності даних 
система містить алгоритми, якими можуть перетворюватися відповідні дані. 
Система надання повноважень обирає алгоритм перетворення даних, який 
найбільшою мірою відповідає фрагменту алгоритму, що реалізується в задачі і 
призначений для перетворень цих даних, за якими звертається задача, та за 
результатами чого здійснює відповідні перетворення даних. Завдяки цьому 
система не передає дані задачі, а передає їй результат перетворення 
відповідних даних, який має рівень конфіденційності нижчий, ніж рівень 
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конфіденційності даних, які перетворювалися. Цей підхід ґрунтується на тому, 
що дані відповідного рівня конфіденційності можна перетворювати тільки 
обмеженою кількістю алгоритмів. Це обмеження встановлюється на основі 
аналізу інтерпретації відповідних даних у предметній області інтерпретації, 
яку обслуговує відповідна інформаційна система. 

Для реалізації процесу побудови багаторівневої моделі надання 
повноважень водиться ряд положень, які визначають умови використання 
відповідної системи. Прикладом такого положення є вимога, яка стосується 
необхідності інтерпретації даних, які використовуються прикладними 
задачами, які узгоджуються з інтерпретаціями компонентів, що входять до 
складу предметної області інтерпретації, та обслуговуються інформаційною 
системою. Доводяться твердження про обмеженість множини критичних 
ситуацій та аномалій, які можуть виникати в предметній області інтерпретації 
інформаційної системи. Доводяться також твердження про те, що система 
засобів, які використовуються системою надання повноважень на 
використання відповідних даних, є повною відносно задач. У роботі 
приймається, що необхідність тих чи інших рівнів конфіденційності даних 
визначається можливим рівнем втрат. До цих втрат може призвести 
використання результатів розв'язання, які отримані несанкціонованими 
прикладними задачами. Використання цих результатів може відбуватися лише 
в предметній області інтерпретації інформаційної системи. 

Важливим компонентом системи надання повноважень є система 
прийняття рішень, використання якої дозволяє співпрацювати з прикладною 
задачею, яка потребує даних, що мають найвищі рівні конфіденційності. 
Оскільки необхідний рівень конфіденційності даних визначається рівнем 
втрат, до яких може призвести використання результатів, отриманих 
несанкціонованими задачами у відповідній предметній області інтерпретації, 
що використовує відповідні дані, то можливість пониження рівня 
конфіденційності даних, при використанні результатів розв’язання 
санкціонованих задач, може призвести до підвищення рівня безпеки 
інформаційної системи, що безпосередньо пов'язана з безпекою процесів, які 
відбуваються в предметній області інтерпретації цієї інформаційної системи. 
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Fake News та захист інформації 
УДК 004.046.8249 Томайли Дмитро 
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В наш час існує велика кількість різноманітних наукових праць на тему 
захисту інформації. Частина цих робіт суто теоретична, інша частина є 
основою комерційних продуктів захисту інформації. Але, всі вони 
фокусуються на кінцевій проблемі, такій як: захист корпоративного веб 
додатку, листування, мобільного пристрою, інтелектуальної власності та інше. 
Не існує всебічного та універсального засобу захисту інформації, який б зміг 
надати захист від будь-яких векторів атак.  

Провівши всебічний аналіз проблематики захисту інформації в 
корпоративному сегменті ринку, було проведено декілька вузьких досліджень 
кінцевих проблем (результати досліджень можна знайти у збірнику матеріалів 
IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку 
науки» від грудня 2018 року (ISBN 978-617-7640-39-3)). Під час досліджень 
було виявлено, що не існує проблеми реалізації додатку, який дозволить 
зловмиснику отримати несанкціонований доступ до будь-якої інформації. 
Також, під час дослідження, в якості перевірки концепції (POC), були 
розроблені тестові додатки, які дозволяють отримати необхідну інформацію. І 
отримати цю інформацію стало можливим, навіть якщо були застосовані всі 
можливі засоби захисту від несанкціонованого доступу до інформації. Таким 
чином вдалося, не тільки перевірити можливість отримати несанкціонований 
доступ до інформації, але й довести, що реалізація подібних шкідливих 
програмних засобів не потребує великих затрат часу або ресурсів.  

Серед висновків проведеного аналізу та досліджень можна виділити 
наступне: 1) складність сучасних програмних засобів дуже велика, тому 
завжди можна знайти вразливість, яку можна використати для 
несанкціонованого доступу до інформації; 2) розвиток сучасних додатків 
призводить до використання все більшої кількості вже готових 
алгоритмів\бібліотек\фреймворків, що унеможливлює перевірку всього 
вихідного коду кінцевого додатку; 3) виходячи зі складності та, практично, 
неможливості надати всебічний захист, необхідно частково змінити концепцію 
підходу до захисту інформації. 

Якщо проаналізувати найбільші фінансові втрати корпорацій, спричинені 
витоками інформації, за останній час, то можна прийти до висновку, що 
найбільші фінансові та репутаційні втрати спричинені не самим витоком 
інформації або використанням цієї інформації, а безпосередньо самою новиною 
про факт витоку або факту нецільового використання додатку\сервісу. Серед 
найгучніших прикладів можна навести: 1) перетворення Big 5 у Big 4, де одна з 
5-х великих аудиторських компаній практично припинила своє існування 
завдяки чуткам, що відбувся виток інформації про банкрутство компанії, 
спричинене розслідуванням комісії по цінним паперам та біржам; 2) падіння 
ціни акцій компанії Facebook, завдяки чуткам про виток інформації, під час 
розслідування про причетність компанії до перешкоджання або маніпуляцію  
волевиявлення громадян США під час виборів президента країни; 3) падіння 
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ціни акцій компанії Intel, завдяки витоку інформації про приховування 
інформації щодо знайдених в 2018 році вразливості «Meltdown» та «Spectre». Як 
можна побачити, сам виток інформації, навіть в тих випадках коли він мав місце, 
не спричинив істотних втрат, на відміну від недостовірної інформації про 
компанію або обставини розслідувань, призвела до великих фінансових та 
репутаційних втрат. При чому, можна переконатися, що наслідком репутаційних 
втрат є фінансові втрати, не тільки на прикладі корпорацій. Цю залежність легко 
знайти і по відношенню до цілих країн, таким прикладом може бути Російська 
Федерація, коли чутки про санкції призводять до більш суттєвих фінансові 
втрат, ніж самі санкції. 

Важливо підкреслити, що в наш час недостовірна інформація більш 
шкідлива, чим несанкціонований доступ до інформації. Таким чином, 
необхідно продовжувати дослідження, безпосередньо, у напрямку виявлення 
недостовірної інформації завдяки автоматизованим технічним засобам. 

Провівши аналіз існуючих алгоритмів контекстного аналізу текстової 
інформації, можна сказати, що найбільш цікавою, для подальшого 
дослідження,  є використання згорткових нейронних мереж (ЗНМ). Під час 
аналізу також було проведене порівняння точності класифікації реакції людей 
на новину у вигляді відгуків користувачів відомої соціальної мережі 
(позитивна або негативна реакція). Порівняння ЗНМ з так званим «нейронним 
мішком слів» (NBoW), який  найчастіше використовується для подібного 
аналізу, можна зайти у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняння точності розпізнавання реакції користувачів 

Алгоритм Точність класифікації 
NBoW 65.3% 
ЗНМ, ручний підбір ознак 77.5% 
ЗНМ, кращій результат 83% 

Як можна побачити, ЗНМ має досить високу точність на поточній виборці 
та при очікуваному простому результаті (1 – позитивна реакція, 0 – нейтральна 
реакція, –1 – негативна реакція). При зростанні складності текстів у тестовій 
виборці для обох алгоритмів значно падає точність класифікації. 

Висновком з проведеного дослідження є необхідність вдосконалення 
внутрішніх алгоритмів реалізації роботи ЗНМ, які потребують додаткового 
дослідження. Але вже зараз можна виділити основні моменти: 1) ЗНМ значно 
виграє у складності реалізації, порівнюючи з іншими алгоритмами нечіткої 
логіки; 2) Необхідно аналізувати текст цілими реченнями або групами речень 
тому, що в сучасних мовах багато речових оборотів, які не повинні 
розглядатися буквально, наприклад, в залежності від контексту фразеологізми, 
на кшталт «piece of cake», «Проще пареной репы» та «простіше простого» 
система буде сприймати невірно. На поточний момент дослідження можна 
стверджувати, що необхідний ступінь точності, в загальному випадку, 
можливо буде досягнути лише шляхом комбінації різноманітних алгоритмів 
нечіткої логіки. Наприклад, комбінації експертної системи та ЗНМ, де 
експертна система дозволить первинно надати інформацію про тлумачення 
речових оборотів, а нейронна мережа, в свою чергу, дозволить надати 
необхідну класифікацію.  
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Wavelet transforms for web server load calculating 
УДК 681.3.06 Kostiantyn Radchenko1, Oleh Tereikovskyi2 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 
1radche001@gmail.com, 2tereikovskal@ukr.net 

The study established that the challenges of using the wavelet transformation 
theory are primarily related to the choice of basis wavelet type, parameters of which 
shall be adapted to the application conditions in a particular forecasting system.  

A new basis wavelet type selection method, which is most effective for web 
server load parameters forecasting, has been proposed. This method is based on a 
series of conditions and criteria to achieve significant effectiveness for the given 
forecasting task by choosing a basis wavelet type.  

Also, simulation modelling based on the web server request statistics collected 
by the authors in a Ukrainian university has shown that the method allows selecting 
the basis wavelet type, which ensures the approximation error level similar to that of 
the modern web server load forecasting systems. The possibility to avoid long-term 
simulation modelling typically used for basis wavelet type selection is a significant 
advantage of the proposed method for wavelet model development.  

Prospects for further research are related to the refinement of the effectiveness 
criteria calculation process and improvement of the proposed method by developing 
a basis wavelet parameters calculation procedure. 

The goal of the study is to develop a new basis wavelet type selection method, 
which is most effective for web server load parameters forecasting. 

Table 1 
Basis wavelet type effectiveness criteria 

N Description 
1 Redundant information present in wavelet coefficients 
2 No redundant information present in wavelet coefficients 
3 Fast wavelet transform can be applied 
4 Infinite regularity present 
5 Random regularity present 
6 Basis function is symmetrical 
7 Basis function is asymmetrical 
8 Basis function is orthogonal 
9 Scaling function present 
10 Full signal recovery is possible 
11 Basis function is compact 
12 Basic function geometry is similar to analysed process geometry 

The basis wavelet type selection method being developed is based on the 
following provisions: 1) Criteria for selecting the most effective basis wavelet type 
should reflect the extent of its suitability for the given forecasting task; 2) The k-th 
criterion for determining the most effective basis wavelet type means the degree, in 
which this type of wavelet fulfils the k-th requirement of the forecasting task; 

mailto:radche001@gmail.com
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3) Calculation of the i-th basis wavelet type effectiveness can be represented in the 
following form 

( )∑
=

=

K

k
kki irR

1
α     (1) 

where Ri is the index of the integral effectiveness of the i-th basis wavelet type, rk(i) 
is the k-th effectiveness criterion of the i-th type of the mother wavelet, αk is the 
weight coefficient of the k-th effectiveness criterion, K is the number of 
effectiveness criteria; 4) The most effective basis wavelet type is determined by the 
expression 

{ }Ieff RR max=
   (2) 

where {R}I is the set of parameters of basis wavelet types integral effectiveness, I is 
the cardinal of the set. 

 
Fig.1. The results of the analysis of tested wavelet types. Web server traffic wavelet spectrum 

Therefore, the results of the experiments confirm the possibility of applying the 
developed method, the prospects for improvement of which lie in refining the 
calculation of effectiveness criteria and their weights. In addition, the proposed 
method can be further elaborated in basis wavelet parameters calculation. 

It has been shown that a promising way of web served load forecasting systems 
development is improving their mathematical background by using modern 
frequency-time signal analysis methods based on the wavelet transformation theory.  

The conducted analysis suggests that application of wavelet transform theory is 
a promising approach for increasing effectiveness of web server load forecasting 
systems. However, at the same time, the wavelet transform theory suggests that the 
wrong choice of these parameters can greatly reduce the effectiveness of the 
forecasting system. 
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Експериментальне дослідження методу виявлення та ідентифікації 
інформаційно-психологічного впливу 

УДК 621.395.7 (043.2) Владислав Гріга, Андрій Гізун 

Національний авіаційний університет, gsmgrey1@gmail.com 

У період інформаційної війни важливим питанням є вчасне виявлення та 
ідентифікація інформаційно-психологічного впливу. Нами було розроблено 
відповідний метод, який складається із шести етапів: 1) формування множини 
методів інформаційно-психологічного впливу та множин базових 
характеристик; 2) формування зв’язок базових характеристик з методами 
інформаційно-психологічного впливу; 3) формування еталонів нечітких 
параметрів; 4) формування множини евристичних правил; 5) фазифікація 
параметрів, що моніторяться з метою виявлення інформаційно-психологічного 
впливу; 6) обробка поточних значень ідентифікуючих параметрів і 
формування результату 

Метою даної роботи є експериментальне дослідження методу виявлення 
та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу. 

На основі методу виявлення інформаційно-психологічного впливу 
розроблений програмний засіб «СВІПВ v.1.0» в розробницькому середовищі 
1С Підприємство 8.3. До складу програмного забезпечення входять об’єкти 
типу «Довідники» («Множина ідентифікуючих параметрів», «Ідентифікуючі 
параметри», «Терми лінгвістичних зміних», «Інтервали», «Види ІПКС», 
«Лінгвістичні ідентифікатори можливості реалізації ІПКС») та «Документи» 
(«Формування еталонів», «Набори евристичних правил», «Оцінка поточного 
стану середовища»). В ньому моделюються ситуації під час виникнення 
інцидентів.  

У якості середовища розробки програмних засобів обрано технологічну 
платформу 1С: Підприємство 8.3. Технологічна платформа надає об'єкти 
(даних і метаданих) і механізми управління об'єктами. Об'єкти (дані та 
метадані) описуються у вигляді конфігурацій. Сама платформа не є 
програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, а слугує 
фундаментом для розробки та роботи прикладних рішень. 

Експеримент проводився 25 листопада 2018 року, коли відбувалися події в 
Керченській протоці та Чорному морі, коли російський Чорноморський флот 
атакував катери та кораблі Військово-морських сил України в Керченській 
протоці та Чорному морі. У цей день новини про подію надходили 
надзвичайно часто та з різноманітних джерел, серед яких ключовими були – 
«Еспресо», «5 канал», «24 канал», «Старана.ЮА» та ін.. Наведемо приклад 
статті на Інтернет-порталі «Українська правда», що була опублікована 25 
листопада 2018 року о 21.46 із заголовком: «Російські служби затримали три 
судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України».  

Про це ввечері 25 листопада повідомили на «Українському мілітарному 
порталі» Міноборони України. 

«2 МБАКа та рейдовий буксир захоплено росіянами», – йдеться у 
повідомленні.  
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У прес-центрі командування ВМС ЗС України згодом уточнили, що малі 
броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» вражені вогнем 
противника та втратили хід. 

«Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі 
захоплені спецназом РФ», - повідомили у ВМС». 

Згідно визначеним ідентифікуючим параметрам та категоріями ІПВ було 
промодельовані 100 станів контрольованого середовища з різними поточними 
значеннями заданих параметрів. Серед них 31 моделюють стани, характерні 
для певних ІПВ з заданої множини. Для контролю середовища було задіяно 
162 правила. Кожен змодельований стан визначається 3 поточними 
значеннями параметрів, що знімаються кожні 10 с протягом 5 хв. На рис. 1 
представлено таблицю даних статистики та таблицю згрупованих даних. 

 

 
Рис. 1. Дані статистики та згруповані дані 

У результаті експерименту було виявлено три методи інформаційно-
психологічного впливу – «Маніпулювання», «Навіювання» та «Переконання». 
Результати виявлених методів представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу 25.11.2018 р. щодо 

подій в Чорному морі та Керченській протоці 

Вид інформаційно-психологічного впливу Кількість 
Маніпулювання 9 
Навіювання 5 
Переконання 5 
Дезінформація 0 
Пропаганда 0 
Рефреймінг 0 
Зараження 0 
Психологічна ізоляція 0 
Примус 0 

Отже, у результаті експерименту було експериментально досліджено метод 
виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу та 
розробленого, на його основі програмного засобу. 
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Аналіз наукових досліджень в сфері управління економічною 
безпекою підприємств туристичної сфери 

УДК 334.012 (043.2) Оксана Дуксенко 

Національний авіаційний університет, duksenkooksana@gmail.com  

Проблема управління економічною безпекою підприємств в умовах 
ринкової економіки постає надзвичайно гостро. Особливо це проявляється у 
відносно молодих сферах економіки України, таких як сфера туризму. 
Туристична галузь більшості розвинутих країн світу виступає помітним 
джерелом валютних надходжень до їх економіки.  

Метою даної роботи є критичний аналіз наукових досліджень в сфері 
управління економічною безпекою підприємств туристичної сфери. Для 
вирішення поставленої у роботі завдання автором було проаналізовано значну 
кількість вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій із означеної сфери. 

Наукове дослідження Г. О. Горіної присвячено систематизації науково-
понятійного апарату підприємств туристичної сфери та розробці сучасної 
класифікації туристичних підприємств, зокрема, автор вводить поняття 
«продуценти туристичного ринку»та комплексний туристичний продукт. 
Автором не дано визначення такого типу підприємств туристичної сфери як 
туристичні онлайн-агенства, що нині стрімко розвиваються та відіграють чи не 
ключову роль у цій сфері з поміж інших учасників ринку. Особливості 
формування механізму управління економічною безпекою підприємствам 
дослідженні М. Л. Оніщенко та Б. І. Сюркалом. Автори приходять до 
висновку, що ключова роль в забезпеченні економічної безпеки підприємств 
належить кадрам, проте персонал підприємства може бути джерелом всіх 
внутрішніх загроз економічній безпеці. Автори наголошують на тому, що 
методологічна база економічної безпеки окремих видів підприємств потребує 
подальшого удосконалення. Погоджуємося із авторами у цьому твердженні та 
наголошуємо на актуальності вирішення цих завдань для управління 
економічною безпекою окремих типів підприємств туристичної сфери.  

На думку М. Г. Реги на сьогодні ключовою особливістю розвитку сучасної 
туристичної сфери є поступова трансформація туристичних підприємств у 
міжнародні транснаціональні компанії корпоративного типу. Також подібна 
трансформація можливе проявлятися у вигляді утворення різних видів 
спільних підприємств чи асоціацій. Слід погодитися із цими твердженнями та 
висновками автора, проте автором не враховуються ті можливості які надає 
все більш глобалізований інформаційний простір та стрімкий розвиток цих 
технологій і у сфері туризму.  

У своєму науковому дослідженні львівські науковці С. В. Васильчак та С. 
С. Семак зосередили свою увагу на формуванні стратегії конкурентних 
переваг туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної 
безпеки. Авторами запропонована структурно-логічна схема досягнення 
конкурентних переваг туристичним підприємством, що дала змогу врахувати 
власні виробничі потужності підприємств так і змінність попиту на їх послуги 
у контексті забезпечення економічної безпеки. Незважаючи на загалом вірне 



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 33 ~ 

трактування авторами понятійного апарату та в цілому коректні висновки, за 
результатами проведеного дослідження, у пропонованому ними аналітичному 
інструментарії жодним чином не враховуються характерні особливості різних 
підприємств туристичної сфери, що є суттєвим недоліком.  

Як відзначає І. Зоря створення механізму забезпечення безпекового стану 
підприємства туристичної сфери повинно спиратися на ресурсне управління, 
інформаційне забезпечення та інноваційно-інвестиційну діяльність, що 
здійснюється у відповідності до змін макро-, мезо- та мікросередовища. 
Незважаючи на цікавий та оригінальний науковий доробок автора щодо 
вирішення окремих аспектів проблеми забезпечення економічної безпеки 
підприємств туристичної сфери, серед дієвих заходів протидії негативним 
впливам в діяльності підприємств туристичної сфери автором не враховано 
можливості інформаційної інтеграції та просування цього продукту 
провідними туристичними онлайн-агенствами України та світу.  

Наукові дослідження М. П. Денисенка стосуються визначення алгоритму 
побудови системи економічної безпеки туристичного підприємства. Автор 
відзначає, що формування системи економічної безпеки підприємств 
туристичної сфери є не лише бажаною, але й абсолютно необхідною 
складовою менеджменту в умовах глобалізації та динамічних змін. Цікавою є 
позиція автора щодо врахування впливу суспільних організацій на економічну 
безпеку туристичних підприємств, крім цього автор вважає що комплексну 
туристичну послугу формують в тому числі і контрагенти, що надають 
транспортні послуги.  

Як зазначають І. А. Маркіна та В. М. Маховка відсутність прозорої 
процедури ліцензування, а також належного контролю та регулювання з боку 
держави декілька років тому спряло масовому банкрутству недобросовісних 
підприємств туристичної галузі та спряло виникненню нетривалої кризи у цій 
сфері. Також автори наголошують на тому, що розгляд загроз має бути 
пов’язана із процесами господарювання, а також із сферами діяльності, 
ресурсами та витратами підприємств. Проведене авторами дослідження є 
надзвичайно актуальним, проте авторами здійснено лише узагальнене 
визначення загроз та небезпек підприємств туристичної сфери, без їх детальної 
класифікації. Врахування особливостей формування загроз та небезпек є 
просто життєво необхідним у зв’язку із їх значною різнотипністю туристичних 
підприємств.   

У процесі проведення наукового дослідження Н. М. Стручок, І. Р. Удуд та 
О. М. Вівчарук визначили, що становлення фінансово-економічної безпеки 
туристичних підприємств в сучасних умовах вимагає пошуку інструментів, які 
враховують можливості швидкої адаптації до змінних умов зовнішнього 
середовища. Цікавими є напрацювання авторів щодо покращення та захисту 
іміджу туристичних підприємств через формування лояльності до бренду. 

За результати здійсненого аналізу наукових досліджень в сфері управління 
економічною безпекою підприємств туристичної сфери було виявлено, що 
практично не досліджені науково-практичні аспекти цієї проблеми у 
туристичних онлайн-агенствах.  
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Заходи захисту навігаційної інформації в  
мережевих супутникових системах 

УДК 004.451.64(043.2) Валеріян Швець1, Тетяна Мелешко2 

Національний авіаційний університет,1hvan@nau.edu.ua, 
2sorokunnet@ukr.net 

В мережевих супутникових системах (МСС) одним із сегментів є глобальні 
навігаційні супутникові системи (ГНСС) GPS, ГЛОНАСС, GALILEO. Однак 
при експлуатації приймальних пристроїв ГНСС апаратури споживачів 
виявилися факти їх схильності до кіберзагроз - jamming і spoofing, що 
позначається на доступності і цілісності навігаційних даних. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується все більш широким 
використанням координатно-часового забезпечення (КЧЗ), що становить 
основу ефективного функціонування багатьох галузей економіки і є 
найважливішою частиною сучасних транспортних систем, цифрових систем 
телекомунікації, енергетики, фінансової і банківській сфері, систем управління 
військами і високоточною зброєю, які відносяться до об'єктів критичної 
інфраструктури. 

Зосередимося на об’єктах критичної інфраструктури цивільного сектора, 
які отримують від ГНСС наступну інформацію: 

• енергетика – інформація від ГНСС про час; 
• телекомунікації – інформація від ГНСС про час та позицію; 
• транспорт – інформація від ГНСС про час та позицію; 
• фінанси і банківська сфера – інформація від ГНСС про час. 
Основу КЧЗ складають ГНСС, які представлені в даний час СРНС 

ГЛОНАСС (Росія) і GPS (США). Європейське співтовариство створює для цих 
цілей свою СРНС GALILEO. Використання глобального координатно-
часового поля, створюваного ГНСС, дозволяє визначити положення будь-
якого користувача в просторі з точністю до одиниць метрів і час з точністю до 
десятків і одиниць наносекунд в будь-якій точці Земної кулі і навколоземного 
простору в будь-який момент часу і в будь-яку погоду. 

Принципово новою вимогою до ГНСС із боку транспортних споживачів є 
забезпечення цілісності, доступності і стійкості навігації, у першу чергу, 
забезпечення стійкості роботи систем безпеки руху в умовах jamming. Інші 
фактори забезпечення стійкості, а саме робота в умовах ненавмисних 
радіозавад, споконвічно враховані при розробці й розгортанні систем ГНСС і 
новизни не представляють. Стійкість роботи в умовах відмов супутників і 
наземних об'єктів систем ГНСС також представляє спеціальний предмет 
досліджень.  

Приймачі споживачів навігаційної інформації ГСНС, які застосовуються на 
об'єктах критичної інфраструктури, потенційно піддані впливу jamming 
(організованих завад, котрі впливають на цілісність і доступність інформації 
ГНСС), тому що низька потужність сигналу від супутника, вона складає всього 
10-16 Вт або мінус160 дБ/Вт, на поверхні Землі. Jamming приводить до 
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неможливості виявлення сигналу й до зриву його супроводу, до захватів 
неправильних сигналів і до помилок виміру навігаційних параметрів. 

Важливою науковою проблемою є захист від навмисних завад. Захист від 
навмисних завад поділяється на два напрямки: 

– анті-jamming –  захист від силового придушення (порушення доступності 
та цілісності інформації ГНСС); 

– анті-spoofing – захист від інтелектуального придушення (порушення 
цілісності інформації ГНСС). 

Ці два напрямки являють собою незалежні наукові проблеми, які 
вимагають різних напрямків наукових досліджень. 

Напрямки по компенсації перешкод даються в документах ІCАО і діляться 
на організаційні заходи та технічні заходи. 

В якості організаційних заходів що до забезпечення доступності до інформації 
ГНСС запропоновано проведення моніторингу доступності радіонавігаційного 
поля ГНСС в точці розташування радіоприймача сигналів ГНСС. 

Для проведення моніторингу доступності радіонавігаційного поля ГНСС 
розроблено радіоприймач з використанням технології SDR-радіо, якій є 
елементом дешевого, за ціною від 60$ до 400$, автономного автоматизованого 
комплексу радіомоніторингу та удосконалено імовірнісний метод оцінювання 
якості ЕМО в точці розташування радіоприймача сигналів ГНСС; 
удосконалено енергетичний метод оцінювання якості ЕМО в точці 
розташування радіоприймача сигналів ГНСС; на підставі удосконалених 
методів вперше розроблено метод оцінки рівня потужності електричного поля 
небезпечних сигналів в точці розташування радіоприймача сигналів ГНСС. 
Проведено експериментальні дослідження та порівняльний аналіз 
розробленого радіоприймача з використанням розробленого методу оцінки 
рівня потужності електричного поля небезпечних сигналів в точці 
розташування радіоприймача сигналів ГНСС. 

В якості технічних заходів пропонується найбільш перспективним метод 
управління ДС приймальної антени (зменшення чутливості або встановлення 
"0" ДС в напрямку джерела перешкод). Зменшення чутливості або 
встановлення "0" ДС в напрямку джерела завад це просторова-часова обробка 
сигналів (ПЧОС), яка реалізується в адаптивних антенних компенсаторах 
завад (ААКЗ). Перевага ПЧОС в наступному: 

− виграш в завадостійкості може бути вельми істотним; 
− не потрібне коригування самого приймача супутникової навігації. 
Адаптивні компенсатори завад будуються на основі антенних решіток і 

адаптивних методах управління діаграмою спрямованості, дуже часто ААКЗ 
називають адаптивні антенні решітки (ААР).  

Проведений аналіз дав підстави виділити найбільш дієві методи 
забезпечення цілісності і доступності інформації ГНСС при дії організованих 
завад серед котрих є застосування ААКЗ з використанням beamformer і nulling 
антен. 

Серед beamformer і nulling антен найкращим є ААКЗ з nulling-антеною. 
Тому актуальним на даний час є дослідження розробка і впровадження ААКЗ 
на базі nulling-антен.  
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Консолідація інформації в системі моніторингу ефективності 
використання енергоресурсів 

УДК 681.142                                               Олександр Богданов1, Борис Плескач2 

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, 
1a.m.bohdanov@gmail.com, 2bn.pleskach@gmail.com 

Ефективне управління ресурсами, в тому числі й інформаційними, на 
сучасному етапі розвитку економіки стає рушієм ефективної діяльності 
господарюючих суб’єктів. Управлінські рішення приймаються на основі 
своєчасної та достовірної інформації, джерелом якої виступають дані 
моніторингу виробничих технологічних систем. У процесі здійснення 
моніторингу саме застосування адекватних методів збору, консолідації та 
послідуючої обробки різнотипної технологічної інформації впливає на 
ефективність прийняття рішень. 

Метою даної роботи є розробка технології  консолідації інформації про 
режимні параметри експлуатації обладнання для отримання оцінки  
ефективності використання енергетичних ресурсів в технологічній системі в 
процесі моніторингу. Технологія базується на залученні методів штучного 
інтелекту, пов’язаних з моделюванням правдоподібних міркувань на основі 
аналогій та прецедентів.  

Сучасний енергетичний менеджмент, побудований на основі циклу 
управління PDCA (Plan-Do-Check-Act), включає комплекс вимірювань, які 
проводяться з метою підтримки прийняття рішень. Для проведення таких 
вимірювань та аналізу їх результатів можуть використовуватись 
автоматизовані системи енергетичного моніторингу, побудовані на основі 
системи SCADA та споріднених з нею систем BAC, DCS, ERP, BMS, які 
дозволяють організувати у реальному масштабі часу обмін даними з 
контролерами обліку витрат енергоносіїв та технологічних параметрів з метою 
визначення базового рівня та лімітів споживання, прогнозування витрат, 
економії ресурсів, їх архівування та відображення в зручній формі. Інші відомі 
автоматизовані системи контролю і комерційного обліку енергоресурсів, такі 
як  АСКОЕ, ЛУЗОД, роблять прозорим облік усіх видів енергоресурсів по усім 
ланкам виробництва.  

Для розбудови системи оперативного моніторингу енергетичного стану 
технологічного обладнання доцільно застосувати метод міркувань на основі 
консолідації технологічної інформації у формі  прецедентів. Така система 
утворюється з використанням математичної моделі  прецедентів 
енергоспоживання та програмно-апаратних засобів реалізації прецедентного 
методу прийняття рішень в системі оперативного моніторингу. Передумовами 
використання методу консолідації прецедентів є те, що, по-перше, режими 
енергоспоживання підпорядковані принципу регулярності, тобто подібні 
режими роботи обладнання мають подібне енергоспоживання на однакових 
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проміжках часу, і, по-друге, завдання, які вирішує система моніторингу, мають 
тенденцію до повторення. 

При оперативному моніторингу технологічна інформація консолідується  у 
формі структури, що складається з опису факторів впливу, діючих на момент 
активізації прецеденту, питомого енергоспоживання, яке відповідає  даним  
факторам впливу, та оцінки технічного стану обладнання при такій ситуації. 
Зважаючи на це, можна дати наступне формальне визначення прецеденту в 
автоматизованій системі енергетичного менеджменту: це трійка 〈X, Е, D〉, яка   
складається з вектору визначальних параметрів (факторів впливу) X,  
пов’язаного з ними питомого енергоспоживання Е і ймовірного діагнозу 
технічного стану D. Дані в системі енергетичного моніторингу подано  
множиною прецедентів енергоспоживання: 

{C} = {〈Х1 , Е1, D1 〉, 〈Х2 , Е2, D2 〉, …, 〈Хn , Еn, Dn 〉}. 
Таким чином, якщо задано деякий режим роботи з визначальними 

параметрами Хj, подібними до параметрів Хi вже відомого прецеденту Cі = 
〈Хi, Еі, Dі〉, можна очікувати, що Еі  є приблизним питомим 
енергоспоживанням при роботі обладнання в режимі Хj. Крім того, чим 
ближча ситуація Cj до ситуації Cі, тим вірогідніше, що питоме 
енергоспоживання Еі є вирішенням ситуації Cj.  

Система обчислювального оперативного моніторингу, що побудована на 
основі методу консолідації та аналізу прецедентів, є структурою, яка має 
вигляд 〈М, Р, К〉, де М – база зберігання прецедентів, Р – метрика прецедентів, 
К – база знань про обладнання, що піддається моніторингу. Функціонування 
технологічного об'єкта можна описати послідовністю станів 
енергоспоживання, які змінюють один одного і задаються набором 
різноманітних експлуатаційних параметрів об'єкту і питомим 
енергоспоживанням.  

Узагальнений прецедент C енергоспоживання має наступний формат: 

C = �

𝑀𝑀(𝑋𝑋1п),𝑀𝑀(𝑋𝑋1к) … ,   𝑀𝑀(𝑋𝑋𝑛𝑛п), 𝑀𝑀(𝑋𝑋𝑛𝑛к) ;
  𝐷𝐷(𝑋𝑋1),   … ,   𝐷𝐷(𝑋𝑋𝑛𝑛); 
 𝑟𝑟(𝑋𝑋1),   … ,   𝑟𝑟(𝑋𝑋𝑛𝑛); 

 Р,      τ,     𝑆𝑆

� , 

де: M(X1п), …, M(Xnп) – математичні очікування початкових точок 
розладнання  факторів впливу X1, …, Xn;   

M(X1к), …, M(Xnк) – математичні очікування кінцевих точок розладнання 
факторів впливу X1, …, Xn;   

D(X1), …, D(Xn) – статистична дисперсія факторів впливу X1, …, Xn;  
r(X1), …, r(Xn) – коефіцієнти автокореляції факторів впливу X1, …, Xn; 
Р – усереднена потужність енергоспоживання за період дії прецеденту;  
τ – тривалість прецеденту;  
S – ймовірний діагноз технічного стану, 
Запропонована модель консолідації інформації, яка характеризує фактори 

впливу на процес енергоспоживання, дозволяє не тільки визначити  поточну 
енергоефективність обладнання, а й оцінити обсяги втрат або економії енергії 
в процесі його експлуатації. 
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Методи відновлення десяткового числа за його залишками на 
основі операції додавання 
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Наталя Стефурак4 

Тернопільський національний економічний університет, 1kasyanchuk@ukr.net, 
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Галицький коледж ім. В. Чорновола, 4nat.stefurak@gmail.com 

Відновлення десяткового числа по його залишках є важливим результатом 
для сучасної алгебри і теорії чисел. Така взаємно однозначна відповідність на 
практиці дозволяє працювати не з багаторозрядними числами, а з наборами 
залишків, які є менші від вибраних основ або модулів системи. Крім того, 
обчислення можна виконувати паралельно по кожному залишку. Дана система 
має безліч застосувань в сучасних криптографічних алгоритмах, наприклад, в 
шифрах Віженера та Рабіна. В криптосистемі RSA шукаються залишки від 
ділення на велике число, яке є добутком двох простих чисел. Відповідно, 
обчислення можна здійснювати за модулем цих простих множників, які мають 
вдвічі меншу бітову довжину. Тому розробка методів та алгоритмів, які 
дозволяють зменшити часову складність при відновленні десяткового числа за 
його залишками є на даний час актуальною задачею. 

Відомо, що будь-яке ціле невід’ємне десяткове число N можна представити 
у вигляді залишків bi від ділення на натуральні попарно взаємно прості числа 
рі, які називаються модулями:  

bi=N mod pi .   (1) 

При виконанні умови ∏
=

=<
k

i
ipPN

1
, де k - кількість модулів, згідно 

китайської теореми про залишки (КТЗ) число N можна однозначно відновити 
за такою формулою: 

PbPmN
k

i
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де 
i

i p
PP = , iii pPm mod1−= . 

Ще одним способом відновлення десяткового числа по його залишках є 
алгоритм Гарнера, згідно якого 

1211212110 ...... −−++++= in pppnppnpnnN ,   (3) 

де 0≤ni<pi+1, 
( )

1
21
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i p

ppp
pppnpnnbn , i=0, 1, …, k-1. 

Недоліками розглянутих вище методів є неможливість їх розпаралелення 
(або строго послідовна структура), виконання операцій над багаторозрядними 
числами (зокрема, обчислення залишку за модулем Р), та необхідність 
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знаходження мультиплікативного оберненого елемента за модулем, методи 
пошуку якого характеризуються значною обчислювальною складністю.  

Тому метою даної роботи є розробка методу відновлення десяткового 
числа за його залишками на основі додавання добутку модулів з можливістю 
уникнення процедури пошуку мультиплікативного оберненого елемента та 
залишку за модулем Р.  

Запишемо вираз (1) у вигляді системи: 











=

=
=

.mod
......................

mod
mod

22
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kk pNb

pNb
pNb

   (4) 

Оскільки будь-яку конгруенцію a mod p =b можна представити у вигляді  
a = γp +b, де γ = 0, 1, 2, …, то до залишку b1 = N1 потрібно додавати модуль р1 
стільки разів, поки не буде виконуватись рівність N2 mod p2 =b2, де N2=N1+γ1p1. 
Далі необхідно додавати добуток р1р2, поки не буде виконуватись інша 
рівність N3 mod p3 =b3, де N3=N2+γ2p1р2. Даний процес продовжується до тих 
пір, поки не буде виконуватись останнє рівняння (4). Математично це 
записується так: 

N1=b1; 
N2= N1+γ1p1=b1+γ1p1; N2mod p2=b2; 

N3= N2+γ2p1p2=b1+γ1p1+γ2p1p2; N3mod p3=b3; 
  …………………………………………………  (5) 

Ni= Ni-1+γi-1p1p2…pi-1; Nimod pi=bi; 
………………………………………………… 
Nk=N=Nk-1+γk-1p1p2…pk-1; Akmod pk=rk. 

Слід відмітити, що даний метод подібний до алгоритму Гарнера, однак у 
ньому уникається пошук оберненого елемента за модулем для отримання 
відповідних коефіцієнтів. 

Для зменшення чисел, які використовуються у запропонованому методі, 
можна додавати не добуток модулів, а залишок цього добутку від ділення на 
відповідний модуль. Математичний запис даного методу виглядає таким 
чином: 

   N1=b1; р11=p1mod p2; 
(N1+γ1p11) mod p2 =b2; N2= N1+γ1p1; p12 =(p1p2) mod p3; 

(N2+γ2p12) mod p3 =b3, N3=N2+γ2p1p2; p13 =(p1p2p3) mod p4; 
  …………………………………………………       (6) 
(Ni-1+γi-1p1 i-1) mod pi=bi; Ni= Ni-1+γi-1p1p2p3…pi-1; p1i =(p1p2…pi) mod pi+1;  

………………………………………………… 
(Nk-1+γk-1p1 k-1)mod pk= rk; N=Nk=Nk-1+γk-1p1p2p3…pk-1. 

Отже, розроблені методи дозволяють уникати виконання складних 
операцій, зокрема, ділення з остачею і пошуку мультиплікативного оберненого 
елемента, та проводити обчислення над числами значно меншої розрядності в 
порівнянні з класичною КТЗ та алгоритмом Гарнера. При цьому результати 
проміжних обчислень не виходять за межі встановленого діапазону, що усуває 
необхідність виконання операції знаходження залишку за модулем Р.  



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 40 ~ 

Приховування даних в аудіофайлах методом LSB  
УДК 004.056.5:347.78(043.2) Андрій Петренко1, Валентина Телющенко2 

Національний авіаційний університет 1pab.05@ukr.net, 2valya_tel@nau.edu.ua 

Інформація є одним з найцінніших предметів сучасного життя. Одержання 
доступу до неї з появою глобальних комп’ютерних мереж стало неймовірно 
простим. Завдання надійного захисту авторських прав, прав інтелектуальної 
власності або конфіденційних даних (які в більшості випадків мають цифрової 
формат) від несанкціонованого доступу є однією з проблем, на вирішення якої 
приділяється багато уваги. У зв’язку з інтенсивним розвитком і поширенням 
технологій, які дозволяють за допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти 
та синхронно відтворювати різні типи сигналів (так звані мультимедійні 
технології), питання захисту інформації, представленої в цифровому вигляді, є 
надзвичайно актуальним.  

Одним із розповсюджених методів захисту прав власності на інформацію, 
захист інтелектуальної власності в області цифрової аудіо та відео індустрії 
являється метод вбудовування в аудіофайли невидимих міток, так званих 
цифрових водяних знаків (ЦВЗ) чи ідентифікаційних номерів з метою 
контроля за його розповсюдженням на основі стеганографічних методів. 
Одним із стеганографічних методів вбудовування ЦВЗ є метод LSB (Least 
Significant Bits, найменший значущий біт). 

Суть методу LSB полягає в заміні останніх значущих бітів у контейнері 
(аудіо або відеозапису) на біти приховуваного повідомлення. Різниця між 
порожнім і заповненим контейнерами повинна бути не відчутна для органів 
сприйняття людини. Застосовуючи звуковий сигнал шляхом заміни 
найменшого значущого біта кожної точки реалізації вибірки, представленої у 
вигляді двійкової послідовності можна внести значний об’єм інформації. 
Теоретично, пропускна спроможність стегоканалу складає 1 Кб/с на 1 кГц в 
каналі без перешкод, бітова швидкість передачі даних складає 8 Кб/с в 
послідовності, що оцифрована з частотою 8 кГц, і 44 Кб/с в послідовності з 
частотою дискретизації 44кГц. 

Вибір методу вбудовування інформації в звукові файли, використовуючи 
кодування НЗБ обумовлений тим, що молодші розряди цифрових відліків 
містять дуже мало корисної інформації. їх заповнення додатковою 
інформацією практично не впливає на якість сприйняття, що і дає можливість 
приховування інформації. 

Вбудовані ЦВЗ вносять незначні зміни в параметри аудіофайла, які майже 
не відчутні для слухової системи людини. Дана інформація вбудовується 
таким чином, щоб зловмиснику було неможливо її вилучити, значно не 
пошкодивши при цьому сам контейнер. 

Популярність LSB-методу обумовлена простотою його реалізації і 
можливістю приховувати у відносно невеликих файлах інформацію досить 
великого об’єму до того ж і пропускна спроможність даного методу достатня.  

Для вирішення поставленої задачі із захисту авторських прав 
аудіопродукції є можливе використання стеганографічного методу LSB. 
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Оцінювання негативних наслідків від витоку персональних даних 
УДК 004.056.5  Юрій Дрейс, Ірина Лозова1, Євгеній Педченко2 

Національний авіаційний університет 
1illozovaya@gmail.com, 2zhenia1398@gmail.com 

В 2018 році вступив у дію новий закон Європейського союзу (ЄС) про 
захист персональних даних (ПД) – GDPR (Загальний регламент про захист 
даних), який відрізняється від існуючих безпрецедентними штрафними 
санкціями за порушення норм захисту ПД в організаціях ЄС, у тому числі й з 
українським капіталом. Після введення GDPR під його дію вже потрапило 
багато суб’єктів, зокрема: госпіталь в Португалії сплатив 400 тис. €, після того 
як були відкриті ПД клієнтів; соціальні медіа Германії сплатили 20 тис. €, за 
збереження паролів у відкритому вигляді тощо. Навіть такі «гіганти», як 
Google та Facebook також змушені були сплатити відповідні штрафи (Facebook 
сплатив 1,42 млн. € за порушення правил безпеки сторінок осіб членів ЄС). 

Отже, можна зробити висновок, що на даному етапі для організацій, які 
здійснюють діяльність в просторі ЄС актуальним є питання відповідності 
нормам положень регламенту GDPR, можливості оцінити власні масштаби 
збитку у разі розголошення ПД та існуючі заходи забезпечення безпеки, щодо 
попередження витоку ПД. 

Метою роботи є розробка програмної моделі оцінки негативних наслідків 
від витоку ПД організації відповідно до положень регламенту GDPR. 

На основі проведеного аналізу регламенту GDPR визначено критерії та 
пропорції штрафів відповідно до статті 83(4,5) даного регламенту: 1) сумою до 
10 млн. € або до 2% від загального глобального річного обігу за попередній 
фінансовий рік  у випадку порушення однієї із статей: 8, 11, 25-39, 41, 42 та 43; 
2) сумою до 20 млн. € або до 4% від загального глобального річного обігу за 
попередній фінансовий рік у випадку порушення однієї із статей: 5, 6, 7, 9, 12-
22, 44-49, 58 та глави ІХ даного регламенту. 

Відповідно до статті 83 (2), кінцева сума штрафу визначається, враховуючи 
порушення однієї, декількох або всіх компонент даної статті, як-от: a) 
специфіка, ступінь тяжкості і тривалість порушення, зважаючи на специфіку, 
обсяг чи ціль відповідного опрацювання, а також кількість суб’єктів даних, які 
зазнали впливу, і рівень шкоди, заподіяної їм; b) навмисний або недбалий 
характер порушення; c) будь-які дії, вжиті контролером або оператором для 
зниження рівня шкоди, заподіяної суб’єктами даних; d) ступінь 
відповідальності контролера, зважаючи на технічні та організаційні 
інструменти, які вони застосовують відповідно до статей 25 і 32; e) будь-які 
належні попередні порушення з боку контролера або оператора; f) рівень 
співпраці з наглядовим органом для відшкодування порушення і скорочення 
можливих негативних наслідків порушення; g) категорії ПД, на які вплинуло 
порушення; h) спосіб, у який наглядовому органу стало відомо про порушення, 
зокрема, або, і якщо так, то якою мірою, контролер або оператор повідомив 
про порушення; i) якщо заходи, вказані в статті 58(2), було раніше призначено 
проти відповідного контролера або оператора щодо того самого питання, – 
відповідність цим заходам; j) дотримання затверджених кодексів поведінки до 
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статті 40 або затверджених кодексів поведінки відповідно до статті 42; k) будь-
який інший обтяжуваний або пом’якшувальний фактор, застосовний до 
обставин справи, як-от отримана фінансова вигода або витрати, яких вдалося 
уникнути, прямо чи опосередковано, від порушення. 

Для визначення порушення однієї з компонент, надається перелік питань з 
варіантами відповідей. Наприклад, для статті 83 (2a) передбачено наступні 4 
питання та варіанти відповідей на них: 1) Який був найвищий рівень 
класифікації втрачених даних? (публічна, комерційна, конфіденційна, цілком 
таємна, заборонена); 2) Яка була протяжність порушення? (менше тижня, 
тиждень – місяць, місяць – 6 місяців, 6 місяців – рік, більше року); 3) Як багато 
суб’єктів ПД постраждало? (менше 1000, 1001 – 50000, 50001 – 100000, 100001 
– 1000000, більше 1000000); 4) Якому впливу підлягали суб’єкти ПД? 
(незначному, низькому, середньому, високому, катастрофічному).  

Варіанти відповідей оцінюються за бальною шкалою в градації від 0 до 5. 
В залежності від набраних балів формується коефіцієнт, за яким оцінюється 
рівень збитку для організації. 

 
Рис. 1. Приклад вибору відповідей на питання статті 83(2а) 

Наприклад, якщо загальний річний обіг організації за попередній 
фінансовий рік становив 1 млн. € і відбулося порушення статті 83(5), то 
максимальний штраф буде складати 40 тис. €. Далі, при визначенні кінцевої 
суми штрафу, з урахуванням відповідей експерта відповідно до компонент 
статті 83(2) організація отримає, наприклад, 45 балів (із 160 можливих), то 
кінцева сума штрафу буде складати відповідно 11 250 €. 

В результаті роботи розроблено програмну модель, що надає можливість 
оцінити збитки будь-якому підприємству, установі чи організації у разі 
порушення одного з положень регламенту GDPR. Програмну модель 
побудовано на основі вибору рівня порушення, для визначення коефіцієнту 
максимального штрафу та відповідей експерта, з урахуванням компонент 
статті 83(2) регламенту GDPR, для визначення точного штрафу організації та 
надання рекомендацій, щодо виявлення та мінімізації недоліків у політиці 
інформаційної безпеки організації.  
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Програмний інтерфейс для реалізації засобу BitLocker в 
операційних системах сімейства Windows 

УДК 004.056.5  Ірина Лозова1, Цимбал Микита2, Імад Ірейфідж3 

Національний авіаційний університет 
1illozovaya@gmail.com, 2zimbal54@gmail.com, 3kmuinform@gmail.com  

В останні роки область застосування криптографії значно розширилася. 
Зокрема операційні системи сімейства Microsoft Windows надають широкі 
можливості для використання криптографії. BitLocker – це засіб для повного 
шифрування томів, що входить до версій Microsoft Windows. Він призначений 
для захисту даних шляхом застосування шифрування до всіх томів.  

Засіб BitLocker пропонує чималу кількість налаштувань, але усі вони 
можуть бути застосовані лише через використання редактору групової 
політики (GPE) у парі з командами PowerShell. Графічний інтерфейс 
налаштування BitLocker у системі Windows містить лише частку налаштувань 
щодо вибору алгоритму та способу автентифікації, а функціонал для 
розгортання у рамках організацій не представлений зовсім. Часткова реалізація 
функціоналу для розгортання BitLocker у рамках організацій міститься у 
інтерфейсі MBAM, доступ до якого надається у рамках оплатної підписки 
MDOP для організацій. Саме тому актуальним є питання розробки 
програмного інтерфейсу для реалізації засобу BitLocker в операційних 
системах сімейства Windows. 

Метою роботи є розробка програмного інтерфейсу для спрощення 
реалізації функціоналу засобу BitLocker.  

За замовчуванням BitLocker використовує алгоритм шифрування AES в 
режимі CBC або в режимі XTS за допомогою 128-бітового або 256-бітового 
ключа. 

Існують три механізми автентифікації, які можуть використовуватися для 
реалізації шифрування BitLocker: 1) Прозорий режим роботи. Цей режим 
використовує можливості апаратного забезпечення TPM для забезпечення 
прозорого користувальницького досвіду; 2) Режим автентифікації 
користувача. Цей режим вимагає, щоб користувач надавав певну 
автентифікацію до середовища перед завантаженням у вигляді PIN-коду 
попереднього завантаження або пароля; 3) Режим USB Key. Користувач 
використовує USB-пристрій, що містить ключ автозавантаження, для 
завантаження захищеної ОС. Ключ також може знаходитись на смарт-картці і 
передаватися за допомогою протоколу CCID. Використання CCID надає 
додаткові переваги, крім простого зберігання ключового файлу на 
зовнішньому USB-накопичувачі, оскільки протокол CCID приховує закритий 
ключ за допомогою криптографічного процесора, вбудованого в смарт-карту. 

Підтримуються наведені нижче комбінації механізмів автентифікації: 1) 
ТРМ; 2) TPM + PIN; 3) TPM + PIN + USB-ключ; 4) TPM + USB-ключ; 5) USB-
ключ; 6) PIN. 

Ці та багато інших налаштувань доступні у повній мірі лише за умови 
використання командлетів PowerShell. 
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Для розгортання у рамках організацій BitLocker пропонує наступний 
сценарій для управління комп'ютерами: 1) Організації, які створюють свої 
власні зображення ОС за допомогою Microsoft System Center 2012 
Configuration Manager SP1 (SCCM) або пізнішої, можуть використовувати 
існуючу послідовність завдань для попереднього налаштування шифрування 
BitLocker під час роботи у середовищі попередньої інсталяції Windows 
(WinPE) і активації за допомогою PowerShell після розгортання; 2) Організації 
можуть використовувати інтерфейс для адміністрування та моніторингу 
Microsoft BitLocker (MBAM) для управління клієнтськими комп'ютерами 
підключеними до домену. 

На відміну від існуючих сценаріїв, розроблений інтерфейс дозволяє 
виконувати усі необхідні операції в єдиному середовищі і містить у собі 
компоненти, представлені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Базові компоненти інтерфейсу 
 

Конфігурація засобу BitLocker має відповідати конфігурації групової 
політики, тому, у першу чергу, необхідно встановити відповідність між 
налаштуваннями у редакторі групових політик і бажаною конфігурацією 
BitLocker. Відповідно до обраних налаштувань інтерфейс далі згенерує 
необхідну послідовність командлетів, скрипт може бути скопійовано та 
застосовано окремо від інтерфейсу. Після цього користувачу буде 
запропоновано встановити обрані секретні ключі та зберегти ключ 
відновлення. Останнім етапом проводиться запуск засобу BitLocker з 
відповідними параметрами, а прогрес шифрування відображається за 
допомогою запропонованого інфтерфейсу. 

Отже, в роботі розроблено програмний інтерфейс для спрощення реалізації 
функціоналу засобу BitLocker, зокрема редагування налаштувань параметрів 
групових політик, налаштування параметрів самого засобу, встановлення 
ключів автентифікації та відновлення, зберігання ключів в на зовнішньому 
носії, або в системі ActiveDirectory. Зазначений інтерфейс дозволить 
генерувати скриптові послідовності для налаштування функцій засобу 
BitLocker, використовуючи графічне представлення. Дане рішення дозволить 
спростити та прискорити налаштування та розгортання засобу. 
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сучасних ІТ-технологій у всіх сферах діяльності (як в державному так і в 
приватному секторі), а також їх стрімке розповсюдження серед широких мас 
населення, обумовлюють необхідність забезпечення кібернетичного захисту 
інформації, тобто забезпечення захисту інтересів особи, суспільства та 
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, що стосуються питань 
кібербезпеки. Тому серед основних завдань, визначених Указом Президента 
України № 96/2016 від 27.01.2016 року у "Стратегії кібербезпеки України", є 
створення в Україні національної системи кібербезпеки. 

Метою даної роботи є вивчення питання побудови захищеного 
операційного середовища з метою підвищення кібербезпеки. 

Згідно з ДСТУ 3396.2-97 інформацію як таку захищати неможливо, тому 
що вона не існує сама по собі, а фіксується (відображається) в певних 
матеріальних об’єктах або пам’яті людей, які виступають в ролі суб’єктів 
(носіїв) і являють собою базовий об’єкт захисту, а оскільки інформаційне 
середовище являє собою сукупність технічних і програмних засобів 
зберігання, обробки і передачі інформації, то його можна захистити. 

Захищене інформаційне середовище (ЗІС) – це сукупність технічних і 
програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, до якої 
застосовні взаємопов’язані організаційні та інженерно-технічні заходи, 
засоби та методи захисту, що забезпечують цілісність, конфіденційність і 
доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного 
характеру.  

Компоненти ЗІС поділяються на дві категорії: суб’єкти і об’єкти. 
Суб’єктами ЗІС є ті, хто її захищають, а об’єктами – кого захищають. Таким 
чином, об’єкти – це носії інформації, які, будуть її передавати, а суб’єкти – це 
особи, яка будують комплекс заходів щодо захисту інформації, що передається 
об’єктами. 

Проте, інформаційне середовище – це не лише суб’єкти і об’єкти (засоби, 
прийоми та методи захисту, тобто «інструментальні оболонки середовища»), а 
й їх змістовне наповнення – «інформація».  

Інформаційне середовище розглядають на таких рівнях як локальному, 
регіональному, загальнодержавному, міжнародному та глобальному. 

У контексті ЗІС ми визначили локальний рівень як індивідуальне захищене 
інформаційне середовище (ЛЗІС), тобто для підприємства, вищого 
навчального закладу, державної установи тощо, регіональний рівень (РЗІС) – 
як внутрішньодержавне захищене інформаційне середовище, а саме внутрішні 
перевезення (авіаперевезення, автобусні та маршрутні перевезення та ін.), 
внутрішньодержавна інфраструктура (газові служби, водоканали та ін.), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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корпорації тощо; загальнодержавний рівень (ЗЗІС) – як ланку управління 
державою на вищих рівнях; міжнародний або глобальний рівень (МЗІС) - як 
національний захист інтересів держави, інформаційного середовища на 
міжнародній арені. 

ЗІС передбачає захист таких властивостей інформації як цілісність (захист 
від несанкціонованої модифікації), конфіденційність (захист від 
несанкціонованого ознайомлення з інформацією), доступність (захист 
доступу до інформації), спостереженість (аудит, ідентифікація та контроль за 
діями користувачів, керованість комп’ютерною системою). 

ЗІС має забезпечуватись в таких аспектах: 
- технічному (попередження витоку по технічним каналам, 

попередження блокування, ієрархія рівнів гарантій); 
- інженерному (обмежуючі конструкції, охоронно-пожежна 

сигналізація); 
- криптографічному (попередження доступу за допомогою 

математичних перетворень); 
- організаційному (правила розмежування доступу). 
Реалізація ЗІС здійснюється через апаратні, програмні, правові та 

апаратно-програмні засоби захисту інформації.  
Побудоване нами ЗІС реалізується через підсистеми, які взаємодіють одна 

з одною та залежить одна від одної (рис. 1):  
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Рис. 1. Модель ЗІС 

 
Запропонована модель ЗІС є збалансованою з точки зору захисту 

інформації на всіх рівнях та забезпечення властивостей інформації, тому 
сприятиме підвищенню кібербезпеки в цілому.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Введение. Современные ИТ являются основой стремительного социально-
экономического развития постиндустриального общества и требует внедрения и 
использования новейших достижений науки и техники для повышения 
эффективности бизнес процессов и, как следствие, повышения качества 
предоставляемых цифровых услуг. Отдельные характеристики сложных 
технических компьютерных систем (КС), такие как, кибербезопасность (КрБ), 
надежность, живучесть, отказоустойчивость, характеризуют многие параметры 
функционирования КС при воздействии отказов и повреждений. Но эти 
характеристики не позволяют в полной мере описать процессы 
функционирования в КС в условиях воздействия потоков отказов и 
неисправностей, вызванных возможными преднамеренными воздействиями, в 
том числе и террористическими. Также не всегда в системах кибербезопасности 
рассматривается влияние на характеристики КС преднамеренных деструктивных 
действий или ошибок обслуживающего персонала, а также других внутренних и 
внешних дестабилизирующих факторов.  

Заметим, что исследования последних лет в области киберзащищенности 
КС, в том числе критически важных КС (КВКС) в основном велись в 
направлении изучения отдельных их свойств, например, надежность [1] или 
отказоустойчивость [2], или устойчивость к отдельным типам деструктивных 
воздействий [3,4]. Комплексный подход к решению проблемы обеспечения 
заданного уровня функциональной устойчивости КВКС исследован мало [3,5]. 
Поэтому актуальность темы нашего исследования обусловлена рядом причин.  

Существует явное противоречие между принципиальной возможностью 
разработки высокоэффективных функционально устойчивых ИКСТ на базе 
использования перспективных ИТ и недостаточной эффективностью 
существующих технологий защиты, которые не обеспечивают заданный 
уровень КрБ и функциональной устойчивости. В частности, в условиях роста 
количества и сложности киберугроз (КрУг) для ИКСТ [3–5]. 

Для решения, указанного выше противоречия, в процессе наших 
исследований поставлена и решена новая научная задача, которая заключается 
в разработке моделей и методов построения функционально устойчивых 
киберзащищенных ИКСТ. 

Цель работы - развитие моделей и методов, направленных на повышение 
степени киберзащищенности ИКСТ. 
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Основной материал. Выявление кибератаки или аномалии в сетевом 
трафике – состояние, при котором значение функции ( )tF  в любой момент 
времени t , является  отличимым от штатного [6–8]. 

Множества внутренних и внешних кибератак, направленных на ИКСТ, в 
проектируемой в ходе наших исследований СППР, можно представить в виде 
таких кортежей [18, 21]: 

〉〈= О(NN)PP, SSSSCEESTRCA hne ,,,,  ,               (1) 

 〉〈= − )(NNОPP, SSSSCESTIICA k
m

k
hne

k
lml ,,,,1

)( ,        (2) 

где −l(m)CAIRCA,  удаленные и внутренние атаки на ИКСТ, 

соответственно; k – уровень критичности ресурса; EST – внешний источник 
КрУг; 1k-

lSTI – внутренний источник киберугроз (КрУг); СЕ – сетевое 

оборудование; hne , SSSS  – сервисы КрБ на путях распространения атак; PP – 

протоколы и пакеты в ИКСТ; О – объекты доступа в ИКСТ; k
mNN  – узел, на 

котором обрабатывается информация с наибольшим уровнем критичности (k);   
l, m – номера узлов. 

В соответствии с ранее полученными результатами [3] в СППР 
задействованы процедуры с нечетким логическим выводом (НЛВ).  

Базы продукционных правил, а также функции принадлежности, были 
сформированы на основе ранее полученных экспертных данных и результатов 
моделирования [3]. Для ИКСТ усовершенствован метод выявления 
киберугроз, который включает рекурсивные алгоритмы распределенного 
сетевого самообучения и выбора контрмер (стратегий) в зависимости от вида 
киберугроз. В основе метода лежит модель выявления киберугроз, которая 
была ранее описана в наших предшествующих исследованиях [3]. 
Концептуально и логически модель делится на следующие модули: модуль 
сбора трафика и формирования статистики, модуль обучения системы 
обнаружения киберугроз (КрУг), модуль обнаружения КрУг и модуль 
оповещения (рис. 1). В первом модуле осуществляется перехват всего трафика, 
который проходит через узлы ИКСТ и выделяет признаки КрУг, а затем 
формирует статистику, которую передает модулю обучения. 

Основной задачей модуля обучения является построение графа выявления 
киберугроз (КрУг). Данный граф собирает информацию обо всех известных 
угрозах, в частности, тех, которые хранятся в базе знаний (БЗ) СППР или ЭС 
по распознаванию. Таким образом получается полная картина текущей 
ситуации в области КрБ ИКСТ. 



The 9th International Scientific Conference «ITSec» March, 22-27       2019 

~ 49 ~ 

 
Рис. 1. Модель выявления киберугроз в ИКСТ 

 
Благодаря этому появляется возможность спрогнозировать возможные 

новые КрУг и кибератаки (КрАт) путем определения взаимозависимости 
выявленных событий. Т.е. если событие распознается в качестве 
потенциальной кибератаки, то возможно применить конкретные меры для 
смягчения последствий ее воздействия (например, за счет задействования 
аппаратно-программных средств защиты) или выбрать соответствующую 
финансовую или организационную стратегию реагирования или 
предотвращения потенциально опасных угроз. Поэтому основной целью графа 
выявления киберугроз (ГВКрУг) является описание возможных кибератак 
(КрАт) и результатов их влияния на узлы сети. 

Предложенный подход имеет следующие преимущества в сравнении с 
аналогичными решениями, используемыми в системах распознавания угроз [2, 
9–12]: метод позволяет оценивать уровень защищенности информации на 
объекте защиты, состоящий из множества узлов, в которых обрабатывается 
информация разного уровня критичности; можно задавать исходные данные 
по количеству сегментов и узлов ИКСТ, учитывая уровни критичности 
информационных ресурсов; обеспечивается оперативность оценки контрмер 
для защиты. 

Перспектива дальнейших исследований определяется возможностями 
применения полученных результатов для последующей алгоритмизации 
процессов, связанных с повышением киберзащищённости ИКСТ. Также 
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возможна программная автоматизация обработки данных о возможных 
киберугрозах.  

Выводы: Получены такие результаты: 
усовершенствован метод выявления киберугроз в ИКСТ. 

Усовершенствованный метод, в отличие от существующих, содержит 
рекурсивные алгоритмы распределенного сетевого самообучения и выбора 
контрмер (стратегий, в частности финансовых или технических для стороны 
защиты ИКСТ) в зависимости от вида киберугроз; 

показано, что реализация предложенных дополнений к методам выявления 
киберугроз, позволит осуществлять вывод обоснованных решений о 
необходимых контрмерах для улучшения степени защищенности ИКСТ. При 
этом анализируется, поступающая от разных источников в ИКСТ информация 
об киберугрозах в условиях динамического изменения целей управления 
ИКСТ в реальном времени. 
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По мере увеличения масштабов применения информационных технологий 
и систем (ИС) перед техническими специалистами встала проблема 
обеспечения их информационной безопасности (ИБ) и защиты информации 
(ЗИ) [1]. В условиях роста количества и сложности способов деструктивного 
вмешательства в работу критически важных информационных систем (КВИС) 
во всем мире [2, 3] задачи обеспечения ИБ и ЗИ в КВИС перешли на новый 
качественный уровень. Несмотря на достаточную проработанность общей 
методологии построения систем защиты КВИС, по-прежнему остаются 
локальные задачи, например, защита от внедрения «вирусов» в программные 
продукты. Поэтому, на наш взгляд, и сегодня остается актуальной задача 
развития моделей и алгоритмов, способствующих выявлению шпионских 
программ, которые предварительно были упакованы (ВППУ). Эта задача, 
например, может решаться за счет анализа, для всех файлов, которые входят 
их энтропийных характеристик параметров. Такой подход гарантирует 
минимизацию использования вычислительных ресурсов антивирусных 
программ, которые применяются в КВИС. 

Цель исследования - совершенствование моделей и алгоритмов, 
позволяющих выполнять сегментацию бинарных файлов. Предлагается решать 
данное задание за счет дискретных вейвлет-преобразований (ДиВ-П). 

Процедура сегментации файлов, которые рассматриваются в системе 
выявления вредоносных шпионских программ (ВШПР), реализована в два 
этапа. Первоначально выполняется предварительная обработка файла. На 
втором этапе реализован вейвлет-анализ с сегментацией файла. При 
первоначальной обработке был применен метод скользящего окна [4]. Это 
позволяет, представить содержимое анализируемого файла как ряд 
следующего вида: { },,...,1: NihH i ==  где −N количество окон, −ih
информационная энтропия, которая определена для −i го окна файла [5]. 
Информационная энтропия для −i го окна рассчитывалась по следующей 
формуле (при этом была учтена частота фиксации несходных байтов в файле) 

[5]: ( ) ( )∑
=

−=
n

j
i jpjph

1
2 ,log  где ( ) −jp частота возникновения −j го байта в 

−i м окне, которое включает n  байтов. 
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Вейвлет-анализ использовался в модуле выявления ВШПР для разделения 
ряда на сегменты. При этом полагаем, что сегменты должны обладать 
однородной структурой. В отличие от работ [6, 7] было предложено применять 
дискретное избыточное В-П [8]. В общем этот этап можно описать так: 

( ) ∑
+

=







 −

⋅=
ab

bi
HAi a

bih
a

baT ,1, ψ                                          (1) 

где −ba, параметры масштаба и сдвига, соответственно; −HAψ  вейвлет 
Хаара [8]. 

Создав избыточность вычислений за счет b  можно решить задачу 
инвариантности в процессе сдвига исходных данных.  

При этом задача состоит в том, чтобы найти локальные экстремумы на 
каждом шаге преобразований. Границы результирующих сегментов 
определены в процессе локализации экстремумов. Как результат реализации 
данного этапа выявления ВШПР, можно получить последовательность 
определенных сегментов. При этом каждый сегмент можно охарактеризовать 
своим количеством байтов. 

Далее полагаем, что сравниваемые файлы описаны как последовательности 
сегментов. Насколько файлы близки между собой определялось путем расчета 
взвешенного расстояния редактирования. Для реализации этапа и 
соответствующей модели сравнения файлов была использована метрика 
Левенштейна [8]. Однако, в отличие от существующих моделей было 
предложено применять функцию .θ  Данная функция (θ ) позволяла определять 
величину «взыскания» в ситуации когда фиксировалось расхождение двух 
сегментов. При это в модели было сделано допущение, что каждый из сегментов 
можно охарактеризовать с помощью его размера и энтропии. 

Исследования и статья выполнены в рамках гранта Республики Казахстан 
регистрационный номер AP05132723 «Разработка адаптивных экспертных 
систем в области кибербезопасности критически важных объектов 
информатизации».  

Выводы. В работе предложены дополнения модели и алгоритма, которые 
позволяют программно реализовать сегментацию бинарных файлов, 
используя дискретное вейвлет-преобразование. При этом в отличие от 
существующих подходов, новая модель и алгоритм, учитывали локальные 
экстремумы вейвлет-коэффициентов. Предлагаемые в работе решения 
позволяют учитывать в процессе анализа количество байтов и энтропию 
сегмента файла, который рассматривается как ВШПР. Как альтернатива 
рассматривалось решение, основанное на процедуре анализа частоты 
появления байтов файла в сегментах. Также анализировалось 
местонахождение байтов в сегментах. Вейвлет-преобразование выбиралось 
на основе максимизации эффективности в процессах анализа шпионских 
программ, которые потенциально опасны для КВИС. 
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Використання апарату регулярних виразів для аналізу 
функціонального профілю захисту 

УДК 004.056:004.75 Максим Шабан 
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Регулярні вирази – засіб пошуку по тексту на основі шаблонів. Шаблон 
описує закономірність, який повинен підкорятися шуканій послідовності 
символів в тексті. 

Для визначення доцільності застосування функціональних послуг безпеки 
(ФПБ) в інформаційних системах здійснюється експертиза системи захисту 
інформації на об'єкті.  

Сучасні методи та засоби аналізу функціонального профілю захисту (ФПЗ) 
мають деяки проблеми в питаннях оцінки захищенності автоматизованих 
систем.  

Метою даної роботи є наукове забезпечення підтримки прийняття рішень 
при проведенні державної експертизи, а саме постановка та вирішення 
завдань, які виникають при розробці та аналізу ФПЗ. Це – визначення ФПЗ, 
ранжування ФПБ, аналіз їх взаємозв’язку, аналіз повноти та непротиріччя, які 
вже були розглянуті мною раніше. 

Функціональний профіль захисту представляє собою рядкову 
послідовність. Кожний символ рядкової послідовності є елементом цієї 
послідовності. 

Рядкова послідовність з кінцевим числом елементів, яка містить як 
найлівіші, так і найправіші елементи, назвемо лінійною рядковою 
послідовністю або лінійним рядком. Рядкову послідовність з кінцевим 
(ненульовим) числом елементів, яка не має ні найлівіших, ні найправіших 
елементів, назвемо рядковою петлею або циклічною рядковою послідовністю. 
Рядкова послідовність з безкінечною кількістю елементів, яка має найлівіший 
елемент, назвемо нескінченною рядковою послідовністю; нескінченну рядкову 
послідовність, яка не має ні найлівішого, ні найправішого елемента, назвемо 
нескінченною петлею. 

Внутрішні патерни (intrinsic patterns) в певному розумінні є «власними» 
або «природними» властивостями рядкових послідовностей - не кожен рядок 
містить частковий патерн (specific pattern), наприклад «бб» або 
характеристичний патерн (generic pattern), такий як кратні рядки. З іншого 
боку,  внутрішні патерни можна знайти у всіх рядках, і вони також в певному 
сенсі характеризують рядкові послідовності. Введемо поняття «синтаксичне 
дерево». 

Нехай  множина попарно різних рядків. Тоді 
синтаксичне дерево на множині  це дерево пошуку, що має у точності 

 кінцевих вузлів: по одному для кожного рядка  плюс 
один для порожного рядка ɛ. Ребра синтаксичного дерева помічені буквами, 
які містяться у рядках з множини  і спеціальним «сигнальним» символом $, 
який означає кінець рядка. Рядок  розкладається на окремі літери - від 
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кореня дерева до кінцевого вузла, яким закінчується ребро помічене символом 
$. Використання символу $ обумовлено тим, що  кінцевих вузлів є 
листям дерева і, як показано на рис.1(а), для множини , без 
символа $ неможливо було б виділити вузол 1, відображаючий той факт, що 
рядок «КА» є префіксом рядка «КА-». На цьому рисунку можна помітити ще 
одне характерне явище такої структури даних - загальні префікси ( такі, як КА 
або ɛ) на синтаксичному дереві відображаються тільки один раз. Ще раз 
підкреслимо, що кожен кінцевий вузол відповідає рядку, відмінною від інших. 

На рис.1(б) показано компактне синтаксичне дерево, яке отримано з 
синтаксичного дерева шляхом виключення вузлів 2, які мають батька і тільки 
одного сина, тобто корінь дерева до числа вузлів, що виключаються, не 
входить в компактному синтаксичному дереві буде мати ребра, помічені не 
окремими буквами , а підрядками. 
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                      Рис. а)                                                Рис. б)                       

Рис.1 Синтаксичне дерево для множини  

Мною було проведено аналіз можливостей використання апарату 
регулярних виразів для ФПЗ з метою побудови на їх основі системи 
«Програма підтримки прийняття рішень при проведенні державної 
експертизи». Були розглянуті методи регулярних виразів: порівняння рядків; 
дерево суфіксів; внутрішні патерни. 

Вказані методи вирішують поставлені завдання аналізу ФПЗ і можуть бути 
використані для програмної реалізації.  
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В действующей практике можно выделить следующие основные типы 
метрик информационной безопасности (ИБ): метрики реализации, служащие 
для измерения степени проведения политики безопасности в жизнь; метрики 
эффективности, служащие для измерения результативности сервисов 
безопасности. Эти метрики являются основой наиболее распространенных в 
настоящее время подходов к оценке защищенности информации: 
верификационного и риск-ориентированного. 

При этом данные подходы обладают общим недостатком: полученные в 
результате применения методик метрики информационной безопасности 
недостаточно информативны, так как учитывают лишь объективные аспекты 
безопасности, совершенно игнорируя субъективные. Поэтому они не 
позволяют выработать обоснованные суждения о состоянии 
конфиденциальности, целостности и доступности информации и уровне ИБ 
организации в целом. В связи с этим возникает необходимость в разработке 
методического аппарата оценки ИБ организации с учетом объективных и 
субъективных аспектов безопасности. При этом основная проблема 
заключается в выборе соответствующего критерия и показателя оценки, а 
также способа его вычисления, что и определяет цель данной работы. 

Одним из основных принципов, которым необходимо руководствоваться 
при выборе критериев оценки ИБ, является безусловное отражение критерием 
полезности для организации с точки зрения конфиденциальности, целостности 
и доступности информации. Исходя из этого в качестве критерия оценки 
предлагается использовать уверенность в том, что организация реализует 
принятую политику безопасности. А так как уверенность является 
выражением убежденности, что система ИБ организации обеспечивает 
конфиденциальность, целостность и доступность информации, следовательно, 
в качестве показателя уверенности целесообразно использовать показатель 
полезности (желательности) как значение обобщенной функции 
желательности Харрингтона. Это позволяет использовать единую 
универсальную психофизическую шкалу измерения, которая полностью 
корреспондируется с законом Вебера-Фехнера о нелинейности шкал 
измерений субъективных суждений.  

Оценка уверенности включает оценку доверия к информационной 
безопасности организации, качества модели оценки доверия и бекграунда лиц, 
проводивших такую оценку и оценку знаний относительно угроз.  

Доверие к ИБ организации (Dc) основывается на доверии к корректности 
реализации процессов и защитных мер и доверии к эффективности процессов 
информационной безопасности. 
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Доверие к корректности (правильности) процессов и защитных мер 
сводится к оценке степени их соответствия требованиям эталону, в качестве 
которого выбран стандарт СТО БР ИББС-1.0-2014. Измерение степени 
выполнения требований осуществлять с помощью шкалы Харрингтона. Эта 
оценка отражает степень доверия к правильности реализации процессов и 
защитных мер обеспечения ИБ организации требованиям этого стандарта. 

Доверие к эффективности процессов информационной безопасности 
базируется на требованиях к составу и модели зрелости процессов 
информационных технологий. Оценку уровня зрелости процессов ИБ 
проводиться согласно модели Process Capability Model, которая является мерой 
оценки полноты, адекватности и эффективности процессов менеджмента ИБ. 
Уровень зрелости процессов ИБ определяется тем, насколько полно и 
последовательно менеджмент организации руководствуется принципами ИБ, 
реализует политики и требования ИБ, использует накопленный опыт и 
совершенствует системы менеджмента информационной безопасности. Эта 
модель определяет шесть уровней зрелости с нулевого по пятый. Оценку 
уровня зрелости процессов ИБ проводиться согласно методологии Information 
Security Forum. 

Качество модели оценки доверия (Dp) зависит от того, в какой мере 
экспертный метод и процедура его реализации обеспечивает объединение 
математических моделей и оценочных суждений экспертов с целью получения 
достоверного результата.  

Бекграунд (DB) отображает степень образованности, интеллектуальный 
уровень, жизненный и профессиональный опыт лиц, которые проводили 
оценку доверия к ИБ. Оценка бекграунда и качества модели осуществляется по 
шкале желательности Харрингтона. 

Знания относительно угроз (Dz) можно охарактеризовать полнотой и 
достоверностью информации (свидетельствами) относительно того, что, во-
первых, известные угрозы не имеют каналов влияние на бизнес-процессы или они 
минимизированы (предпринята защита) и мы знаем способности этой защиты, или 
же ничтожна вероятность возможных угроз. А во-вторых, что имеются средства, 
способные прогнозировать или выявлять новые угрозы. Под достоверностью 
информации понимается ее свойство отражать объективную реальность с 
необходимой точностью. Для оценки достоверности информации используется 
схема Кента, которая дает наглядную классификацию информации с точки зрения 
степени ее достоверности. Тогда зная достоверность имеющейся информации 
относительно угроз и учитывая полноту свидетельств, по шкале Харрингтона 
определяется полезность этих знаний как фактора обеспечения уверенности.  

И, наконец, степень уверенности, с которой в организации реализована 
политика безопасности (DU) определяется значением функции: 

4
U C P B ZD D D D D= ⋅ ⋅ ⋅ . 

Рассмотренный подход к оценке ИБ организации является довольно 
простым в реализации и может быть использован в качестве пилотажа для 
разработки соответствующих методик оценки ИБ организаций различных 
форм собственности. 
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Практичні підходи використання нейронних мереж в криптографії 
УДК 004.056.55 (043.2) Анна Ільєнко1, Сергій Ільєнко2, Діана Чайковська 

Національний авіаційний університет, ilyenko.a.v@nau.edu.ua,  
2 ilyenko.s.s @nau.edu.ua 

Область застосування нейронних мереж досить різноманітна, а саме  
розпізнавання тексту й мови, семантичний пошук, експертні системи і системи 
підтримки прийняття рішень, передбачення курсів акцій, системи безпеки, 
аналіз текстів. Штучні нейронні мережі завдяки своїй архітектурі є 
ефективним способом паралельної обробки даних. Дана властивість дозволяє 
застосовувати їх для широкого кола завдань, в тому числі для задач 
шифрування. По суті в роботі з нейромережами підбирає ключ для 
шифрування не людина і не генератор, підбір ключа виробляється самою 
системою. Ключем виступає архітектура мережі і її ваги. Крім того, такий 
підхід до шифрування оснований на базі нейромереж стійкий до шуму. 
Система, побудована на нейромережах дозволяє зашифрувати зашумлене 
повідомлення, але при цьому готова криптограма буде досить точною. 

Метою даної роботи є дослідження практичних підходів використання 
нейромереж в криптографії, проведення класифікації нейромереж та вибір 
найбільш ефективної для реалізації процедури шифрування/дешифрування. 

Кожна практична система шифрування, яка основана на використанні 
нейромереж складається з декількох основних частин: відкрите інформаційне 
повідомлення; криптограма; алгоритм шифрування; ключ шифрування. 

В залежності від кількості перетворюючих шарів (прихованих і вихідного) 
розрізняють одношарові і багатошарові нейромережі. В одношарових відсутні 
приховані шари. Визначення числа нейронів в кожному шарі і кількості 
прихованих шарів для кожного конкретного завдання є неформальною 
проблемою, при вирішенні якої можна використовувати евристичне правило: 
число нейронів в наступному шарі повинно бути в два рази менше, ніж в 
попередньому. В залежності від типу нейронних зв’язків розрізняють нейронні 
мережі:з прямими зв’язками; з перехресними зв’язками; зі зворотніми 
(рекурентними) зв’язками. В таких мережах нейрон може надсилати сигнал 
сам собі, нейронам того ж шару, чи нейронам попередніх шарів.  

Перед безпосереднім використанням, тобто перед рішенням конкретного 
завдання розпізнавання образів, необхідно налаштувати (навчити) мережу. 
Процес навчання мережі полягає у визначенні набору зв'язків і коефіцієнтів 
зв'язків між нейронами. При навчанні з вчителем всі приклади навчальної 
вибірки містять правильні відповіді (виходи), відповідні вихідними даними 
(входів). У процесі навчання ваги налаштовуються так, щоб мережа знаходила 
відповіді, найбільш близькі до правильних. Навчання без вчителя 
використовується, коли не для всіх даних навчальної вибірки відомі правильні 
відповіді. В цьому випадку робляться спроби визначення коефіцієнтів мережі з 
метою визначення категорій (класів) зразків і подальшого їх розподілу за 
категоріями. Використовується, зокрема, для вирішення завдань кластеризації. 
При змішаному навчанні частина вагових коефіцієнтів визначається за 
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допомогою навчання з учителем, а інша частина виходить за допомогою 
алгоритмів самонавчання. 

В даній роботі було зроблено вибір на користь рекурентної нейронної 
мережі із зворотнім поширенням помилки для реалізації методу 
шифрування/дешифрування на базі нейронної мережі. В таких мережах нейрон 
може надсилати сигнал сам собі, нейронам того ж шару, чи нейронам 
попередніх шарів. В цих нейронних мережах зв’язок між елементами створює 
направлену послідовність. Завдяки цьому з'являється можливість обробляти 
серії подій у часі або послідовні просторові ланцюжки. На відміну від 
багатошарових перцептронів, рекурентні мережі можуть використовувати 
свою внутрішню пам'ять для обробки послідовностей довільної довжини. Саме 
тому вони дуже добре підходять для використання у нейрокриптографії. 
Метод зворотнього поширення помилки дасть ще точнійший результат, 
оскільки мінімізує помилку роботи багатошарової нейромережі. Основна ідея 
такого методу полягає в поширенні сигналів помилки від виходів мережі до її 
входів, в напрямку, зворотному прямому поширенню сигналів у звичайному 
режимі роботи. Таким чином для реалізації процедури шифрування і 
дешифрування найбільш ефективно використовувати багатошарову мережу, 
навчену методом зворотного поширення помилки. У процесі шифрування на 
вхід подається повідомлення, розділене на 6-бітові набори даних, так само 6-
бітові набори створюються і після шифрування. Таким чином зрозуміло, що 
мережа буде мати 6 вхідних і 6 вихідних нейронів. На рахунок прихованого 
шару, то чітких обмежень за кількістю нейронів немає. Для кожного символу 
вхідного тексту отримуємо бітове представлення його ASCII-коду. Потім 
розбивається отримана структура на блоки по 6 бітів. Так як нейромережа 
повинна шифрувати і дешифрувати текст, то для процесу навчання  потрібно 
два види даних. Для навчання шифрування на вхід подається вектор бітів 
відкритого тексту, а еталонним набором, з яким в процесі навчання буде 
порівнюватися зашифрований відкритий текст, виступає вже зашифроване 
повідомлення певним ключем представлена у вигляді бітового рядка. Для 
дешифрування потрібно переставляти набори місцями. Після того, як 
мінімізується помилка, що вийшла в процесі навчання вектор ваг можна 
використовувати для шифрування / дешифрування повідомлень. Таким чином 
в результаті повинна вийти повністю навчена модель, яка знаходить 
правильний алгоритм і ключ, а далі по знайденому алгоритму перетворює 
відкритий текст в криптограму за допомогою знайденого ключа. Як правило 
ключ шифрування для нейромережі записується в такий спосіб: [Вхід, 
Прихований шар, Вихід, Ваги з входів, Ваги прихованого шару], де  Вхід - 
кількість вхідних нейронів; Прихований шар - кількість прихованих нейронів; 
Вихід - кількість вихідних юнітів; Ваги з входів, являють собою значення ваг, 
що надходять з вхідних одиниць в приховані одиниці в певному порядку; Ваги 
прихованого шару - ваги, що надходять з прихованих одиниць у вихідні. 

Саме тому реалізація методу симетричного шифрування/дешифрування 
інформаційного повідомлення  на базі рекурентної нейронної мережі стане 
ілюстрацією прикладу застосування подібної технології не тільки в науково-
дослідних проектах, а і в комерційній сфері.  
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