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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖ УРЯДОВОГО 

РАДІОЗВ'ЯЗКУ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖ 5G 
 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації 

Pc_boy@i.ua 
 

Анотація. Існуючі системи зв’язку не здатні в повній мірі забезпечити необхідну 

якість обслуговування та надійний захист передаваних даних урядовими лініями зв’язку в 

умовах повсюдного поширення концепції Інтернету, а також в умовах ведення бойових дій, 

гібридної війни та кібервійн. Основною відмінністю п`ятого покоління від інших поколінь, є 

швидкість передачі даних. Перше покоління систем дозволяло передавати дані зі швидкістю 

всього 2 кбіт/с, то сучасна технологія 5G передбачає швидкість на рівні 1 Гбіт/с, а за певних 

обставин досягатиме меж до 20 Гбіт/с [1]. Очікується, що п’яте покоління зменшить час 

завантаження даних, а відповідно значно прискорить роботу майже всіх електронних систем 

на світовому рівні. Тому дуже важливою також є адаптація мереж 5G до потреб урядового 

радіозв’язку. Саме тому в даній роботі проводилось дослідження можливостей розгортання 

мереж урядового радіозв’язку на базі вищеозначеної концепції. 

Ключові слова: урядовий радіозв'язок, мережі 5G, стільниковий зв’язок. 

 

Вступ. Сьогодні швидкості передачі даних працюють в межах всього декількох 

десятків Мбіт/с, що зовсім не відповідає сучасним потребам різних груп користувачів 

(загальнодоступних мереж, мереж спеціального зв’язку, військових тощо). Можливе 

перехоплення текстових повідомлень, прослуховування розмов, а потім використання 

отриманих даних як проти окремих фізичних осіб так і проти військових, уряду тощо. Це все 

свідчить про низьку ефективність застосованих методів планування радіомереж та 

недосконалість технологій що використовуються для передачі даних. Низький рівень 

конфіденційності даних що передаються, відсутність здатності до швидкого реагування на 

кіберінциденти та ін. [2]. Таким чином, актуальною темою є розробка мережі урядового 

радіозв’язку на базі концепції 5G в Україні, це можливість значно підвищити рівень якості 

надання послуг, а також підвищить захищеність даних що передаються цими каналами. 

Основна частина. Процес впровадження технологій п’ятого покоління в Україні, як і 

в світі – неминучий, проте у операторів стільникового зв’язку буде виникати безліч проблем, 

пов’язаних із планування мереж 5G. Збільшення пропускної здатності та швидкості передачі 

даних, які дають технології 5G, вимагає більшого обсягу спектру і набагато більшої 

спектральної ефективності технологій в порівнянні з тими що використовуються сьогодні в 

системах 3G і 4G [3]. 

Частина цього додаткового обсягу спектра буде забезпечена за рахунок смуг частот 

вище 24 ГГц. Перша проблема стосується характеристик поширення властивих діапазону 

міліметрових хвиль. Ці радіохвилі поширюються на значно менші відстані, ніж хвилі в 

діапазоні середніх (1-6 ГГц) та низьких (нижче 1 ГГц) частот [4]. 

Отже, покриття певної зони вимагатиме значного збільшення числа базових станцій, 

що ускладнить інфраструктуру, в тому числі потребують розміщення радіообладнання на 

вулиці, наприклад на світлофорах та ліхтарних стовпах. 

Також для запуску мереж п’ятого покоління в Україні повинен з’явитися попит 

бізнесу на сервіси та рішення для яких необхідний 5G, адже цей стандарт, в першу чергу, 

орієнтований в основному саме на промислові та інфраструктурні потреби B2B-ринку, а не 

абонентів. Також мають з’явитися доступні за ціною термінали та інші пристосування, які 

підтримують нову технологію. 
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При цьому, обладнання мереж 5G може бути використане для побудови мереж 

урядового радіозв’язку нового покоління в Україні. Щоб реалізувати це, необхідно 

визначити вимоги на нові затребувані послуги по якості обслуговування та захищеності для 

якісного надання спеціальних абонентам [5]. 

Основні можливості реалізовані в мережах 5G які варто застосувати до мережі 

урядового радіозв’язку наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вимоги до мереж урядового радіозв’язку 

 

№ 

з/п 
Опис вимог Метрики 

Значення та 

одиниці 

В
и

м
о
ги

 к
о
р
и

ст
у
в
ач

а 

д
о
 в

м
іс

ту
 

1 Прийом даних 
Забезпечити пікову швидкість прийому 

даних 
1 Гбіт/с 

2 
Передача 

даних 

Забезпечити пікову швидкість передачі 

даних 
100 Мбіт/с  

3 Сервіси 

Геолокація, телефонія, відеотелефонія, 

управління викликами, міжнародний 

зв’язок, персоналізація, доступність до 

корпоративних ресурсів 

 

Ф
у
н

к
ц

іо
н

ал
ьн

і 
в
и

м
о
ги

 к
о
р
и

ст
у
в
ач

а
 

4 Затримка Забезпечити мінімальну затримку 5 мс 

5 Мобільність 

Забезпечити неперервне з’єднання як 

статичного об’єкту, так і рухомого 

(наприклад, у швидкісному потязі або 

гелікоптері) 

600 км/год 

6 

Інформація про 

місцезнаходже

ння 

Необхідно найточніше визначення 

місцезнаходження абонента 
в точності до 1м 

7 
Безпека/конфі-

денційність 

Забезпечити високий рівень безпеки та 

конфіденційності абонентів оскільки 

інформація, яка передається є секретною 

і потребує особливого захисту 

Конфіденційність 

100% 

Цілісність 100% 

 

8 
Надійність/дос-

тупність 

Забезпечити надійне з’єднання, 

шифрування даних, оскільки інформація, 

яка передається є секретною і потребує 

особливого захисту 

99,999% 

 

Висновки. В даній роботі було проведено багатокритеріальний порівняльний аналіз 

існуючих стільникових мереж зв’язку різних поколінь. Зокрема, були досліджені стільникові 

мережі 2G, 3G, 4G та 5G. Були детально проаналізовані основні особливості  та проблеми 

розгортання та експлуатації мобільних мереж різних поколінь. Результати даних досліджень 

надають змогу зробити висновок про можливість використання існуючих стільникових 

мереж зв’язку для побудови на їх базі сучасних мереж урядового радіозв’язку. Так, було 

показано, що стільникові мережі другого, третього та четвертого поколінь (GSM, GPRS, 

EDGE, HSPA, HSDPA тощо) вже не здатні в повній мірі задовольнити вимоги до сучасних 

мереж урядового радіозв’язку із розширеним переліком надаваних сервісів (доступ до 

ресурсів мережі Інтернет, відеодзвінків, відеоконференцій тощо). Крім того, мережі даних 

поколінь вже давно функціонують в Україні, а тому розгортання на їх базі повноцінних 

мереж урядового радіозв’язку є дуже складною задачею, особливо з огляду на забезпечення 

необхідного рівня захисту передаваних даних. Також було проведено дослідження основних 

вимог до сучасних мереж урядового радіозв'язку. Для цього було розширену класифікацію 

послуг, які планується надавати абонентам сучасних та перспективних мереж урядового 

радіозв'язку в Україні. Для цих нових послуг були сформовані нові вимоги, які включають в 
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себе вимоги користувача, що стосуються якості обслуговування (користувальницького 

досвіду) та функціональні вимоги. 

Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що завдяки всім перевагам 5G, 

користувачі урядової мережі радіозв’язку, побудованої на їх базі, зможуть спілкуватися без 

перешкод в будь-якій точці країни, швидко та надійно передавати та отримувати дані, 

конфіденційно та без втрат надсилати необхідні повідомлення, точно визначати 

місцезнаходження абонента, з яким втрачено зв’язок тощо. Це все відкриває передумови до 

створення найсучасніших мереж урядового радіозв’язку нового покоління. 
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Анотація. Розглядаються питання надійності та сталості функціонування  мережевої 

синхронізації з врахуванням інтенсивностей потоків відмов і відновлень, топології мережі й 

алгоритмів функціонування мережевих елементів з врахуванням імовірнісних характеристик 

подій, що відбуваються в мережі синхронізації. 

Підвищення сталості мережевої синхронізації можливо за рахунок використання 

механізму динамічної адаптації  “логічного” дерева синхронізації. Цей механізм дозволяє 

залежно від зміни ситуації на мережі формувати оптимальне для даної ситуації дерево 

синхронізації. 

Ключові слова: синхронізація, макромережа, топологія, трафік, алгоритм.  

 

Вимоги до мультисервісної макромережі визначаються, перш за все, забезпеченням 

можливості передачі різнорідного трафіку з використанням технології пакетної передачі 

інформації. Разом з низкою безперечних переваг (ефективного використання смуги 

пропускання і порівняно низькій вартості), пакетні мережі характеризуються складною 

топологічною структурою, що у свою чергу, викликає посилювання вимог до мереж 

підтримки, і, зокрема, до мережевої синхронізації. Вимоги до мережевої синхронізації для 

мультисервісних макромереж визначені в Рекомендаціях [1-3]. Концепція побудови 

мультисервісній макромережі передбачає побудову альтернативних маршрутів передачі 

інформації, як одного з методів підвищення працездатності. Цей метод буде досить 

ефективним лише за наявності високонадійних мереж підтримки, і, зокрема, мереж 

синхронізації.  

Метою робити є оцінка ефективності запропонованої методики підвищення сталості 

функціонування мережевої синхронізації в мультисервісній макромережі. Запропоновано 

алгоритм динамічного переконфігурування мережі синхронізації для забезпечення 

необхідного рівню сталості та живучості мультисервісної макромережі. 

Шляхом математичного моделювання була проведена оцінка введення механізму 

динамічної адаптації дерева синхронізації при плануванні мережевої синхронізації в 

мультисервісній макромережі. Визначено алгоритм функціонування мережевого елементу 

синхронізації, що дозволяє створювати адаптивне дерево синхронізації шляхом 

перерозподілу пріоритетів вхідним інтерфейсам мережевих елементів, топологія яких 

включає вузли, ранг яких більше двох. Для вирішення завдання щодо створення середовища 

автоматизованого планування мережевої синхронізації  розроблено модель мережевого 

елементу з алгоритмом динамічної зміни дерева синхронізації [4]. Основною метою 

створення даного середовища планування є автоматизація процесу проектування складних 

мереж синхронізації з врахуванням різних типів обладнання, яке використовується на 

мультисервісній макромережі [5].  

Функціонування алгоритму переконфігурування мережевої синхронізації в мережах IP/MPLS 

Визначивши функціонування основних елементів мережі IP/MPLS створено наступну 

структуру граничного мережевого вузла (PE маршрутизатор). Кожному клієнту надається 

VPN для побудови корпоративної мережі та доступу до Інтернету. Граничний 

маршрутизатор мережі провайдера класифікує трафік, агрегує трафік по класам, розділяє 

трафік кожного класу на два маршрути, створює тунельні маршрути LSP з резервуванням 

mailto:y.khlaponin@gmail.com
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мережевих ресурсів (згідно TE). Розрахунок маршрутів відбувається на базі модифікованого 

алгоритму Дейкстри динамічного переконфігурування мережі:  

Крок 1. На вхідний інтерфейс маршрутизатора РЕ від маршрутизатора клієнта СЕ подаєтьтся 

трафік. 

Крок 2. Вхідний трафік класифікується по типу (голос, відео, дані HTTP та інше) на 8 класів. 

Крок 3. Кожен клієнт підключається до власної VPN мережі і для нього на граничному 

маршрутизаторі є таблиця маршрутизації VRF для направляння трафіку всередині VPN 

(Virtual Routing and Forwarding). 

Крок 4. Агрегатор обє’днує  трафік від всіх користувачі в окремі потоки розділяючи по 

класам. 

Крок 5. Маршрутизатор на основі службової інформації протоколів маршрутизації OSPF/IS-

iS будує базу LSD найкоротших шляхів для розповсюдження міток по мережі. 

Крок 6. Також на основі даної інформації з використанням розширеного алгоритву 

знаходження найкоротшого шляху Дейкстри (з урахуванням 5 мерик) формується база LSP 

тунелів. 

Крок 7. Система балансування потоками (Load Balancing) розділяє кожен клас трафіку на два 

потоки, які будуть направлені по двом різним маршрутам. Два незалежних маршрути між 

двома точками формуються на основі модифікації алгоритму Дейкстри.  

Крок 8. Розширений протокол резервування ТЕ-RSVP резервує ресурси мережі, для кожного, 

із двох потоків, кожного класу трафіку, на основі інформації баз LSD і TED і назначає 

трафіку мітки, на основі яких трафік буде зкомутований по зарезервованому каналу. 

Модифікований Алгоритм Дейкстри на початку роботи накладує обмеження й 

позначає найкоротший шлях. Даний обмежений напрямок знаходиться онлайн вхідним 

маршрутизатором. Модифікований алгоритм Дейкстри обчислює оптимальний явний 

маршрут (ER), що заснований на певних обмеженнях. Згідно Traffic Engineering Database 

(TED) алгоритм Дейкстри CSPF виконує необхідні обчислення для знаходження необхідного 

маршруту.  

На рис. 1 наведено зображення роботи динамічного переконфігурування мережі 

згідно модифікованого алгоритму Дейкстри.  

 

 
 

Рис. 1. Зображення роботи динамічного переконфігурування мережі 

згідно модифікованого алгоритму Дейкстри. 

 

Модифікація алгоритму заключається у врахуванні сталості та живучості мережі 

синхронізації. Динамічне переконфігурування мережі засноване на виключенні ребра з 

найбільшою вагою. Алгоритм заново розраховує другий маршрут. Якщо маршрут не 

знайдений, то виключається наступне ребро з максимальною вагою. 

Результати імітаційного моделювання показали, що запропонована інформаційна 

технологія та алгоритм динамічної перебудови дерева синхронізації дозволяє підвищити 

сталість мережевої синхронізації в порівнянні з впровадженими на даний момент 
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алгоритмами функціонування мережевих елементів та доводить доцільність його 

використання в існуючих мультисервісних макромережах.  
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Аннотация. Показывается, что развитие наукоемких технологий неизбежно 

сопровождается колоссальным ростом объемов данных и интенсивности битовых потоков от 

различных источников информации, повышением требований относительно временных 

характеристик на обработку и передачу, конфиденциальность, достоверность, устойчивость 

относительно действия кибератак. Обосновывается необходимость создания новых кодовых 

структур синтаксического и семантико-синтаксического представления данных. Поэтому 

стоит потребность в разработке новых кодо-образующих систем счисления и технологий 

кодирования. Устанавливается, что одно из эффективных направлений создания таких кодо-

образующих концепций заключается в построение (синтезе) принципиально новых систем 

счисления. На этом пути создается такой класс новых кодо-образующих систем счисления 

как биномиально-полиадические и биномиально-позиционные системы.  

Ключевые слова: Кодирование информации; системы счисления; биномиально-

позиционные кодовые системы. 

 

Развитие наукоемких технологий неизбежно сопровождается колоссальным ростом 

объемов данных и интенсивности битовых потоков от различных источников информации, 

повышением требований относительно временных характеристик на обработку и передачу, 

конфиденциальность, достоверность, устойчивость относительно действия кибератак. 

Появляются новые требования связанные с обеспечением обработки данных в 

многопозиционных системах, в системах искусственного интеллекта и распознавания 

объектов. Все это приводит к необходимости создания новых кодовых структур 

синтаксического и семантико-синтаксического представления данных. Поэтому стоит 

потребность в разработке новых кодо-образующих систем счисления и технологий 

кодирования. Возможно следует говорить здесь о формировании такой прикладной сферы 

как кодовая инженерия (кодо-инжеринг). Одно из эффективных направлений создания таких 

кодо-образующих концепций заключается в построение (синтезе) принципиально новых 

систем счисления. На этом пути создается такой класс новых кодо-образующих систем 

счисления как биномиально-полиадические. Становление и развитие базовой концепции 

таких кодовых систем началось с создания в начале 2000-х годов теоретических основ 

биномиально-полиадической системы счисления [1; 5; 6]. В работах [6; 7] показаны 

принципиально новые свойства относительно процессов обработки данных, которые 

характерны для таких кодовых структур. В тоже время данный класс БП кодовых 

конструкций отличается значительной сложностью вычислительного процесса. Для более 

гибкого варианта разрабатывались концепции биномиально-полиадического кодирования в 

двоичном пространстве. Это нашло отражение в работах [7].  Однако на ряду с рядом таких 

преимуществ, как: повышение достоверности, конфиденциальность и снижение объема 

передаваемых данных без внесения ошибок, с ростом размеров массивов данных и 

повышением структурной сложности для них характерны значительные затраты количества 

арифметических операций. Для упрощения обработки генерировался класс комплексных 

кодовых конструкций с последовательным биномиальным и полиадическим (позиционным 

кодированием). Такой подход рассматривался в работах [2 – 4]. В тоже время такие системы 

наряду со снижением требований относительно сложности вычислительного процесса 

теряют ряд свойств уникальных систем. В связи с чем, возникает необходимость создания 

методов формирования БП кодовых конструкций в упрощенном виде за счет перехода от 

mailto:valera462000@gmail.com
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полиадического базиса к адаптивному позиционному, и использованию одноструктурной 

биномиальной системы. В качестве однопризнаковых биномиальных структур предлагается 

выбирать ограничения на количество серий единиц и количество ненулевых элементов [6; 7]. 

Такой подход является компромиссом между вычислительно-затратными биномиально-

полиадическими кодовыми конструкциями и комплексными кодовыми конструкциями на 

основе последовательного использования типовых систем кодо-образования.  

 

Выводы 

 

Разработана нумерация биномиально-позиционных чисел на основе 

лексикографического подхода. Отличительные особенности нумерации заключаются в том, 

что формируется единое кодовое значение (код-номер) для всего БП числа с одновременным 

учетом ограничений на количество и позиции ненулевых элементов (биномиальное 

ограничение) и динамический диапазон элементов (позиционное ограничение). Это 

позволяет без внесения ошибок создать условия для обеспечения снижения объема данных, 

повышения помехоустойчивости и криптостойкости в системах криптокомпрессии. 

Разработан метод восстановления (генерации) элементов биноминально-позиционных 

чисел на основе лексикографического подхода. Отличительные аспекты метода заключаются 

в непосредственном получении элементов БП числа на основе декодирования кодового 

значения и использования параметров количества ненулевых элементов и ограничения на 

динамический диапазон (основание позиционной системы счисления), с использованием 

весовых коэффициентов элементов БП числа. Это позволяет без потери информации 

восстановить элементы БП числа и создать метод генерации последовательностей, элементы 

которых одновременно удовлетворяют заданным БП свойствам. 
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Аннотация. Показывается, что обеспечение безопасности информационных ресурсов 

в системе управления объектами критической инфраструктуры в условиях информационных 

войн является актуальной проблематикой научно-прикладных исследований. 

Обосновывается существование угроз потери безопасности критичных видеоресурсов, что в 

условиях управления объектами критической инфраструктуры приводит к нарушениям в 

системе обеспечения национальной безопасности государства. Устанавливается 

необходимость создания технологических платформ в рамках кластера описания синтаксиса 

видеоресурсов для соответствующей переориентации баланса эффективности. В статье 

предлагается альтернативное направление обработки видеокадров на уровне их 

синтаксического описания. При этом обеспечиваются условия совместимости 

разрабатываемой платформы с технологическими решениями в рамках концепции JPEG.  

Ключевые слова: Доступность видеоресурса; семантическая целостность; локально-

позиционное кодирование; области когерентности. 

 

Межгосударственная обстановка складывается таким образом, что активно 

применяются технологии информационных и гибридных войн. Наличие информационного 

противодействия в условиях множества внутригосударственных дестабилизирующих 

факторов составляет спектр значимых угроз потери информационной безопасности 

государства. В этом плане наибольшие сложности возникают в случае обеспечения 

безопасности видеоинформационных ресурсов. Следовательно, существуют угрозы потери 

безопасности критичных видеоресурсов, что в условиях управления объектами критической 

инфраструктуры приводит к нарушениям в системе обеспечения национальной безопасности 

государства. Исходя из чего, обеспечение требуемого уровня безопасности критичных 

видеоресурсов является актуальной и значимой научно-прикладной задачей. 

Технологически решение такой задачи находится в плоскости совершенствования 

информационных платформ, реализующих функции цифровой обработки видеоинформации 

[1 – 9]. Здесь задача повышения доступности и целостности информационных ресурсов 

разбивается на кластеры в зависимости от ключевых требований сервисов. В случае 

обработки видеоинформации базовый технологический аспект заключается в использовании 

особенностей ее визуального восприятия и учете семантических структур. Такой кластер 

обеспечивает до 90 % эффективности функционирования всех технологических этапов 

платформ цифровой обработки [6; 7; 9]. Однако сопутствующим здесь недостатком является 

наличие угроз потери целостности информации. Сбалансировать такие угрозы можно с 

использованием эффективных концептов по кодированию видеоданных путем выявления 

закономерностей на уровне описания синтаксиса [7; 9]. Соответственно создание 

технологических платформ в рамках кластера описания синтаксиса видеоресурсов для 

соответствующей переориентации баланса эффективности является целью исследований 

данной статьи. 

mailto:vvbar.off@gmail.com
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Предлагается альтернативное направление обработки видеокадров на уровне их 

синтаксического описания. При этом обеспечиваются условия совместимости 

разрабатываемой платформы с технологическими решениями в рамках концепции JPEG. 

Для совершенствования технологий кодирования с гибкими контролируемыми 

ограничениями на уровень визуальных оценок по восприятию реконструируемых 

видеокадров (ВРВ) предлагается использовать описание структурно-статистических 

зависимостей на основе выявления областей когерентности.  

Информацию о структурно-статистических закономерностях, которые выявляются в 

процессе формирования областей когерентности, предлагается использовать для 

предварительной классификации сегментов ji,S(X)  по степени их влияния на визуальное и 

семантическое детектирование видеокадров. Это позволит перераспределить весовую 

нагрузку сегментов видеокадра и обеспечить повышение доступности информации в 

условиях заданного уровня ее целостности. Здесь предлагается организовывать 

классификацию микросегментов видеокадра в пространственно-временном описании его 

яркостной составляющей. Одним из эффективных подходов здесь является использование 

технологических механизмов, связанных с выявлением и параметризацией областей 

когерентностей (ОКГ).  

В процессе формирования синтаксического представления значимых микросегментов 

с использованием их трансформирования в спектральное пространство и последующего 

локально-позиционного кодирования вектора длин незначимых компонент и вектора 

значимых (ключевых) компонент, формируются следующие две кодовые составляющие: 

последовательность равномерных кодограмм, содержащих кодовые значения для 

подвекторов значимых компонент; последовательность равномерных кодограмм, 

содержащих кодовые значения для подвекоторов длин цепочек нулевых компонент 

трансформанты. 

В тоже время такое описание не учитывает ряд аспектов относительно 

дополнительного повышения эффективности обработки видеокадров (в том числе 

дополнительной возможности относительно повышения уровня доступности видеоресурса), 

обусловленных взаимным позиционированием данных кодовых конструкций, а именно: 

1)  возможности сокращения кодовой избыточности; 

2)  возможности ускоренного доступа к видеокадру в режиме начальной 

реконструкции низкочастотных компонент трансформанты. 

Сокращение кодовой избыточности в результате эффективного позиционирования 

кодовых конструкций векторов структурно-статистических характеристик обеспечивает 

дополнительное снижение битового объема видеокадра без потери целостности информации. 

Ускоренный доступ к видеоресурсу с учетом его представления в спектральной 

области обеспечивается в случае восстановления на приемной стороне в первую очередь 

полной информации о низкочастотных компонентах. Это будет возможным в случае, когда 

подвекторы структурно-статистических характеристик, представляющие информацию о 

низкочастотной области спектра реконструируются совместно. Для этого предлагается 

разработать компоновочное кодирование в спектральном пространстве. Суть такого 

кодирования заключается в заполнении избыточной составляющей кодограммы вектора 

значимых компонент трансформанты частями кодограммы вектора длин цепочек нулевых 

компонент. 

 

Выводы 

 

Разработан метод компоновочного кодирования значимого микросегмента видеокадра 

на уровне кодограмм его синтаксического представления в спектральном пространстве, 

путем построения последовательностей кодовых конструкций равномерной длины на основе: 

дифференцированной фрагментации кодограммы длин цепочек нулевых компонент 

трансформанты; заполнения избыточной составляющей позиционно-базовой кодограммы 
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значимых компонент трансформанты фрагментами позиционно-дополняющей кодограммы 

длин цепочек нулевых компонент. Это обеспечивает дополнительное повышение 

эффективности обработки видеокадров на уровне формирования кодограмм их 

синтаксического представления, а именно позволяет: построить единую кодовую 

конструкцию, что упрощает процесс декодирования; устранить количество кодовой 

избыточности без потери целостности информации; ускорить доступность видеоресурса в 

режиме оценочного качества визуального восприятия. 
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Аннотация. Представлены практические аспекты реализации технологии 

криптокомпрессионного представления изображений. Технологии основанная на 

комплексовании методов компрессии изображений и криптографии. Ее использование 

обеспечивает повышение оперативности при формировании зашифрованной кодовой 

последовательности изображений с устранением избыточности информации без потери 

качества при ее хранении и передаче в инфокоммуникационных системах кризисного 

назначения. Предложено осуществлять защиту видеоинформации с использованием неравно 

весовых позиционных систем. 

Ключевые слова: компрессия, конфиденциальность, криптокомпрессия, защита 

данных, кодирование, обработка изображений, информационная безопасность. 

 

В последнее время часто возникают вопросы обеспечения конфиденциальности 

цифровых изображений, как для защиты персональных данных, так и для защиты 

информации в системах кризисного управления секторов обороны, безопасности и 

правопорядка. При этом в системах кризисного управления необходимо решить актуальную 

научную проблему, связанную с повышением конфиденциальности при заданном уровне 

доступности видеоинформации, которая обрабатывается и передается с использованием 

беспроводных телекоммуникационных технологий в условиях реального времени без потери 

целостности данных. 

Проблема связана с тем, что увеличение конфиденциальности видеоданных 

(статических и динамических) приводит: с одной стороны к увеличению временных затрат 

на обработку и доставку данных, то есть снижение их доступности; с другой стороны к 

снижению объема полезной информации (качества изображений) для поддержания заданной 

оперативности, что приводит к уменьшению достоверности, то есть потери целостности. 

В статье представлены результаты исследований относительно практической 

реализации метода обеспечения изображения на основе криптокомпрессионного 

кодирования. 

Существуют различные подходы к обеспечению конфиденциальности изображений, 

среди них: подходы на основе реализации политики управления правами доступа и 

конфиденциальности [1, 2]; использование различных подходов к удалению в изображении 

критически важных областей [3]; геометрически обратимые искажения изображений [4]; 

подходы на основе технологии разделения секрета относительно обеспечения безопасности 

одного или нескольких изображений [4]; криптографические методы защиты на основе 

скремблирования для обратимого искажения изображений или его критически важных 

областей [4]; криптографические методы защиты на основе шифрования данных [5]. 

Обеспечение конфиденциальности организуется как для исходных (предварительно 

не сжатых) изображений, так и изображений, представленных в сжатом виде. Исходя из того, 

что большинство изображений имеют большие объемы, то их хранение и передача 

организуется с использованием технологий компрессии [5]. Существующие 

криптографические подходы по обработке изображений с использованием технологии 

компрессии:  

mailto:vvbar.off@gmail.com
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– обеспечивают конфиденциальность изображений, представленных в сжатом виде 

[4]; 

– обеспечивают конфиденциальность изображений после и между этапами процесса 

сжатия [3]. 

Поэтому возникла необходимость в разработке принципиально новой технологии, 

которая одновременно обеспечивает повышение оперативности доведения и защиту 

видеоинформации на основе методов семантической и синтаксической обработки 

изображений. 

В работах [6 – 9] была предложена технология криптокомпрессионного 

представления изображений, предназначенная для сокрытия семантического содержания 

изображения с учетом как статистических, так и структурных особенностей источника 

информации. Технология криптокомпрессионного представления изображений 

предусматривает два этапа.  

На первом этапе – при кодировании источника видеоинформационного ресурса 

формируются кодовые последовательности двух типов:  

– служебная составляющая, которая представляет собой ключевую информацию, 

сформированную на основе исходных данных и зависящую только от них (от источника 

информации); 

– информационная составляющая, которая представляет собой одновременно сжатую 

и зашифрованную кодовую конструкцию, раскрыть которую можно только с помощью 

служебной составляющей.  

На втором этапе осуществляется вторичное шифрование кодовых конструкций. В 

разных режимах использования криптокомпрессионного преобразования вторичному 

криптографическому преобразованию могут подвергаться: в основном режиме работы – 

служебная составляющая; в режиме “предварительного просмотра” – информационная 

составляющая; в усиленном режиме – информационная и служебная составляющая вместе. 

Использование такого режима не целесообразно (особенно в случае использования 

плавающей схемы криптокомпрессионного кодирования), так как только на основании 

открытой информационной составляющей реконструировать изображение невозможно. 

Вторичное шифрование кодовых конструкций предлагается организовывать с 

использованием криптографических алгоритмов. Такими алгоритма могут быть: стандарт 

шифрования AES [2]; национальный стандарт шифрования Украины ДСТУ 7624:2014 для 

обеспечения конфиденциальности и целостности данных “Калина” [13]; алгоритм 

криптографического преобразования ГОСТ 28147-89 (ДСТУ ГОСТ 28147:2009) [14]; 

ассиметричный криптографический алгоритм с открытым ключом RSA [30]; любое другое 

криптографическое преобразование, выбранное пользователем. В случае обработки не 

секретных данных, могут применяться подстагновочно-перестановочные схемы 

скремблирования [37]. 

 

Выводы 

 

На основе созданной технологии защиты видеоинформации беспечивается: 

-  одновременное выполнение функций компрессионного и криптографического 

превращения без потери качества изображений; 

-  использование недетерминированных подходов с плавающим количеством 

элементов изображений, которые принимают участие в формировании информационной 

составляющей; 

-  представление части информации исходных изображений в качестве служебной 

составляющей, которые являются чувствительными к изменениям и обеспечивают 

разрушение реконструированных видеоданных в случае несанкционированного доступа; 
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-  уменьшение объемов данных, которые подлежат непосредственному 

криптографическому превращению, то есть зашифровываются только служебные данни, а не 

все изображение; 

-  повышение оперативности доставки конфиденциальной видеоинформации при 

формировании криптокомпресийной кодовой последовательности изображений с 

устранением избыточности информации при ее хранении и передаче в инфокомуникацийних 

системах. 
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Аннотация. Встановлюється актуальність питання відносно створення нових наукоємних 

технологій інформаційного протиборства. З одного боку потрібно враховувати особливості та 

виявляти сучасні деструктивні інформаційні атаки в умовах їх приховування та маскування. З 

іншого боку необхідно забезпечувати потрібний рівень БІР в умовах сучасного та перспективного 

розвитку інформаційних систем та комп’ютерних наук. Обґрунтовується потреба в подальшому 

розвитку стеганографічних технологій. Розроблено концептуально новий теоретичний підхід та 

практичні методи стеганографії, а саме створення єдиної концепції відносно компресійного 

кодування контейнера та стеганографічного вбудовування інформації в умовах забезпечення 

стійкості до завад в каналах передачі даних. 

Ключевые слова: інформаційне протиборство; стеганографія; системи компресії 

відеокадрів; нерівноваговий позиційний базис. 

 

Потреба в подальшому розвитку стеганографічних технологій зумовлено наступними 

проблемними аспектами: використання в процесі приховування інформації переважно 

психовізуальної надмірності. Це створює передумови для обмеження рівня 

стеганографічного бітрейту вимогами щодо візуальної оцінки стеганографічних перетворень; 

дуже низький рівень стійкості вбудовуваних даних до кібер та стегано-атак; недостатній 

розвиток теоретичної бази щодо створення стеганографічних перетворень без внесення втрат 

якості, тобто без втрат цілісності відеоданих; ефективність сучасних стеганосистем значною 

мірою обмежуються системними проблемами, які закладені в існуючих форматах та 

стандартах представлення відеоданих. Саме сучасні формати створювались без врахування 

можливості подальшого їх використання як контейнерів для стеганографічного 

вбудовування інформації; сучасні стеганографічні перетворення здійснюють приховання 

інформації послідовно з процесом компресійного кодування (стиснення відеоданих). Це по-

перше, створює обмеження щодо застосування ряду стеганосистем в умовах відеосервісів 

реального часу, тобто в умовах використання в якості відео-контейнеру ресурсів 

відеосервісів живого відео. По-друге створюються умови для підвищення ефективності 

пасивного та активного стеганоаналізу. Це обумовлено тим, що існує можливість розділити 

процеси декомпресії та стеганоаналізу. В третє, зазвичай приховування інформації 

призводить до зниження ефективності функціонування технологій компресії (зменшується 

рівень стиснення відеоданих), а отже збільшується час доставки всіє інформації. 

Створюється принципово новий підхід до побудови кібернетичних систем зі 

стеганографічним приховуванням інформації. Пропонується створювати принципово нові 

кібернетичні технології, а саме стеганокомпресійне кодування. В цьому випадку стеганографічне 

вбудовування інформації здійснюється безпосередньо (тобто одночасно) з процесом кодування 

відеоконтейнеру на основі адаптивного виявлення та врахування структурно-комбінаторної 

надмірності (закономірностей). Отже одночасно забезпечується: по-перше компресійне 

представлення одразу всього стегано-контейнеру (тобто як контейнеру, так й прихованої в ньому 

інформації) за єдиними кодоутворюючими правилами; по-друге стеганографічне вбудовування та 

стиснення повідомлень, які приховуються; по-третє умови до стійкості як контейнеру, тау й 

прихованої інформації до помилок під час передачі кодограм в телекомунікаційних мережах. Для 

виконання запропонованих вимог використовується поліадичний базис, а самі такі кібернетичні 

системи пропонується в подальшому називати як стеганокомпресійне кодування в поліадичному 

просторі або поліадичне стеганокомпресійне кодування. 
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Висновок 

Розроблено концептуально новий теоретичний підхід та практичні методи 

стеганографії, а саме створення єдиної концепції відносно компресійного кодування 

контейнера та стеганографічного вбудовування інформації в умовах забезпечення стійкості 

до завад в каналах передачі даних. 

Це забезпечує: підвищення доступності прихованих повідомлень; можливість 

динамічної зміни стеганографічної інтенсивності, а також детермінована попердня оцінка 

кількості вбудовуваємих даних у відеоконтенер; стійкість до впливу завад, які виникають в 

процесі передачі стеганограм в інфокомунікаційних мережах; вилучення прихованих 

повідомлень без втрати інформації, тобто 100 % вилучення інформації; скорочення часу 

стеганографічного вбудовування (оскільки даний процес здійснюється одночасно з самим 

кодуванням відеоконтейнеру); інваріантність відносно джерела контейнерів; досягається 

можливість приховування повідомлень без втрати цілісності інформації. Отже 

унеможливлюється застосування візуальних атак для встановлення факту наявності 

прихованих повідомлень; створюються умови для підвищення стійкості відносно 

стеганографічних атак, в тому числі атак шляхом перекомпресії з використанням технології 

квантування в спектральному та спектрально-часовому просторах. 
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Анотація. У статті розглядаються основні питання, що пов'язані з кластерним 

аналізом, а саме алгоритмами кластеризації цифрових аерофотознімків в системі обробки і 

передачі інформації. Цифрові аерофотознімки обробляються на борту безпілотного 

комплексу за допомогою різних методів обробки інформації, з метою виявлення ключової 

інформації про характеристики об'єктів. На етапі кластеризації цифрових аерофотознімків, 

відбувається розбиття зображення на однозв'язні блоки. Тут блоки аерофотознімків 

піддаються різним алгоритмам кластеризації, з метою розподілу їх по кластерах, і 

подальшому визначенням міри насиченості блоків в кластерах за певними ознаками та 

характеристиками. Тому, у рамках досліджень, в статті представляється порівняння 

алгоритмів кластеризації сімейства К-средніх та його модифікації.  

Ключові слова: алгоритм кластерного аналізу, кластеризація, відеоінформаційні 

ресурси, інформаційно-телекомунікаційна мережа. 

Для забезпечення надійності каналів передачі даних, під час польоту БПЛА, доцільно 
використовувати комплексний підхід, що включає програмні, апаратні та змішані засоби 

захисту. Основною проблемою, розвитку та прогресу БПЛА, є забезпечення передачі даних 

по каналах зв'язку між бортовим комплексом та пунктом управління (ПУ). Тут особливу 

увагу приділяють отриманій інформації з БПЛА, що представляється у вигляді цифрових 

знімків чи відеокадрів. Для визначення актуальності використання кластерного аналізу для 

обробки відеоінформації при передачі з БПЛА на ПУ необхідно проаналізувати системи 

передачі та обробки даних на існуючих зразках розвідувальних БПЛА, що стоять на 

озброєнні в Збройних Силах України.  

Станом на 2020 рік, на озброєнні в ЗС України знаходяться ряд БПЛА що 

використовуються для повітряної розвідки підрозділами артилерії або іншими підрозділами 

Сухопутних Військ. Усі БПЛА можна поділити на дві умовні групи: БПЛА старого 

(радянського) парку та БПЛА сучасної (української) розробки; 

Розглядати БПЛА старого парку недоцільно, так як в даних апаратах передача 

інформації в режимі реального часу взагалі не відбувається. Усі БПЛА старого парку 

використовують плівкові фотоапарати для збору інформації, яку можна зібрати тільки після 

приземлення самого апарату. Що стосується БПЛА сучасності, то вони мають дуже обмежені 

можливості. В сучасних найбільш розвинутих арміях, основою системи управління БПЛА є 

супутниковий зв’язок у ‘С-діапазоні’. У зв’язку з тим що ціни на оренду каналу 

супутникового зв’язку занадто високі, це не є вигідно зважаючи на кількість БПЛА яку 

будуть його використовувати. Всі сучасні БПЛА, що є на озброєнні ЗС України, для передачі 

інформації на ПУ використовують радіозв’язок УКХ діапазону до 1 Ггц. Це означає, що 

зв’язок між БПЛА та ПУ можливий лише за наявності так званої «прямої видимості» між 

літальним апаратом та пунктом управління. 

Вищевказаний тип зв’язку, в цьому випадку має обмежені можливості. При такій 

частоті радіосигналу пропускна здатність каналу передачі інформації досягає лише від 100 

до 500 Кбіт/сек, що є не достатньо для передачі аерофотознімків високої роздільної 

здатності, тим більше розвідувальної відео-інформації в форматі живого часу. За 

неможливості підвищити пропускну здатність каналу зв’язку є необхідним шукати 

вирішення даної проблеми іншим способом, наприклад, зменшити об’єм самої інформації 

яка передається. Для цього буде доречно використати методи сегментації зображень. 

mailto:healsportua@gmail
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До проблеми недостатньої пропускної здатності, додається проблема можливих 

перешкод для радіосигналу. Такі перешкоди можуть створюватися різними факторами 

такими як: складні погодні умови і як результат – погана видимість, робота засобів 

радіоелектронної боротьби противника або канали зв’язку, що є сусідніми частотними із 

каналом передачі даних БПЛА. Отже, наведені проблеми обґрунтовують необхідність 

використання спеціальних засобів обробки при передачі даних з БПЛА. Під спеціальною 

обробкою, мається на увазі алгоритми кластерного аналізу, які проводять сегментацію та 

розподілення блоків зображення по найбільш ключовим ознакам (семантична насиченість). 

Кластеризація має різні способи реалізації, але при будь-якому підході проблема 

полягає в недоступності будь-якої додаткової корисної інформації про дані на початковий 

момент аналізу. Кластером вважається кожен елемент даних, а для отримання кращого 

уявлення кластери різними способами об'єднуються (поділяються). Для об'єднання 

прилеглих кластерів використовується відстань між кластерами. Це дозволяє не просто 

сегментувати зображення, а й в подальшому виділити ключову інформацію. В роботі був 

проведений аналіз різних методів і способів кластеризації. Виходячи з особливостей методів 

кластерного аналізу, пропонується використовувати в подальших дослідженнях два різних 

види алгоритму кластеризації, а саме: - «K-means» та його удосконалена версія - «K-

means++», а також алгоритм класу Fuzzy. Вибір цих алгоритмів пов'язано з тим, що, по-

перше, є велика сукупність об'єктів кластеризації - блоків аерофотознімків, які необхідно 

класифікувати за ступенем семантичної насиченості. 

Аналізуючи алгоритм роботи методу можна дійти висновку, що формула перерахунку 

відстаней між інформативними блоками та центроїдами кластерів є більш оптимізованою, у 

порівнянні з тими методам, що вже використовуються серед неієрархічних алгоритмів 

кластеризації. Покращені алгоритми на основі «К-means» не забезпечує обробку інформації 

на достатньому рівні, у порівнянні від алгоритму «Improved Fuzzy С-means» (IFCM), який 

має потенціал завдяки низьким потребам в часі, а також кращими результатами сегментації 

зображення. Вдосконалення математичного апарату дозволило перераховувати кластери 

швидше та скоротити кількість ітерацій. Скорочення кількості ітерацій, в свою чергу 

зменшило загальний час обробки, що особливо помітно при оброці великих масивів 

інформації, таких великих, як наприклад, потік відеокадрів.  

 

Висновки 

 

Таким чином, практично протестувавши класичний та удосконалений алгоритми 

кластерного аналізу для аерофотознімків різної роздільної здатності, та порівнявши 

результати обробки, досягнуто висновку: метод «K-means++» сегментує зображення за 

менший час, у порівнянні від алгоритму «Improved Fuzzy С-means». Натомість, алгоритми 

класу Fuzzy обчислюють дані довше та потребують більшої потужності для обчислювальних 

процесів, але мають набагато кращі графічні результати. На основі результатів проведених 

досліджень пропонується, використовувати метод кластеризації IFCM для обробки цифрових 

знімків та відеокадрів під час передачі інформації з безпілотних літальних апаратів на пункти 

управління у інформаційно-розвідувальні центри.  
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Анотація. Для підвищення продуктивності інфокомунікаційних систем необхідно 

вдосконалювати технології стиснення динамічних зображень. Тому, до уваги взято саме 

диференційне представлений кадр на основі якого побудований основний принцип 

стиснення динамічних зображень стаціонарного фону в інфокомунікаційних системах. 

Виявлення динамічної складової відбувається на основі використання порогової фільтрації 

диференційно-представленого кадру. Розроблено технологію розбиття диференційно-

представленого кадру на складові: динамічну складову, двійкову маску стаціонарного фону і 

матрицю знаків. Розглянуто технологію та розроблено метод обробки динамічної складової, 

що проводиться на основі одновимірного позиційного кодування з адаптивним вибором 

структурних параметрів. Показано, що розроблений метод кодування значно зменшує обсяг 

динамічної складової диференційно-представленого кадру і відеопотік передається помітно 

швидше в інфокомунікаційних системах. 

Ключові слова: відеопотік,диференційно-представлений кадр,код потужності 

алфавіту, двійкова маска передбаченого кадру, динамічна складова, стаціонарний фон. 

 

В основі алгоритмів кодування відеопотоку лежить надмірність інформації і 

особливості людського сприйняття візуального зображення. Зображення змінюється плавно, 

невеликі спотворення при відновленні зображення стають непомітні. Так з'явилися 

алгоритми кодування відеопотоку з певною ефективністю. Такі алгоритми дозволяють 

ефективно кодувати відеопотік, але не гарантують точне відновлення інформації і 

адекватний розмір відеопотоку. 

З метою підвищення продуктивності інфокомунікаційних систем необхідно 

удосконалювати технологію стиснення динамічних зображень. Тому актуальним постає 

питання розробки методу зменшення об’єму інформації з мінімальною втратою якості, що 

дозволить вирішувати актуальну науково-прикладну проблему, пов'язану з ущільненням 

великих обсягів даних, коли постає необхідність зменшити розмір оригінальних даних, але 

при цьому мати змогу відновити ущільнені дані без втрати. 

Розроблюваний метод пропонується будувати на основі наступних етапів. 

Перший етап. Формування диференційно-представленого кадру в умовах 

стаціонарного формування відеоінформації. 

Формування кадрів проводиться в умовах, коли: pмінюється освітленість об'єктів; 

порушуються умови фіксації відеокамер, тобто відбувається вібрація камери; виявляються 

спотворення в процесі перетворення аналогового джерела в цифровий вид. 

Другий етап фільтрація з порогом. Суть фільтрації полягає у виявленні елементів 

диференційно-представленого кадру, які містять імпульсну перешкоду. Це дозволить 

визначити відноситься елемент до стаціонарної складової або до динамічної складової. Для 

скорочення кількості операцій на обробку пропонується використовувати скалярную 

порогову фільтрацію. 

Третій етап полягає у формуванні та обробці масивів динамічної складової. 

Даний етап включає в себе наступні компоненти. 

1.1. Розподіл елементів динамічної складової по масивах. 

1.2. Обробка масивів динамічної складової. 
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Четвертий етап полягає в побудові і обробці двійковій маски диференційно-

представленого кадру. Інформація про стаціонарну складову буде міститися в елементах 

диференційно-представленого кадру, що приймають нульові значення. У зв'язку з чим, 

формується двійкова маска. 

З урахуванням роздільної обробки і формування двійковій маски диференційно-

представлений кадр розбивається на три складові: матрицю двійковій маски, матрицю 

покажчиків знаків і динамічну складову. 

П'ятий етап присвячений формуванню та обробці матриці покажчиків знаків. 

Елементи динамічної складової можуть мати як позитивні, так і негативні значення. Тому, 

для скорочення інформації про знаки, пропонується формувати матрицю покажчиків знаків. 

В роботі було отримано подальший розвиток методів стиснення кадрів в потоці 

зображень на основі диференціального уявлення. Відмінності від відомих методів полягають 

в тому, що: формується двійкова маска динамічної та стаціонарної складових, яка кодується 

на основі двохалфавітного коду потужності; сегментована по масивах динамічна складова 

стискається шляхом інтегрованого коду з урахуванням порога фільтрації. Це дозволяє 

адаптувати процес стиснення до умов стаціонарного формування відеоінформаційного 

потоку, скоротити кількість кодової надмірності і складність реалізації процесу кодування. 
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Анотація. В тезах доповіді розглянуто основну термінологію щодо автоматизації  

тестування безпеки web-додатків; обґрунтовано доцільність покриття саме 

автоматизованими тестами безпеки додатку. Розглянуто п’ять інструментальних засобів 

тестування безпеки web-додатків: Arachni, Grabbe, Iron Wasp, W3af, Zed Attack Proxy (ZAP), 

розроблений OWASP (Open Web Application Security Project) та проаналізовано переваги 

кожного з них. У результаті зроблено висновок, що відсутня єдина універсальна система 

тестування безпеки web-додатків і найкращою практикою має бути розробка комплексної 

стратегії автоматизованого тестування безпеки. 

Ключові слова: web-додаток, тестування безпеки, автоматизація тестування, 

інструментальні засоби тестування. 

 

Протягом останніх років web-додатки зазнали значних змін від дизайну до 

функціоналу, поступово витісняючи настільні додатки, стаючи важливим компонентом 

бізнесу в сучасному світі. Разом з тим, розглядаючи web-додатки, як елемент бізнесу, до них 

висуваються нові вимоги: швидкий вихід в реліз та часте оновлення продукту; підвищена 

вимога до безпеки таких додатків. Якщо перша вимога продиктована швидким темпом 

сучасного життя та жорсткою конкуренцією на бізнес-арені, то друга – надійністю 

захищеності даних, адже кількість мережевих атак постійно зростає. Зазначимо, що 

кібератакам підлягають різні мережеві ресурси, кількість та вид яких відображено на 

інтерактивній карті кібератак 1. Отже, втілення нових вимог до web-додатків може 

відбуватися завдяки поєднанню Agile-методології розробки програмного забезпечення та 

максимальній автоматизації тестування, приділяючи при цьому особливу уваги тестуванню 

безпеки. Автоматизоване тестування безпеки в певній мірі можна вважати фундаментальним 

для вирішення питання прискорення виведення готового додатку на ринок.  

Тестування веб-додатків – це складний процес, тому що його труднощі примножені 

усіма розподіленими компонентами системи, що взаємодіють з додатком. Тестування веб-

проектів необхідно застосовувати на всіх етапах життєвого циклу проекту. Набір методів 

тестування залежить від специфіки структури та призначення веб-проекту 2. Наприклад, 

для тестування мобільних web-додатків необхідно враховувати низку особливостей 3. Під 

автоматизованим тестуванням web-додатків будемо розуміти практику перевірки 

програмного забезпечення, що включає проведення таких основних дій та кроків тесту, як 

запуск, ініціалізація, виконання, аналіз і видача результату, автоматично за допомогою 

спеціалізованих інструментів 4. Тестування безпеки – це тип тестування програмного 
забезпечення, який виявляє уразливість, загрози, ризики в програмному забезпеченні і 

запобігає зловмисним атакам з боку зловмисників. Метою тестів безпеки є виявлення всіх 

можливих лазівок і слабких місць в системі програмного забезпечення, які можуть привести 

до втрати інформації, доходів, репутації в руках співробітників або сторонніх осіб 

організації. 

Мета тестування безпеки – виявити загрози в системі і виміряти її потенційні 

уразливості, щоб система не перестала функціонувати або не використовувалася. Це також 

допомагає виявляти всі можливі ризики безпеки в системі і допомагає розробникам 

виправити ці проблеми за допомогою кодування 5. У матеріалах ISTQB визначені базові 
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поняття безпеки, які повинні бути охоплені тестуванням безпеки. У їх числі виділяються: 

конфіденційність, цілісність, аутентифікація, доступність, авторизація і безвідмовність. Деякі 

з цих властивостей можуть бути протестовані як автоматизовано, так і мануально, як 

наприклад, тестування аутентифікації, авторизації та доступності, проте основний спосіб 

тестування безпеки проводиться за допомогою спеціальних інструментів 6. Отже, під 

автоматизованим тестуванням безпеки web-додатків будемо розуміти процес визначення 

вразливих місць для атаки клієнта та web-серверу і його інфраструктури, перевірка 

відповідних рівнів доступу до конфіденційної інформації та  функціоналу, використовуючи 

спеціальні інструменти.  

Тестування безпеки web-додатків охоплює такі аспекти: аутентифікація, авторизація, 

доступність, конфіденційність, цілісність. Для здійсненна автоматизації тестування web-

додатків можна використовувати різні інструментальні засоби. Серед них є безкоштовні, 

платні і відкриті інструменти для перевірки вразливостей і недоліків. Найкраще в 

інструментах з відкритим вихідним кодом, крім того, що вони безкоштовні,  це те, що 
тестувальник може налаштувати їх у відповідності зі своїми конкретними вимогами.  

Розглянемо деякі інструментальні засоби тестування. 

Arachni – інструмент для тестування безпеки з відкритим вихідним кодом, який 

здатний виявити низку вразливостей, в тому числі недійсне перенаправлення, локальне та 

віддалене включення файлів, SQL-ін'єкція, XSS-ін'єкція. 

Портативний Grabber розроблений для сканування невеликих веб-додатків, 

включаючи форуми та особисті сайти. Полегшений інструмент тестування безпеки не має 

графічного інтерфейсу користувача і написаний на Python. Уразливості, виявлені Grabber, 

включають: перевірка файлів резервних копій, міжсайтовий скриптинг, включення файлу, 

проста перевірка AJAX, SQL-ін'єкція. 

Iron Wasp  це потужний інструмент сканування з відкритим вихідним кодом, здатний 

виявляти більше 25 типів вразливостей web-додатків. Крім того, він також може виявляти 

помилкові спрацьовування і помилкові негативні результати. Iron Wasp допомагає виявляти 

широкий спектр вразливостей, в тому числі зламану аутентифікацію, міжсайтовий 

скриптинг, CSRF, приховані параметри, підвищення привілеїв. 

W3af – одне з найпопулярніших середовищ тестування безпеки web-додатків, яке 

також розробляється з використанням Python. Інструмент дозволяє тестувальникам 

знаходити більш 200 типів проблем безпеки у web-додатках, в тому числі сліпа SQL-ін'єкція, 

переповнення буфера, міжсайтовий скриптинг, CSRF, небезпечні конфігурації DAV. 

ZAP або Zed Attack Proxy, розроблений OWASP (Open Web Application Security 

Project), являє собою багатоплатформений інструмент для тестування безпеки веб-додатків з 

відкритим вихідним кодом. ZAP використовується для виявлення низки вразливостей 

безпеки у web-додатку під час розробки, а також на етапі тестування. Завдяки інтуїтивно 

зрозумілому графічному інтерфейсу Zed Attach Proxy може використовуватися як новачками, 

так і експертами. Інструмент тестування безпеки підтримує доступ з командного рядка для 

досвідчених користувачів. Крім того, що він є одним з найвідоміших проектів OWASP, він 

отримав статус флагмана. ZAP написаний на Java. Крім використання в якості сканера, ZAP 

також може використовуватися для перехоплення проксі-сервера для ручного тестування 

веб-сторінки. ZAP надає: розкриття помилок додатку, розкриття приватної ІС, ідентифікатор 

сеансу при перезапису URL, SQL-ін'єкція, XSS-ін'єкція 7. 
Розглянуто лише деякі інструментальні засоби тестування безпеки web-додатків, 

проте можна зробити наступні висновки: автоматизація тестування безпеки не тільки 

спрощує загальну задачу розробки програмного забезпечення для розробників, але і 

економить масу ресурсів для будь-якого бізнесу; відсутня єдина універсальна система 

тестування безпеки web-додатків; найкращою практикою має бути розробка комплексної 

стратегії автоматизованого тестування безпеки. 
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За останнє десятиріччя органи державної влади України здійснили декілька спроб 

реформувати (через прийняття профільних нормативно-правових документів) механізми 

реалізації кібербезпеки держави [1]. 

Серед напрямів реформування було утворення замість ситуативних відносин між 

структурами, які забезпечують кібербезпеку до чіткої та зрозумілої системи їх взаємодії. Це 

повинно створити умови до побудови «національної системи кібербезпеки України» 

(завдання поставлено в Стратегії національної безпеки України в редакції від 2013 року).  

Відповідно до міжнародних практик з 2012 року розробляється «Стратегія 

забезпечення кібербезпеки України», яка має окреслити напрями зосередження зусиль 

розвитку кібербезпеки держави. Результатом роботи органів державної влади та профільних 

наукових установ стала підготовка проекту «Стратегії забезпечення кібербезпеки України» 

та проекту Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».  

В результаті виникнення війни з РФ, яка розгорілася в АР Крим та на сході Україні, 

різко збільшилася кількість кібератак на інформаційні ресурси та елементи критичної 

інфрастуктури держави, а також на ресурси приватних компаній. Ця активність є 

продовженням гібридної аграсії «східного сусіда». 

Для прикладу, відповіднодно даних компанії Lookingglass Cyber Solutions [2] 

починаючи з середини 2013 року російські силові структури проводять масштабну 

кібероперацію «Армагедон», метою якої є отримання даних про плани та оцінки українських 

органів державної влади щодо розвитку анексії АР Крим та конфлікту на сході України, а 

також з цим пов’язаних дій. Це один із багатьох прикладів роботи силових структур РФ 

проти України. 

кібрбезпеки держави. Одним з напрямів реалізації цього є підготовка фахівців галузі 

кібербезпеки та інформаційних технологій.  

На даний час можливо зазначити, що проблеми сфери кібербезпеки, а також пошук 

шляхів їх вирішення, базувалися не на цілісному та методологічно правильно проведеному 

огляді стану та проблем сфери, а більшою мірою ґрунтувався на суб’єктивному сприйнятті 

окремих фахівців сектору кібербезпеки України про її стан та перспективи. При цьому, якщо 

Україна, як і більшість держав НАТО та світу, фактично визнає кіберпростір простором 

протистояння (в тому числі – військового), то до планування діяльності держави в ньому 

доцільно застосовувати схожі підходи, що і до військової сфери. 

Все це обумовлює необхідність проведення огляду та осмислення (хоча вже може й 

запізно) сектору кібербезпеки України, який із залученням всіх зацікавлених сторін має дати 

відповіді на питання про стан сфери кібербезпекиУкраїни, її реального ресурсного 

потенціалу, а також щодо шляхів оптимізації сектору кібербезпеки, результати якого мають 

бути зафіксовані у відповідному документі. Подібним чином зробили і в США, коли в 

2009 році було підготовлено документ – «Огляд кіберполітики США» («Cyber Policy 

Review»). 

Іншою стороною посилення кібербезпеки держави є підготовка великої кількості 

людей, які зможуть перейти до нових взаємовідносин в суспільстві в кіберпросторі. За 

прогнозом вчених з Оксфордського університету, майже половина робочих місць у 
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Сполучених Штатах буде змінена вже в найближчі 10-20 років [3, 4]. Але ця трансформація 

повинна супроводжуватися також всестороннім розвитком питань безпеки в кіберпросторі. 

Виникає питання: «З чого Україні почати підвищення рівня захисту кіберпростору, 

інформації, даних як у інтернеті, так і в окремих мережах зокрема?» Відповідь: «З освіти. І 

зокрема з кіберосвіти» [5]. Безграмотність населення держави щодо комп'ютерних 

технологій просто вражає. Особливо якщо виїхати з Києва і заїхати хоча би у райцентри. Де 

знайдемо декілька десятків представників молоді, яка «щось там» розбирається, і багато 

тисяч людей, які жодного разу не торкались будь-якої персональної обчислювальної 

машини. 

І на теперішній час це одна з найбільших потреб сьогодні – освіченість населення у 

інформаційних технологіях. Для цього потрібно починати з азів інформатики та кібергігієни 

в ранньому шкільному віці. Щоб люди почали довіряти – вони повинні знати, як щось 

працює. Як реалізуються елементарні принципи захисту інформації та даних. Як може 

використовуватися надана інформація. Що слід зробити, а чого робити не слід. Тому що 

особа, можливо, і не змогла б щось зробити, а зловмисники – зможуть, бо знають як. 

На даний час освіта в галузікібербезпеки використовує постійно старіючі програми і 

має проблеми зі спеціалізацією. Із тисячі молодих українських кібер-спеціалістів лише 

десять обирають своєю спеціальністю кібербезпеку. Причини такої ситуації – у системі 

нашої освіти [6]. Зокрема у нас зараз є одна спеціальність – «125 Кібербезпека». Добре це чи 

погано – питання спірне. 

Раніше було близько 7 різних спеціальностей, зокрема, управління інформаційною 

безпекою, менеджмент інформаційної безпеки, створення та захист інформації, безпека у 

сфері захисту інформаційних систем. Кожен навчальний заклад мав свої спеціальності, якось 

їх називав. Зараз одна. Деякі спеціалісти можуть сперечатися, що має бути окремо технічний 

захист інформації, окремо – кібербезпека, тощо. 

Але існують дві більш глибокі проблеми. Перша – старіння навчального матеріалу. 

Світ розвивається швидко, а кібербезпека – значно швидше. Виходить, що є затверджений 

навчальний стандарт з кібербезпеки. І є питання сертифікації. Так от – сертифікацію 

випустили у 2015 році, вимоги по ній до навчальних матеріалів, у 2017 році – вона вже 

застаріла, а також інформація і матеріали. А у сфері вищої освіти: стандарти, розроблені 

цього року, приймуться за рік, за два роки почнуть діяти, а матеріал буде вже не просто 

застарілий. 

Інше питання – поріг становлення фахівця в кібербезпеці доволі довгий. Потрібно 

знати і мережні технології, і адміністрування, і програмування. А у ВНЗ студентам до 

середини 3, а то і початку 4 курсу викладають багато фундаментальних наук, математику, 

фізику тощо, тобто, до 3-4 курсу не дають спеціальність, а на 5-му студент уже – щось 

схопив і він “програміст на Java”, за що отримує заробіток і далі розвиватися не бажає. 

Студенти зараз хочуть заробляти, якомога швидше і якомога більше, з 3-4 курсу, тому 

на 5-му вони вже визначили свій напрямок. Тому часто бувають випадки коли доходять до 

«бакалавра», а потім відраховуються і йдуть «на вільні хліба» (багато прикладів навіть у 

військових ВНЗ). В результаті, якщо з випуску магістрів, два-три десятки чоловік, двоє 

займаються кібербезпекою професійно – гарно вийшло! Навіть якщо хоча б один – добре. 

Тому – ще є питання балансу фундаментальних наук та сучасного технічного їх 

застосування. 

Ще одне питання – бізнес (у військових – Збройні Сили України) завжди хоче 

готового фахівця. А його потрібно підготувати. З інституту (університету, академії, тощо) 

виходить спеціаліст із базовими знаннями. Так, навчальні заклади готують відповідних 

приблизно тисячу бакалаврів, але з них лише десяток-півтора будуть працювати за 

спеціальністю. У військовій сфері це трохи краще, але протягом п’яти років випускники 

«розповзаються» по більш «лінивих» спеціальностям. 

Чи формує галузь запит на фахівця заздалегідь? ВУЗи та різні курси можуть дати, 

необхідно тільки прийти і замовити. У країні регулятор навчання – держава. І вона дає 
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ліцензійний обсяг фахівців, а не бізнес. Але ж – скільки фахівців потрібно в поліції, СБУ, а 

скільки – в бізнесі? З огляду, це різні речі. 

Зараз існують навчальні програми від крупних виробників обладнання, таких як IBM, 

Cisco, де пропонують і навчальні матеріали, і викладачів. Проте у них дещо інші підходи. 

Класичний в державних ВНЗ – спершу "розжовувати" фізику і математику, техніку, а потім 

давати спеціальність. Підхід програм підготовкиві провідних виробників обладнання: “ось є 

вірус, а якщо хочеш дізнатись як він працює – іди за посиланням, а поки що бережись і 

бережи інших”. 

Ще одна проблема, з якою стикаються всі навчальні заклади: викладачі роблять не те, 

що треба, навантаження перевищує норми. І це не тільки навчальне навантаження (бо вже є 

кадровий голод, зокрема у військових ВНЗ), а і задачі деяких “осяяних” керівників галузі та 

навколоосвітніх установ. Які хочуть чужими руками і умами “винайти колесо” чи “добути 

вогонь” не розуміючи навіщо воно їм потрібно, головне щоб був «вау-ефект» для вищих 

чинів. 

Для сфери навчання кібербезпеки проблеми такі ж, як і для інших сфер. До них 

потрібно підходити зважено, вирішувати питання викладачів. І має бути співпраця держави і 

бізнесу. 

Однією з перших спроб розібратися з кіберосвітою у військовій галузі були Ю.Даник 

та А.Зінченко в статті [7]. В статті розглянуті підходи до організації кіберосвіти як в 

цивільній галузі та і в галузі безпеки та оборони України. Хоча в статті і проведено аналіз 

іноземних варіантів кіберосвіти, але вони не враховані в їх підході для кіберосвіти в Україні. 

В доповіді буде представлено підход заснований на програмі інституту SANS, який готує 

фахівців як для бізнесу, так для силових структур США та світу. 

Висновки. Освіта українських навчальних закладів повинна спиратися на досвід 

провідних країн світу, тому як в умовах обмеженого фінансування та швидкого старіння 

інформації в галузі кібербезпеки, у нас поки мало досвіду в побудові раціональних систем 

кіберзахисту в цілому і побудові системи кіберосвіти зокрема. А також врахування досвіду 

провідних країн дасть змогу швидше та ефективніше проводити інтеграційні процеси до 

організацій колективної кібер- та загальної оборони. 
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Анотація. В даній роботі проаналізовані плани операторів щодо впровадження мережі 5G 

в Україні. Також було проаналізоване обладнання мереж 5G для його використання. На 

доданок, була розглянута стратегія запуску 5G в Україні. 
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У даний час, спостерігається стрімке зрoстання переданої інфoрмації та суттєве 

збільшення обсягів трафіку, тому стає необхідним підвищення вимог до якості існуючих 

послуг та  впровадження нової технології 5G.  

Метою розгортання систем 5G є збільшення швидкості передачі даних, збільшення 

ємності мережі, зниження затримок та зменшення споживання електричної енергії, що є 

особливо важливим для мобільних пристроїв. Планується, що ця мережа буде 

використовувати досягнення попередніх поколінь для ствoрення платформи, яка дозволить 

не тільки поліпшити існуючі послуги, але також створити нові бізнес-моделі і розробити нові 

сценарії використання 

Хоча 5G наслідуватиме 4G і 3G, науковці покладають на цю мережу значно більше 

сподівань. Вони очікують, що вона буде принципово інакшою, oскільки 5G інтернет - це не 

тільки шалена швидкість передачі дані, а й значне пожвавлення економіки, інвестиції в 

країну, створення нових робочих місць, наповнення держбюджету й нові мoжливoсті для 

українців 

Плани операторів стільникового зв’язку по запуску 5G в Україні. Розвиток мереж 

мобільного зв’язку четвертого та п’ятого покоління є важливим завданням в Україні та світі. 

В умовах швидкого зрoстання трафіку мобільного передавання даних, популярності 

Інтернету речей та M2M (міжмашинної взаємодії), оператори постійно працюють над 

покращенням якості зв’язку, розвиваючи мережі 4G в напрямку майбутніх 5G на основі 

технології LTE [1]. 

На сьогодні в Україні національні оператори працюють в наступних умовних 

частотних діапазонах: 

1. 800 МГц – належить оператору Інтертелеком та частково PeopleNet. 

2. 900 МГц та 1800 МГц – у власності Vodafone, Київстар, Lifecell. 

3. 2100 МГц – належить 3Mob [2]. 

Від частоти напряму залежить зона покриття, котру може забезпечити базова станція. 

Залежність в даному випадку зворотня – чим вища частота, тим менше радіус покриття бази і 

тим більше абонентів матимуть змогу користуватись послугами мобільного зв’язку 

одночасно (за рахунок більшої пропускної спроможності мережі). Саме в зв’язку з цим 

виділення частоти в 1800 МГц можна вважати найбільш оптимальним рішенням на даний 

момент [2, 3]. 

Також до умов  впровадження нового зв'язку 5G, необхідне введення такого 

принципу, як технологічна нейтральність. Технологічна нейтральність – принцип, який у 

випадку з операторами зв'язку дозволяє їм використовувати свої частоти під будь-який 

стандарт зв'язку, незалежно від того, що зазначено в ліцензії [4]. Такий принцип забезпечить 

операторам право в майбутньому впроваджувати будь які технології зв’язку в частотних 

спектрах, що їм належать.  

Як відомо 29 жовтня 2019 року, «Інтертелеком», «lifecell», «Vodafone» і «Київстар» 

підписали меморандум з Кабміном про покриття всієї України мережами 4G і 5G [5]. 
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Не зважаючи на це, технологія 5G не використовуватиметься повсюдно. Все буде 

залежати від специфіки ведення бізнесу оператором, від обраної бізнес-моделі. Якщо 

оператор буде надавати інфраструктуру для сервіс-провайдерів, він може будувати широке 

покриття. Якщо ж він вибере модель сервіс-провайдера і сконцентрується на певній 

індустрії, йому буде потрібно покриття в зоні розміщення конкретного індустріального 

центру.  

Не обов'язково повинно бути килимове покриття по всій країні або по всьому місту. 

Технології LTE і 5G будуть між собою взаємодіяти, певну частину навантаження на себе 

може взяти мережу 4G. 

У травні 2019 року у рамках Шведсько-українського бізнес-форуму у Києві оператор 

Lifecell та виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson розгорнули перший демо-

сегмент мережі 5G і провели відкрите тестування швидкості мобільного інтернету п’ятого 

покоління в Україні. [6] Тоді пікова пропускна здатність завантаження даних, яка була 

досягнута, становила у 25,6 Гбіт/с в діапазоні ультрависоких частот 28 ГГц.  

На даний час, стандарти зв’язку, які зараз існують, можуть із запасом  забезпечити 

потреби найближчих 4-5 років. Тому немає необхідності запуску наступного покоління 

мобільного зв’язку. Більше того, всі мобільні оператори зробили свої інвестиції в 

розгортання 3G та 4G (купівля ліцензій, розбудова і утримання мережі, користування 

радіочастотним ресурсом) і має пройти певний час, поки буде отримано економічний ефект 

від здійснених інвестицій. 

Таким чином можна сказати, що технологічно мобільні оператори в Україні точно 

випереджають поки що відсутній попит на цю технологію зі сторони бізнесу. 

Аналіз обладнання мереж 5G для використання в Україні. Оптимальним 

варіантом для зниження вартості обладнання буде усунення будь-яких бар’єрів при закупівлі 

техніки, що вже пройшла процедури підтвердження якості та безпеки в ЄС. Це збільшить 

кількість техніки, що доступна на ринку, а значить підвищить конкуренцію, та зменшить 

витрати часу і грошей на проходження подібних процедур в Україні.  

На основі технічної основи радіоінтерфейсу 5G, для формування технічного рішення 

для конкретних вимог продуктивності, доступних частотних діапазонів, можливостей 

обладнання і вартості реалізації може бути проведена також оптимізація комбінації 

технологій і параметрів.[7] При цьому технічна база здатна вирішувати майбутні нові 

сценарії і вимоги до обслуговування для реалізації концепції сумісності обладнання різних 

виробників та технологічних рішень. Оператори широкосмугового доступу вибирають 

сценарії конвергенції різних технологій в одній мережі, або побудову паралельних мереж, в 

залежності від наявного діапазону частот та інших факторів. [8] 

Стратегія запуску мереж 5G в Україні. Запуск нового покоління зв'язку – досить 

тривала процедура, адже спочатку визначаються необхідні частоти, проводяться тендери на 

закупівлю необхідного обладнання, а також аукціони з продажу ліцензій на частоти. 

Технічно перестрибнути 4G практично неможливо. З огляду на цю особливість, оператори, 

які будують мережу 4G і виконують модернізацію існуючої, закладають базис для подальшої 

міграції в мережу 5G. На перших етапах ці дві технології будуть існувати паралельно. 

Важливо розуміти, що 5G – це не просто перехід на наступне покоління зв’язку, а 

вихід на абсолютно новий рівень. Але впровадження 5G обходиться значно дорожче. Для 

операторів мобільного зв’язку вкладати гроші в розвиток 5G на території України невигідно 

через те, що тарифи залишаються одними з самих найнижчих у світі. А галузей для 

застосування можливостей у повному обсязі не так багато. Крім нових можливостей від 

впровадження 5G мережі очікують стимуляцію росту для інтернету речей (IoT) та 

можливостей для технологій розумного міста. Вважаться що саме впровадження 5G мережі 

повинно забезпечити комунікацію величезної кількості інтелектуальних пристроїв [9]. 

Тестове запровадження 5G очікується в 2020 році, масове – з 2025 року. Оскільки 

оптичні мережі є базовою інфраструктурою як для 5G, так і для фіксованого зв’язку, їх 

розвиток і розгалуження є одним із пріоритетних завдань.   
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Перші ліцензії 5G з дією на 5 років отримають вимоги на покриття 5 найбільших міст 

країни протягом 3-х років. Це дозволить розвивати інтернет речей (IoT), підтримувати 

інновації та сприяти розвитку конкурентоздатності української промисловості на світовому 

ринку. У найближчий рік планується створити тестові майданчики 5G, в яких інноваційні 

компанії, студенти та науковці матимуть доступ до відповідного телекомунікаційного 

обладнання.  

Для впровадження технології 5G знадобляться:  

 Розробка нових стандартів та архітектури; 

 Виділення більш високої смуги частот й отримання ліцензії на її використання; 

 Оновлення структури існуючої мережі та обладнання. [2] 

На доданок, вартість появи зв'язку 5G в Україні буде залежати від строків її 

впровадження, від того, коли з'явиться частотний ресурс та як саме він буде 

використовуватися.  

Основні регуляторні та економічні чинники, від яких залежить успішне впровадження 

5G в Україні:  

 наявність прозорої державної стратегії розвитку 5G, яка буде враховувати 

позиції операторів бізнесу і ринкові потреби;  

 наявність комплексної концепції виділення і ліцензування частот під запуск і 

розвиток 5G; 

 готовність споживачів і ринку, включаючи наявність доступних за ціною 

пристроїв, які працюють за новою технологію;  

 технічна готовність мобільних мереж;  

 реальний попит бізнесу на сервіси і рішення для яких необхідний 5G [9]. 

Наразі ще є куди покращувати покриття і проникнення 4G, над чим активно 

працюють всі гравці ринку: оператори, держава, постачальники обладнання. Недавно 

збудовані сучасні 4G-мережі невдовзі стануть основою для більш новітньої технології 5G, 

що обов'язково дійде до українських споживачів. 

Висновки. Мережа 5G буде набагато більше, ніж просто нова технологія радіозв'язку. 

Вона буде поєднувати в собі існуючі технології радіодоступу з новими, оптимізованими для 

конкретних смуг частот і розгортання мережі, сценаріїв і варіантів використання. Стандарт 

5G вимагає більш досконалого обладнання, антен, а також розширеного спектру частот. 

Також для впровадження нової технології потрібен платоспроможний попит. У цьому 

відношенні наша країна має бути ще дуже багато зробити для підвищення рівня як 

економіки, так і добробуту населення. Очевидно, що є величезний потенціал використання 

смуг спектра вищих частот, багатоантенних методів і розгортання малих стільників, схем, що 

підтримують міжмашинну взаємодію і скорочують енергоспоживання в мережах рухомого 

зв'язку.  Таким чином, в середньому абоненти існуючих мобільних мереж можуть бути 

готові стати абонентами нової мережі 5G через приблизно 2,5 роки після запуску мережі 5G 

у їхній країні. Цей висновок доцільно враховувати операторам для прогнозування зростання 

їх абонентської бази і передбачуваного обсягу трафіку. 
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Анотація. У роботі представлено метод обміну криптографічними ключами, де ключ 

представляється у вигляді перестановки чисел заданої множини. Математичне підґрунтя 

методу – це властивість перестановок розкладатися у добуток незалежних циклів, 

властивість унікальної факторизації добутку цих незалежних циклів, піднесених до степенів, 

менших за їхній порядок, і складність факторизації добутку перестановок, цикли яких 

некомутативні. Представлено структурну схему криптографічної системи, яка реалізує 

запропонований метод у телекомунікаційних системах з багатьма користувачами. Описано 

його роботу. 

Ключові слова: узгодження ключів, перестановка, факторіальне кодування. 

 

Метод узгодження криптографічних ключів, який розглядається в цій роботі, в першу 

чергу, може бути використаний для факторіального кодування інформації [1-6]. Разом з тим, 

перестановка чисел  , яка використовується для представлення ключової послідовності, 

відповідає певному числу в факторіальній системі числення, яке легко можна представити в 

будь-якій іншій системі числення (двійковій, десятковій тощо). Це дозволяє використовувати 

метод узгодження криптографічних ключів на основі перестановок для інших симетричних 

криптографічних алгоритмів. Зауважимо, що перестановкою на множині з M  елементів є 

бієктивне відображення в себе деякої скінченної множини X  потужності M . Приймемо, що 

елементами скінченної множини є цілі невід’ємні числа від 0 до 1M  . Тоді 

 0,1, , 1X M  , а перестановка   записується у вигляді послідовності елементів 

множини X , де кожне з чисел  0,1, , 1M   застосовується тільки по одному разу (без 

пропусків і повторень). 

Метод узгодження криптографічних ключів на основі перестановок передбачає 

виконання наступних процедур: 

1) усім користувачам системи відомі дві перестановки –   і  , а також їх розклади в 

добутки незалежних циклів: 
 

1

n

k

k



 


 , 
 

1

n

m

m



 


 ; 

2) i -ий користувач генерує випадковим чином свій таємний ключ у вигляді двох 

векторів   1 2, , ,i i i in
t t t t


  і   1 2, , ,i i i in

s s s s


  розмірностей  n   і  n  , причому 

 0 1ik kt l    ,  0 1im ms l    , де  kl  ,  ml   – порядки циклів k  і m  відповідно; 

3) j -ий користувач генерує випадковим чином свій таємний ключ у вигляді двох 

векторів   1 2, , ,j j j jn
t t t t


  і   1 2, , ,j j j jn

s s s s


  розмірностей  n   і  n  , причому 

 0 1jk kt l    ,  0 1jm ms l    ; 

4) i -ий користувач формує перестановку i i iY    , де 
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i k
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s
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 , і 

розміщує її в відкритому довіднику; 
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5) j -ий користувач формує перестановку 
j j jY    , де 

 

1

jk

n
t

j k

k



 


 , 
 

1

jm

n
s

j m

m



 


 , і 

розміщує її в відкритому довіднику; 

6) i -ий користувач обчислює 
ij i j iK Y    , а j -ий користувач – 

ji j i jK Y    , 

ij jiK K . 

Зазначимо, що перестановки   і   є поциклово некомутативними: 
k m m k     для 

,k m . Крім того, для забезпечення властивості факторизації (умови бієкції     ;i i it s Y ) 

повинні виконуватися умови    2 1kl n   ,    2 1ml n   ,  0 1ik kt l    , 

 0 1im ms l     для ,k m . 

Механізм узгодження криптографічних ключів може бути реалізовано в 

криптографічній системі, блок-схему якої наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема криптографічної системи, яка забезпечує передавання криптограм 

незахищеним каналом зв'язку 

 

Обмін даними між користувачами i  і j  ведеться через відкритий незахищений 

дуплексний (напівдуплексний) канал зв’язку 7. Користувачі i  і j  мають у своєму 

розпорядженні генератори власних ключів 1 і 4, а також генератори спільного ключа 2 і 5 

відповідно. 

Дві перестановки   і   визначені заздалегідь та знаходяться у відкритому довіднику 

8. 

Генератори власних ключів 1 і 4 є незалежними генераторами, побудованими на 

основі випадкових або псевдовипадкових процесів. Генератор власного ключа 1 формує 

сигнали ,i it s , які передаються генератору спільного ключа 2 та тримаються користувачем i  

в секреті. Генератор власного ключа 4 формує сигнали ,j jt s , які передаються генератору 

спільного ключа 5 та тримаються користувачем j  в секреті. 

Генератор спільного ключа 2 на основі значень сигналів , , ,i it s   формує сигнал iY  

та поміщає його у відкритий довідник 8. У свою чергу, генератор спільного ключа 5 на 

основі значень сигналів , , ,j jt s   формує сигнал jY  та поміщає його у відкритий довідник 8. 
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Пряме обчислення значень 
iY  і 

jY  не викликають труднощів, зворотні ж обчислення значень 

it  і 
is , а також jt  і js  за відомими ,  , 

iY  і 
jY  практично виконати неможливо. 

Сигнал 
iY  відповідає перестановці на множині  0,1, , 1M  , утвореній шляхом 

добутку двох інших перестановок – 
i  і 

i . Перестановка 
i  формується шляхом 

піднесення до степенів, значення яких переносяться сигналом 
  1 2, , ,i i i in

t t t t


 , елементів 

перестановки, значення яких переносяться сигналом  . Перестановка 
i  формується 

шляхом піднесення до степенів, значення яких переносяться сигналом 
  1 2, , ,i i i in

s s s s


 , 

елементів перестановки, значення яких переносяться сигналом  . 

Сигнал 
jY  відповідає перестановці на множині  0,1, , 1M  , утвореній шляхом 

добутку двох інших перестановок – 
j  і 

j . Перестановка 
j  формується шляхом 

піднесення до степенів, значення яких переносяться сигналом 
  1 2, , ,j j j jn

t t t t


 , елементів 

перестановки, значення яких переносяться сигналом  . Перестановка 
j  формується 

шляхом піднесення до степенів, значення яких переносяться сигналом   1 2, , ,j j j jn
s s s s


 , 

елементів перестановки, значення яких переносяться сигналом  . 

Якщо користувачі i  і j  хочуть встановити захищений зв’язок, виконуються наступні 

дії. Генератор спільного ключа 2 на основі отриманого з відкритого довідника значення 
jY  

формує сигнал 
ijK , який відповідає перестановці, утвореній шляхом добутку перестановок, 

перенесених сигналами 
i , 

jY  і 
i , причому строго у вказаному порядку – 

ij i j iK Y    . 

Процес обчислення спільного ключа користувачем i  можна представити в наступному 

вигляді: 

     
   

1 1

ik jk im jm

n n
t t s s

ij i j i i j j i i j j i k m

k m

K Y

 

           
 

 

              . 

Генератор спільного ключа 5 на основі отриманого з відкритого довідника значення 

iY  формує сигнал 
jiK , який відповідає перестановці, утвореній шляхом добутку 

перестановок, перенесених сигналами 
j , iY  і 

j , причому строго у вказаному порядку – 

ji j i jK Y    . Процес обчислення спільного ключа користувачем j  можна представити в 

наступному вигляді: 

     
   

1 1

jk ik jm im

n n
t t s s

ji j i j j i i j j i i j k m

k m

K Y

 

           
 

 

              . 

Сформовані генераторами спільного ключа 2 і 5 сигнали, що відповідають однаковим 

ключовим перестановкам, поступають на входи криптографічних перетворювачів 3 і 6 і 

слугують для шифрування та розшифрування інформації. 

Роботу виконано в Черкаському державному технологічному університеті в рамках 

виконання науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених «Розробка 

мобільної системи захищеного інформаційного обміну для військових і цивільних 

підрозділів державних структур» (№ держреєстрації 0120U102607). 
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Анотація. Традиційне поняття «архітектура мережі» на апаратних рішеннях в мережі 

5G втрачає актуальність. Через це 5G частіше називають не мережею, а системою, або 

«платформою», під якою мається на увазі платформа програмна, а не апаратна, яка будується 

на базі SDN та NFV. Функції 5G реалізуються в віртуальних програмних функціях VNF, які 

працюють в інфраструктурі NFV. Таким чином, обладнання традиційних мереж мобільного 

зв'язку замінюється на програмні модулі, які працюють в дата-центрах на стандартних 

серверах і віртуальних машинах VM. Отже, якщо брати до уваги те, що 5G мережі 

реалізуються на віртуальних елементах, є доцільним використання компоненту SCOM для 

контролю параметрів та працездатності мережі та своєчасного усунення відхилень. 

Ключові слова: програмне забезпечення, програмно-керована мережа, централізована 

та децентралізована система керування, мобільна та стаціонарна мережа, мобільні стандарти, 

відмова, вартість об’єкту,  показники надійності, мережева інфраструктура, перше-образні 

моделі, математичні моделі. 

 

Основний текст 

Розробка схеми моніторингу мережі 5G на основі SCOM 

На рис.1 зображено розроблену схему моніторингу мережі 5G на основі SCOM. 

 

 
Рис. 1. Схема моніторингу мережі 5G на основі SCOM 

 

Узагальнена логічна архітектура мережі 5G складається з обладнання користувача 

(UE), базової станції (small cell) та устаткування COTS, яке включає в себе лише три види 

пристроїв - сервер (обчислювальний пристрій), комутатор (мережевий пристрій) та систему 

зберігання даних (пристрій зберігання). 

Одним з способів застосування UDSF є збереження модулями управління доступом і 

мобільністю (AMF) поточних контекстів зареєстрованого обладнання користувача (UE). 
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Дана інформація може бути використана для забезпечення безобривності абонентських сесій 

як при плановому виведенні з сервісу одного з AMF групи моделей (AMF Set), так і при 

виникненні аварійної ситуації. В обох випадках резервний AMF буде працювати, 

використовуючи контексти, збережені попередником в UDSF. 

На серверах створюються віртуальні машини, які реалізують усі мережеві функції NF. 

В кожен елемент мережі 5G впроваджуються агенти моніторингу. Агент збирає дані, 

порівнює вибіркові дані з попередньо встановленими значеннями, створює попередження і 

реагує на запити. Сервер управління отримує конфігурації і поширює їх агентам на 

спостережуваних комп'ютерах. 

Всі агенти відправляють звіти на сервер управління в групі. Цей сервер вважається 

основним сервером управління агента. 

Агенти відстежують джерела даних і збирають відомості по конфігурації, яка 

відправляється їм з сервера управління. Агент також визначає стан працездатності параметру 

моніторингу. При зміні стану працездатності об'єкта або виконанні інших умов агент може 

створювати попередження. Це дозволяє адміністраторам дізнатися, коли щось вимагає їхньої 

уваги. Передаючи дані про працездатність спостережуваного об'єкта на сервер управління, 

агент надає поточну картину працездатності пристрою і всіх його додатків. 

Агент Operations Manager відправляє попередження і дані виявлення на основний 

сервер управління, який записує ці дані в робочу базу даних. Крім того, агент відправляє дані 

про події, продуктивність та стан на основний сервер управління, який одночасно записує ці 

дані в робочу базу даних і в базу даних сховища даних. 

Агент відправляє дані відповідно до параметрів розкладу для кожного правила і 

монітора. У разі оптимізованих правил збору даних дані передаються тільки в тому випадку, 

якщо вибірка лічильника відрізняється від попередньої вибірки на зазначену величину 

допуску, наприклад на 10%. Це допомагає скоротити мережевий трафік і обсяг даних, що 

зберігаються в робочій базі даних. 

Варіанти моніторингу параметрів мережі 5G 

Для забезпечення безперервного моніторингу мережі необхідна постійна перевірка 

доступності агенту. Всі агенти регулярно відправляють пакет даних, званий пульсом, на 

сервер управління: за замовчуванням це відбувається кожні 60 секунд. Якщо сервер 

управління не отримав такий пакет, виникає алерт з назвою: «Health Service Heartbeat 

Failure». 

Для перевірки роботи мережі можна використовувати метрики (метрика – показник, 

який дозволяє отримати числове значення параметрів) показані в таблиці 4.1: 

 

Таблиця 1 Метрики для перевірки параметрів 

Назва метрики Відхилення 

Free Space is too low Недостатньо вільного місця 

Database space Недостатньо вільного місця на базі даних 

Archive Area Used Недостатньо архівного простору 

Log error status Неможливість записати архівний лог 

Connection Refused Відмова з’єднання з пристроєм 

Network Device is not responding Мережевий пристрій не відповідає на ISMP SMTP 

запити 

Ping Status Неможливість здійснити пінг 

Interface Down Проблема в роботі інтерфейсу 

DataCenter.sensors Відхилення від норми температури, вологості або 

тиску в датацентрі 

 

В таблиці 2 наведені варіанти метрик для перевірки коректності роботи мережевих 

функцій 5G, які реалізовані на віртуальних машинах: 
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Таблиця 2 Метрики для перевірки коректності роботи мережевих функцій 5G 

Назва метрики Відхилення 

AMF registration failed Помилка реєстрації UE в мережі і контроль 

можливих станів реєстрації 

AMF location failed Відсутність з’єднання управління службами 

визначення місця розташування 

SMF session has been expired Закінчення сесії зв'язку 

URL request Відсутність доступу до мережі Інтернет (UPF) 

Tarification problem При виникненні помилки при підключенні тарифу 

(PCF) 

 

За допомогою SCOM можна контролювати роботу віртуальних машин, на яких 

реалізовані мережеві функції 5G. На рис. 2 зображено графіки відображення продуктивності 

віртуальних машин. 

 
Рис. 2. Продуктивність віртуальних машин 

 

Результат моніторингу мережевих пристроїв зображено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Графіки продуктивності мережевих пристроїв 
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На графіку продуктивності мережевих пристроїв видно середній час відповіді та 

використання процесора. Також видно яким протоколом перевіряється доступність 

пристрою. 

Варіанти метрик для перевірки коректності роботи мережевих функцій можуть бути 

змінені, адже на даний момент мережа 5G знаходиться у стадії розробки та тестування. 

 

Висновки 

 

Було запропоновано варіант системи моніторингу параметрів мережі 5G. Мережі 

п’ятого покоління реалізуються на віртуальних елементах, отже є доцільним використання 

компоненту SCOM для контролю параметрів та працездатності мережі та своєчасного 

усунення відхилень. 

Функції 5G реалізуються в віртуальних програмних функціях VNF, які працюють в 

інфраструктурі NFV. У свою чергу, NFV реалізується у фізичній інфраструктурі дата-центрів 

на базі стандартного комерційного обладнання COTS. 

В кожен елемент мережі 5G впроваджуються агенти моніторингу. Агент збирає дані, 

порівнює вибіркові дані з попередньо встановленими значеннями, створює попередження і 

реагує на запити. Сервер управління отримує конфігурації і поширює їх агентам на 

спостережуваних комп'ютерах. Всі агенти відправляють звіти на сервер управління в групі. 

Цей сервер вважається основним сервером управління агента. 

Створена схема в майбутньому може бути використана для контролю параметрів 

мережі 5G. 
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Анотація. Метою даної роботи є розробка методики оцінки захищеності складних 

розподілених інформаційних систем шляхом впровадження алгоритмів визначення 

ефективності і функціональності систем захисту, а також побудови математичної моделі 

захисту апаратно-програмного комплексу. 

Ключові слова: розподілена інформаційна система, інформаційно-

телекомунікаційна система, захист інформації. 

 

На сьогоднішній день при побудові розподіленої інформаційної системи 

пріоритетним завданням є врахування вимог по масштабуванню апаратного комплексу, що 

включає у себе збільшення кількості робочих станцій, впровадження мультиядерних 

процесорів та організацію багатопотокової архітектури. Зазначені вимоги призводять до 

того, що розробка стратегії захисту інформаційної системи від зовнішніх загроз, підтримка 

стабільної роботи апаратно-програмного комплексу за умов економії обчислювальних 

ресурсів і енергоспоживання загальної системи постає перед дослідниками у якості 

нетривіальної задачі. 

У рамках поставленого завдання було розглянуто аспекти впровадження технології 

оцінки захищеності розподілених інформаційних систем. З метою визначення систем оцінки 

впливу методик розподілення навантаження на продуктивність роботи апаратно-

програмного комплексу запропоновано процедуру структурування графу завдань на рівні 

списків, груп і підгруп. На основі зазначеного підходу розроблено багаторівневу схему 

оптимізації розподілу апаратних ресурсів. Запропонована схема оптимізації розподілу 

апаратних ресурсів визначається через обмеження довжини графу завдань та параметру 

енергоспоживання у межах списків, груп та підгруп завдань, що дозволяє побудувати 

наступні рівні аналізу: 1) Оптимізація розподілу апаратних ресурсів інформаційної системи у 

межах однієї підгрупи завдань; 2) оптимізація розподілу апаратних ресурсів інформаційної 

системи на рівні взаємодії між підгрупами завдань; 3) оптимізація розподілу апаратних 

ресурсів РІТС на рівні взаємодії між групами завдань; 4) оптимізація розподілу апаратних 

ресурсів РІТС на рівні взаємодії між списками завдань. 

Для аналізу ефективності впровадження розробленої схеми була побудована 

математична модель та отримані значення нормалізованого графа завдань і нормалізованого 

розподілу енергії. Вказана модель була застосована при моделюванні наступних методів 

роботи з графами завдань:  1) обчислення за ієрархічною структурою; 2) алгоритми розбиття 

графу; 3) методи на базі алгебраїчної теорії графів; 4) структурування типу «Diamond Dags». 

Вирішено задачу оптимізації процесу кластеризації апаратних ресурсів шляхом 

побудови системи віртуальних машин. 

Визначено ключові елементи сучасної стратегії розвитку програмної інженерії, 

зокрема: ітераційна розробка, керування вимогами, керування конфігурацією, візуальне 

моделювання, керування змінами, керування якістю та об’єктно-орієнтований підхід 

Отримані результати математичного моделювання були надалі співставленні зі 

статистичними даними, що визначались для наступних видів розподілу: 1) рівномірний 

розподіл; 2) біноміальний розподіл; 3) геометричний розподіл. Результати показали вискоку 
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точність прогнозування на рівні визначення максимального значення відносної похибки 

моделювання. 
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Аннотация: Показана возможность обеспечения работы кремниевых 
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В настоящее время фотоприемники, работающие в режиме одноквантовой 

регистрации, находят широкое применение в системах квантовой криптографии для приема 

информации, передаваемой отдельными фотонами. При этом под одноквантовым режимом 

работы понимается такой режим, при котором каждому фотону регистрируемого 

оптического излучения, поступившему на вход фотоприемника, соответствует один 

электрический импульс на его выходе [1, 2].  

Сравнительный анализ наиболее распространенных способов регистрации 

оптического излучения показал, что в сравнении с другими способами режим одноквантовой 

регистрации имеет примерно в несколько тысяч раз лучшую пороговую чувствительность 

[3]. На основании этого можно утверждать, что режим одноквантовой регистрации 

оказывается более чувствительным при регистрации оптического излучения по сравнению с 

другими. Поэтому данный способ используется для регистрации оптического излучения 

малой мощности. Однако режим одноквантовой регистрации не применим для регистрации 

мощностей оптического излучения более 10
-10

 Вт. Для регистрации таких мощностей 

целесообразно использовать способ измерения фототока. Это связано с тем, что данный 

способ имеет меньшую зависимость чувствительности от температуры, а также более прост 

в реализации по сравнению со способом полного шума [4]. 

Из выше изложенного следует, что для регистрации оптического излучения в 

широком диапазоне интенсивностей необходимы кремниевые фотоэлектронные умножители 

(Si-ФЭУ), которые позволяли бы сочетать два режима работы: измерения фототока и 

одноквантовой регистрации. Для реализации рассматриваемых режимов необходимо 

использовать управляемый источник питания, который устанавливает постоянное 

напряжение питания, соответствующее каждому из этих режимов. Применение такого 

источника питания со схемой управления усложняет устройство регистрации. Постоянное 

переключение напряжения питания также может привести к выходу фотоприемника из строя 

[5, 6]. При помощи Si-ФЭУ удается реализовать сочетание режима измерения фототока и 

режима одноквантовой регистрации, поддерживая постоянным напряжение питания. 

Вместе с тем условия реализации режима одноквантовой регистрации для Si-ФЭУ и 

их характеристики в режиме одноквантовой регистрации в настоящий момент недостаточно 

изучены. Поэтому целью данной работы является создание измерителя интенсивности 

оптического излучения на основе кремниевого фотоэлектронного умножителя, сочетающего 

режим измерения фототока и режим одноквантовой регистрации, а также определение 

условий реализации режима одноквантовой регистрации для кремниевых фотоэлектронных 

умножителей и получение данных об их характеристиках в данном режиме. 

В качестве объекта исследований использовались опытные образцы  

Si-ФЭУ со структурой p
+
-p-n

+
 производства ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь). Для 
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проведения исследований из партии в 100 штук случайным образом были выбраны пять Si-

ФЭУ. 

Для измерения оптического излучения в широком диапазоне интенсивностей был 

разработан измеритель интенсивности оптического излучения на основе Si-ФЭУ. 

Регистрация в таком диапазоне интенсивностей осуществлялась путем сочетания работы  

Si-ФЭУ в двух режимах: измерения фототока и одноквантовой  регистрации.  

Доказана возможность работы кремниевых фотоэлектронных умножителей в режиме 

одноквантовой регистрации. Получено, что зависимость отношения сигнал/шум от 

перенапряжения для кремниевых фотоэлектронных умножителей имеет максимум, и для 

получения максимальной чувствительности кремниевого фотоэлектронного умножителя 

необходимо выбирать перенапряжение, соответствующее этому максимуму. 

Проведено сравнение чувствительности Si-ФЭУ, работающего в режимах измерения 

фототока и одноквантовой регистрации, которое показало, что чувствительность Si-ФЭУ в 

режиме одноквантовой регистрации более чем в 10 раз превосходила его чувствительность в 

режиме измерения фототока. С уменьшением температуры данное превосходство 

увеличивалось. 

Установлено, что предлагаемое устройство позволяет реализовать регистрацию 

оптического излучения путем сочетания работы Si-ФЭУ в двух режимах: измерения 

фототока и одноквантовой  регистрации. 
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Анотація. Вади системи глобальної маршрутизації спричиняють великі ризики 

інформаційної безпеки. Коректне поводження з ними потребує аналізу топології Інтернет, 

суб’єктів, об’єктів та процесів глобальної маршрутизації. В роботі запропоновано нові 

метрики для оцінки ризику перехоплення маршрутів, що базуються на топологічних 

характеристиках мережі. 
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Як відомо, маршрутизацією в комп'ютерних мережах називається процес пересилання 

логічно адресованого пакета від джерела в сторону пункту призначення через проміжні 

вузли. Система маршрутизації – це процеси, правила і протоколи. Інтернет створений і 

розвивається як об'єднання комп'ютерних мереж. В Інтернеті розрізняють дві системи 

маршрутизації: внутрішня (внутрішньомережева, intra-domain) і зовнішня, (глобальна, 

міжмережева, inter-domain). Для глобальної маршрутизації вироблені і діють по всій мережі 

єдині правила і протоколи обміну інформацією. Суб'єктами глобальної маршрутизації є так 

звані автономні системи. Автономна система (AS) – це комп'ютерна мережа або сукупність 

мереж під загальним управлінням.  

В останні роки все частіше спостерігаються інциденти з глобальною маршрутизацією, 

які перетворюються  на нову масштабну кіберзагрозу [1]. Масштаб цих інцидентів на кілька 

порядків перевершує широко відомі атаки класу DDoS і Ransomware, оскільки атака на 

глобальну маршрутизацію здатна забезпечити шкідливий вплив на мільйони мережевих 

пристроїв (а також і користувачів), при чому значно меншими зусиллями, ніж згадані вище 

популярні атаки. Кібератаки на глобальну маршрутизацію в Інтернеті використовуються для 

несанкціонованого зміни шляхів пересилання пакетів з цілями перехоплення інформації, 

дестабілізації роботи мережі або її частини, порушення доступу до певних інформаційних 

ресурсів і т.і. Атаки звуться «перехоплення маршруту» і «витік маршруту». Вони обумовлені 

уразливими системи глобальної маршрутизації і, перш за все, недостатньою захищеністю 

єдиного протоколу глобальної маршрутизації BGP-4. Механізми згаданих кібератак 

спрямовані на нав'язування суб'єктам глобальної маршрутизації помилкового уявлення про 

топологію мережі при відсутності механізмів валідації цієї інформації в протоколі BGP-4. 

Проблема відома більше 25 років, але завершення розробки нового протоколу глобальної 

маршрутизації, здатного вирішити завдання валідації маршруту, і його широке 

впровадження є завданням далекої перспективи. Пропоновані на сьогоднішній день зовнішні 

по відношенню до протоколу методики усунення вразливостей BGP-4 недостатньо широко 

впроваджені і в жодному разі не забезпечують повної захищеності маршрутів. BGP-

інциденти з глобальною маршрутизацією - це результат не тільки помилки новачка або 

зловмисної активності атакуючого, але в тому числі нездатність великих операторів 

підтримувати в актуальному стані свої фільтри маршрутів. Проблему давно усвідомлено і 

низка міжнародних фахівців намагається внести свій внесок [2] у поліпшення технічної 

складової Інтернету і розвиває ініціативу щодо внесення змін до стандарту протоколу BGP в 

рамках міжнародної організації IETF (Internet Engineering Task Force) - Інженерної ради 

Інтернету. Розширення BGP, що знаходиться в стадії чернетки стандарту, надасть механізм 

для автоматичного виявлення BGP-перехоплень і запобігання їх поширення. Але реалізація 

цього завдання займе роки навіть в разі повного успіху і прийняття професійним 
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співтовариством. Оскільки потрібно міняти сам протокол, то щоб система стала ефективною, 

відповідні зміни повинні бути впроваджені значним числом операторів в світі.  

У світлі цих даних актуальною є проблема підвищення захищеності інформації при 

міжмережевому обміні. Метою дослідження є розвиток методології аналізу та вдосконалення 

топології міжмережевих зв'язків глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, що знижують 

можливості нав'язування помилкового уявлення про її топологію [3]. Критерієм ефективності 

топології проти атак на глобальну маршрутизацію є оцінка ризику як міри захищеності 

інформації [4].  

Сучасне управління інформаційною безпекою базується на управлінні ризиками. 

Ризик кількісно прийнято виражати як добуток суми збитку від реалізації певної загрози на 

ймовірність реалізації цієї загрози [4][5]. В інформаційній безпеці на ризик впливає багато 

факторів. Для ризику, пов'язаного з вразливими глобальної маршрутизації в комп'ютерній 

мережі Інтернет, важливим фактором є топологія. Аналізуючи топологію, можна оцінити 

ризик. Синтезуючи нову топологію, можна управляти цим ризиком. Кількісна оцінки ризику, 

пов'язаного з глобальною маршрутизацією, може бути важливими критерієм оцінки 

ефективності топології міжмережевих зв'язків Інтернет. З цією метою на основі єдиного 

методичного підходу, який викладено в настановах [4][5], було проведено систематизацію та 

класифікацію загроз, що з’являються від атак на глобальну маршрутизацію, а також 

запропоновано підхід до оцінювання ризиків, що виникають внаслідок цих загроз.  

Для виявлення атак з перехоплення маршрутів, дослідження масштабів впливу на 

топологію, а також подальшої оцінки ризиків необхідно мати модель мережі Інтернет на 

рівні глобальної маршрутизації, що базується на BGP-зв’язках. Для визначення необхідних 

якостей нової моделі було формалізовано поняття маршрутизації. Для цього спочатку було 

зроблено формальний опис перелічених раніше мережевих об'єктів та процесів – мережева 

адреса та адресний простір (1), ІР-префікс (2), маршрут (3), відносини між префіксом та 

маршрутом (4), маршрутизація (5). Також було формалізовано відносини між цими об'єктами 

та процесами.  
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 Маршрутизація безпосередньо пов'язана з топологією мережі. Наявність або 

відсутність BGP-взаємодії між парою вузлів є критерієм наявності або відсутності між ними 

безпосереднього зв'язку, тобто на рівні глобальної маршрутизації саме зв'язку BGP-4 

формують топологію Інтернет. Механізми атак перехоплення і витоку маршруту впливають 

на топологію, спотворюючи реальне уявлення про неї шляхом застосування додаткових 

хибних маршрутів. 

Дві компоненти ризику – ймовірність настання збитку P і розмір збитку L – є 

багатофакторними. Але з викладеного вище можна зробити обґрунтований висновок, що для 
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пари довільних вузлів u  (джерело маршруту) та v  (вузол, на якому приймається рішення про 

вибір маршруту), ймовірність вибору хибного маршруту збільшується разом із зростанням 

топологічної відстані  vud , :  

   .,~, vudvuP       (6) 

Розміри збитку від втрат, пов’язаних з порушенням захищеності інформації при 

міжмережевому обміні в результаті перехоплення маршруту пов’язані з кількістю вузлів, де 

«переміг» хибний маршрут:  



bAS

i

iLL

__

,      (7) 

де bAS

__

 - множина вузлів, в яких перевагу надано хибному маршруту. 

 

 Важливо, що нема якоїсь достовірної можливості передбачити де буде джерело 

хибного маршруту. З цієї, та низки інших причин власник ризику (risk owner) u , який є і 

власником потенційно перехопленого префіксу, не може достовірно передбачити перебіг та 

результат вибору маршруту в довільному вузлі v. Оцінка однією стороною суб'єктивної 

ймовірності виконання певної дії на іншій стороні, в якій зацікавлена перша, але ще не може 

її побачити, є одним з визначень поняття довіри [6], яке ми можемо використати. Суб'єктом 

довіри є вихідний вузол u, об’єктом – v, предметом довіри – прийняття в v істинного 

маршруту до префіксу, що належить u. Оскільки довіра є оцінкою ймовірності, з 

урахуванням (6) в якості метрик довіри (trust metrics) вузла v пропонується співвідношення 

середньої відстані між суб’єктом довіри u та іншими вузлами, обрахованої по вихідних 

зв’язках, та відстанню від u до конкретного вузла v, що є об’єктом довіри: 
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де v

uT  - метрика довіри v за оцінкою u; u – суб’єкт довіри, v – об’єкт довіри; i,u,v – 

автономні системи мережі; AS – множина всіх автономних систем мережі  Інтернет. 

 

 На множині вузлів AS було введено відношення порядку за метрикою довіри: 
u

j

u

i TT  ,       (9) 

де u – суб’єкт довіри; i,j – автономні системи. 

 

Для суб’єкта довіри як власника ризику важливість вибору істинного маршруту на 

вузлі v пов'язана з кількістю вихідних зв'язків, які налічує v, та кількістю власних префіксів, 

для яких він є джерелом маршруту. Це все тому, що відповідно до (7) ці фактори прямо 

впливають на збиток. Отже на множині вузлів AS запропоновано ввести відношення порядку 

за сумою кількості вихідних зв’язків та анонсованих префіксів, яка отримала назву 

«значимість» (significance, S): 

 u

j

u

i SS  ,      (10) 

де u – суб’єкт довіри; i,j – автономні системи. 

 

Висновки. Отже, введення відношення порядку за двома метриками дозволяє 

власникові ризику уявити двовимірну модель розподілу вузлів мережі Інтернет за 

зростанням ризику. Такий метод спрямований на розвиток теоретичних засад вдосконалення 

топології міжмережевих зв’язків в Інтернеті для поводження з ризиками кіберінцидентів 

глобальної маршрутизації. 
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Анотація. У роботі проведено дослідження криптографічного протоколу обміну 

ключами Отвея-Рісса, також включаючи автентифікацію абонентів с використанням центру 

розподілення ключів, приведена загальна схема та описано алгоритм роботи, проведено 

аналіз криптографічного протоколу Отвея-Рісса на стійкість до атак, виконано перевірка 

моделі і верифікація протоколу Отвея-Рісса. Для перевірки криптографічного протоколу на 

стійкість до атак зловмисника були застосовані засоби пакета SPAN для AVISPA. 

Ключові слова: криптографічний протокол, розподіл ключів, центр розподілення 

ключів, автентифікація, security protocol animator, AVISPA. 

 

Будь-яка криптографічна система заснована на використанні криптографічних ключів. 

У симетричній криптосистемі відправник і одержувач повідомлення використовує один 

секретний ключ. В асиметричних криптосистемах для зашифровування й розшифровування 

використовуються різні ключі. Розподіл ключів – найвідповідальніший процес в управлінні 

ключами. Для забезпечення надійного функціонування систем криптографічного захисту 

необхідно наявність надійної та стійкої системи розподілу ключової інформації. Розподіл 

ключів між користувачами реалізується двома різними підходами [1]:  

1) шляхом створення одного або декількох центрів розподілення ключів (key 

distribution center – KDC); 

2) прямий обмін ключами між користувачами системи (наприклад: Діффі-Хелмана, 

Шаміра, MTI, KEA, MQV та інші).  

У роботі проведено дослідження симетричного протоколу автентифікації і обміну 

ключами з використанням KDC – Отвея-Рісса.  

Протокол Отвея-Рісса (рис. 1) був розроблений для використання в небезпечних 

мережах, наприклад, Інтернет. Це дозволяє абонентам, які використовують таку мережу, 

підтвердити свою особистість один одному, запобігаючи при цьому підслуховування і 

забезпечити виявлення модифікації [2, 3]. Опис протоколу інформаційного обміну [3]: 

1) Обмін починається з того, що абонент А генерує повідомлення з випадкового числа 

Na, порядкового номера сесії М і ідентифікаторів A, B, після чого зашифровує загальним з 

довіреною стороною S ключем KAS:   

 : , , , , , ,
AS

a K
A B M A B N M A B . 

2) Отримавши повідомлення, абонент В доповнює його зашифрованим загальним з 

довіреною стороною S ключем KBS, випадковим числом Nb, порядковим номером M і 

ідентифікатором B. Абонент B посилає довіреній стороні S повідомлення: 

. 

3) Довірена сторона S генерує випадковий сеансовий ключ KAB і посилає два 

повідомлення абоненту B, разом з номером сесії. Перше зашифровано загальним ключем із 

абонентом А, друге – із абонентом В:  

   : , , , ,
AS BS

a AB b ABK K
S B M N K N K . 

4) Абонент В отримує ключ і переконується, що випадкове число і порядковий номер 

сесії не змінилися за час роботи протоколу. Абонент А отримує ключ і переконується, що 

випадкове число і порядковий номер сесії не змінилися за час роботи протоколу. 

 : , ,
AS

a AB K
B A M N K . 
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Рисунок 1 – Схема протоколу Отвея-Рісса 

 

Одна проблема з цим протоколом полягає в тому, що зловмисник може вжити заходів, 

щоб A і B закінчили сеанс з різними ключами.  

Моделювання і аналіз. Для аналізу криптографічного протоколу на стійкість до атак 

противника був застосований програмний продукт AVISPA (Automated Validation of Internet 

Security Protocols and Applications) та засоби пакету SPAN (Security Protocol Animator) [4, 5]. 

При аналізі криптографічного протоколу Отвея-Рісса була складена програма на мові CAS+, 

яка описує сеанс зв’язку даного протоколу. Потім засобами пакету SPAN програми переведені 

в формалізовану мову опису протоколів HLPSL (High-Level Protocol Specification Language), а 

потім у більш низькорівневу мову IF (Intermediate Format) [4]. На рис. 2 представлена 

специфікація протоколу Отвея-Рісса на мові CAS+ засобами пакету SPAN для AVISPA.  

 
Рисунок 2 – Протокол Отвея-Рісса на мові CAS+  
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Виконано моделювання та перевірка протоколу Отвея-Рісса за допомогою Protocol 

Simulation пакету SPAN (рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Моделювання протоколу Отвея-Рісса 

 
Рисунок 4 – Перевірка протоколу Отвея-Рісса 

 

Програмна перевірка протоколу Отвея-Рісса та стійкість до атак противника була 

виконана за допомогою програмних модулів OFMC (On-the-Fly Model-Checker) і CLAtSe 

(CL-based Attack Searcher) AVISPA. В результаті перевірки протоколу Отвея-Рісса відомих 

атак не знайдено (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Верифікація і стійкість протоколу Отвея-Рісса до атак 
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Висновки. Розподілення ключів між абонентами реалізується двома різними 

підходами: з використанням третьої сторони або прямим обміном ключами. Для обох 

підходів важливим є підтвердження достовірності сеансу, що можливе при використанні 

механізму автентифікації абонентів. У роботі проведено аналіз криптографічного протоколу 

Отвея-Рісса – симетричного протоколу автентифікації і обміну ключами з використанням 

довіреної сторони. Приведена схема та алгоритм роботи, виконано перевірка моделі і 

верифікація протоколу Отвея-Рісса. При аналізі криптографічного протоколу на стійкість до 

атак був використаний програмний продукт AVISPA та засоби пакету SPAN, сеанс зв’язку 

описаний на мові CAS+. Було виконано моделювання протоколу Отвея-Рісса. У результаті 

перевірки, відомих атак не було виявлено.  
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Анотація. У робот проведено дослідження існуючих хмарних сервісів. Виявлено міце 

серед них такого сервісу, як САЕааS. Проведено дослідження стандартів забезпечення 

кібербезпеки хмарних технологій як сервісів. Визначені перспективні напрямки забезпечення 

кібербезпеки сервісу САЕааS. 
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Сучасні хмарні сервіси потребують захисту від різного виду кіберзагроз. Не є 

винятком й такий хмарний сервіс, як САЕааS (англ. Cоmputеr Аidеd Еnginееrіng аs а Sеrvіcе –

 комп’ютерні системи інженерного аналізу як сервіс). З метою визначення місця сервісу САЕааS, 

для  базових умов, щодо подальших досліджень, у роботі проведений розширений аналіз хмарних 

обчислень як сервісів. Серед наведених сервісів виділено базові сервіси IaaS, SaaS, РaaS, які є 

основою для існування більш уніфікованих сервісів (СааS, МСааS, DааS, FааS, IPааS, MBааS, 

NааS, SeСааS, DBааS, MааS, GааS, STааS, TааS, DRааS), що збільшують область використання. 

Вказані можливі постачальники сервісів, в тому числі і українські. Визначено, що для того, щоб 

перенести роботу систем інженерних розрахунків та систем автоматизованого проектування 

(САПР) на хмарну платформу, з’явився досить новий перспективний сервіс САЕааS. Аналіз 

моделей обслуговування хмарних сервісів показав, що основними сервісами, які призначенні для 

вирішення різних інженерних задач, розрахунків, аналізу і створення моделей фізичних процесів є 

РaaS і SaaS сервіси. PaaS ідеально підходить для ефективного надання програмних середовищ та 

інструментів для розробників промисловим організаціям, які розробляють і тестують програмне 

забезпечення та застосунки для баз даних. Це забезпечує повне та централізоване середовище 

розвитку, яке доступне на вимогу. При правильній реалізації SaaS може означати значну економію 

коштів від традиційного підходу до володіння програмним забезпеченням. Ця модель хмарної 

послуги пропонує мінімізовані витрати на налаштування устаткування та програмного 

забезпечення, навіть якщо вона забезпечує надмірність і високу доступність, що дозволяє 

обслуговувати запущені програми. Кінцеві користувачі звільняються від управління та контролю 

базової ІТ-інфраструктури. Ліцензії на безпеку, мережу, обчислення та всі ліцензії на програмне 

забезпечення вкладаються в щомісячну або щорічну плату, виключаючи або значно скорочуючи 

капітальні витрати. Натомість існує разова вартість доступу до будь-яких бажаних послуг. 

Організації платять за те, що вони використовують, і часто мають можливість додавати або 

видаляти послуги за потребою.Деякі середовища, що базуються на хмарі, включають складні 

середовища моделювання для повного тестування проектних застосунків перед переміщенням їх у 

виробничу систему. Програми та застосунки для баз даних можуть бути спеціальними 

програмами, які промислові організації раніше використовували, але зараз розгортаються на 

віртуальних машинах у хмарі. Вони також можуть бути додатками, побудованими з нуля в хмарі 

за допомогою платформи та інструментів, наданих постачальником послуг автоматизації. У 

деяких випадках те саме програмне забезпечення може використовуватися для програм SaaS і 

PaaS. Інженери з управління та процесів можуть використовувати модель PaaS для розробки 

програми та SaaS для їх виробничого середовища. Наприклад, автоматизація, керування 

процесами та програмне забезпечення SCADA, що традиційно пропонується лише на базі 

замовника, доступні як позапроцесорне середовище розробки та моделювання (Open VEP) або як 

програмне забезпечення SCADA, оптимізоване для забезпечення надійності та безпеки для 

моніторингу на рівні підприємства та контролю широкорозповсюджених активів. 

В рамках даних сервісів з’являється досить новий перспективний сервіс САЕааS –  

комп’ютерні системи інженерного аналізу як сервіс, який покликаний перенести роботу систем 
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інженерних розрахунків та систем автоматизованого проектування (САПР) на хмарну платформу. 

САЕ або Соmputеr-Аіdеd Еngіnееrіng – термін, що використовується для опису процедури всього 

процесу інженерії продукту, від проектування та віртуального тестування за допомогою складних 

аналітичних алгоритмів до планування виготовлення. Комп'ютерна інженерія є стандартною в 

майже будь-якій галузі, яка використовує якесь програмне забезпечення для розробки продуктів. 

CAE – це наступний крок не тільки розробки продукту, але й підтримки інженерного процесу, 

оскільки він дозволяє виконувати випробування та моделювання фізичних властивостей виробу 

без необхідності фізичного прототипу. У контексті CAE, найбільш часто використовуються типи 

моделювання аналізу, що включають аналіз кінцевих елементів, обчислювальну динаміку рідин, 

термічний аналіз, багатодіагностику та оптимізацію. На наступному етапі, проведені дослідження 

та аналіз існуючих робіт у цій області дозволив виявити наступні стандарти та механізми 

забезпечення кібербезпеки хмарних технологій та сервісів: 

1. Криптографічні методи: ISO/IEC 18033, IEEE 1363, ISO/IEC 29192. 

2. Управління інцидентами: ISO/IEC 27035, ІTU-T X.1056. 

3. Управління ідентифікацією 

4. Системи управління інформаційною безпекою: ISO/IEC 27000. 

5. Оцінка інформаційної безпеки ІТ-систем: ISO/IEC 19790:2015, ISO/IEC 24759:2014, 

ISO/IEC TR 30104:2015, ISO/IEC 15408-3. 

6. Мережева інформаційна безпека:  ISA/IEC-62443. 

7. Автоматизований та неперевний моніторинг інформаційної безпеки.  

8. Гарантований супровід ПЗ:  ISO/IEC 19770-2. 

9. Управління ризиками/ланцюгами ризиків. 

10. Система інженерії інформаційної безпеки: ISO/IEC 21827:2008, ISA/IEC 62443. 

Таким чином, у подальшому потребує необхідності вирішення задача визначення 

загроз кібербезпеки для САЕааS, яке призначено для реалізації інформаційної технології 

відновлення поверхонь деталей, та методів протидії загрозам кібербезпеки даного хмарного 

сервісу. з використанням розглянутих вище стандартів. 
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Анотація. У роботі представлено аналіз інформаційного впливу Російської Федерації 

на хід президентських виборів в Україні в 2019 році. Показано, що під час реалізації задачі із 

зміни керівництва України, Росією було використано такі ж механізми, що і під час 

президентської кампанії в США в 2016 році, референдуму щодо виходу Великобританії із 

Європейського союзу в 2017 році (Брекзит) та референдуму в Нідерландах щодо асоціації 

України та ЄС в 2016 році. 

Ключові слова: інформаційний вплив, виборчі технології, модель впливу, гібридна 

війна, маніпуляція. 

 

Гібридна війна, яку розпочала Російська Федерація (РФ) проти України у 2014 році 

протікає у різних сферах – економічній, військовій, політичній та інформаційній. Проте, усі заходи 

спрямовані на досягнення єдиної мети – перемога над противником та повернення України до 

сфери впливу Росії. 

Чергові Президентські вибори в Україні 2019-го року видалися можливістю для зміни 

військово-політичного керівництва, що могло послабити її супротив. Тому, керівництвом РФ було 

прийнято рішення щодо інформаційного впливу на хід голосування методами та засобами, що вже 

були використанні у США в 2016 році. Розглянемо ці методи. 

Так, чи не вперше в історії для впливу на виборчий процес було використано широкі 

можливості соціальних мереж. Доступність і постійно зростаюча величина ефекту і охвату, який 

асиметричний традиційним ЗМІ, також створює постійну зміну динаміки підтримки кандидатів. 

Відповідно до сучасних досліджень ЗМІ, найбільша різниця між соціальними мережами і 

традиційними медіа є те, що тепер можливе двостороннє спілкування, включення в режимі 

реального часу. На додаток до цього, є соціальна здатність мережевих ЗМІ розширити можливості 

простих людей, стати «Громадянськими журналістами» [1]. 

Повідомлення, що були поширені через соціальні мережі та традиційні ЗМІ відрізняються 

нелінійним характером, а також глобальним міжнародним рівнем поширення. Це і є головною 

ідеєю використання соціальних мереж у стратегічних планах. Реалізація механізмів соціальних 

мереж передбачає вкидання основного повідомлення та поширення безлічі мікро-повідомлень, які 

є самодостатніми та меншими [1]. Дані мікро-повідомлення здатні спроектувати основну частину 

загальної історії прямо або опосередковано.  

Вищенаведені характеристики соціальних мереж, разом із традиційними ЗМІ, широко 

використала Росія під час виборчої кампанії у США в 2016 році задля зменшення рейтингу 

кандидата від Демократичної партії Хіларі Клінтон та під час Брекзит у 2017 році.  

У США втручання Росії у хід голосування викликало широкий резонанс, що призвело до 

розслідування спец прокурором Мюллером даного впливу. У своїй доповіді за підсумком 

розслідування Мюллер детально розписав усю структуру та механізми російського впливу [2]. 

Більша частина звіту відсутня у відкритому доступі, задля не розкриття методів дослідження. 

Проте, відповідно до доповіді, результат дослідження співпав із спільним звітом Центрального 

розвідувального управління (ЦРУ), Федерального бюро розслідування (ФБР), Агентства 

національної безпеки (АНБ) [3].  

Відповідно до даного звіту, для виконання спеціальних інформаційних операцій  

керівництвом РФ було віддано накази для утворення Агентства Інтернет-досліджень (в Україні 

більш відомого під назвою «фабрика тролів»), яке офіційно було утворено Євгенієм Пригожином 

[3]. Працівники агентства розпочали дослідження аудиторії США ще з початку 2014 року [4]. 
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Ними було визначено лідерів думок, групи, що мають найбільшу аудиторію. Також розпочалося 

дослідження важливих тем для населення країни, що потім будуть використані для таргетування 

аудиторій у соціальних мережах. У тому ж році розпочалося створення акантів та груп у найбільш 

популярних соціальних мережах – Facebook, Twitter, Instagram. На початок 2016 року Агентство 

дослідило мільйони акаунтів американських громадян та володіло у власному розпоряджені 

тисячами акаунтів та сотнями груп [4].  

Через власні акаунти у соціальних мережах та форумах Агентство отримало можливість 

впливати на суспільну думку в США. З 2016 року розпочалося залучення до Агентства 

спеціалістів із просування контенту в Facebook, Twitter, Instagram та YouTub.  Відбувалася 

постійна оцінка впливу контенту на аудиторію, що дозволяла постійно покращувати повідомлення 

та вибирати теми, що найбільше хвилюють громадян [3].  

Критичною точкою в інформаційній кампанії став інформаційний привід проти Хіларі 

Клінтон – пересилання таємних та конфіденційних документів звичайно електронною поштую та 

подальший її взлам. Документи було викладено на кількох сайтах, серед який популярний у США 

-  WikiLeaks. Дана інформація опосередковано свідчила про некомпетентність кандидата у 

президенти та була гостро сприйнята громадянами США [3]. 

Можна зробити висновок, що росіянами було вироблено наступний алгоритм по впливу на 

процес голосування інших країн: 

1. Створення групи спеціалістів. 

2. Дослідження аудиторії щодо важливих тем для подальшого таргетування. 

3. Виявлення лідерів думок, груп у соцмережах із найбільшою аудиторією. 

4. Створення розгалуженої мережі акаунтів та груп у соціальних мережах. 

5. Включення традиційних ЗМІ. 

6. Перевірка можливості впливу мережі акаунтів та груп на громадську думку аудиторії. 

7. Інформаційний привід. 

8. Розкручування інформаційного приводу. 

9. Закріплення результату. 

Як бачимо, росіяни розширили традиційний алгоритм застосування спеціальних 

інформаційних операцій, зробили його більш складнішим та дорожчим, але і більш ефективним. 

Тепер розглянемо вплив РФ на президентські вибори в Україні в 2019 році. 

Відповідно до аналітичного матеріалу Служби зовнішньої розвідки України, за 

результатами моніторингу суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні у 

листопаді-грудні 2018 року РФ дійшла висновків про необхідність здійснити інформаційно-

пропагандистські кампанії такої спрямованості [5]: 

1) Здійснення інформаційно-пропагандистських кампаній в українському медіа-просторі: 

- «Викриття» корупції і «тіньових» схем, що найбільше турбують пересічних українців, як і 

проблематика реформ системи охорони здоров’я та освіти; 

- Забезпечення «правильного» голосування трудових мігрантів з України, які працюють в 

Білорусі та Казахстані, ситуація в середовищі яких характеризується «політичною апатією». 

2) Залучення розгалуженої мережі ресурсів: 

- потенціал медіа-сфери (використання журналістського «мережевого маркетингу», 

блокування державних і приватних українських Інтернет-ресурсів, зокрема із подальшим 

встановленням контролю над місцевими ЗМІ); 

- активізація роботи у соціальних мережах (вплив на електоральні позиції цільових груп (за 

віком, статтю, географічним положенням, соціальним статусом тощо)); 

- Чутливість націоналістичних право- та ліворадикальних угруповань по всій країні до 

закликів «заявити про себе у силовий спосіб»; 

3) Кібер-втручання 

- впровадження шкідливого програмного забезпечення та моніторинг вразливостей у 

системі кіберзахисту обʼєктів критичної інфраструктури; 

- проведення провокацій, пов’язаних із несанкціонованим втручанням у роботу 

комп’ютерної техніки опозиційних політичних сил; 
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- масовані DDoS-атаки на сервери міністерств і відомств з метою відволікання сил і засобів 

кібербезпеки України на протидію їм та використання раніше інстальованих закладок. 

Особливістю такої кампанії є надзвичайно якісний аналіз щодо визначення ключових тем 

та аудиторій, на які вони будуть націлені. Дослідження аудиторії, яке було проведено Агентством 

представлено у аналітиці Служби зовнішньої розвідки України [5]. Відповідно до нього, ключова 

тема – тотальна корупція вищого керівництва держави. 

Дослідження соціальних мереж показало, що найпопулярнішими в Україні є – Facebook (3 

місце за охопленням), Вконтакте (заборонений в Україні, проте займає 17 місце за охопленням), 

Instagram (12 місце за охопленням) та YouTub (2 місце за охопленням) [6]. За період, з 2014 року, 

було визначено та створено власних проросійських лідерів думок, серед яких найбільшу 

аудиторію має Анатолій Шарій – більше 2 млн. підписників на YouTub, а також регулярні 

потрапляння в ТОП-відео українського сегменту переглядів платформи. 

Відповідно до дослідження групи «Детектор медіа», громадяни України найбільше 

отримують інформацію з загальнонаціональних українських телеканалів (85,7 %) та Інтернет-

мережі (50,6 %) [7]. При чому, частка російських телеканалів у даному дослідженні склала 4,7 %. 

Проте, одним із найбільш поширеним способом перегляду телебачення є супутникове, яким 

користуються 22 % українців [7]. Тобто, вони мають змогу переглядати російські телеканали, які 

заборонені в Україні з 2014 року. Починаючи з початку 2019 р. активно у процес включилися 

російські та проросійські традиційні ЗМІ, серед яких, ключовими стали друковані 

«Комсомольская правда», «Вести», телеканали «НТВ», «Первый», «Россия1», «Звезда» та 

«NewsOne» з «112 каналом».  

Відповідно до дослідження Інституту масової інформації ЗМІ під час виборчої кампанії 

встановили що найбільше новин з негативною тональністю були спрямовані проти Петра 

Порошенка – 77,7% (234 тексти), коли проти Володимира Зеленського – 22,3% (67 текстів) [12]. 

Крім кількості, характер таких новин також різнився: якщо проти Зеленського поширювалася 

різноманітна аргументація, чому цей кандидат є некомпетентним, не готовим до посади 

Президента, подекуди є звинувачення в проросійськості чи зв’язках з олігархом Ігорем 

Коломойським, то проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у 

фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні 

ще одного “Межигір’я”. Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах – 

Politeka.net (26,07% від усіх текстів з негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua 

(22,2%) та Strana.ua (18,8%). Дані сайти, особливо останній, асоціюються з Росією [7]. 

Вищезазначені складові дають можливість розробити модель впливу Російської 

Федерації на виборчий процес в Україні у 2019 році (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель впливу Російської Федерації на виборчий процес в України 
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Враховуючи вищевикладене, можна дійти до висновку, що РФ було розроблено 

повністю нову методику впливу на громадську норму. Вона передбачає використання 

широкого інструментарію соціальних мереж та Інтернет ЗМІ разом із традиційними ЗМІ.  

Ефективність методики можна простежити в Україні по голосуванню за 

проросійських кандидатів в Президенти. Адже однією із задач інформаційного впливу 

залишається проросійський реванш. Якщо у 2014 р. відверто проросійські кандидати Добкін 

М.М., Рабінович В.З., Симоненко П.М., Бойко Ю.А. та інші разом набрали 7 % голосів 

виборців, то в 2019 році лише Бойко Ю.А. набрав 11,67 %, а разом Вілкулом О.О. (4,15 %) 

15,82 % голосів виборців і цілком, у разі об’єднання, могли претендувати на потрапляння у ІІ 

тур виборів, адже Порошенко П,О., який посів 2-ге місце набрав 15,95 %, що лише на 0,13 % 

більше [8-9]. 

Варто відзначити протидію інформаційному впливу Російської Федерації на виборчий 

процес в Україні – Служба зовнішньої розвідки регулярно моніторила втручання сусідньої 

держави, а Служба безпеки України регулярно затримувала агітаторів та блокувала ворожі 

ресурси.  
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наростаючих проблем для систем інформаційної безпеки підприємств в будь-якій галузі 

діяльності людства, що вимагає прийняття відповідних заходів по її запобіганню. 

Прогнозування та ефективне реагування на інсайдерську загрозу є необхідною умовою для 

успішної реалізації будь-якої системи безпеки. Поряд з існуючими методами і засобами 

управління ризиками інформаційної безпеки дана проблема не вирішена повною мірою, про 

що свідчать статистичні звіти крупних зарубіжних компаній про внутрішні інциденти та 

загрози. Актуальність теми дослідження обґрунтовується вирішенням наукової задачі, яка 

пов’язана з розробкою методів і засобів мінімізації ризиків інсайдерських загроз в системах 

захисту інформації підприємства. 
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За даними різних досліджень загрози інформаційної безпеки з боку інсайдерів 

становить до 80%, тобто можуть породжуватися всередині самої організації. Ефективний 

спосіб боротьби з інсайдерською загрозою (ІЗ) полягає в прийнятті ряду ефективних і 

послідовних нормативних заходів [1-3]. При цьому важливим є активне сприяння розвитку 

методів і засобів мінімізації ІЗ. Не менш важливим є прогнозування ІЗ з урахуванням зміни 

властивостей інформації, яка може змінювати свій стан в залежності від її статусу 

(відкритість, доступність, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; 

свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте 

та сімейне життя) [4].  

З'ясування ступеня важливості інформації і наслідків її втрати робить обґрунтованим 

застосування поняття «цінності інформації». Також слід зазначити, що наявність зв'язку між 

моментами появи якоїсь інформації і часом її втрати, дозволяє зробити висновок про ступінь 

наслідків, визнаючи за нею здатність «старіти». В цьому випадку цінність інформації 

зменшується. Не менш важливим є врахування ступені впливу на імідж і розвиток 

підприємства, яка пов'язана з ІЗ, при якій має місце дезінформація. 

Метою роботи є аналіз та мінімізація ризиків інсайдерських загроз в СЗІ 

підприємства. 

Розглянемо основні фактори, які необхідно взяти до уваги для вирішення поставленої 

мети. Практично всі працівники підприємства є потенційними інсайдерами. Проте з 

урахуванням дій працівників інсайдерство може бути навмисним або ненавмисним. 

Ненавмисне інсайдерство означає неумисні дії працівника, які призводять до розголошення 

конфіденційної інформації. Таким чином, несвідомі дії співробітників, які призводять до 

інцидентів і ризиків порушення СЗІ, переводять їх у категорію інсайдерів. Слід відзначити, 

що причиною цього є недбалість працівників або втрата ними інформації в результаті 

попадання під вплив сторонніх осіб (маніпуляції).  

Однак більш проблематичною є категорія навмисних інсайдерів, які свідомо і 

цілеспрямовано здійснюють дії з метою порушення цілісності СЗІ, наприклад, це може бути 

саботаж, зрада, шпигунство. Як правило, це більш підготовлена категорія співробітників, що 

володіє всіма необхідними навичками для організації витоку конфіденційної інформації 

підприємства. Вочевидь, що кожен вид інсайдерства несе внутрішні загрози і призводить до 
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збитків підприємства, величина яких залежить від ступеня важливості втраченої інформації. 

З урахуванням неправомірних дій інсайдерів можна виділити наступні загрози: 

розголошення і крадіжка конфіденційної інформації; порушення авторських прав на 

інформацію; нецільове використання ресурсів компанії та інше. Для мінімізації ризиків 

інсайдерських загроз пропонується проводити оцінку готовності СЗІ підприємства 

протидіяти внутрішнім атакам з урахуванням рекомендованих вимог [4]. 

При цьому для порівняльного аналізу пропонується оцінити роботу двох СЗІ 

підприємств. У першому випадку підприємство при побудові СЗІ буде використовувати 

повний набір вимог і рекомендацій для забезпечення максимальної захищеності від 

інсайдерських загроз. В іншому випадку підприємство з метою зменшення витрат 2S  на СЗІ 

обмежується мінімальним набором засобів захисту від інсайдерства. З цієї причини величина 

витрат 1S  першої СЗІ буде більше, ніж 2S  другого підприємства. Загальну величину 

внутрішнього ризику пропонується розраховувати за такою формулою: 

 
N

i
ii cpRçàã ,      (1) 

де ip  - ймовірність і-го ризику; ic  - величина збитку від реалізації і-ої загрози. 

Вочевидь, що величина і-го ризику 

iii cpR         (2) 

залежить від ip  та ic . Тому, для оцінки загального ризику çàãR  потрібно виконати 

диференціацію величин збитків ic  та ймовірностей ip  для обох варіантів СЗІ, що можливо 

зробити на основі експертної оцінки із залученням спеціалістів відповідної кваліфікації та 

застосуванням імітаційного моделювання. Порівняльний аналіз значень загальних ризиків 

1çàãR  та 2çàãR , витрат на СЗІ 1S  та 2S , суму втрат від реалізації загроз 1C  та 2C  відповідно для 

першого та другого варіантів дає можливість визначити доцільність застосування певного 

набору заходів та методів з метою мінімізації ризиків від інсайдерських загроз. 

Висновок. В роботі запропоновано аналіз ризиків інсайдерських загроз в СЗІ та 

наведена класифікація дій працівників підприємства, що приводить до інсайдерства. 

Запропоновано алгоритм оцінки роботи СЗІ для завдання аналізу та прийняття рішення. 

Пропонується оцінювати ефективність СЗІ шляхом порівняльного аналізу та оцінки 

показників витрат 1C  та 2C  на створення СЗІ, значень загальних ризиків 1çàãR  та 2çàãR , втрат 

від реалізації загроз 1C  та 2C . 
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Анотація. Для завдання синтезу шумоподібних сигналів запропоновано 

використовувати таймерні сигнальні конструкції в поєднанні з методом розширення спектра 

на основі лінійної частотної модуляції. Доцільність застосування таймерних сигналів 

обґрунтовується їх властивостями, які підвищують показники завадозахищеності 

(завадостійкість і прихованість передавання). На відміну від позиційних кодів таймерні 

сигнали мають більш складну структуру побудови сигнальних конструкцій. Початкові 

параметри побудови таймерних сигналів дозволяють формувати різні безлічі сигнальних 

конструкцій, що істотно підвищує їх структурну прихованість передавання. Також на основі 

таймерних сигналів реалізується завадостійке кодування без додаткових перевірочних 

елементів. В роботі запропонований метод синтезу шумоподібних сигналів на основі 

лінійної частотної модуляції і таймерних сигнальних конструкцій. 

Ключові слова: лінійна частотна модуляція, завадозахищеність, прихованість, 

завадостійкість, таймерний сигнал, спектр. 

  

Відомі методи формування шумоподібних сигналів [1,2] засновані на розширенні 

спектра двійкового елемента з використанням стандартних видів цифрової модуляції не 

забезпечують необхідний рівень прихованості передавання. З цієї причини обґрунтованим є 

використання складних шумоподібних сигнально-кодових конструкцій з керованою 

структурою. У роботах [3,4] доведено, що для цієї задачі доцільне використання 

непозиційних сигнальних конструкцій, в яких для підвищення структурної прихованості 

ШПС запропоновано застосовувати непозиційні таймерні сигнальні конструкції (ТСК) зі 

змінної структурою. Проте дана проблема не вирішена в повній мірі, тому що спрямована 

лише на ускладнення тільки структури розширеного цифрового сигналу. Таким чином, цей 

напрямок потребує подальших досліджень.  

Запропоновано метод формування широкосмугових сигнальних конструкцій на основі 

таймерних сигналів і лінійної частотної модуляції (ЛЧМ) [5, 6], що є важливим для задачі 

підвищення структурної та енергетичної прихованості. Використання таких сигналів істотно 

ускладнює процес їх виявлення та розпізнавання структури, тому дослідження в цьому 

напрямку є актуальним.  

Метою роботи є розробка методу формування шумоподібних таймерних сигналів на 

основі ЛЧМ.  

ЛЧМ є вид частотної модуляції [5,6], при якій частота несучого коливання сигналу 

змінюється за лінійним законом. Процес модуляції одиничного елемента 0t  в часовій області 

можна представити за допомогою наступного виразу: 
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де U0 – амплітуда сигналу; f0 = (Fmax+Fmin)/2 – центральне значення несучої частоти; b = 

= (Fmax+Fmin)/Tc – параметр, що дорівнює швидкості зміни частоти в часі; Tc – тривалість 

сигналу; Fmax, Fmin – максимальне і мінімальне значення частоти радіосигналу; 0  – 

початкова фаза. 

Згідно [5,6], процес розширення спектра позиційних символів на основі ЛЧМ можна 

уявити за допомогою двох сигнальних конструкцій. Для передавання двійкового нуля 

використовуються ЛЧМ з лінійно зростаючим законом частоти, а для логічної одиниці - 
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ЛЧМ з лінійно спадним законом частоти . Таким чином, методи передавання на основі ЛЧМ, 

засновані на розширенні спектра позиційного коду з тривалістю Найквистого елемента 
0t . 

Побудова непозиційних ТСК [4] заснована на тому, що значущі моменти модуляції 

імпульсів в ТСК на відміну від РЦК кратні ні 0t , а деякому базовому часовому елементу   

(де st0 ; ls ...,,3,2,1  – цілі числа). Тривалість імпульсів ТСК не може бути менше 

інтервалу Найквіста, тобто  ktt 0c
 (де )2(...,,2,1,0  nsk ). 

Більше число реалізацій 
ðN  на інтервалі часу 

cT  в порівнянні з РЦК досягається за 

рахунок зменшення енергетичної відстані між сигнальними конструкціями, яке визначається 

величиною 
0t . Значення інтервалу   впливає на завадостійкість і відносну швидкість 

передавання, що необхідно враховувати при виборі параметрів побудови ТСК. Загальна 

кількість реалізацій при ТСК [5]: 
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де i  – число інформаційних моментів модуляції. 

Приклад побудови двох ТСК (ТСК-1 і ТСК-2) на інтервалі 0c 4tT   при  4ct  

показано на рис. 1 (а, б). У запропонованому методі розширення спектра ТСК на основі ЛЧМ 

для формування широкосмугової сигнальної конструкції використовуються два несучих 

сигнала  ts 1-Ë×Ì  і  ts 2-Ë×Ì  з центральною частотою 0f  (рис. 1 (в): з лінійно зростаючим 

і спадаючим законами зміни частоти в межах minf  і maxf : 

         tstxtstxtS 2-Ë×ÌÒÑÊ1-Ë×ÌÒÑÊÒÑÊ-Ë×Ì  .  (3) 

Розширення ТСК на відміну від РЦК здійснюється не на інтервалі 0t , а на тривалості 

всієї сигнальної конструкції 0c 4tT  . Сигнал  ts 1-Ë×Ì  призначено для модуляції імпульсів 

ТСК з високим рівнем напруги, а  ts 2-Ë×Ì  модулює імпульси ТСК нульового стану (рис. 1 в). 

Перезапуск генераторів сигналів  ts 1-Ë×Ì  і  ts 1-Ë×Ì  здійснюється на початку кожного циклу 

cT .  

На рис. 1 (г) і (д) надано часові діаграми процесів розширення спектрів для ТСК-1 і 

ТСК-2, з яких бачимо, що складові сигналів SЛЧМ-ТСК-1 і SЛЧМ-ТСК-2 використовують різні 

несучі частоти від двох генераторів ЛЧМ. При цьому характерно, що тривалості 

перемикання генераторів залежать від імпульсних складових таймерних сигналів. 

Щоб відновити початковий спектр ТСК використовуються два кореляційних 

приймача, в одному з яких використовується опорний сигнал  ts 1-Ë×Ì , а в іншому – 

 ts 2-Ë×Ì . При цьому передбачається, що система передавання має ідеальну тактову 

синхронізацію за елементами  , а відновлення фронтів ТСК здійснюється на інтервалі 

0c 4tT  . 

Результати перемноження прийнятого сигналу з опорними  ts 1-Ë×Ì  і  ts 2-Ë×Ì  

надходять на пристрій підсумовування. Далі результуючий сигнал подається на вхід 

пристрою визначення екстремуму (ПВЕ). З виходу ПВЕ по максимальним і мінімальним 

значенням сигналу в межах інтервалу   за допомогою вирішального пристрою (ВП) 

приймається рішення про появу передніх і задніх фронтів ТСК. При цьому через кожен 

інтервал часу 0c 4tT   здійснюється обнуління стану інтеграторів приймача імпульсами 

циклової синхронізації. 
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Рисунок 1 – Часові діаграми формування широкосмугових 

ТСК на основі ЛЧМ 

 

Висновки. Таймерні сигнали в порівнянні з розрядно-цифровими кодами (РЦК) 

мають наступні переваги: 

1) на заданому інтервалі побудови mtT 0c   можна сформувати число реалізацій ТСК 

більше, ніж РЦК, тобто ÐÖÊðÒÑÊð NN  ; 

2) на основі ТСК можна організувати контроль вірності передавання даних без 

використання додаткових перевірочних елементів; 

3) спільне використання РЦК і ТСК дозволяє зменшити ймовірність помилкового 

елемента на 3-4 порядки, а також компенсувати надлишковість завадостійкого коду. 

Отримані результати дозволяють в радіолініях зв'язку підвищити прихованість 

передавання за допомогою нестаціонарних сигнальних конструкцій в порівнянні з 

традиційними широкосмуговими сигналами щодо спектрального і кореляційного аналізу. Це 

дозволяє забезпечити стійкість процесу передавання до організованих завад. 
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Анотація. Проблеми і задачі забезпечення інформаційної та кібербезпеки майже 

завжди виникали вже в процесі нестримного розвитку інформаційно-комунікаційних систем 

та технологій. Превентивні засоби і заходи захисту теж були предметом наукового 

дослідження, але прорив у цьому напрямі ще не сформувався. У даній роботі здійснюється 

превентивне формування методології системи забезпечення кібербезпеки в моделях 

результатів прийдешніх змін нашого буття. Дається короткий огляд змін суспільної 

організації, трансформації способів виробництва, цифрової економіки, соціальних і 

наносоціальних технологій. Формується каркас загальної ієрархічної системи забезпечення 

кібербезпеки. Пропонується принципи багаторівневої системи безпеки: внутрішньої 

кібербезпеки само організованих спільнот, зокрема методологія рейтингової системи 

кібербезпеки, заснованої на довірі, кібербезпеки взаємодії і співіснування між динамічно 

змінних у агональному часі спільнот, системи кібербезпеки технологій загального 

управління. Плодотворна полеміка в цих напрямах дозволить превентивно підвищити 

зрілість-ефективність системи забезпечення кібербезпеки як складової національної безпеки.        

Ключові слова. Кібербезпека, цифрова економіка, рейтингова система кібербезпеки, 

інформаційно-телекомунікаційна мережа. 

 

Проблеми і задачі забезпечення інформаційної та кібербезпеки майже завжди 

виникали з запізненням вже в процесі нестримного розвитку інформаційно-комунікаційних 

систем і технологій. Превентивні засоби і заходи захисту теж були предметом науково-

практичного дослідження, але прорив у цьому напрямі ще не сформувався. На поточний 

момент багато вчених і футурологів (виділимо з них лише Василя Стуса та Сергія 

Переслегіна) відмічають перехід від сингулярних моделей розвитку людства (яскраве 

дослідження належить Сергію Капіца [1]) до аутопоезних (Олена Князева), синергетичних 

(Сергій Курдюмов, Георгій Малинецький) моделей динамічного хаосу – не стохастичного, а 

детермінованого хаосу, відкритого М. Фейгенбаумом і який, у найпростішому вигляді, 

якісно демонструється нелінійною динамічною системою, що описується математичним 

виразом: 

 
inputnnn xpxxx 

2

1
        (1) 

де: xinput – вхідний потік даних системи (відбір вхідної інформації, консолідація, 

переробка); х – динамічна змінна, яка має смисл інтенсивності інформаційних елементів 

потоку на етапах обробки інформації; p – управляючий перехідний коефіцієнт, що 

характеризує степінь зворотного зв’язку з наступним етапом обробки інформації; причому p 

= const  1,0 , {x} R ,  хinput  
 R . Конкретна фізична інтерпретація моделі залежить від 

виду системи і може застосовуватись до широкого кола соціальних, біологічних, технічних, 

психічних процесів тощо. Незважаючи на свою простоту, модель (1) ілюструє само 

організоване виникнення коливань, біфуркації з подвоєнням періоду, ускладнення форми 

(спектру) коливань і детермінований хаос (хаосоподібні коливання). Важлива властивість 

детермінованого хаосу полягає в тому, що під час біфуркації малий вплив визначає значні 

зміни у виборі подальшої траєкторії процесу. Огляд застосування ряду нелінійних 

mailto:vl_kononovich@ukr.net
mailto:s.staikuca@gmail.com
mailto:aS_8@i.ua
mailto:kolyanr21@gmail.com


 71 

динамічних моделей для опису процесів забезпечення кібербербезпеки надано у [2]. У роботі 

В. Лепского «представлені результати досліджень з актуальних науково-практичних 

напрямах; рефлексивні механізми управління складністю; етичні аспекти управління; 

управління саморозвитком рефлексивно-активними середовищами; еволюція технологій 

управління в інформаційних війнах; розвитку кібернетики від класичної та кібернетики 

другого порядку до кібернетики третього порядку на основі постнекласичної наукової 

реальності та транс дисциплінарного підходу [3]» а також наївно елементарні підходи до їх 

безпеки. Численні періодичні видання містять описи можливого майбутнього. Наприклад, 

Лариса Колесова наводить дослідження «агонального часу» [4], а багато авторів описують 

майбутню «цифрову економіку», наприклад [5]. У переважній більшості цих робіт мало або 

зовсім не приділяється увага до проблем кібербезпеки.  

Мета даної роботи полягає в окресленні шляхів вирішення проблеми кібербезпеки в 

соціальних, економічних, технічних аспектах найближчого майбутнього. Поставлена 

проблема почала вирішуватись авторами в роботі [6], де на базі поточної фіксації нових 

тенденцій розвитку суспільства і технологій обґрунтовується та пропонується інноваційна 

ієрархічна система категоріювання інформаційних ресурсів. Дана робота є нарисом 

формування системи кібербезпеки з врахуванням того факту, що Україна і весь світ вже 

перейшли в фазу хаосу і глобальні трансформації суспільства вже починають здійснюватись.  

Зауважимо, що у вирішенні задачі забезпечення кібербезпеки інформаційно-

комунікаційних систем (ІКС) і технологій, зокрема Інтернет, досягнуто серйозні успіхи в 

частині організаційних заходів, апаратно-програмних засобів кібербезпеки, криптографічних 

методів захисту і контролю доступу. Але, залишилася неблагополучна ситуація з людським 

фактором. Його доля в кількості порушень та інцидентів з кібербезпекою на сьогодні складає 

більше 80%. Відповідно до цього, теорії і методи кібербезпеки повинні включати в себе такі 

категорії, як індивідуальна та колективна свідомість та підсвідомість; соціальні та 

наносоціальні технології. Кібернетична безпека і національна безпека, в цьому смислі 

вирішують спорідненні проблеми.    

Окреслимо основні риси майбутнього суспільства з нашої точки зору. Перш за все, 

розглянемо причини перетворень і змін. Ми вже вказували [6], що грандіозні зміни у 

людства відбуваються не вперше. Так, перехід від феодалізму до капіталізму проходив під 

тиском нового економічного укладу і супроводжувався прийняттям нових законів, 

юридичної системи, нового рівня свободи і відповідальності людини, культури, світогляду і 

багато іншого. Подібні новації у наш час будуть більш масштабними і також незвичними. 

Інформаційний товар, інформаційний засіб виробництва, інформаційна сировина для 

виробництва, взаємодія і взаємовідносини за допомогою ІКС зовсім не схожі на їх фізичні 

аналоги. Їх цінність і спосіб використання визначаються зовсім по іншому. Інформація 

здебільшого безплатна, а її значення і вплив все посилюються. Інформаційний світ своєю 

віртуальною реальністю стає панувати над фізичним світом. Виділимо декілька аспектів, 

важливих для методології систем кібербезпеки.   

Знання перестає бути силою. Знання швидко старіє. За одне покоління змінюється 

декілька технологій і люди змушені все життя вчитись і переучуватись, що не є легкою 

працею. Силою стало уміння мислити. Вже сьогодні від бізнесмена вимагається вміння 

сприймати нове. Креативність стала головнішою, ніж розумність.  

Наука втрачає своє значення. Точніше – у абсолютному вимірі потреба у наукових 

(науково-практичних) дослідженнях зростає, а у відносному, у порівнянні з іншими засобами 

досягнення прогресу – падає. У віртуальному світі та світі програмування аналітику може 

замінити простий перебір варіантів. Кожен з варіантів легко і дешево запрограмувати і 

порівняти з попереднім. Крім того, наука дискредитувала себе, бо мало дбає про наукову 

безпеку. Наука не змогла вирішити проблему раціональної швидкості прогресу. Ми 

викидаємо на смітник транзистори, інтегральні схеми, мікропроцесори і комп’ютери, хоча 

вони фізично ще не виробили свій ресурс. Наука допустила забруднення у масштабах 

планети і ще багато чого. Наука повинна створити і запровадити систему власної безпеки. 
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Тут можна знайти багато спільного з кібербезпекою кібер середовища. Обидві мають 

глобальний характер, обидві засновані на широкому обміні інформації, обидві користуються 

віртуальними інструментами.  

Самоорганізація стає провідним чинником. Вона завжди була одною з невід’ємних 

рис сапієнсу – сім’я, плем’я, тейп, держава, цивілізація… . Навіть при плановому 

господарстві, коли самоорганізація жорстко контролювалась, пробивались її впливи у 

вигляді кооперативів, профспілок, спільнот у трудових колективах, професійних спільнот. У 

постіндустріальну епоху їм на зміну приходять інші – «мережні спільноти, у яких люди ніяк 

не пов’язані один з одним місцем роботи, зате мають більш високий рівень політизації, ніж 

суспільство в цілому (цитата із сайту Олександра Скопова)». Деякий час здавалось, що 

почалась атомізація і розпилення спільнот. Але, як казав відомий класик: «Перш ніж 

поєднатись треба роз’єднатись». Автономні особистості звільняються від залежності від 

усіляких угрупувань і вступають у новий світ горизонтальної самоорганізації таких 

автономних особистостей (вільний переклад з рос.). У майбутньому осередки самоорганізації 

будуть інші. Більш детально рушійні сили самоорганізації та використання її в системах 

забезпечення кібербезпеки наведені далі.        

Ієрархічна система кібербезпеки. Спираючись на результати використання 

ієрархічної системи категоріювання, що описана в [6], доцільно будувати систему 

забезпечення кібербезпеки, відповідно, за принципом ієрархії. На зміну державної системи 

кібербезпеки з єдиною державною нормативно-правовою базою може прийти ієрархічна 

система кібербезпеки зі своїми принципами на кожному з рівнів. Це рішення випливає з того 

факту, що змінюється організація державного устрою. Вертикальна система прийняття 

рішень замінюється на мережні структури з горизонтальними взаємодіями. Ієрархічна 

система забезпечення кібербезпеки може мати наступну структуру: рівень системи 

кібербезпеки державного управління, місцевого самоврядування та надавання державних 

послуг з вертикальними зв’язками; рівень взаємодії та співпраці самоорганізованих спільнот 

та угрупувань; рівень самоорганізованих мережевих структур з горизонтальними 

взаємодіями. На практиці система може бути складнішою при комбінуванні вертикальних та 

горизонтальних зв’язків. Далі розглянемо детально побудову системи забезпечення 

кібербезпеки 3-го рівня, коротко оглянувши системи кібербезпеки першого та другого рівня.  

Система забезпечення кібербезпеки державного управління та державних послуг. 

Як найбільш консервативна система забезпечення кібербезпеки держави (кібербезпеки 

вертикального управління та кібербезпека державних послуг, включно до місцевих органів 

влади) може бути заснована на існуючій системі кібербезпеки та єдиній державній 

нормативно-правовій базі. Тим паче, що ця система активно розвивається. На доданок до 

системи цифрового підпису, розвивається системи безпечного надавання державних послуг, 

електронного документообігу і всієї системи безпеки «Електронного уряду». Продовжується 

вдосконалення системи криптографічного захисту інформації.  

Система забезпечення кібербезпеки загальнодержавної системи взаємодії та 

співпраці самоорганізованих спільнот та угрупувань включаючи взаємодію та співпрацю 

з державними підприємствами, установами та органами. Це найбільш відповідальна частина 

системи кібербезпеки, від якої залежить сталість і ефективність функціонування суспільства, 

інформаційна безпека держави та національна безпека. Основу системи кібербезпеки на 

цьому рівні складають засоби кібербезпеки ІКС, які на сьогодні вже перетворились на 

інформаційно-комунікаційне середовище. В його скла входить і глобальна мережа – 

Інтернет. Наприклад, банкомати успішно і безпечно працюють через Інтернет. Є задача 

забезпечити базову кібербезпеку всього інформаційно-комунікаційне середовища. 

Система забезпечення кібербезпеки функціонування самоорганізованих 

децентралізованих мережевих структур з горизонтальними взаємодіями. Організацію 

системи кібербезпеки проведемо на базі децентралізованих кооперативних мереж (ДКМ) у 

відновлювальній медицині [7]. Уточнимо термінологію, маючи за зразок дану роботу. «У 

широкому смислі мережа є система із елементів (вузлів), які з’єднані лініями (зв’язками, 
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ребрами)». У вузькому смислі «мережева структура – це децентралізована (що не має єдиної 

управляючої ланки) структура з елементів, які кооперують між собою у реалізації певної 

діяльності [7]» (реалізують горизонтальну взаємодію). Мережева структура протиставляється 

системі з вертикальними зв’язками, де є управляюча ланка – лідер, керівник, домінант тощо. 

До даної структури не відносяться також ринкові структури, бо їх складові елементи не 

кооперують, а конкурують між собою. Децентралізована мережева структура утворюється в 

результаті самоорганізації, хоча її члени не приєднується стохастичним чином, а в процесі 

динамічного хаосу, тобто в процесі «добровільного» приєднання. 

Рушійною силою самоорганізації децентралізованої мережевої структури є потреба у 

реалізації певної цілі, яку можна досягти лише об’єднаними силами. Такого типу поведінку 

мають на рівні інстинктів багато видів живих істот, а людям вона притаманна з часів 

первісного світу. Тут відіграє свою «колективне народне підсвідоме, аморфне, спонтанне, 

яке поступово звіріє і втрачає почуття страху, яке не направляється, схоже, ніким і нічим, 

окрім загального усвідомлення, що жити так більше не можна».  

Завдяки таким властивостям децентралізованих мережевих структур їх кібербезпека 

може отримати, так би мовити, «друге дихання». Людський фактор може стати лояльним і 

благо сприятливим до системи кібербезпеки. Людина змінюється. Дійсно, протестуюча 

людина – «це людина, чия національна ідея – вільна країна, де на чолі законність і право. Це 

людина, яка усвідомлює себе громадянином і цінить права співгромадян. Поважає їх право 

недоторканність власності і тому навіть під час протесту не дозволить собі нікому 

причинити збиток. Ця людина готова відстоювати свої права навіть не маючи особливої надії 

на перемогу – просто тому, що почуття власної гідності не дозволяє йому поступати інакше. 

… Величезна новопридбана солідарність, почуття ліктя та спільності – вона куди більш 

заразніше короновірусу і моментально просочилась повсюди (переклад з рос. - вільний)». 

Тобто, можливо стверджувати, що методами соціальних і наносоціальних технологій можна 

досягти такого психологічного настрою у мережевій структурі, яка сприяє чіткому 

дотриманню правил кібербезпеки та свідомого їх вдосконалення. Крім того, можна створити 

систему кібербезпеки, яка створює і підтримує відповідні умови. Розглянемо цю систему 

докладніше.  

Рейтингова система кібербезпеки, заснована на довірі. Така система була відома 

раніше у, модних десятиліття назад, пірингових мережах (ITU-T Recommendation X.1162, 

X.1162. Security architecture and operations  for peer-to-peer networks.). До речі, пірингові 

комунікації створювались користувачами якраз за принципами самоорганізації. Розглянемо 

стандартні функції безпеки для задоволення вимог до кібербезпеки пірингових комунікацій.  

Щоб досягти виконання вимог кібербезпеки пірингових комунікацій при виконанні 

піринговою мережею її примітивних операцій можуть використовуватися наступні 

стандартні функції безпеки: шифрування; обмін ключами; контроль доступу; механізм 

цілісності даних; безпека маршрутизації; механізм контролю трафіку. До стандартних 

функцій безпеки додають спеціальні функції безпеки: цифровий підпис; управління довірою; 

обмін автентифікацією; нотаризація; призначення ідентифікатора (ІД). 

Сукупно стандартні і спеціальні функції безпеки можуть бути використані для 

гарантування стандартних вимог безпеки: (автентифікація користувача; приватність; 

цілісність даних; конфіденційність даних; контроль доступу; готовність; доступність; не 

зречення) і спеціальних вимог безпеки: (анонімність; спостережність з’єднань; контроль 

трафіку). Зауважимо, що вимоги «приватність» в українській нормативній нема. Замість 

цього права суб’єкта захищаються Законом «Про захист персональних даних користувача». 

Примітивні операції пірингової мережі тісно пов’язані з функціями безпеки. Коли 

виконуються примітивні операції, то адміністратор безпеки домену повинен 

використовувати відповідні функції безпеки, які відповідають вимогам інформаційної 

безпеки. До примітивних операцій пірингової мережі відносяться: приєднання; від’єднання; 

пошук; чат (бесіда); маршрутизація; вставка, поправка; оновлення, вилучення; 

мультикастинг. Розглянемо докладніше функція, пов’язану з використанням довіри. 
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Управління довірою поділяється на такі задачі: 

-  рекомендоване обмеження локальною мережею. Величина довіри одного 

користувача визначається дослідженням обмеженого числа інших користувачів. У цьому 

випадку широко використовується простий метод місцевої широкомовної передачі. Звичайно 

обмежуються P2P мережею малого масштабу, як наприклад маленькою локальною 

обчислювальною мережею. Для більшої мережі оцінки величини довір’я часто стають 

істотно неточними. 

- публічна інфраструктура ключів. У цій інфраструктурі є декілька центральних 

вузлів, які контролюють всю мережу і регулярно сповіщають щодо зміни вузлів. Законність і 

ефективність цих центральних вузлів гарантована атестатами відповідності чинним 

нормативно-правовим документам. Така роду системи мають залежність від центра і певні 

проблеми, наприклад, із здатністю розширення та аспектами законності окремих вузлів.   

- репутація. Величина довіри пір вузлів обчислюється через зворотний зв’язок 

транзакцій з кожним із них. Величина довіри користувачу обчислюється після оцінки і 

статистичного аналізу такого зворотного зв’язку. 

- основна роль. У заснованій на ролі моделі довіри P2P, величиною довіри певного 

пір вузла визначається його статус користувача мережі, і за статусом користувача можуть 

плануватись його відношення з іншими користувачами. Нормально, у такій модель 

застосовується функція для обчислення величини довіри кожного вузла. Також 

застосовується простий, мало затратний алгоритм, який дозволяє користувачу перевірити 

асиметричність довіри у взаємовідносинах між двома користувачами. 

Призначення ідентифікатора (ID). Для того, щоб відрізняти кожен пір та інформацію, 

всім пір та інформації призначаються унікальні ідентифікатори (ID). Тому, що у чистих моделях 

пірингових послуг немає ніяких централізованих серверів, то такі ідентифікатори призначаються 

за згодою пір (за договором).  

Якщо механізм призначення ID не захищений, то зловмисний пір може атакувати 

пірингові комунікації, використовуючи підроблені ID. Безпечна функція призначення ID 

використовується для захисту проти неправильного вживання призначених ID і зловживання 

нелегальними ідентифікаторами. 

Висновок. У даній роботі сформована методологія ієрархічної системи забезпечення 

кібербезпеки. Пропонується принципи трьохрівневої системи кібербезпеки: внутрішньої 

кібербезпеки само організованих спільнот, кібербезпеки взаємодії між само організованих 

спільнотами; кібербезпеки технологій загального управління. Детально обґрунтована 

методологія рейтингової системи кібербезпеки, заснованої на довірі, яка дозволить 

підвищити ефективність системи забезпечення кібербезпеки як складової національної 

безпеки. 
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Анотація. Сучасний розвиток шпигунських пристроїв дозволяє зловмиснику 

підслуховувати розмови, що ведуться у приміщенні, взагалі без необхідності проникнення 

всередину і, навіть, знаходячись на значній відстані. Пристрої, що дозволяють це робити, – 

лазерні мікрофони або лазерні системи акустичної розвідки. Існують декілька поширених 

методів захисту від такого типу загроз, однак усі вони мають свої недоліки. У даному 

дослідженні запропоновано метод лазерної протидії, як альтернатива існуючим, та наведено 

концепцію його реалізації. Даний метод ґрунтується на процесі «перемішування» 

зондуючого лазерного променю зловмисника із протидіючим випромінюванням, що значно 

ускладнить процес приймання та виділення інформативного сигналу на приймальній стороні 

ЛСАР.  

Ключові слова: технічний захист інформації, методи активного захисту, лазерні 

системи акустичної розвідки, лазерні мікрофони, засоби захисту акустичної інформації. 

 

Одним з актуальних каналів витоку мовної інформації на сьогодні є оптико-електронний 

технічний канал, перехоплення інформації через нього реалізується за допомогою лазерних систем 

акустичної розвідки (ЛСАР) або лазерних мікрофонів [1]. Головною перевагою ЛСАР над іншими 

засобами розвідки є те, що вони дозволяють вирішувати задачі знімання мовної інформації 

максимально безпечно для зловмисника, оскільки виключається необхідність проникнення у 

приміщення з метою розміщення там закладних пристроїв і т.п. ЛСАР у спрощеному вигляді 

складається з лазерного випромінювача в інфрачервоному діапазоні та оптичного приймача. 

Принцип роботи цих пристроїв наступний: лазерний випромінювач, за допомогою оптичного 

прицілу, направляється на плоску вібруючу поверхню (найкращим прикладом такої поверхні є 

шибка вікна), далі генерується лазерний промінь (високочастотний сигнал), що поширюється 

через атмосферу і падає на цю поверхню. Після він відбивається від віконного скла і при цьому 

модулюється за законом акустичного сигналу, який також впливає на скло, повторно долає 

атмосферу в зворотному напрямку і приймається фотоприймачем, що відновлює інформаційний 

сигнал. 

Для захисту від такого типу загроз існують різні методи та засоби захисту, як активні, так і 

пасивні, але усі вони мають ряд недоліків: вони або не дозволяють забезпечити достатню 

захищеність, або потребують значних фінансових витрат, або значно погіршують комфортність 

роботи у приміщенні. Більш того, наведені недоліки нероздільно пов’язані один з одним. Це 

пояснюється тим, що більшість методів не здатні забезпечити необхідну захищеність по одинці. 

Тому вони використовуються у комплексі і це спричиняє ситуацію, коли усунення одного 

недоліку спричиняє ще більше погіршення іншого. 

Розглянемо існуючі методи захисту від ЛСАР. Найпростішим прикладом є забезпечення 

звуко- та віброізоляції вікон приміщення, з яких може зніматися акустична інформація [1]. Це 

дозволить усунути або значно зменшити небезпечні інформативні вібрації на зовнішніх поверхнях 

вікон. Але реалізація такого способу вимагатиме значних фінансових витрат, пов’язаних не тільки 

з виготовленням та закупівлею спеціальних вікон, а й з проведенням значного обсягу будівельних 

робіт. Як, альтернативу, можна використати захисні та тонуючі плівки [2], які клеяться на віконне 

скло. Вони, теоретично, теж можуть знизити рівень вібрації скла і, відповідно, ускладнити 

виділення звукового сигналу у прийнятому лазерному випромінюванні. Недоліком такого захисту 

є те, що знімання інформації ускладнюються лише зменшенням коефіцієнту модуляції відбитого 

променя, що для сучасних ЛСАР не є значною проблемою.  
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Активний захист від ЛСАР реалізується за допомогою генераторів шуму, які створюють 

шумоподібні електричні сигнали у мовному частотному діапазоні, і ці сигнали передаються на 

поверхню за допомогою п'єзоелектричних і електромагнітних вібраторів [3]. Дані перетворювачі 

встановлюються на усіх проблемних поверхнях, з яких можливе знімання інформаційних вібрацій. 

Але і такий захист має недоліки, проблема полягає у тому, що у деяких випадках кількість таких 

віброперетворювачів може бути досить великою, адже на кожну шибку вікна необхідно 

встановити мінімум один датчик. І в результаті загальний рівень акустичних завад буде настільки 

високий, що у приміщенні створяться некомфортні умови для розмов. 

Слід звернути увагу ще на один важливий недолік наведених методів захисту - це не 

здатність забезпечення повної захищеності інформації. Він полягає у тому, що лазерний промінь 

при потраплянні на вікно частково відбивається, але й частково проходить крізь нього, оскільки 

скло є оптично прозорим матеріалом. Спрощено це означає, що інформаційну вібрацію можна 

зчитати не тільки з поверхні вікна, але й з будь-якої іншої поверхні, що знаходиться за вікном 

всередині приміщення (наприклад дзеркало на стіні). Таким чином, для захисту інформації 

необхідно ще додатково вирішувати питання потрапляння лазеру всередину приміщення. Зробити 

це можна встановленням на вікні оптично непрозорої конструкції, яка буде закривати інтер’єр, але 

слід пам’ятати, що, якщо таку конструкцію розмістити всередині приміщення, то і на ній самій 

може бути присутня небезпечна вібрація. Такий захист можна реалізувати за допомогою 

спеціальних електрохромних плівок або електрохромного скла [4]. У спрощеному вигляді 

принцип їх роботи можна описати так: при подачі напруги на скло активний полімерний шар, 

розташований усередині триплексу, набуває забарвлення певного відтінку, тим самим зменшуючи 

прозорість, а при відключенні напруги скло повертається у початковий стан. Таким чином, можна 

знизити пропускаючі, відбиваючі та поляризаційні властивості віконного скла, тим самим значно 

ускладнивши можливість зняття інформації з внутрішніх поверхонь приміщення. Недоліками 

такого способу є енергозалежність цих конструкцій, оскільки вони потребуватимуть постійної 

подачі напруги та висока вартість таких плівок і скла. 

Викладене вище свідчить про таку проблему: навіть, якщо на вікні створюється вібраційна 

завада, то, налаштувавшись на промінь відбитий з внутрішньої поверхні, зловмисник все одно 

зможе слухати розмову. Для захисту від такої загрози необхідно унеможливити появу відбитого з 

середини приміщення променю. Для цього можна використати зазначені вище спеціалізовані 

плівки, які будуть значно відхиляти та послаблювати лазерний промінь. Але це, зрозуміло, 

призведе до неприйнятного здороження системи, адже активний захист при цьому теж лишається, 

тому на практиці такі системи не використовуються. Тому, на сьогодні оптимальним варіантом 

системи захисту від ЛСАР, як з точки зору забезпечення захищеності, так і з точки зору 

фінансових затрат, є встановлення на вікнах приміщення активного захисту, а ззовні вікон 

встановлення оптично непрозорих металевих ролет, які під час озвучення інформації будуть 

повністю закривати вікна, а також, відповідно, внутрішній інтер’єр приміщення. У результаті, ми 

маємо ситуацію, коли, вирішуючи питання забезпечення захищеності інформації і зменшення 

вартості системи, ми не вирішуємо питання комфортності роботи у приміщенні, а навпаки 

погіршуємо її, оскільки до шумів, що створюють засоби активного захисту, додається ще й той 

факт, що працювати у приміщенні необхідно при повністю закритих ролетами вікнах. 

Для вирішення усіх викладених недоліків пропонується принципово інший підхід та метод 

до побудови захисту [5]. Проблему потрапляння лазера у середину приміщення пропонується 

вирішувати не шляхом усунення самої можливості проникнення променя, а шляхом 

унеможливлення або значного ускладнення перехоплення зловмисником вже відбитого променя. 

Реалізувати це можна за допомогою створення протидіючого лазерного випромінювання, яке буде 

направлено зсередини приміщення через вікно назовні. Реалізувати це можна за допомогою 

створення протидіючого завадового лазерного випромінювання, яке буде направлено з середини 

приміщення через вікно на зовні. При цьому дане випромінювання буде складатись із множини 

променів, напрям яких може змінюватись у просторі випадковим чином і, які будуть мати 

параметри (зокрема, спектральні, енергетичні і/або просторово-енергетичні параметри) подібні до 

параметрів зондувального променю зловмисника. Також, протидіюче випромінювання повинно 
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мати широку діаграму направленості, достатню, щоб перекрити усі можливі кути відбиття лазеру 

зловмисника. Окрім цього, протидіючі промені повинні бути промодульовані шумовими або 

хибними сигналами, реалізуючи при цьому шумову або мовоподібну заваду. В результаті ми 

отримаємо ситуацію, при якій відбитий промінь зловмисника на виході буде «змішуватись» із 

протидіючими завадовими променями, що значно ускладнить його перехоплення та виділення на 

приймальній стороні ЛСАР. Також, оскільки промені будуть проходити через скло і 

поширюватись назовні, то ми вирішуємо питання захисту не тільки від зняття вібрації всередині 

приміщення, а й з поверхні вікна. Тобто, теоретично даний метод дозволить забезпечити 

захищеність інформації без застосування вібраційного зашумлення та використання різних 

оптично непрозорих загороджувальних конструкцій по типу металевих ролет. Засіб, що буде 

реалізовувати даний метод, повинен розташовуватись із врахуванням можливостей лазерних 

мікрофонів.  

 

Висновки 

 

У результаті аналізу існуючих методів захисту акустичної інформації від зняття лазерними 

системами акустичної розвідки, можна зробити висновок, що усі вони мають ряд недоліків. У 

зв’язку з цим було запропоновано метод, який полягає у тому, що всередині приміщення 

створюється завада у вигляді маскуючого лазерного випромінювання, яке складається із множини 

променів з параметрами, подібними до параметрів можливого зондувального променю 

зловмисника, і направлені зсередини приміщення через вікно назовні таким чином, що відбитий 

від вібруючої поверхні промінь зловмисника на виході з приміщення маскується змішуванням із 

завадовими протидіючими променями, ускладнюючи зловмиснику виділення його променю з 

множини маскуючих завадових променів. 

Результати досліджень показали, що застосування розробленого методу при побудові 

систем захисту мовної інформації дозволить покращити зручність та комфортність роботи у 

приміщенні та зменшити матеріально-фінансові витрати при забезпеченні необхідної захищеності 

інформації, оскільки відпадає необхідність встановлення спеціальних віброперетворювачів та 

додаткових оптично не прозорих конструкцій на вікнах приміщення. 
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Анотація. Проблеми захисту інформації від витоку оптико-електронним та 

електромагнітним каналом на сьогодні залишаються досить актуальним, на що вказують 

розглянуті можливості сучасних засобів лазерної акустичної розвідки та радіорозвідки. 

Аналіз найбільш поширених методів та засобів захисту інформації від витоку оптико-

електронним та електромагнітним каналом показує те, що є потреба у нових підходах 

вирішення даної проблеми. Запропоновано метод пасивного перешкоджання витоку 

інформації оптико-електронним та електромагнітним каналом. Проведено експериментальні 

дослідження, які показали, що запропонований метод дозволяє збільшити рівень 

перешкоджання веденню лазерної акустичної та радіорозвідки зловмисниками за рахунок 

поглинання електромагнітного випромінювання. 

Ключові слова: технічний захист інформації, оптико-електронний канал, 

електромагнітний канал, пасивний захист, лазерні системи акустичної розвідки, лазерне 

випромінювання,  електромагнітне випромінювання, поглинання, вібрація. 

 

Сьогодні майже у будь-якій сфері людської діяльності присутнє таке явище як 

конкурентна боротьба. Для отримання конфіденційної інформації існує багато 

найрізноманітніших способів, які спрямовані на її отримання. Стрімкий розвиток і широке 

використання засобів обчислювальної техніки розширює можливості та сприяє прогресу, що 

разом з тим створює проблеми, які стосуються захисту інформації. Одними з поширених на 

сьогодні є технічні канали витоку інформації, яка оброблюється технічними засобами та 

технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації. Актуальними на сьогодні є питання 

захисту інформації від витоку оптико-електронним та електромагнітним каналами [1-2]. 

Витік акустичної інформації оптико-електронним каналом здійснюється за допомогою 

лазерних систем акустичної розвідки (ЛСАР). Головною особливістю таких систем є те, що 

вони дозволяють вирішувати задачі знімання акустичної (мовної) інформації максимально 

безпечно, на відстані, опосередковано, уникаючи необхідності заходження у приміщення з 

ціллю розміщення там закладних пристроїв, що завжди було пов’язано з ризиком. Знімання 

інформації відбувається шляхом опромінення лазером тонких вібруючих поверхонь (скла 

вікон, картин, дзеркал тощо). Після цього відбитий промінь потрапляє на приймальний 

пристрій лазерного мікрофона і демодулюється [3-4].  

Носієм інформації у електромагнітному каналі є електромагнітні хвилі у діапазоні від 

наддовгих з довжиною хвилі 10 000 м. (частоти менше 30 Гц) до субміліметрових з 

довжиною хвилі 1-0,1 мм (частоти від 300 до 3000 ГГц). Кожен з цих видів електромагнітних 

хвиль має специфічні особливості розповсюдження як по дальності, так і у просторі. Довгі 

хвилі, наприклад, поширюються на досить великі відстані, міліметрові - навпаки, на відстань 

лише прямої видимості у межах одиниць і десятків кілометрів. Крім того, різні телефонні й 

інші проводи та кабелі зв'язку створюють навколо себе магнітне і електричне поля, які також 

виступають елементами витоку інформації за рахунок наведень на інші дроти і елементи 

апаратури у ближній зоні їх розташування. 

Для захисту інформації від витоку цими каналами, на сьогодні, існує ряд активних і 

пасивних методів перешкоджання засобам лазерної акустичної розвідки [5-11] та засобам 

радіорозвідки [12-16]. Аналіз відомих методів захисту акустичної (мовної) інформації та 

електромагнітної інформації показав, що захист інформації від витоку цими каналами є 

актуальним, при цьому виникає необхідність у нових підходах до підвищення захисту, які б 
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забезпечили вищий рівень перешкоджання та дозволили б при цьому спростити комплекс 

захисту інформації. 

Оскільки оптичне та радіовипромінювання мають одну природу, для підвищення 

рівня захисту від витоку оптико-електронним та електромагнітним каналом пропонується 

використання пасивних засобів, що перешкоджатимуть перехопленню акустичного сигналу 

лазерними системами акустичної розвідки і перехопленню побічного електромагнітного 

випромінювання за рахунок поглинання. Внаслідок цього значно спрощуватиметься 

конструкція захисту і забезпечуватимуться комфортні умови перебування у захищеному 

приміщені. 

В обох випадках витоку інформації потенційно небезпечним об’єктом, через який 

відбувається витік інформації, є вікно. Як було зазначено вище, знімання інформації 

лазерними системами акустичної розвідки може відбуватись як з поверхні вікна 

безпосередньо, так і з поверхонь всередині приміщення. Ідея методу полягає у підвищенні 

рівня перешкоджання за рахунок нанесення на поверхні, які коливаються, поглинаючого 

покриття [17]. При цьому, поглинаюче покриття може бути нанесене на поверхню вікна 

безпосередньо або може бути нанесене на поверхню спеціально створеної фізичної перепони 

[18]. Матеріал покриття, запропонований для нанесення, працюватиме за типом «абсолютно 

чорного тіла», який здатний поглинати електромагнітне випромінювання, у тому числі і 

лазерне випромінювання, в інфрачервоному та видимому діапазонах оптичних хвиль. Таким 

чином, створена перепона для перешкоджання ведення лазерної акустичної розвідки може 

слугувати і для зменшення рівня побічного електромагнітного випромінювання, що 

виникатиме всередині приміщення. 

Було проведено експериментальне дослідження захищеності від витоку оптико-

електронним каналом, при якому імітувалося знімання інформації з вібруючих поверхонь. 

Для дослідження було створено зразки з різним типом поверхні з нанесеним шаром 

поглинаючого матеріалу. В якості поглинаючого матеріалу використовувалась фарба 

Singularity Black компанії NanoLab та матова акрилова фарба Black 3.0. Для імітації знімання 

інформації ЛСАР було використано лазерний модуль червоного кольору та потужністю 5 

мВт, промінь якого направлявся на досліджувані поверхні. В якості приймача, для 

визначення послаблення відбитого від досліджуваних поверхонь лазерного променю, 

використовувався вимірювач потужності лазерного випромінювання Pocket Laser Meter. 

Для дослідження захищеності від витоку електромагнітним каналом було також 

проведено експериментальне дослідження зразків різних поверхонь і матеріалів на 

поглинання електромагнітного випромінювання. Фіксування даних про поглинання 

радіовипромінювання створених зразків відбувалося за допомогою векторного аналізатора 

кіл Anritsu MS46122A та об’ємного резонатора, в який розміщували зразки з нанесеним 

поглинаючим покриттям. Верхня межа частотного діапазону обмежена верхньою частотою 

векторного аналізатора кіл і складає 20 ГГц. 

У ході дослідження було встановлено, що при використанні поглинаючого матеріалу 

Singularity Black, прийом відбитого лазерного променю значно погіршився, поглинання 

оптичного випромінювання складає до 98 % від початкової потужності. У випадку 

використання матової акрилової фарби для покриття на поверхню скла було виявлено, що 

дана фарба теж забезпечує поглинання лазерного випромінювання, проте його може бути 

недостатньо для забезпечення високого рівня перешкоджання засобам лазерної акустичної 

розвідки, у порівнянні з фарбою Singularity Black, яка має у своєму складі вуглецеві 

нанотрубки.  

Нанесення поглинаючого матеріалу на сітчасті поверхні показали, що крім 

поглинання існує можливість забезпечити приміщення природнім освітленням за рахунок 

збільшення кроку сітки.  

У ході дослідження захищеності від витоку електромагнітним каналом було 

встановлено, що поглинання електромагнітних хвиль для отриманих зразків складає порядку 



 81 

90 % від їх початкової потужності. При цьому тип і матеріал поверхні не значно впливають 

на поглинання в радіодіапазоні. 

 

Висновки 

 

Таким чином, представлене пасивне перешкоджання витоку інформації оптико-

електронним та електромагнітним каналом дозволяє збільшити рівень перешкоджання 

ведення лазерної акустичної розвідки та радіорозвідки зловмисниками. Проведені 

експериментальні дослідження показали, що при нанесені поглинаючого матеріалу, в складі 

якого є вуглецеві нанотрубки, на поверхні фізичних перепон досягається можливість 

поглинання лазерного випромінювання до 98% та радіохвиль до 90%, що приводить до 

унеможливлення ведення лазерної акустичної  і радіорозвідки зловмисниками на противагу 

іншим методам, які здатні лише ускладнювати ведення цих видів розвідки. При цьому такі 

фактори як тип та характер приміщення, конструкція вікна та скла, складність та точність 

засобу розвідки і умови ведення розвідки не матимуть значення. Також, існуватиме 

можливість значно спростити конструкцію захисту, за рахунок того, що відпадає потреба у 

додатковій звуко-, віброізоляції та екранування  вікон і створить комфортні умови.  
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Анотація. Невід’ємною складовою ефективного функціонування системи захисту 

інформації є проведення аналізу можливих загроз безпеці досліджуваної системи та 

визначення допустимих витрат на забезпечення її захищеності. Одним із способів вирішення 

окреслених завдань є метод, що базується на ранжуванні загроз інформаційної безпеки на 

основі нечіткого відношення впливу та транзитивного замикання. У результаті визначення 

рангів загроз здійснюється розбиття множини загроз системи захисту інформації на класи, 

які не перетинаються та містять елементи еквівалентні за вагомістю. Для забезпечення 

захищеності даної системи пропонується розподіл допустимих витрат у пропорційній 

еквівалентності визначеним рангам загроз. Це сприятиме раціональному використанню 

ресурсів та засобів для попередження, усунення або ж зменшення сили впливу ймовірних 

загроз інформаційній безпеці. 

Ключові слова: інформаційна безпека, загрози безпеці, нечітке відношення, транзитивне 

замикання. 

 

Вступ 

Проблема якісного функціонування системи захисту інформації, з огляду на появу нових 

та зростання рівня існуючих загроз в інформаційному просторі, набуває надзвичайної 

вагомості. Причому важливою практичною проблемою є встановлення оптимального 

балансу між забезпеченням захищеності системи безпеки та обсягом витрат на її підтримку, 

враховуючи раціональний розподіл між окремими напрямами захисту. У переважній 

більшості дане питання вирішується за допомогою методів статистичного аналізу, які 

потребують розгляду значного обсягу інформації, складних розрахунків та займають 

тривалий час для опрацювання. Тому для розв’язання даної задачі доцільно звернути увагу 

на метод ранжування загроз на основі теорії нечітких відношень, який не потребує 

трудомісткого навчання експертів та характеризується простотою і доступністю реалізації 

[1].  

Результати дослідження 

Запропоновано розподіл допустимих витрат на забезпечення захищеності системи 

захисту інформації пропорційно визначеним рангам загроз [2]. Для здійснення даного 

розподілу визначено множину найвагоміших, з точки зору вивчення даної проблеми, загроз 

[3] та критерії, у порушенні яких виражаються відповідні загрози. Вплив загроз на 

порушення відповідних критеріїв задано нечіткою множиною та розраховано ступені даного 

впливу шляхом порівняння з найменшим впливом за шкалою Сааті [4]. Відповідну 

інформацію формалізовано у вигляді нечіткого відношення впливу, яке перетворюється у 

нечітке відношення схожості та його транзитивне замикання. Для цього надано початковому 

не транзитивному відношенню схожості R  властивість транзитивності, використовуючи 

операцію транзитивного замикання нечіткого відношення: 

...,...2  кRRRR  

де відношення 
kR  знаходиться рекурсивно: RRR kk 1 , nk ,...,3,2 ;  

  – операція об’єднання нечітких відношень;  

  – операція нечіткої композиції. 

Знайдено ранги, що відповідають загальному впливу і-тої загрози на виконання усіх 

критеріїв системи захисту інформації.  
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Розкладено нечітке відношення R  за  рівнями. Причому число  - рівень 

визначеності знань про систему. Чим складніша система і чим більше не враховуються 

реальні події при моделюванні, тим більша невизначеність і тим менше число  . Чіткі 

відношення  рівня утворюють класи загроз інформаційній безпеці, які за вагомістю 

еквівалентні, тобто загрози одного класу майже однакові за ступенем важливості й 

порівняльною динамікою їх наростання. 

Побудовано дерево декомпозиції, яке наглядно представляє на кожному   - рівні 

число класів та перелік загроз, які належать даному класу.  

У відповідності із визначеними рангами загроз, здійснено розподіл допустимих 

витрат на забезпечення захищеності досліджуваної системи.  

Висновки 

На основі проведеного ранжування загроз, що базується на теорії нечітких відношень, 

було визначено, пропорційно рангам, допустимі витрати на забезпечення захищеності 

системи захисту інформації. З цією метою було здійснено розбиття множини загроз системі 

безпеки на класи, які не перетинаються та містять елементи еквівалентні за вагомістю. 

Побудовано дерево декомпозиції на класи еквівалентності. Отримані результати надають 

змогу доцільно вибудувати чіткий план організації захисту інформаційного простору, 

враховуючи ступінь впливу кожного класу загроз, забезпечити баланс між рівнем 

інформаційного ризику та допустимими витратами на проведення заходів інформаційної 

безпеки. 
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Анотація. Розроблено метод автоматизованого пошуку несанкціонованих процесів 

генерування криптовалюти, що складається з п’яти основних блоків: пошуку по назві 

процесу, пошуку по сигнатурі та пошуку по майнінг пулу, зупинки роботи контейнера, 

оповіщення адміністратора системи. Проведено порівняння запропонованого методу з 

інсуючими, яке показало його перевагу – на відміну від відомих рішень він моніторить та 

аналізує підозрілі процеси у контейнерах серверних ОС, що значно спрощує та автоматизує 

процес пошуку для великих топологій і як результат підвищує захист серверу. 

Ключові слова: інформаційна безпека, криптовалюта, несанкціонований майнінг, 

контейнери серверних операційних систем. 

 

Зі зростанням популярності технології блокчейн та криптовалюти з'являється багато 

бажаючих заробляти на цьому кошти. У зв’язку з цим активізуються хакери, що 

використовують чужі ресурси для легкої наживи. Несанкціоноване генерування може 

відбуватися на персональних комп'ютерах, але це не приносить великого доходу. Тому 

набуває поширення несанкціоноване генерування на серверах хостинг провайдерів, що є 

більш прибутковим, оскільки сервери потужніші. Це завдає шкоди провайдеру послуг та 

іншим користувачам, оскільки страждає продуктивність. Також часто програми для майнінгу 

супроводжуються шкідливим програмним забезпеченням, що робить його серйозною 

проблемою для інформаційної безпеки [1-2]. 

На сьогодні існують засоби захисту персональних комп'ютерів від несанкціонованих 

процесів майнінгу (табл. 1), проте немає відомих засобів захисту для серверних операційних 

систем [3-5]. Тому питання виявлення майнерських процесів на серверних ОС є дуже 

актуальним. 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика існуючих методів 

Назва засобу захисту 
Браузер 

Chrome 
Windows OS Linux OS 

Контейнери 

серверних ОС 

Coin Miner Block + - - - 

DetectMiner + - - - 

cryptoTab + - - - 

Windows Defender - + - - 

Kaspersky Antivirus - + - - 

Avast - + - - 

Clamav - - + - 

Comodo - - + - 

 

Запропонований метод для автоматизованого пошуку несанкціонованого процесу майнінгу 

в контейнерах серверних ОС складається з п’яти етапів: 

1. Пошук несанкціонованих процесів генерування криптовалюти за назвою процесу. 

Здійснюється порівняння назв запущених процесів з назвами майнінгових процесів. Якщо є 

співпадіння, це свідчить про виявлення процесів майнінгу. 

2. Пошук по бінарній сигнатурі. Здійснюється порівняння сигнатур процесів в контейнерах 

з сигнатурами відомих процесів майнінгу. Співпадіння свідчить про наявність несанкціонованих 

процесів генерування криптовалюти. 
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3. Пошук за з'єднанням з пулом для майнінгу. Якщо майнінг здійснюється в пулі, то 

підтримується постійний зв'язок з пулом. Здійснюється пошук на наявність з'єднання з відомими 

пулами. Наявність співпадіння свідчить про виявлення процесу майнінгу. 

4.  Виявлення процесу несанкціонованого майнінгу і зупинка контейнера, в якому був 

виявлений процес майнінгу. 

5.  Оповіщення адміністратора системи про виявлення несанкціонованих процесів 

генерування криптовалюти. 

Пошук здійснюється за трьома основними параметрами безпосередньо в кожному з 

контейнерів серверної операційної системи. Для пошуку та порівняння бінарних сигнатур, назв 

зловмисних процесів та процесів з'єднання з пулом для майнінгу доцільно використовувати 

відкриті бази даних, які містять всі ці дані та постійно оновлюються. 

В кінці роботи, якщо є співпадіння по будь-якому з параметрів і були виявлені 

несанкціоновані процеси майнінгу криптовалюти у будь-якому з контейнерів серверної 

операційної системи, програма зупиняє роботу контейнера, де був виявлений процес, та відсилає 

на пошту адміністратора лист з детальною інформацією про процес, а саме:  

 ID контейнера; 

 IP - адреса контейнера; 

 назва процесу; 

 пул для майнінгу.   

Сукупність даних параметрів допоможе адміністратору системи чітко виявити 

місцезнаходження несанкціонованого процесу, який здійснював генерування криптовалюти. 

Якщо по жодному з параметрів не було виявлено несанкціонованих процесів майнінгу, тоді 

програма завершує роботу і повторна перевірка розпочинається через годину. 

Порівнюючи розроблений метод з існуючими, представленими в таблиці 1, стає зрозуміло, 

що запропонований метод дає можливість пошуку процесів майнінгу в контейнерах серверних 

ОС, що не реалізовано в інших рішеннях, а це в свою чергу значно спрощує та автоматизує процес 

пошуку для великих топологій і як результат підвищує захист серверу. 

 

Висновки 

Таким чином було розроблено метод автоматизованого пошуку несанкціонованих процесів 

генерування криптовалюти, який включає пошук підозрілих процесів за назвою, по бінарній 

сигнатурі та за з'єднанням з пулом для майнінгу. Для ефективного пошуку запропоновано 

використовувати відкриті бази даних, які містять необхідну інформацію та постійно оновлюються. 

На відміну від аналогів, представлений метод виконує пошук у контейнерах серверних ОС, що є 

суттєвою перевагою при використанні великих топологій, оскільки дане рішення значно спрощує 

та автоматизує сам процес. 
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Анотація. Світові тенденції до зростання ролі інформаційних технологій в майже 

кожній сфері життєдіяльності людства одночасно привели до збільшення кількості та 

підвищення складності кібератак. Тому стрімко зростає актуальність захисту об’єктів 

критичної інфраструктуру, через вразливість яких можливе заподіяння швидких негативних 

наслідків для національної безпеки. 

Ключові слова: кібербезпека, критична інфраструктура, полювання на загрози, 

сигнатурний пошук. 

 

В стандартах з інформаційної безпеки, зокрема ISO 27001, наголошується про 

відношення до захисту як до процесу, до того ж на практиці постійне впровадження безпеки 

найбільш зручніше виконувати за циклом PDCA (Plan – плануй, Do – роби, Check – 

перевіряй, Act – дій). 

Тому підхід до ефективного захисту як до циклу та ідеї поєднання традиційних 

методів запобігання атак і нових інструментів детектування та реагування спонукали 

аналітиків Gartner розробити модель адаптивної архітектури безпеки (Adaptive Security 

Architecture). В її основі знаходиться цикл дій (Рис. 1), що умовно розділений на чотири 

стадії: Прогнозування (Predict), Запобігання (Prevent), Виявляння (Detect), Реагування 

(Respond). 

 
Рис. 1. Модель адаптивної архітектури безпеки 

Використання цієї модель дозволяє створити гнучку систему кібербезпеки, яка 

постійно адаптується під мінливий цифровий світ. Користь від моделі ще і в тому, що наочно 

зрозуміло вкладання коштів тільки в традиційні технології неефективно проти цільових атак. 

Для об’єктів критичної інфраструктури на стадії «Прогнозування», тобто заздалегідь 

або періодично, типовим є виконання наступних положень: заявлена прихильність одному зі 
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стандартів безпеки, наприклад, класичний ISO 27001 або промисловий ISA99 / IEC 62443; 

оцінка ризиків; оцінка вразливостей; керування оновленнями; керування доступом; мережева 

архітектура (мікросегментація). 

На стадії «Запобігання» використання традиційних рішень, що базуються виключно 

на сигнатурному пошуку, доречно тільки у разі генерації сигнатур на стадії «Реагування» за 

результатами стадії «Виявляння». Також доречними можуть стати положення: контроль 

цілісності – особливо ефективні на застарілому обладнанні і застарілих інформаційних 

системах; односпрямовані шлюзи безпеки – максимально ефективні для безпеки операційно 

технологічних середовищ, тобто середовищ, які не піддаються традиційним контролям 

кібербезпеки; інші міжмережеві екрани; рішення з контролю доступу як обладнання, так і 

користувачів. 

На стадії «Виявляння» виконуються положення, що допомагають в детектуванні 

цільових атак і атак нульового дня. Кращій підхід – це полювання на загрози (Threat Hunting) 

в ізольованому (air-gapped) середовищі, зазвичай це реалізується за допомогою: пасток; 

поведінкового аналізу в мережі і на кінцевих точках; машинного навчання та штучного 

інтелекту. 

На стадії «Реагування» передбачено, як ручне втручання, тобто ліквідація наслідків, 

зміна політик для стадій «Прогнозування» та «Запобігання», повноцінне розслідування 

інцидентів; так і автоматичне реагування: зміна політик і сигнатур для стадії «Запобігання» 

згідно результатів попередньої стадії. Автоматичний режим можливий лише у разі високої 

ефективності полювання на загрози, коли досягнений дуже низький рівень помилкових 

спрацювань, а отже немає необхідності для втручання людини. 

Висновки. Боротьба з сучасними загрозами сигнатурним пошуком неефективна, 

проте можлива за допомогою ізолювання об’єктів від світової мережі (питання: «як довго це 

ще буде можливо?»). Краще з наявних рішень – це інвестування у полювання на загрози, та 

використання його результатів для автоматичного генерування сигнатур, тобто поєднання 

традиційних і сучасних підходів. 
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Анотація. Розглядається алгоритм випадкового пошуку розв’язку задачі DLP у 

скінченному простому полі. Алгоритм випадкового пошуку не дає розв’язок цієї задачі з 

ймовірністю одиниця, але має поліноміальну складність. Теоретичне обґрунтування роботи 

алгоритму та вибір параметрів алгоритму, що приводять до гарантованого розв’язку задачі 

DLP в тезах не розглядаються. Алгоритм, що описаний у тезах, дає роз’язок задачі тільки 

випадково. 

Ключові слова: cкінченне поле, задача DLP, алгоритм випадкового пошуку, 

асиметричні криптографічні системи. 

 

Задача дискретного логарифмування (DLP) все більш активно використовується як 

основа стійкості сучасних асиметричних криптографічних систем. 

Розглянемо задачу DLP у скінченному простому полі 
qF  у загальному випадку [1]. 

Маємо наступне рівняння (1), де відомими значеннями є a та b. Треба знайти невідоме 

значення k. 

bаk  ,  
qFa , 

qFb , 
qFk .                                                 (1) 

Всі відомі найбільш ефективні алгоритми розв’язку цієї задачі мають 

експоненціальну складність, що на сьогодні при використанні рекомендованих параметрів 

стійкості не дає можливість розв’язати її у прийнятний час [2]. 

Алгоритм випадкового пошуку, що запропонований, наведено без теоретичного 

обгрунтування. 

Основна ідея алгоритму підібрати випадковим чином невідоме значення k, 

використовуючи деяку міру наближення між випадковим значенням х та невідомим 

значенням k. 

Виберемо випадковим чином значення х та представимо його вектором у двійковому 

вигляді: 

),...,,( 11 xxxx mm  , 1
2










q
m .                                                (2)    

Алгоритм випадкового пошуку. 

Вхід алгоритму: ),...,,( 11 xxxx mm  , a, b.  

1. Покладемо 0h . 

2. Покладемо 1 qrh . 

3. Покладемо hrr  . 

4. Покладемо 1 hh . 

5. Якщо 0hx , то покладемо 1hx . 

    Якщо 1hx , то покладемо 0hx . 

6. Обчислюємо xа . 

5. Ділимо з остачею b на x
а . 

     h

x rwаb  . 

7. Якщо 0hr , то подаємо х на вихід алгоритму. У цьому випадку задача DLP 

розв’язана і xk  . 
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8.  Якщо 0hr , то порівнюємо hr  з  r. 

9. Якщо rrh  , то присвоюємо hrr  . 

10. Якщо rrrr h ,...,, 21 , то подаємо х на вихід алгоритму.   

10. Якщо mh  повертаємося до п.2. 

11. Якщо mh   присвоюємо 0h  та повертаємося до п.3.   

Вивід алгоритму: х. 

Якщо задача DLP не розв’язана, то значення х не буде дорівнювати значенню k. У 

цьому випадку ми знову обираємо випадковим чином нове значення х і повторюємо 

алгоритм випадкового пошуку. 

Таким чином, розв’язок задачі DLP алгоритмом випадкового пошуку буде мати 

поліноміальну складність SqOT  )( , де S – кількість значень х, які ми обираємо 

випадковим чином для алгоритму випадкового пошуку. 

Слід зауважити, що алгоритм випадкового пошуку не обов’яково приведе до 

розв’язку задачі DLP, тому як має випадковий характер. 

У даних тезах був описаний алгоритм, у якому ми обирали за міру близькості b та xа  

остачу від ділення. Але за міру близькості між ними ми можемо обрати і відстань Гемінга, і 

їх різницю. Можна побудувати більш складну міру близькості, яка буде комбінацією двох 

вказаних мір, або навіть всіх трьох.    

Висновки. Алгоритм випадкового пошуку розв’язку задачі DLP у скінченних простих 

полях може привести до знаходження вірного розв’язку з деякою ймовірністю. Оцінка цієї 

ймовірності буде залежати від міри близькості, яку ми будемо використовувати в алгоритмі. 

Перевага цього алгоритму є в тому, що він має поліноміальну складність і може бути легко 

реалізований програмно-апаратними засобами. Дослідження використання алгоритму 

випадкового пошуку можуть у майбутньому бути цікавими для фахівців з криптології.    
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Анотація. Сьогодення вимагає все більшої винахідливості від хакерів, що 

намагаються обійти старанно налаштовані інженерами з інформаційної безпеки антивірусні 

програми, міжмережеві екрани та інші принади, покликані захистити дані з обмеженим 

доступом. Широко використовувані рішення з кібербезпеки працюють досить непогано, 

незважаючи на велику кількість хибних спрацювань, проте хакерів менше не стає. Вони 

адаптуються під нові технології захисту та все частіше користуються давно всім відомими 

методами соціальної інженерії для неправомірного заволодіння інформаційними активами 

компаній, підприємств, та будь-кого, хто з якихось причин стане їхнім таргетом. 

Ключові слова: кібербезпека, соціальна інженерія, фішинг, атака, автентифікація. 

 

Так звані соціальні інженери вважають, що ввести незнайомих з інформаційної 

безпеки ( далі – ІБ)користувачів в оману набагато легше від багатомісячного моделювання, 

підготовки та проведення таргетованої атаки. Ошуканий працівник в наш час визначає 

втрати асоційовані з активами, до яких його акаунт має доступ, вважаючи, що хакер отримав 

доступ лише до робочого місця, а не до всієї мережі. Головним завданням сучасного 

інженера з ІБ є мінімізація ризиків, у тому числі і тих, що пов’язані із втратою даних через 

недбалість або необізнаність працівників компанії.  

Виток даних з обмеженим доступом – один з найгірших сценаріїв, який може 

трапитися в будь-якій компанії, на будь-якому підприємстві будь-якої форми власності та 

абсолютно в кожній державній установі будь-якої країни світу. Зазначу, що методи та 

принади, якими користуються хакери для досягнення своєї мети, бувають досить 

різноманітними, проте найчастіше їх об’єднує одна спільна деталь – ставка на людську 

помилку. За даними Cybint Solutions, в 95% випадків витік даних з мережі став можливим 

завдяки помилкам працівників або їх банальної необачності чи непроінформованості [1].  

Соціальна інженерія – це наука, що вивчає методи психологічної маніпуляції над 

людьми для того, щоб змусити їх добровільно надавати інформацію. Соціальні інженери 

здатні передбачити поведінку людини, а відтак – маніпулювати її свідомістю для 

задоволення власних потреб.  

Результати опитування, надані компанією Proofpoint показують, що 83% респондентів 

стикались з фішинговими атаками, це і не дивно, адже в середньому користувачі, що 

працюють в компаніях цікавих для хакерів отримують до 16 таких листів кожного місяця [2]. 

Кожен 25-й брендований лист містив в собі фішингову атаку: більшість з них позиціонували 

себе представниками Microsoft (42%) та Amazon (38%) [3] через високий рівень довіри 

клієнтів.  

Фішинг  являє собою атаку, яку порушник здійснює через e-mail, аби спонукати 

потенційну жертву до розголошення певної конфіденційної інформації про себе (логін, 

паролі тощо) під приводом її «перевірки». Характерною особливістю фішингових атак є 

схожість, проте не ідентичність імені відправника з відомим брендом, компанією, банком, 

тощо. Наприклад, шахраї уміло замаскували свій фейковий вебсайт під усесвітньо відому 

платіжну ситему з кристально чистою репутацією PayPal. Наведена таблиця 1 демонструє 

відмінності URL посилань. Наступна задача для соціальних інженерів – створити точну 

копію головної сторінки офіційного сайту з формою для автентифікацією.  
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Таблиця 1. Відмінність URL адрес сайтів 

PayPal (справжній) PayPaI (фейк) 

www.paypal.com www.paypaI.com 

Остання буква доменного імені – 

маленька «Ll» 

Остання буква доменного імені – 

велика «Ii» 

 

Для максимально ефективної подачі рекомендацій, методів, засобів та заходів для 

захисту від деструктивного впливу фішингових атак пропоную поділити їх на 3 групи. Варто 

зазначити, що рекомендації для суспільства також слід включити до тих, що відносяться до 

працівників компаній. Блок інформації для захисту від фішингових атак для працівників 

компаній слід також використовувати на підприємствах різної форми власності, державних 

органів, прибуткових і неприбуткових організаціях, що цінують безпеку даних, що 

зберігається в їх мережі. 

Рекомендації для захисту від фішингу для суспільства: 

- Ніколи не надавайте персональні дані іншим, якщо ви не впевнились, що вони 

представляють відповідний орган, організацію, тощо; 

- Використовуйте складні паролі, що складаються більш як з 8 символів та включають 

букви, цифри та спеціальні знаки; 

- Використовуйте різні паролі для кожного сайту, за потреби користуйтесь менеджером 

паролів таким як 1Password, LastPass, тощо; 

- Уважно передивляйтесь email-адресу відправника на предмет виявлення розбіжностей 

з офіційними назвами, те саме з інформаційним наповненням листа; 

- Оминайте невідомі посилання та не завантажуйте вкладення; 

- Уникайте листів, що наполягають виконувати певні дії терміново; 

- Змінюйте пароль акаунту, який скомпроментували, та паролі на всіх акаунтах, що 

його мають; 

- Використовуйте додаткові налаштування або розширення браузера і поштового 

агента для використання функції антиспаму та фільтрації листів; 

- У випадку, коли Ви не певні, чи є отриманий вами запит легітимним, перевірте це, 

написавши на адресу вказану на офіційному ресурсі відправника; 

- Відомі компанії, банки та установи не користуються безкоштовними поштовими 

сервісами, а тому лист від адресата monobank-info@mail.ua можна автоматично вважати 

фішингом;  

- Оновлюйте ОС, антивірус та додатки якими ви користуєтесь для отримання 

актуального фільтрування та баз даних шкідливого ПЗ; 

- Проводьте регулярне сканування жорсткого диску антивірусним ПЗ; 

- Використовуйте двофакторну автентифікацію для онлайн сервісів; 

- Шифруйте дані на Вашому жорсткому диску; 

- Користуйтесь перевіреними веб-сайтами для ваших онлайн-покупок; 

- Надсилайте конфіденційну інформацію на веб-сторінку або на поштову скриньку, 

тільки впевнившись в їх захищеності; 

- Відкривши сайт з листа, звертайте увагу на його URL, а саме на наявність помилок в 

назві або будь-яких відмінностей від офіційної, перевіряйте домен 1 рівня; 

- У випадку, коли ви використовуєте публічну Wi-Fi мережу, використовуйте VPN-

сервіси для входу на акаунти та сервіси, що зберігають ваші конфіденційні дані; 

- Для максимально захищеної передачі листів - шифруйте вашу пошту, можна 

використовувати ПЗ, побудоване на PGP; 

- За необхідності проводьте резервне копіювання даних та ОС; 
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- Проводьте моніторинг останніх сесій користування Вашими обліковими засобами, в 

соціальних мережах та на пошті також перевіряйте список надісланих повідомлень; 

Рекомендації для захисту від фішингу для працівників компаній: 

- Пароль для доступу в корпоративну мережу та на інші платформи для здійснення 

професійної діяльності – власність компанії, а тому використання його за межами робочого 

місця суворо заборонено; 

-  Використовуйте багатофакторну автентифікацію для отримання доступу до будь-

якого сервісу, що надає вхід в мережу вашої організації ззовні; 

- Повідомляйте працівників безпеки у випадку отримання листа, що схожий на фішинг, 

або після необачного відкриття його вмісту, просіть їх провести повне сканування 

автоматизованого робочого місця (далі – АРМ); 

- Використовуйте програми вилучення тимчасових файлів, якщо специфіка роботи не 

протирічить цьому; 

Рекомендації для захисту від фішингу для офіцерів кібербезпеки: 

- Ви маєте бути спроможні пояснити, що методи соціальної інженерії, зокрема фішинг, 

несуть серйозні фінансові ризики для організації. Розуміння цього має бути відображено в 

політиці ІБ та інших відповідних документах. 

- Створіть сервіс, що буде надавати працівникам в декілька кліків сповіщати системи 

захисту та підрозділ безпеки про підозрілі email-и; 

- Заохочуйте керівників організації змінити налаштування безпеки своїх акаунтів в 

соцмережах та на інших платформах, зробивши їх приватними; 

- Забезпечте проведення щорічних тренінгів з інформаційної та кібербезпеки.  

- Надавайте доступ працівникам тільки до тих ресурсів, сайтів та платформ, які вони 

мають використовувати для успішного виконання поставлених завдань, або обмежіть доступ 

до інформаційних ресурсів, відімкніть від локальної мережі та мережі Інтернет, якщо в їх 

використанні працівниками немає необхідності; 

- Сконфігуруйте брандмауер та фільтр агента електронної пошти на АРМ-ах для 

додаткового захисту мережі від інфікованих файлів, вкладених в фішингові листи; 

- Встановлюйте модулі (розширення) для попередження про незахищеність сайтів або 

їх блокування.  

- Використовуйте інструменти захисту ел. пошти від різноманітних кіберзагроз, що 

емулюють їх в контрольованому просторі (sandbox); 

- Впроваджуйте системи захисту від кібератак, прикладом може бути SIEM-системи 

для менеджменту інцидентів з інформаційної безпеки чи SOAR-системи для автоматизації 

сценаріїв блокування атак. 

- Здійснюйте регулярний моніторинг, аналіз та поновлення методів, спрямованих на 

захист від соціальної інженерії та фішингу зокрема.  

Висновки: Бурхливий розвиток ІТ зумовлює наростання важливості захисту від 

інформаційних та кіберзагроз в сучасному кіберпросторі. Найбільша кількість таргетованих 

кібератак виконуються хакерами за допомогою методів СІ – фішинг перестає бути 

екзотичним. Слід визнати, що людський фактор є основною вразливістю інформаційної 

безпеки. Кожен з нас, усвідомлюючи це чи ні, стикався з напрацюваннями соціальних 

інженерів, багато хто став жертвою, порушивши конфіденційність своїх даних, або навіть 

поставивши від загрозу всю корпоративну мережу. 

 Слід пам’ятати, що найбільш ефективним методом протидії фішингу є мобілізація 

усього персоналу компанії, підприємства, установи чи організації на спільну боротьбу з цією 

загрозою.  
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 Анотація. Мета роботи полягає у висвітленні негативного впливу технології deepfake 

на суспільство, а також опис можливостей технології задля розвитку людства. Вплив засобів 

масової інформації на людину посилюється з кожним роком. Інтернет джерела не є 

винятком. На жаль, інтернет ресурси часто мають деструктивний вплив на суспільство, 

оприлюднюючи фейкову інформацію. Проте, це не є найбільшою загрозою, так як кожна 

людина може власноруч захистити своє право на отримання об’єктивної інформації. 

Головною загрозою для суспільства є нові технології з використанням штучного інтелекту, 

безпосередньо – технології deepfake. 

 Ключові слова: ЗМІ, фейк deepfake, штучний інтелект, соціальні мережі. 

 

 Термін deepfake походить від слів «глибинне навчання» та «підробка». Це технологія, 

яка базується на штучному інтелекті та створює фейкові медіа файли, які майже неможливо 

відрізнити від реальності [1]. 

Суспільство є дуже вразливим до таких фейків, адже їх дуже складно відрізнити від 

реальності. Таким чином, deepfakes можуть мати деструктивний вплив на будь-яку державну 

галузь. Мета використання фейків може бути абсолютно різна: політична інформаційна 

боротьба, пропаганда певних політичних сил, організацій або певних окремих осіб. Так само 

їх використовують для дискредитації ворогів. Можна сказати, щоб deepfakes – дуже 

небезпечна зброя в часи інформаційних війн. Однак, deepfakes мають величезний потенціал 

для розвитку суспільства. Їх можна використовувати в освітніх процесах, у відтворенні 

історичних подій, створенні фільмів, відеокліпів тощо, а також зменшенні навантаження на 

працівників деяких галузей. 

Більшість створених діпфейків створюються з негативною метою. Спершу почали 

створюватися відео, які компрометували певних осіб. Згодом фейки вийшли на новий рівень 

– політичний. На початку 2018 року бельгійська політична партія опублікувала у Фейсбуці 

відео, на якому президент США Дональд Трамп, начебто, критикував бачення Бельгії щодо 

глобальної зміни клімату. Не дивлячись на те, що фейкова інформація була швидко помічена 

та спростована, відео викликало резонанс серед бельгійського народу, який вважав, що США 

може втручатися у внутрішню політику Бельгії. Це стало початком створення масових 

політичних діпфейків. 

Наприклад, у період виборчої компанії у США з’явилося фейкове відео, на якому 

синтезували обличчя Хілларі Клінтон та Дональда Трампа. Вже на початку 2020 року за день 

до виборів у Законодавчу асамблею в Індії з’явилося відео, на якому президент однієї з 

партій Маной Тіварі закликає змінити своє рішення та проголосувати проти діючої партії. 

Найголовніше, що на відео Тіварі розмовляв мовою одного з індійських діалектів, мовою, 

яку він насправді не знав. Співавтор соціальних медіа в Індії повідомив, що відео швидко 

розповсюдилося у мессенджері WhatsApp, охопивши приблизно 15 мільйонів людей [2]. 

Існує багато ситуацій, коли фейкове відео не охопило велику кількість людей. Так, 

фейкове відеозвернення президента Габону Алі Бонго призвело до невдалого військового 

перевороту в країні. 
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Рисунок 1. Синтез обличь Хілларі Клінтон та Дональда Трампа 

Окрім негативної сторони, діпфейки мають також і великий позитивний потенціал. 

Існує дуже багато сфер, в яких можна корисно застосувати штучний інтелект. Наприклад, 

сфера освіти та мистецтва може перейти на новий рівень з використанням діпфейків. У сфері 

освіти можна створювати відео з історичними постатями, які будуть розповідати історію 

свого життя та визначні події своїх часів. Також можна відтворювати ті самі події для 

повного розкриття матеріалу. У мистецтві вже почали використовувати штучний інтелект. 

Так, відтворили у відео Сальвадора Далі, Мону Лізу та декілька інших історичних постатей. 

 

Рисунок 2. Віртуальний Сальвадор Далі у музеї 

Також діпфейки можна використовувати для зменшення роботи людини. Так, одне з 

державних інформаційних агентств Китаю розробило цифрового ведучого, який веде новини 

декількома мовами. Такий хід дозволяє зменшити штат компаній та зберегти кошти, які були 

б витрачені на зарплатню. 

 Так само можна використовувати діпфейки у кінематографі. Наразі існує канал в 

ютубі з назвою Corridor Crew, який має майже 4 мільйони підписників. На каналі можна 

переглянути міні-фільми з Томом Крузом, Кіану Рівзом, Дуейном Джонсоном та іншими 

зірками Голлівуду[3]. Технологія діпфейків у кінематографі має величезний потенціал, адже 

в світі мільйони фанатів фільмів чи серіалів мріють про продовження улюблених стрічок, 

зйомка яких неможлива без використання штучного інтелекту через певні обставини. 

 Отже, розвиток технологій deepfake змусив суспільство оцінювати інформацію значно 

уважніше. З боку деструктивного впливу діпфейки є дуже небезпечною зброєю, яку 

необхідно контролювати та якомога швидше створити протидію потенційній небезпеці. 

Політична боротьба, інформаційні війни, пропаганда – все це можна назвати каталізаторами 

розвитку діпфейків. 

 З іншого боку, можна сказати, що діпфейки мають великий потенціал для того, щоб 

принести суспільству велику користь. У найближчому майбутньому в освітніх програмах 

можуть з’явитися окремі навчальні процеси з використанням технологій штучного інтелекту. 

Це може бути дуже корисним для оновлення освітніх програм з історії, географії, художніх 
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дисциплін, літератури тощо. Також діпфейки відкривають нові можливості для світу кіно. 

Незабаром можуть з’явитися кінострічки, які обожнюють мільйони, проте ніхто цього не 

очікує. Врешті решт діпфейки можуть замінити людину у деяких сферах праці, так як 

штучний інтелект в інших відображеннях вже почав робити це. 

Отже, у висновок можна сказати, що технології діпфейків мають величезний 

потенціал у майбутньому. Однак треба бути з цим максимально обережним, адже 

неправильне використання штучного інтелекту може призвести до зміни громадської думки, 

персонального світогляду, що може покликати за собою незворотні зміни в житті 

суспільства. Найкраще ж, звичайно, розвивати технології діпфейків для розвитку людства. 
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Abstract. We propose a cryptographic protocol with zero-knowledge proof (ZKP) on elliptic 

curves. The cryptographic protocols based on ZKP allow identification, key exchange and other 

cryptographic operations to be performed without leakage of sensitive information during the information 

exchange. We determine the completeness and correctness of the protocol and give an example of the 

calculation is given. The cryptographic protocol was modeled in the HLPSL, the model validation and 

verification of the protocol were also performed. The software verification of the cryptographic protocol 

was performed using the software modules OFMC and CLAtSe. In order to validate the cryptographic 

protocol resistance to intruder attacks, we used the SPAN package for AVISPA. 

Key words: cryptographic protocol, elliptic curves, identification, authentication, zero-

knowledge proof, elliptic curve discrete logarithm problem.  

 

The use of insecure communication channels opens the way for eavesdropping and other 

intruder activities. Therefore one of the basic tasks for the information security during the user 

communications is the use of the tools and techniques which let one party (the verifier) to check the 

authenticity of another (the prover), e.g. by checking whether the prover possesses some secret 

without disclosing the secret itself. This way there will be no leakage of sensitive information in the 

course of communication. 

The zero-knowledge proof (ZKP) protocols [1–3] are executed in the form of a series of 

independent rounds, each consisting of the following steps: 

1. А → В: γ witness; 

2. А ← В: у challenge; 

3. А → В: x response. 

At the end of each round the verifier makes a decision on the proof validity. Some widely 

used cryptographic ZKP protocols are based on the asymmetric encryption, the most well known 

are Fiat-Shamir, Schnorr, Okamoto, Guillou-Quisquater, Brickell-McCurley, Feige-Fiat-Shamir    

[2, 3]. The correctness and strength of these protocols is determined by the discrete logarithm problem 

over the finite prime field pn ZZ /  and the number of verification rounds with different random values  

r  and x . Here we propose a cryptographic protocol with ZKP based on elliptic curves (EC). The 

security of elliptic curves cryptography (ECC) is mostly ensured by the infeasibility of the elliptic 

curve discrete logarithm problem (ECDLP) over the group of elliptic curve points [4]. Solving the 

ECDLP is even more complex than the DLP. 

Cryptographic authentication protocol ZKP on EC is show in Fig. 1.  

Let   baEp ,  be the elliptic curve known to all users of information exchange; G  – the pre-

agreed base point on this curve (the generator);   nbaEp  ,  – the order of group  baEp , . The 

user А chooses the private key ak  nka 1  and computes the corresponding public key GkY aa  , 

and transfers it to the user В together with the request rG , where r  is the random value 

 nr 1 . The user В chooses the private key bk  nkb 1  and computes the corresponding 

public key GkY bb  , and then forms a challenge  MYky ab  , where M is the random message. 

bY  and y  are transferred from user B to the user A. Next the user А computes the value  

bab YkyMk   and returns the response bab YkMkx   to the user В. Finally, user В checks 

the equality abb YkxMk   or  MkC b , abYkxC  , CC  . 
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User 

B 

 

 

User 

A 

Ер(a, b), G, n, kа Ер(a, b), G, n, kb, M 

    1. Yа = kaG, γ = rG 

kbM` = y – kаYb 

Communication channel 

   2. Yb = kbG, y = kb(Ya + M) 

   3. x = γ + kаYb + kbM` 

Verification: 

   1. C = γ + kbM; 

   2. C` = x – kbYa; 

   3. C = C'.  
Figure 1 – Cryptographic authentication protocol ZKP EC 

 

Protocol completeness. The proving user A knows the value ak , so they are able to answer 

any requests of the user В. The verifying user В is convinced in the relation validity: 

MkGkkGkkMkYkYkMkYkxMk babbababbababb
 . 

In order to test the resistance of the proposed ZKP EC cryptographic protocol to the intruder 

attacks, we used the software package AVISPA (Automated Validation of Internet Security 

Protocols and Applications) [5]. The major advantage of AVISPA is the ability not only to check 

the protocol for defects, but also to find the possible attacks for this protocol. AVISPA uses the 

high-level protocol specification language (HLPSL) which broadens the class of studied protocols 

substantially, and lets one integrate multiple distinct methods into a single platform [5, 6]. We 

performed a verification of the proposed cryptographic ZKP EC protocol using the protocol 

simulation package SPAN (Security Protocol Animator) [6] (Figs. 2, 3). 

The software verification of the cryptographic ZKP EC protocol and its resistance to attacks 

was performed using the software modules OFMC (On the Fly Model Checker) and CLAtSe 

(Constraint Logic based Attack Searcher) [7] (Fig. 4).  

The verification of the proposed cryptographic ZKP EC protocol did not reveal any existing 

attacks for this protocol. 
 

 
Figure 2 – Simulation of the ZKP EC protocol 

 
Figure 3 – Simulation of the intruder attack on the ZKP EC protocol 
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Figure 4 – Verification of the ZKP EC protocol and its resistance to attacks 

 

The cryptographic protocols based on ZKP allow to perform the authentication, key 

exchange and other cryptographic operations without the leakage of sensitive information during 

the information exchange. In the present paper we proposed a cryptographic authentication protocol 

with zero-knowledge secret based on the mathematics of the elliptic curves. The test did not reveal 

any known attacks to the ZKP EC protocol. The recommended elliptical curves according to DSTU 

4145-2002 may be used to implement the ZKP EC cryptographic protocol [8]. 
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Анотація. Захист критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) держави є 

комплексним процесом, який вимагає ефективних інструментів для ідентифікації об’єктів, 

оцінювання їх критичності, захисту від загроз і визначення стану кібербезпеки (КБ) окремих 

об’єктів, галузей, регіонів та держав. Проведений аналіз світових практиках показав, що на 

сьогодні не має комплексного й універсального методу, за допомогою якого можна кількісно 

оцінити рівень КБ об’єкта КІІ чи певної галузі держави. З огляду на це, з урахуванням переваг 

і недоліків відомих підходів, авторами було розроблено метод визначення рівня КБ галузі КІІ 

держави. Дослідження було продовжено експериментом, який перевіряв адекватність реакції 

методу на зміни вхідних даних. Крім того, було розроблено та впроваджено спеціальне 

програмне забезпечення, за допомогою якого та верифіковано розроблений метод.  

Ключові слова: індекс кібербезпеки, критична інформаційна інфраструктура, 

авіаційна галузь, визначення рівня кібербезпеки. 

 

Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

спричинили феноменальну залежність суспільства від послуг, які надають різноманітні 

галузі інфраструктури. Проте, окрім численних переваг, світова спільнота отримала й цілу 

низку проблем, зумовлених дедалі більшою вразливістю інформаційної сфери щодо 

стороннього кібернетичного впливу. Тому цілком природно постала необхідність контролю 

та подальшого врегулювання відповідних взаємовідносин, а отже, і невідкладного створення 

надійної системи кібернетичної безпеки [1]. Досить складними питаннями є розробка 

відповідних індикаторів захисту та визначення необхідного рівня або стану КБ, відповідно 

до якого ціна системи безпеки не буде вищою ніж корисність інформації, яку необхідно 

захищати. Вирішити дану проблему відповідно до [2] можна, наприклад, за допомогою 

визначення необхідного рівня КБ для певних об’єктів чи відповідної галузі КІІ. У роботах [2-

3] авторами було проведено аналіз підходів до визначення рівня КБ на основі якого, у 

роботах [3-4] представлено розроблений метод визначення рівня КБ галузі КІІ держави, який 

реалізується у такі 3 етапи: 1) Визначення метрик та індексу КБ галузі КІІ; 2) Визначення 

метрик розвитку та впровадження ІКТ у галузі КІІ; 3) Розрахунок кількісних параметрів, які 

характеризують рівень КБ галузі КІІ. 

Продовженням дослідження стало проведення експерименту для розробленого методу 

визначення рівня КБ об’єктів КІІ держави. Приклад застосування розробленого методу для 

авіаційної галузі України згідно робіт [3-4]. 

Етап 1. Визначення метрик та індексу КБ галузі КІІ 

Крок 1.1. Формування множин метрик КБ. Для метрик КБ згідно [5] при 

4,n =
1 2 3 4 3,  4,  4,  1m m m m    , визначимо повну множину метрик КБ таким чином: 

4 4

1 1 1

= { { }} {{ },{ },{ },{ }} ( 1 1 )
im

i ij PLC THR EDU BASS ESEV EIDN CIIP CIRC CRIS CRIM MIL INT i

i i= j=

P = P ,P ,P P ,P ,P ,P P ,P ,P ,P P  , i = ,n, j = ,m .
=

P = { P }  

Крок 1.2. Обчислення індексу, що характеризує рівень КБ галузі КІІ: 
) 100

= 35%.PLC THR EDU BASS ESEV EIDN CIIP CIRC CRIS CRIM MIL INT
CS max max max max max max max max max max max max

PLC THR EDU BASS ESEV EIDN CIIP CIRC CRIS CRIM MIL INT

(P + P + P + P + P + P + P + P + P + P + P + P

P + P + P + P + P + P + P + P + P + P + P + P


I  
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Етап 2. Визначення метрик розвитку та впровадження ІКТ у галузі КІ 

Крок 2.1. Формалізація метрик, які характеризують розвиток, готовність і доступність 

ІКТ. Згідно [5], при 1 22, 3, 10q p p   , визначимо множину метрик розвитку і провадження ІКТ: 

1 =1 =1

{ } = {{ { }} {{ , , },

{ , , , , , , , , , }} ( 1 1 )

ipq q

k kr ACC USE SKI

k k r

POL INN RDN AFF BUS GOV SOC SKIL USE IMP i

M  = M M M

M M M M M M M M M M , k = ,q, r = , p .

=

M = M
 

Крок 2.2. Обчислення метрик розвитку та впровадження ІКТ: 

(( )

( )

( )) 100%
62,5%

( ))

ACC USE SKI
DDL max max max

ACC USE SKI

POL INN RDN AFF BUS GOV SOC SKI USE IMP

max max max max max max max max max max

POL INN RDN AFF BUS GOV SOC SKI USE IMP

M + M + M

M M + M

M + M + M + M + M + M + M + M + M + M

M + M + M + M + M + M + M + M + M + M

 



 

I

 

Етап 3. Розрахунок кількісних параметрів, які характеризують рівень КБ галузі КІІ  

На основі отриманих на кроці 1.2 та кроці 2.2, можемо отримати кількісні параметри, 

які характеризують рівень КБ авіаційної галузі: 

= - 35 % 62,5 % 27,5 %.ratio CS DDL    I I I  

Також, в рамках наукового дослідження, за допомогою JavaScript, був розроблений 

спеціальний програмний за стосунок (Рис. 1), який підтвердив можливість застосування 

розробленого методу. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент вікна проведення експериментального дослідження 

 

Різниця показників 
CSI  та 

DDLI  показує взаємозв’язок стану КБ та рівня розвитку та 

впровадження ІКТ авіаційної галузі. Позитивний результат показує, що стан КБ відповідає 

достатньому рівню розвитку ІКТ (або випереджає його), а негативний – показує, що стан КБ 

недостатній для теперішнього рівня розвитку ІКТ. Отриманий результат = 27,5 %ratio I  

означає, що стан КБ авіаційної галузі необхідно покращити.  

Крім того, з метою перевірки адекватності реагування методу на зміну вхідних даних 

було проведено три додаткові експерименти. На Рис. 2 зображено відношення показників, які 

застосовуються у методі. При збільшенні різниці між 
CSI  та 

DDLI , показник що характеризує 

стан захищеності КБ авіаційної галузі змінюється відповідно.  
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Рисунок 2 – Відображення результатів верифікації розробленого методу 

 

Отримані результати (Рис. 2) підтвердили можливість застосування розробленого методу 

для розрахунку кількісних параметрів, які характеризують захищеність авіаційної галузі. 

Висновки. Таким чином, в роботі було проведено експериментальне дослідження 

методу визначення рівня КБ об’єктів КІІ держави. Крім того, було реалізовано та 

впроваджено спеціальний програмний застосунок та проведена верифікація розробленого 

методу, шляхом трьох додаткових експериментів. Встановлено, що за допомогою 

розробленого методу може бути проаналізована певна галузь КІІ держави, надана оцінка 

стану забезпечення КБ, визначені елементи критичних систем, які потребують захисту від 

зовнішніх та внутрішніх загроз. Крім того, застосувати запропонований метод можна, 

наприклад, порівнюючи рівень КБ до і після впровадження певних засобів захисту ІКТ. 
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Аннотация. Выполнен анализ антенн, используемых в сети 4G. Выполнено 

сравнение их возможных зон покрытия. Получены численные значения потерь при 

распространении радиоволн от передатчика к приемнику. Сделаны соответствующие 

выводы. 

 

Все антенны для Wi-Fi-устройств можно условно разделить на два больших класса: 

антенны для наружного (outdoor) и для внутреннего применения (indoor) [1]. Отличаются эти 

антенны прежде всего своими габаритами и коэффициентом усиления. Естественно, антенны 

для наружного использования больше по размерам и предусматривают форму крепления 

либо к стене дома, либо к вертикальному столбу. Высокий коэффициент усиления в таких 

антеннах достигается за счет малой ширины главного лепестка диаграммы направленности. 

Внешние антенны применяются, как правило, для связи двух беспроводных сетей, 

находящихся на большом расстоянии друг от друга. Две такие антенны устанавливаются в 

зоне прямой видимости, и в данном случае важно, чтобы каждая из них находилась в зоне 

главного лепестка диаграммы направленности другой антенны. 

Антенны для внутреннего использования меньше по размерам и обладают более 

низким коэффициентом усиления. Такие антенны либо устанавливаются на столе, либо 

крепятся к стене или непосредственно к точке доступа. 

Микрополосковая антенна (печатная антенна, патч-антенна, англ. Patch-antenna) 

представляет собой узкополосную антенну с широким лучом. Физически такая антенна 

имеет двумерную геометрию. Основным элементом патч-антенны является плоская 

металлическая пластина («пятачок», от англ. patch – заплатка). В простейшей 

микрополосковой антенне используются пластины полуволновой длины, так что 

металлическая поверхность этих пластин действует как резонатор подобно полуволновому 

диполю. Микрополосковая антенна обычно изготавливается путем помещения 

металлической пластины заданной формы на изолирующем слое диэлектрика, подобно тому, 

как делают печатные платы, с той разницей, что на противоположной от пластины стороне 

диэлектрика устанавливается сплошная металлическая подложка, которая образует 

заземляющую поверхность [3]. 

Такая конструкция проста в разработке и недорога в изготовлении. В некоторых патч-

антеннах не используется сплошной слой диэлектрика, взамен чего металлические пластины 

устанавливаются над металлической подложкой на диэлектрических прокладках. 

Получающаяся структура является менее прочной, но имеет более широкую рабочую полосу 

частот[2]. Микрополосковые антенны разрабатываются для частот от УВЧ-диапазона до 

100 GHz. На рис. 1 представлены модель и фотография такой антенны. 

Эти антенны используются в сетях стандартов 4-го поколения. К примеру, LTE 

базируется на трёх основных технологиях: множественный доступ с ортогональным 

распределением частот OFDM (англ. Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 

многоантенные системы MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) и эволюционная 

системная архитектура сети SAE (англ. System Architecture Evolution). Дуплексное 

разделение каналов может быть как частотным FDD (англ. Frequency Division Duplexing), так 

и временным TDD (англ. Time Division Duplexing), что позволяет операторам очень гибко 

использовать частотный ресурс[5]. 
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Рисунок 1 - Схема антенны TL-ANT2406A. 

 

Для понимания влияния параметров антенны, как одного из важных параметров 

радиоканала на качество приема и передачи сигнала воспользуемся численным значением 

ослабления сигнала при распространении и уровнем мощности сигнала на входе приемного 

устройства. 

Параметры оборудования. Для построения подсистемы радиодоступа сети LTE 

используется БС AMO-5G10 [2] (трехсекторная конфигурация) сведены в табл. 1, а для MPA-

X – в табл. 2. 

 

Таблица 1. Технические характеристики AMO-5G10. 

Уровень мощности на выходе передатчика БС
, out БСP  45 дБм 

Коэффициент усиления антенны БС, БСG  10 дБ 

Чувствительность приемника БС, БСP  -113 дБм 

 

Таблица 2. Технические характеристики антенны типового абонентского устройства 

(антенна MPA-X). 

уровень мощности на выходе передатчика АУ, out АУP  23 дБм 

коэффициент усиления антенны АУ, АУG  23 дБ 

чувствительность приемника АУ, АУP  -104 дБм 

 

Как известно, Для проектирования системы можно выбрать диапазон частот 900 МГц, 

который переформатирован и используется в Украине для развертывания системы 4G. Для 

данного диапазона характерны следующие параметры, сведённые в табл. 3. 

 

Таблица 3. Параметры радиодоступа. 

восходящий канал (uplink) 700 - 770 МГц 

нисходящий канал (downlink) 820 - 890 МГц 

ширина канала 20 МГц на сектор антенны 
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Для построения сети нам необходимо знать параметры планируемого к 

использованию абонентского устройства. Эти параметры сведены в табл. 4. 

Таблица 4. Технические характеристики антенны типового абонентского устройства 

(антенна R-Net). 

уровень мощности на выходе передатчика АУ, out АУP  23 дБм 

коэффициент усиления антенны АУ, АУG  15 дБ 

чувствительность приемника АУ, АУP  -104 дБм 

 

Важным параметром для оператора при прогнозировании и разворачивании сети 

является расчёт затухания сигнала. 

Для восходящего канала величина затухания определяется по формуле[4]: 

`UL out АУ АУ БС БС БСL P G G L P G L       , 

где out АУP  23 дБм - уровень мощности на выходе передатчика АУ; АУG  23 дБ - 

коэффициент усиления антенны АУ; БСG  10 дБ - коэффициент усиления антенны БС; 

БСL  2 дБ - потери в фидере БС; БСP  -113 дБм - чувствительность приёмника БС; G  3 

дБ - выигрыш за счёт разнесённого приёма; `L  18 дБ – поправка на запас мощности и 

потери в здании. 

В таком случае величина затухания в восходящем канале равна: ULL = 152 дБ. 

Для нисходящего канала величина затухания определяется по формуле: 

`DL out БС БС БС АУ АУL P G L G P L      , 

где out БСP  45 дБм - уровень мощности на выходе передатчика БС (на сектор); 

БСG  10 дБ - коэффициент усиления антенны БС; БСL  2 дБ - потери в фидере БС; 

АУG  23 дБ - коэффициент усиления антенны АУ; АУP  -104 дБм - чувствительность 

приёмника АУ; `L  18 дБ - поправка на запас мощности и потери в здании. 

В таком случае величина затухания в нисходящем канале равна: DLL  = 162 дБ.  

Если использовать антенны R-Net с коэффициентом усиления АУG 
= 15 дБ, то в 

восходящем канале затухание составит ULL  144 дБ, а в нисходящем DLL  154 дБ. 

Рассчитаем радиус соты в сети данной конфигурации, и количество необходимых 

базовых станций. Используем по рекомендации 3GPP для расчета сетей LTE в диапазоне 900 

МГц модифицированную модель Хата[6]. 

Согласно данной модели величина затухания при прохождении сигнала от 

передатчика к приемнику составляет 150 < f  1500 МГц: 

69,6 26,2lg 13,82lg (44,9 6,55lg )*(lg ) ( ) ( )b b m bL f h h d a h b h       , 

где bh  40 м - высота подвеса антенны БС; mh  1,7 м - высота антенны АУ; f , 

МГц - центральная частота диапазона; d , км - расстояние между передатчиком и 

приёмником;  = 1 (для d < 20 км); 
( ) (1,1lg 0,7) (1,56lg 0,8) 0m ma h f h f    

; 

( ) 0bb h 
. 

Для этих данных радиус соты составляет 1R   905 м. 
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Если мы воспользуемся антенной R-Net, то радиус соты составит 1R   672 м. 

Результаты представлены в табл. 5. 

Таблица 5. Сравнение параметров. 

Параметр MPA-X R-Net 

ULL , дБ 152 144 

DLL , дБ 162 154 

1R , м
 

905 672 

 

Выводы. Благодаря лучшему коэффициенту усиления микрополосковая антенна 

MPA-X показала лучший результат по покрытию зоны обслуживания. А это означает, что 

при построении сети потребуется меньше базовых станций для покрытия зоны 

обслуживания, что позволит оператору сэкономить финансовый ресурс и качественно 

предоставить услуги беспроводной связи. 
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Анотація. Робота присвячена дослідженню втрат при розповсюдженні радіосигналу 

стільникового зв’язку в умовах міста, з щільною багатоповерховою забудовою, на основі 

статистичних моделей. Досліджено зміну параметрів різних моделей та проаналізовано 

залежність втрат сигналу від відстані.  

При проектуванні стільникових мереж рухомого радіозв’язку найбільш складною 

проблемою є розрахунок напруженості поля або залежності втрат потужності сигналу від 

відстані. Саме на етапі проектування використовується методика прогнозу зон покриття на 

основі статистичних моделей напруженості поля.  

Об’єктом дослідження є дві математичні моделі: Уолфіша-Ікегамі та Кся-Бертоні. 

Мета роботи – розрахунок втрат потужності радіосигналу з відстанню та їх 

порівняння у різних математичних моделях.  

На сьогодні існує ряд математичних моделей, які дозволяють розрахувати середнє 

значення прийнятої в міських умовах потужності в залежності від різних параметрів, 

обумовлених конкретними умовами мобільного зв’язку [1]. 

Модель Уолфіша-Ікегамі призначена для розрахунку рівня сигналу в малих 

стільниках. Дана модель основана на фізичному представленні поля у точці прийому у 

вигляді двох складових: когерентної та відбитої. Когерентна складова визначається хвилею, 

дифрагуючої навколо будівель вздовж траси розповсюдження зі сторони базової станції. 

Відбиті складові створюють хвилі, котрі утворюються в результаті перевипромінювання 

стінами будівель падаючої на них хвилі від БС. Відбитий компонент надходить з напрямів не 

співпадаючих із напрямом на БС або навіть протилежних цьому напряму. Модель стверджує, 

що в умовах міста з відносно невисокою, але щільною забудовою основним шляхом 

розповсюдження радіосигналу (за відсутності прямої видимості) є траса, утворена променем 

багаторазово віддзеркаленим від будівель, котрі можуть бути описані як декілька 

послідовних екранів [2]. 

Основний недолік моделі Уолфіша-Ікегамі полягає в тому, що в неї фігурує тільки 

середня висота будівель і в залежності від реальних висот втрати будуть відрізнятися від 

прогнозованих [3]. 

Шлях розповсюдження радіосигналу, а також основні параметри використані в 

моделях зображені на рис. 1.  

Модель Кся-Бертоні побудована на основі рівнянь хвилевої оптики і, також як і 

модель Уолфіша-Ікегамі, розглядає різні механізми розповсюдження радіохвиль в умовах 

міської забудови: розповсюдження у вільному просторі, дифракцію на кромках дахів 

будівель, відбиття від стін будівель. Коли антена БС розташована вище середнього рівня 

дахів будівель с БС на МС надходять два промені: один – в результаті дифракції на кромках 

дахів будівель, другий – після перевідбиття від стіни [4]. 

Не зважаючи на те, що модель не враховує ряд важливих параметрів (вид будівельних 

матеріалів, орієнтацію вулиць і т. п.), вона дає простий та зручний спосіб отримання 

попередніх оцінок рівня середніх втрат у каналі зв’язку. Зважаючи на обмеження на відстань 

між мобільною та базовою станціями, більш точні моделі, які враховують більшість 

факторів, не дозволяють передбачувати втрати радіосигналу на великі відстані. 

Ці моделі враховують основні параметри забудови, такі як: bsh - висота підвісу 

антени базової станції; msh - висота підвісу антени мобільної станції;  

mailto:pashanedayvoda@gmail.com
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d  - відстань між базовою станцією та мобільною станцією; rh - висота найближчих до БС 

будівель (середня висота будівель); w  - середня ширина вулиць; b  - відстань між 

будівлями; bsh - різниця висот антени БС та середнього рівня дахів; msh - різниця між 

висотою будівель; x - відстань в метрах по горизонталі між МС и кромкою даху, на якій 

дифрагує хвиля. 

 

МС

БС

d

b

w

msh

mshrh

bsh

bsh

x

 
Рисунок 1 – Основний шлях розповсюдження радіосигналу та параметри моделей  

Уолфіша-Ікегамі та Кся-Бертоні 

 

В даній роботі пропонується проаналізувати залежність втрат при розповсюдженні 

сигналу від відстані за таких умов: відстань між БС і МС d : 0,2 – 1,2 км; орієнтація до 

вулиці по відношенню до траси розповсюдження сигналу   : 90

, 75


, 60


, 45


, 30


, 5


; 

частота передачі f : 950 МГц; висота підвісу антени БС bsh : 45 м; висота підвісу антени 

МС msh  : 1,5 м; середня ширина вулиць w : 15 м; відстань між будівлями b : 15 м; висота 

найближчих до БС будівель rh : 30 м; швидкість світла c : 
83 10  м/с.  

Для моделі Уолфіша-Ікегамі, основна формула розрахунку втрат сигналу від відстані, 

у випадку розташування БС та МС поза зоною дії, має наступній вигляд: 
 

  0

0

,  0;
дБ

,                     0.

rts msd rts msd

NLOS

rts msd

L L L L L
L

L L L

   
 

 
                     (1.1) 

 

Втрати при розповсюдженні сигналу у вільному просторі (без перешкод): 
 

                                         0 км МГц
дБ 32,44 20lg 20lgL d f   .                  (1.2) 

 

Втрати на стороні МС, викликані розсіюванням радіосигналу при відбитті від 

поверхні будівель вулиці, на якій знаходиться МС: 
 

                  м МГц м
дБ 16,9 10lg 10lg 20lgrts orims

L w f h L       ,     (1.3) 

 

Оцінка величини втрат, при багаторазовому відбитті і розсіюванню радіосигналу від 

дахів будинків: 
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                   км МГц м
дБ lg lg 9lgmsd bsh a d fL L k k d k f b       ,      (1.4) 

 

Для моделі Кся-Бертоні, основна формула розрахунку середніх втрат сигналу від 

відстані, при розповсюдженні в умовах міста, в результаті дифракції на кромках дахів і 

рефракції від стін будівель, має наступній вигляд:  

                

 
2 2

2

1,8

2

1 1
дБ 10lg 10lg

4 2 2

                 10lg 2,35 bs

L
d r

h b

d

 

    



      
                   

  
       

,          (1.5) 

 

Використовуючи (1.1 – 1.5), були розраховані втрати потужності сигналу із відстанню 

та зведені у табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця розрахунків втрат потужності сигналу із відстанню 

математичних моделей Уолфіша-Ікегамі та Кся-Бертоні 

 

Висновок. Модель Уолфіша-Ікегамі враховує наступні параметри: втрати при 

розповсюдженні у вільному просторі L0, втрати на стороні МС, викликані розсіюванням 

радіосигналу при відбитті від поверхні будівель вулиці, на якій знаходиться МС Lrts, 

складову втрат, яка залежить від орієнтації вулиць відносно напряму приходу сигналу Lori, 

втрати, при багаторазовому відбитті і розсіюванню радіосигналу від дахів будинків Lmsd, 

середню висоту будинків hr, параметр, який задає збільшення втрат при зменшенні висоти 

антени ka, параметри kd та kf визначають залежність величини втрат при розповсюдженні від 

частоти сигналу, а також від розсіювання та відбиття при проходженні через послідовні 

екрани. 

Модель Кся-Бертоні враховує такі параметри: швидкість світла c, кут падіння   

переломленого променя на антену МС, відстань x в метрах по горизонталі між МС и 

кромкою даху, на якій дифрагує хвиля, відстань r від точки переломлення променя до МС. 

У результаті розрахунків можна визначити наступне, що різниця втрат потужності 

сигналу при однакових значеннях відстані змінюються від 3,36 дБ до 11,6 дБ, при цьому на 

відстані 600 м отримані значення майже однакові. Це зумовлено тим, що антена БС 

знаходиться вище рівня найближчих будівель і на середині шляху проходження радіосигналу 

відсутні завади. Відповідно, не враховуються параметри, залежні від орієнтації вулиць, 

дифракції від кромок дахів будинків, рефракції від їх стін та розсіювання сигналу.  
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Анотація: у системах квантової криптографії в даний час застосовують три види 

кодування квантових станів: поляризаційне, часове і фазове. Першим протоколом квантового 

розподілу ключів став ВВ84, для якого використовувалось саме поляризаційне кодування. 

Основною його відмінністю є використання чотирьох поляризованих станів фотонів ( 0˚, 45˚, 

90˚, 135˚), що передаються квантовим каналом зв’язку. У статті проведено огляд протоколів 

квантового розподілу ключів на основі поляризаційного кодування, виявлено їх ознаки та 

відмінності.  

Ключові слова: криптографічний протокол, положення фотона, базис передачі 

ключа. 

 

Історично першою реалізацією системи квантового розподілу ключів була 

поляризаційна схема кодування, що працює по протоколу BB84. Опис ситуації в 

криптографічному протоколі виглядає так: Аліса повинна передати Бобу секретне 

повідомлення, а Єва всіма доступними їй засобами намагається його перехопити. 

На першому етапі Аліса посилає окремі фотони Бобу у довільно вибраному базисі, 

використовуючи при виборі генератор випадкових чисел. Окремі фотони можуть 

надсилатися всі разом або один за іншим, єдине обмеження полягає в тому, щоб Аліса і Боб 

змогли встановити взаємно однозначну відповідність між надісланим і прийнятим фотонами. 

Боб вимірює прийняті фотони в одному з двох базисів, який Боб обирає довільно й 

незалежно від вибору Аліси. На даному етапі у разі використання однакових базисів вони 

отримують абсолютно корельовані результати. Однак у разі використання різних базисів 

результати некорельовані. У середньому Боб отримує рядок бітів з 25% помилок, який є 

первинним ключем. Ця помилка настільки велика, що використання стандартних алгоритмів 

корекції помилок неможливо. Тим не менш, можна провести таку процедуру, звану 

узгодженням базисів: для кожного переданого стану Боб відкрито повідомляє, в якому базисі 

проводилося вимірювання кубіта (але не повідомляє результатів вимірювань). Аліса потім 

повідомляє, в яких випадках її базис збігся з базисом Боба. Якщо базиси збіглися, біт 

залишають, якщо ж ні, його ігнорують. У такому випадку приблизно 50% даних 

відкидається. 

Більш короткий ключ, який залишився, називається «просіяним». У разі відсутності 

підслуховування і шумів в каналі зв'язку Аліса і Боб тепер матимуть повністю корельований 

рядок випадкових бітів, який буде в подальшому використовуватися в схемах класичної 

симетричної криптографії. Якщо ж підслуховування мало місце, то за величиною помилки в 

отриманому класичному каналі зв'язку Аліса і Боб можуть оцінити максимальну кількість 

інформації, доступне Єві. Існує оцінка, що якщо помилка в каналі менше приблизно 11%, то 

інформація, доступна Єві, свідомо не перевершує взаємної інформації між Алісою і Бобом, і 

секретна передача даних можлива[1]. 

Ще однією важливою реалізацією є протокол із шістьома станами. Він початково 

представляє протокол BB84, але ще з одним базисом, а саме:  

. 

mailto:dorozhun1706@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%82
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Відповідно до цього, існує ще два можливих напрямки поляризації для переданого 

фотона: правоциркулярний і лівоциркулярний. Таким чином, можна порахувати кількість 

фотонів, які будуть прийняті станцією Боб. 

Мінімальна кількість фотонів, яка буде прийнята станцією Боб при детектуванні  

n       . Тобто при використанні протоколу з шістьма станами буде прийнято близько 

33% фотонів, які посилаються станцією Аліса[2]. 

Ще одним представником даного виду кодування є протокол 4+2. Він є проміжним 

між протоколами ВВ84 і В92. У протоколі використовуються 4 квантових стану для 

кодування «0» і «1» в двох базисах. Стани в кожному базисі вибираються неортогональні, 

стани в різних базисах також попарно неортогональні.  

Протокол реалізується в такий спосіб: станція Аліса випадковим чином вибирає 

один з базисів. Усередині базису також випадковим чином вибираються стани 0 або 1, потім 

вони направляються в квантовий канал зв'язку. Станція Боб незалежно вибирає вимірювання 

двох типів (в різних базисах). Потім, після передачі досить довгої послідовності користувачі 

через відкритий загальнодоступний канал зв'язку повідомляють, який базис був 

використаний в кожній посилці. Посилки, в яких базиси не збігалися, відкидаються. Для 

решти посилок станція Боб публічно відкриває номера тих посилок, де у нього були 

невизначені результати (такі посилки теж відкидаються). З решти посилок (з певним 

результатом) витягується секретний ключ шляхом процедури корекції помилок через 

відкритий канал і посилення секретності. 

Таким чином, в результаті передачі ключа станцією Боб будуть отримані 50% 

фотонів, тобто n = 1 / 2[3]. 

Наступним представником є протокол Гольденберга-Вайдмана. У ньому Аліса і Боб 

використовують для повідомлення два ортогональних стани: 

 
кодуючі відповідно біти «0» і «1».  

Кожен з цих двох станів | 0 | і | 1 | є суперпозицією двох локалізованих 
нормалізованих хвильових пакетів | a | і | b |, які Аліса посилає Бобу по двох каналах різної 

довжини. В результаті цього хвильові пакети виявляються у Боба в різні моменти часу. 

Хвильовий пакет | b | залишає Алісу тільки після того, як хвильової пакет | a | вже досяг Боба. 

Для цього можна використовувати інтерферометр з різною довжиною плечей. Боб затримує 

свій вимір до того моменту, як обидва хвильових пакета досягнуть його. Якщо час посилки | 

a | пакета відомо Єві, то вона здатна перехопити інформацію, пославши Бобу в відповідний 

момент часу пакет, ідентичний з пакетом | a |, вимірявши потім надісланий Алісою 

суперпозиційний стан і далі пославши Бобу хвильовий пакет | b | з фазою, налаштованою 

відповідно до результату її вимірювань. Щоб попередити цю атаку, використовуються 

випадковий час відправлення[4]. 

Також не менш важливим є протокол Коаші-Імото. Даний протокол є модифікацією 

попереднього, але дозволяє відмовитися від випадкових часів передачі шляхом асиметризації 

інтерферометра, тобто розбиття світла в нерівній пропорції між коротким і довгим плечима. 

Крім того, різниця фаз між двома плечима інтерферометра становить . Таким чином, два 

стани 

, 

що кодують біти «0» і «1», визначаються відбивною R і пропускною T здібностями 

вхідного роздільник променів.  

У разі асиметричної схеми, коли амплітуда ймовірності знаходження фотона в тому 

чи іншому плечі інтерферометра залежить від значення переданого біта, компенсація за 

рахунок фази не спрацьовує повністю. Тому при застосуванні Євою вищеописаної тактики 

існує ненульова ймовірність помилки детектування[5]. 
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Висновки: таким чином, було проведено аналітичний огляд квантового розподілу 

ключів на основі поляризаційного кодування. Було виявлено основні характеристики для 

даних протоколів, виявлено слабкі місця під час передачі інформації на різних етапах. Саме 

тому використання того чи іншого протоколу повинно регулюватись обставинами передачі 

інформації, які впливають на неї в даний момент часу. 
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Abstract. The results of Ko K., Lee S., are improved and generalized on base of metacyclic p-

group G  of type Miller-Moreno (minimal non-abelian group). We show that the decomposition 

problem in this group is intractable. The conjugacy search problem in a group G is the problem of 

recovering an x G  from given g G  and 1  h x gx .  We show that the conjugacy problem in this 

group is intractable.  The algorithm of generating (designing) of common key in a non-commutative 

group with 2 mutually commuting subgroups has been constructed by us.  

Keywords: CDH and CSP problem, non-commutative cryptography, Millera Moreno group, 

subdirect product, generalization of CDH problem. 

 

1. INTRODUCTION 

We propose an effective method persistent to the attack of a man in the middle by solving the 

decomposition problem [8] of key exchange protocol which is based on non-commutative group G. 

It can be used for the formation of subject access requests.  The results of Ko K., Lee S., are 

improved and generalized [1-3]. We construct an cryptographic primitives, methods and protocol 

are based on algebraic structures like semigroups, groups. In these protocols it would be assumed 

that G is a non-abelian group. If w and a are elements of G the notation aw  would indicate the 

element 1a wa . A. Miasnikov and P. Schupp [15] complicated this design by using extensions of the 

base groups.  Vladimir Shpilrain and  Alexander Ushakov analyzed all kinds of attacks [8] on this 

protocol. The public key cryptographic schemes based on the new systems are established. One of 

them is most notable due to Anshel and Goldfeld [9], and another due to Ko Lee etc. We know that 

if  CSP problem is tractable in a group G then problem of finding abw  by given ,w  
1 1,a b -w a wa w b wb   is also tractable for arbitrary fixed w G  such that is not from center of G , 

where abw  is the common key that Alice and Bob have to generate. All main analytical and 

constructive results belong to R. V. Skuratovskii. 

It is well known that in cryptography the large the key space the stronger the ability the stronger 

ability to resist brute force attacks. Therefore, one of our goal is to find a group based on which the 

system will have the most key space, with a fixed group order. The goal of this investigation is 

effective method of key exchange which based  on non-commutative group G. We consider non-

commutative generalization of CDH problem [1,2] on base of metacyclic group G of Miller-Moreno 

type (minimal non-abelian group). We show that conjugacy problem in this group is intractable. 

Effectivity of computation is provided due to using groups of residues by modulo n. The algorithm 

of generating (designing) common key in non-commutative group with 2 mutually commuting 

subgroups is constructed by us.  

 

2. THE PROPERTIES OF BASE GROUPS AND OTHER MATERIALS 

We need to have an effective algorithm for computation of conjugated elements, if we want to 

design a key exchange algorithm based on non-commutative DH problem [3]. Due to the relation in 

mailto:r.skuratovskii@kpi.ua
mailto:ruslcomp@mail.ru
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metacyclic group, which define the homomorphism φ: )(Aut ab   to the automorphism group 

of the A a , we obtain a formula for finding a conjugated element. Using this formula, we can 

efficiently calculate the conjugated to ia  element by using the raising to the ( 1)1 mp  -th power by 

modulo mp , where 1m  .  

We show that no efficient algorithm exists that can distinguish between the two probability 

distributions of ( , , )x y xyw w w  and ( , , )g h ghw w w . Also no efficient algorithm exists to recover xhw  from  

,w xw  and .yw  

For an effective computation in G this group has to satisfy to the following condititons:  

We show that no efficient algorithm exists that can distinguish between the two probability 

distributions of ( , , )x y xyw w w  and ( , , )g h ghw w w . Also no efficient algorithm exists to recover xhw  from  

,w xw  and .yw  

For an effective computation in G this group has to satisfy to the following condititons:  

1. Elements of G allow efficient coding and can be effectively multiplied. 

2. There must be an effective algorithm for checking the equality of the elements of the 

group. 

Metacyclic Miller-Moreno p-group has the representation 
11 1, , , , 2, 1 ,  

m n mP P pG a b a e e b ab a m nb
        where is p  prime. 

For designing a key exchange algorithm based on non-commutative DH problem [3] it have to be 

an effective algorithm for the computation of conjugated elements.  Due to the relation in 

metacyclic group, which define the homomophism : ( )b Aut a   to the automorphism group of 

A a , we obtain a formula for finding a conjugated element. This formula give us possibility to 

efficiently calculate the conjugated to a  element by using the raising to the ( 11 mp  )-th power, 

where 1m  . Also due to cyclic structure of groups A a  and B b  in this group G  exists 

effectively method for checking  of equality  of elements.  

 

3. THE SIZE OF CONJUGACY  CLASS  

We need to have an effective algorithm for computation of conjugated elements, if we want to 

design a key exchange algorithm based on non-commutative DH problem [3]. Due to the relation in 

metacyclic group, which define the homomorphism φ: )(Aut ab   to the automorphism group 

of the A a , we obtain a formula for finding a conjugated element. Using this formula, we can 

efficiently calculate the conjugated to ia  element by using the raising to the ( 1)1 mp  -th power by 

modulo mp , where 1m  .  

There is an effective method of checking the equality of elements due to cyclic structure of 

subgroups   A= a  and B= b  in this group G. 

We have an effective method of checking the equality of elements in the additive group nZ  because 

of reducing by finite modulo n. 

To problem of DL or equivalent problem of conjugacy in a non-commutative group G be NP-hard it 

have to be enough long orbit of the given base element w G . 

Let  elements of G acts by conjugation on w G ,  where  w Z G .  

 

4. PROOF OF NP-HARDNESS OF THE CONJUGACY PROBLEM IN G  

We need to have an effective algorithm for computation of conjugated elements, if we want to 

design a key exchange algorithm based on non-commutative DH problem [3]. Due to the relation in 

metacyclic group, which define the homomorphism φ: )(Aut ab   to the automorphism group 

of the A a , we obtain a formula for finding a conjugated element. Using this formula, we can 
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efficiently calculate the conjugated to ia  element by using the raising to the ( 1)1 mp  -th power by 

modulo mp , where 1m  .  

There is effective method of checking the equality of elements due to cyclic structure of subgroups   

A a  and B= b  in this group G. 

We have an effective method of checking the equality of elements in the additive group nZ  because 

of reducing by finite modulo n. 

To problem of DL or equaletly  problem of conjugancy in  non-commutative group G be NP-hard it 

have to be enough long orbit of the given base element w G . 

Let  elements of G acts by conjugation on w G ,  where  w Z G .  

Let  the elements of G act by conjugation on w G ,  where  w Z G . For the problem of DL, or the 

equivalent problem of conjugacy in  non-commutative group G to be NP-hard, the orbit of the given 

base element w G  must be long enough if we want to have stability of DL problem, or the 

equivalent problem of conjugacy in non-commutative group G to be like NP-hard. 

Theorem 1. The length of conjugacy class of non central element w of G is equal to p. 

 

5. KEY ESTABLISHMENT PROTOCOL  

Let 1 2,S S  denote subsets from G  consisting of mutually commutative  elements.  We consider 

subgroups 1 1H S  and 2 2H S . Due to  mutually commutative  generating sets, these subgroups 

are mutually commutative  too. 

Consider base steps of protocol  

Input: Elements ,w xw  and .yw  

Alice chooses a random element x  from the subgroup 1H  and computes xw . She then sends it to 

Bob. 

Bob choose random element y  from the subgroup 2H and computes xw . He then sends  it to Alice. 

Bob computes  
y

x xyw w and Alice computes  
x

y yxw w . Taking into consideration that 1H  and 2H  

are mutually commutative groups, we obtain that .xy yx  

Therefore, we have xy yxw w . Thus, the common key [6] xyw   was successfully generated.   

Note that It is not sufficient to solve an apparently easier problem of finding elements ,u v G  such 

that 1uwv x wx h   or another words solve decomposition problem [8] in this group. After, apply it 

for man in the middle attack during key exchange steps. But such groups are not divisible, 

therefore, equation uwv h  is not solvable in polynomial time [5, 7, 13] in G. 

 

6. COMPLEXITY OF CSP PROBLEM IN THE METACYCLIC GROUP  

But if an analytic will use for cryptoanalysis solving of conjugacy search problem the method of 

reduction to solving of decomposition problem [8] then it leads us to solving of discrete logarithm 

problem in the group that have structure of a semidirect product ot multiplicative group np
Z  and 

mp
Z . Due to the properties of a semidirect product  the solution to this problem reduces to solving 

the discrete logarithm problem in the automorphism group *( )m mp p
Aut Z Z , where *

mp
Z is the 

multiplicative group of group mp
Z . This problem is NP-hard even in the group for enough big p or 

for essentially big m ..   

If one try to solve conjugacy search problem in G using the method of Barrett [9, 10]  then 

complexity of the complexity of solving this problem by enumerating options for conjugating 

(mating) elements is  1 2

2 22 log ( 1) logmO p p m p  . Indeed, one conjugation of a  calculated  as 
11 1 mpb ab a
  . To compute the power 

11 mpa
  my modulo mp  the method of Barrett uses 1

22log ( 1)mp    

multiplications. Also the complexity of one such multiplication by modulo mp  is 2 2

2 2log logmp m p . 

Thus, condition 2) is satisfied. Since the length of the orbit under the action of conjugation of the 



 118 

active group as proved in Theorem 1 is equal to p. Since the number of all possible pairs keys of 

private keys is 1n mp   .  

 

7. CONCLUSIONS 

We can chose mutually commutative  1 2,H H  as a commutative subgroups of ( ).Z G  As outlined 

above ,x y  as components  of key a chosen from 1 2, .H H  According to [4] we have 2( ) n mZ G p    so 

size of key-space is  2n mO p   . Note that size of key-space can be chosen as some arbitrary large 

number through the choice of parameters , , .p n m  
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Анотація. Контроль достовірності похідної інформації при моніторингу 

енергетичних втрат і захист систем моніторингу від помилок відіграє  важливу роль при 

підтримці прийняття рішень енергоменеджаром підприємства. Перспективним напрямком 

захисту таких систем від помилкових рекомендацій є використання засобів штучного 

інтелекту шляхом моделювання областей існування прецедентів ефективного 

енергоспоживання. 

Ключові слова: контроль похідної інформації, енергоспоживання, захист системи 

підтримки прийняття рішення. 

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. Але в процесі моніторингу можливі спотворення режимної 

інформації викликані різного роду перешкодами. 

Метою даної роботи є розробка технології контроля за достовірністю інформації, 

отриманої в  процесі моніторингу технологічної системи промислового підприємства.  

Технологія  базується  на  залученні  методів  штучного інтелекту,  пов’язаних  з  

формуванням контрольної бази знань про режими роботи обладнання. 

Для  оперативного  моніторингу  енергетичного  стану технологічного  обладнання    

застосовано  метод  міркувань  на  основі консолідації  технологічної  інформації  у  формі    

прецедентів [1].  Така  система утворюється  з  використанням  математичної  моделі    

прецедентів енергоспоживання  та  програмно-апаратних  засобів.  

Її сутність полягає в   консолідації технологічної інформації у формі структури, що 

складається з опису параметрів режиму роботи обладнання, діючих на момент активізації  

прецеденту,  питомого  енергоспоживання,  яке  відповідає режиму роботи, та оцінки 

mailto:bn.pleskach@gmail.com


 120 

технічного стану обладнання при такій ситуації. Можна  дати  наступне  формальне  

визначення  прецеденту  в автоматизованій системі енергетичного менеджменту: це трійка 

〈X, Е, D〉, яка   складається  з  вектору  визначальних  параметрів  режиму (факторів  впливу) 

Х = (Х1, …, Хn), пов’язаного  з  ним  питомого  енергоспоживання  Е  і  ймовірного  діагнозу 

технічного  стану  D.  Дані  в  системі  енергетичного  моніторингу  подано  множиною 

прецедентів енергоспоживання:  

{C} = {〈Х , Е, D 〉, 〈Х , Е, D 〉, …, 〈Х , Е, D 〉}. 

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,  які  змінюють  один  одного  і  відрізняються інтенсивністю факторів 

впливу на об'єкт,  питомим енергоспоживанням, і поточним технічним станом.   

В ході моніторингу перевіряється вхідний потік факторів впливу Х=Х1,…,Хn  на 

стаціонарність у відповідності з відомими методами аналізу [2]. На етапі навчання кожна 

ділянка стаціонарного енергоспоживання розглядається як прецедент ефективного 

енергоспоживання, який додається до бази прецедентів. На етапі основної роботи для 

кожного нового  прецеденту, у відповідності з прийнятою метрикою Р, серед накопичених 

прецедентів ефективного споживання розшукуються найближчі сусіди і за їх даними, за 

методом найменших квадратів, розраховується ефективне питоме енергоспоживання, яке 

порівнюється з фактичним.  

Вважається, що усі прецеденти енергоспоживання розташовані в просторі факторів 

впливу Х. Для контроля достовірності факторів впливу, які поступають до системи 

моніторингу,  пропонується визначати область існування прецедентів. Для цього з усієї бази 

прецедентів необхідно вибрати найбільші і найменші значення кожного з факторів впливу, 

утворивши таким чином контрольний масив даних, який характеризує область існування 

прецедентів V:    

V = {X1min, X1max, …, Xnmin , Xnmax} 

В подальшому кожне значення факторів впливу,  яке поступає до системи 

моніторингу, перевіряється на відповідність області існування прецедентів. У випадку 

невідповідності значення любого з факторів впливу області існування прецедентів, отримане 

значення відхиляється і весь поточний прецедент вважається недостовірним. 

Висновки: Створення області існування прецедентів і подальше її використання для 

контроля похідної інформації є перспективним напрямком захисту системи підтримки 

прийняття рішень при моніторингу енергетичних втрат в технологічних системах.   
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Анотація. Метод несанкціонованого доступу до інформації або до систем зберігання 

інформації без використання технічних засобів - соціальна інженерія. Більшість зломів 

систем безпеки відбуваються завдяки використанню соціальної інженерії, а не електронному 

злому. Атаки із застосуванням соціотехніки можливі завдяки тому, що користувачі часто є 

найслабшою ланкою в системі безпеки. Методи соціальної інженерії представляють 

найбільшу загрозу інформаційній безпеці. З метою зменшення наслідків соціотехнічних атак, 

або взагалі уникнення їх, на об’єктах інформаційної діяльності повинен бути впроваджений 

високий рівень реагування на соціотехнічні атаки. 

Ключові слова: захист інформації, інформаційна безпека, соціальна інженерія, 

несанкціонований доступ, соціотехнічні атаки, реагування на соціотехнічні атаки. 

 

У подальшому найбільшу загрозу інформаційній безпеці будуть представляти методи 

соціальної інженерії, що застосовуються для злому існуючих засобів захисту. Основною 

причиною цього є те, що застосування соціальної інженерії не вимагає значних фінансових 

витрат і досконалого знання інформаційних технологій. 

Соціальна інженерія – метод несанкціонованого доступу до інформації або до систем 

зберігання інформації без використання технічних засобів. Метод заснований на 

використанні слабкостей людського фактору [5]. Дослідження показують, що людям 

притаманні деякі поведінкові схильності, які можна використати для маніпулювання. 

Більшість зломів систем безпеки відбуваються завдяки використанню соціальної інженерії, а 

не електронному злому [6]. Тому, важливим є підвищення рівня реагування на соціотехнічні 

атаки, а також способів її оцінки. 

На сьогодні поширеною практикою використання психологічних слабкостей людини 

є соціотехніка. 

Соціотехніка – використання зовнішніх факторів для впливу на поведінку групи 

людей. У контексті комп'ютерної та мережевої безпеки під соціотехнікою розуміються різні 

прийоми введення в оману внутрішніх користувачів з підштовхуванням до виконання певних 

дій або розголошення конфіденційної інформації [2]. У результаті зловмисник, через 

непідозрюваних внутрішніх користувачів, отримує доступ до внутрішніх ресурсів і 

особистих даних, наприклад, банківських реквізитів і паролів. 

Атаки із застосуванням соціотехніки можливі завдяки тому, що користувачі часто є 

найслабшою ланкою в системі безпеки. Зловмисники, які застосовують соціотехніку, можуть 

перебувати як усередині, так і за межами організації, однак найчастіше вони не контактують 

з жертвами обличчя до обличчя [1]. Головна мета соціотехнічних атак — отримати 

несанкціонований доступ до захищених інформаційно-комунікаційних систем та інформації 

(паролі, персональні дані тощо). Для цього неавторизовані користувачі найчастіше діють 

згідно зі схемою Шейнова, наведеною на рисунку 1 [4]. 
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Рис. 1 - Алгоритм дій порушників методом соціальної інженерії 

 

Атаки, засновані на методах соціотехніки, можливо розділити на п'ять основних 

напрямків: 

 мережеві атаки; 

 телефонні атаки; 

 пошук інформації в смітті; 

 персональні підходи; 

 зворотна соціотехніка. 

Існують базові методи реагування на атаки за допомогою методів соціальної 

інженерії, до яких відносяться: 

• тестування системи захисту; 

• поінформованість; 

• активний захист. 

Будь-які атаки можуть завдати компанії збитків у вигляді фінансових, витрат ресурсів, 

витоку інформації, зниження працездатності компанії та шкоди її репутації. При розробці 

заходів захисту від відповідних загроз в першу чергу проводиться оцінка наслідків таких 

атак [3]. 

З метою зменшення наслідків соціотехнічних атак, або взагалі уникнення їх, на 

об’єктах інформаційної діяльності повинен бути впроваджений високий рівень реагування на 

соціотехнічні атаки. 

Високий рівень реагування на соціотехнічні атаки підвищує ефективність процесів 

управління політикою безпеки на об’єктах інформаційної діяльності та допомагає фахівцям 

служб захисту (адміністраторам безпеки, менеджерам з кібербезпеки тощо)  швидко та 

оперативно приймати рішення щодо реагування на такі атаки. 

Підвищення рівня реагування на соціотехнічні атаки потребує виконання наступних 

етапів: 

- проведення аналізу сучасного стану соціотехнічної безпеки об’єктів 

інформаційної діяльності; 

- з’ясування існуючих засобів та заходів реагування на соціотехнічні 

атаки, що використовуються на об’єктах інформаційної діяльності; 

- проведення аналізу існуючих проблем з оцінювання ефективності 
реагування на соціотехнічні атаки; 

- на основі проведеного аналізу здійснити формування вимог до оцінки 

ефективності реагування на соціотехнічні атаки; 

- на підставі сформованих вимог, визначити методи, способи та заходи 

підвищення ефективності реагування на соціотехнічні атаки; 

- проведення дослідження запропонованих методів підвищення 

ефективності реагування на соціотехнічні атаки. 

Таким чином, у ході роботи досліджено основні поняття соціотехнічної безпеки, 

проведено аналіз сучасних заходів та засобів реагування на соціотехнічні атаки. 
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За результатами проведеного аналізу зазначаємо, що впровадження ефективної 

системи реагування на соціотехнічні атаки надасть можливість службам захисту інформації 

оперативно виявляти, знешкоджувати та здійснювати оцінку таких атак. 
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 Анотація. В  наш час збройна боротьба перестала бути неодмінним атрибутом 

війни. Сучасні методи боротьби охоплюють світ. Інформаційна війна не менш складна, ніж 

традиційна війна. Вона включає багато різних стратегій, прийомів, зброї та оборонних 

засобів. Ті, хто, насправді, керує найбільшими інформаційними війнами в світі, щодня 

працюють над розробкою нових непомітних прийомів невидимої боротьби.  Країнам 

потрібно весь час додавати їх до переліку методів "інформаційної війни" та визначати 

зброю, контрзаходи, необхідно швидко реагувати на нові методи ведення війни для свого 

захисту та використовувати інформацію, яка вже є, щоб бути учасниками інформаційних 

бойових дій, яки вже вирують у світі та будуть активні ще не одне століття. То в чому ж 

небезпека ІВ та як від неї захиститися? 

 Ключові слова. Інформаційна війна, інформаційне протиборство, атаки, кібератаки, 

захист інформації 

Інформаційна війна - це форма інформаційного протиборства, що включає управління 

інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) для досягнення конкурентної переваги 

перед суперником. 

Інформаційна війна - це маніпуляції інформацією з певною метою/без усвідомлення 

цілі, але в інтересах того, хто веде інформаційну війну. 

Головним об’єктом інформаційної війни є громадська думка та свідомість кожної 

людини. 

Основні складові інформаційної війни: 

 

Командна війна – стратегія і тактика нейтралізації органів управління противника 

Інформаційна війна може мати різні форми: 

✔ Телебачення, Інтернет та радіопередачі можуть бути затримані або викрадені для 

проведення дезінформаційної кампанії; 

✔ Логістичні мережі можна відключити; 

✔ Комунікаційні мережі ворога можуть бути відключені або підроблені, особливо в 

соціальних мережах; 

✔ Біржові операції можуть бути заблоковані, або за допомогою електронного втручання, 

або шляхом витоку конфіденційної інформації. Шляхом дезінформації працівників; 

✔ Використання безпілотників або веб-камер спостереження; 
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✔ Управління комунікаціями 

Основні відмінності між інформаційною та збройною війнами:  

1. Ризик для партії чи нації, що ініціює кібератаку, істотно нижчий, ніж при  

традиційній атаці.  Це полегшує завдання та витрати урядовим/терористичним/злочинним 

організаціям і вони можуть робити ці напади частіше, ніж за умов традиційної війни. 

 Інформаційні комунікаційні технології (ІКТ) настільки занурені в сучасний світ, що 

дуже широкому спектору технологій загрожує кібератака. Зокрема, цивільні технології 

можуть бути націлені на кібератаки, а напади можуть бути розпочаті навіть через особисті 

комп'ютери чи веб-сайти. Таким чином, важче забезпечити контроль над цивільною 

інфраструктурою, ніж над  фізичним простором.  

2. Масова інтеграція ІКТ у нашу систему війни значно ускладнює оцінку 

відповідальності за ситуації, які можуть виникнути при використанні робототехнічних та/або 

кібер-атак. Щодо робототехнічної зброї та автоматизованих систем стає все важче 

визначити, хто несе відповідальність за будь-яку конкретну подію, яка трапиться. Це 

питання загострюється у випадку з кібератаками, оскільки іноді практично неможливо 

простежити, хто вчинив напад  та хто був його замовником. 

Зброя інформаційної війни 

1) Збір інформаціїї  визначається як частина інформаційної війни, оскільки 

"інформаційна революція передбачає виникнення режиму ведення війни, в якому ... сторона, 

яка знає більше ..., матиме більшу перевагу". Ідея полягає в тому, що чим більше інформації 

у вас є, тим вища ваша  обізнаність, що призводить до кращої бойової підготовки і, 

сподіваємось, до кращих результатів.  

В інформаційній війні збір інформації набагато менш небезпечний і набагато повніший, 

оскільки ці технології можна використовувати для проникнення в сервера та збору точної 

інформації з мінімальними втратами. 

2) Транспортування інформації, це  можливість транспортування інформації в 

руки тих, хто її потребує, є ще одним важливим аспектом інформаційної війни. Інструменти, 

що використовуються в цій галузі, є не зовсім зброєю, а скоріше цивільними технології, що 

застосовуються у військових ситуаціях. Найважливішим із цих інструментів є 

інфраструктура зв'язку, що складається з мереж комп'ютерів, маршрутизаторів, телефонних 

ліній, телефонів, телевізорів, радіостанцій та інших технологій 

3) Інформаційні маніпуляції в контексті інформаційної війни - це зміна 

інформації з метою спотворення картини реальності противника. Це можна зробити за 

допомогою ряду технологій, включаючи комп'ютерне програмне забезпечення для 

редагування тексту, графіки, відео, аудіо та інших форм транспортування інформації. 

Проектування маніпульованих даних, як правило, виконується вручну, тому командуючі 

мають контроль над тим, яка картина подається ворогу 

4)  Порушення інформації, деградація та заперечення. Усі три прийоми - це 

засоби для досягнення загальної мети - запобігання ворогу отримувати повну, правильну 

інформацію. Через їх схожість для досягнення однієї або декількох цілей використовується 

багато однієї і тієї ж зброї. Деякі з найбільш популярних озброєнь, які використовуються для 

ведення цих видів інформаційної війни, - це підробка, введення шуму, заклинення та 

перевантаження та інші. 

5) Спуфінг - це техніка, яка використовується для погіршення якості інформації, 

що надсилається ворогу. Потік інформації противника порушується введенням у цей потік 

"підробки" або підробленого повідомлення. Ця методика працює, оскільки дозволяє надати 

"неправдиву інформацію системам збору цільових конкурентів, що спонукає цю організацію 

приймати неправильні рішення на основі недостовірної інформації  

6) Джаммінг - це техніка, яка використовується для досягнення відмови, яка 

включає перехоплення сигналів, що надсилаються при комунікаціях або між датчиком і 

ланкою. Сигнали перехоплюється, потім «заклинюється» або зупиняється. У більшості 
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випадків той самий сигнал зберігається викрадачем як інформація про розвідку і 

використовується для визначення погляду противника на власну позицію в протистоянні. 

7) Перевантаження - це техніка, яка застосовується для відхилення інформації 

противника як у військових, так і в цивільних умовах. Відправляючи  данні у систему зв’язку 

противника, які занадто великі за об’ємом, які вона не може  обробляти, викликаючи збій або 

сильну деградацію здатності системи передавати інформацію. Система зайнята цим, та  не в 

змозі доставити важливу інформацію тим, хто її потребує. Ця тактика називається атакою 

"відмова в обслуговуванні" і була доведена як легка та ефективна.  

 Захист від інформаційних війн: 

1) Захист від атак збору інформації - передбачає захист власної інформації від 

перехоплення та запобігання потрапляння інформації до засобів збору противника. Це 

передбачає використання шифрування, підроблення, введення шуму, заклинання та 

перевантаження особливо корисні для мінімізації збору інформації противником. 

2) Найефективнішим контрзаходом щодо запобігання транспортування є 

знищення інфраструктури противника . Це ще називають війною проти командування і 

управління, це вимагає знати мову спілкування іншої сторони. Однак, маючи ці знання, 

такий тип захисту може бути відносно легким. 

3)  Щоб протидіяти спробам противника захистити власну інформацію, ми 

повинні мати можливість обійти їх механізм захисту. Як було сказано раніше, основною 

технологічною зброєю для захисту власної інформації є шифрування.  
4) Паролі - це набагато більш широко використовувана методика захисту 

інформаційних систем від несанкціонованого доступу. Однак, на жаль, парольні системи 

залежать від людей для відстеження та введення кодів, що відкриває їх до значної 

вразливості. Є можливість отримати фізичну присутність біля системи. Отримання або 

відгадування паролів може бути надзвичайно простим і є дуже ефективним засобом для 

отримання доступу до захищеноїінформації.    

Отже, у висновок можна сказати, що ІВ така ж складна, як і традиційна війна.  Вона 

включає багато різних стратегій, прийомів, зброї та оборонних засобів. Багато хто заперечує, 

що частина тем, поданих тут як інформаційна війна, не залишає важливих загроз 

національній безпеці, і я, можливо, схильна погодитися. Але, в той самий час інформаційні 

війни ще недостатньо розвинені, щоб країни могли розпускати армію.  
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