
Секція 4. Кібербезпека

Сравнение показывает, что криптосистема NTRU с высоким уровнем безопасности
намного быстрее выполняет процедуры генерации ключа и шифрования, чем RSA и ECC,
что  позволяет  обеспечивать  высокую  скорость  шифрования  при  минимальных
требованиях к системным ресурсам.
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Анотація.  Пропонується  удосконалений  спосіб  шифрування  лінійного  коду  в
волоконно-оптичних  лініях  зв'язку  шляхом  додаткового  маскування  двійкого  «нуля».
Наводиться опис роботи пристрою захисту інформації, заснований на запропонованому
способі.
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Задачі  захисту  інформації  від  несанкціонованого  доступу  у волоконно-оптичних
лініях зв'язку (ВОЛЗ) продовжують бути актуальними і вирішуються різними засобами. 

В  роботі  пропонується  спосіб  маскування  лінійних  оптичних  сигналів  перед
передачею їх по ВОЛЗ. Для цього застосовується однакова форма заповнення кожної з
чотирьох частин тактового інтервалу Т як при передачі двійкового нуля, так і при передачі
двійкової одиниці, а на приймальному боці виконуються зворотні перетворювальні дії [1,
2].

Пояснімо суть методу маскування. Інформацію (у цифровому виді), яку необхідно
захистити, розподіляють за кодом RZ-1/4, тобто на чотири частини тактового інтервалу Т.
Двійкова одиниця передається на одній чверті тактового інтервалу Т на його початку. Для
маскування вона затримується на час,  що дорівнює 1/2 частині тактового інтервалу, та
передається в лінію, як на першій, так і на третій чверті у кожному тактовому інтервалі.
Маскування  інформації  також  виконується  для  двійкового  нуля,  передавання  якого
відбувається заміною відсутньої на тактовому інтервалі Т нульової посилки на посилку,
що відповідає двійковій одиниці. Для неї виконуються такі ж самі перетворення, як для
двійкових  одиниць.  Передача  маскованих,  таким  чином,  двійкових  одиниць  та  нулів
відбувається  на  двох  обов'язково  сусідніх  довжинах  хвиль  λ1  та  λ2  (наприклад,
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стандартного частотного плану WDM), які мультиплексуються і передаються в лінію, а на
приймальному боці після демультиплексування інформація щодо маскованих двійкових
нулів відкидається, а двійкових одиниць передається для подальшої обробки. В процесі
обробки інформації на 1/4 та 3/4 проміжках кожного тактового інтервалу Т коду RZ-1/4
затримується на час, що дорівнює 1/4 частині тактового інтервалу, відповідно інформація
відображається на 2/4 та 4/4 частинах у кожному тактовому інтервалі  при передаванні
двійкової  одиниці,  а  на  виході  приймального  пристроя  отримується  інформація  в  коді
NRZ [1]. На рис.1 показані кодограми спектрального способу маскування інформаційних
символів при передачі інформації по ВОЛЗ. 

Підкреслимо,  що  для
несанкціонованого з’єму (НЗІ) необхідне
застосування  спеціального  (не
стандартного)  спектрального
обладнання,  яке  дозволило б визначити
довжини  хвиль  передаваних  оптичних
сигналів.

На  рис.  2  наведено  структурну
схему  приймально-передавального
пристрою,  що  реалізує  запропонований
спосіб маскування. 

Пристрій  працює  наступним  чином.  Наприклад,  необхідно  безпечно  передати
конфіденційно сигнал мікрофона (аналогова форма). Виконуються наступні перетворення.
В  передавальному  оптичному  пристрої  (1)  за  допомогою  АЦП  аналоговий  сигнал
перетворюється у цифровий в формат Iinf RZ-1/4 (6). Одночасно в лінію за допомогою
генератора  маскувальних  сигналів  ГМС (13)  подаються  маскувальні  сигнали  Imask-1/4
(14).  Обидва  сигнали  подаються  відповідно  на  перший  та  другий  входи  логічного
перемикаючого пристрою – ЛПП (7А, 7В), та мають вихід з першого та другого виходів
(7С, 7S) згідно з таблицею (на полі рис. 2) роботи логічного ЛПП (7). Далі інформаційний
сигнал  Iinf  RZ-1/4  (6)  надходить  на  лазер  Л1  (8),  потрапляє  на  транспондер  Т1  (9),
затримується в оптичній лінії затримки – ОЛЗ1 (10) через два оптичні розгалужувачі ОР1
(3) та ОР2 (5), потім оптичний інформаційний сигнал на λ1 потрапляє до спектрального
мультиплексора  –  MUX  (12).  Маскувальний  електричний  сигнал  Imask-1/4  (14)  має
аналогічні  перетворення  та  через  лазер  Л2  (15),  транспондер  Т2  (16),  оптичну  лінію
затримки ОЛ32 (17), що включає в себе два оптичні розгалужувачі ОР3 (18) та ОР4 (19).
Після  цих  дій  маскувальний  оптичний  сигнал  Imask-1/4  (14)  на  λ2  подається  на
спектральний мультиплексор (12), де поєднується з інформаційним оптичним сигналом
Iinf RZ-1/4, а потім отриманий лінійний оптичний сигнал по оптичному волокну – ОВ (4)
надходить  до  приймального  пристрою  (2).  Отриманий  оптичний  лінійний  сигнал
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Рисунок 1 – Кодограми, що пояснюють
спектральний спосіб маскування символів

при передачі по ВОЛЗ

Рисунок 2 – Структурна схема
пристрою захисту інформації
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потрапляє  на  спектральний  демультиплексор  –
 DE MUX (20), де розділяється на два окремих оптичних сигнали: інформаційний на λ1 та
маскувальний  на –  λ2.  Маскувальний  сигнал  Imask-1/4  (14)  одразу  відкидається,  а
інформаційний  –  Iinf  RZ-1/4  (6)  потрапляє  на  оптичний  фільтр  ОФ  (21),  після  чого
затримується в оптичній лінії затримки ОЛЗ (22) та двох оптичних розгалужувачах ОР5
(23) та ОР6 (24). На виході приймального пристрою отримуємо захищений інформаційний
електричний сигнал в коді Iinf NRZ (25) [2].

Висновок. Запропоновані спосіб та пристрії спектрального маскування оптичного
сигналу для передавання по ВОЛЗ, отримані патентні підтвердження [1, 2].
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ІНСАЙДЕРСЬКИХ ЗАГРОЗ В СИСТЕМАХ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Досліджується можливість мінімізації ризиків інсайдерських загроз в
системах  захисту  інформації  шляхом  розробки  методів  і  засобів  ідентифікації  та
прогнозування потенційних порушників підприємства на основі запропонованих оцінок і
прийняття рішень системного аналізу.

Розвиток національного законодавства у сфері інформаційної безпеки розпочався
після  прийняття  в  1994 році  Закону  України  «Про  захист  інформації  в  інформаційно-
телекомунікаційних  системах»  [1].  При  цьому  важливим  завданням  є  адаптація
національного  законодавства  до  вимог  Європейського  Союзу,  що  обумовлюється
інтенсивним  розвитком  інформаційного  законодавства,  зокрема  про  інформаційну
безпеку.  Прийняті  закони  України  «Про  захист  персональних  даних»  [2],  «Про
електронний  цифровий підпис»  [3],  «Про внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів
України щодо інсайдерської інформації» тощо [4].

Розвиток  інформаційних  технологій  обумовлює необхідність  розробки методів  і
засобів, які забезпечують стійкість систем захисту інформації (СЗІ). Особливо це важливо,
коли мова йде про протидію внутрішнім загрозам, джерелами яких є свідомі або несвідомі
дії співробітників підприємства, що зумовлює їх як потенційних інсайдерів.

Інсайдерська  загроза  являє  собою  одну  з  найбільш  серйозних  і  наростаючих
проблем  для  систем  інформаційної  безпеки  організації  в  будь-якій  області  діяльності
людства,  що  вимагає  прийняття  відповідних  заходів  по  її  запобіганню.  Ефективне
реагування на інсайдерську загрозу є необхідною умовою для успішної реалізації будь-
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