
Секція 4. Кібербезпека

 відсутність параметрів безпеки паролів;
 відсутність моніторингу та ведення log-файлів.
Варто  також визначити  недостатню фізичну  безпеку  пристроїв.  Так,  наприклад,

легко отримати  доступ  до носія  інформації  (часто це  SD-карта).  До того ж,  більшість
пристроїв мають USB-порт або інші конфігурації портів, що дає можливість під’єднатися
до пристрою. 

Проблематика безпеки  IoT також криється в тому, що на даний момент відсутня
системність в стандартизації. У світі існує понад 25 груп, які займаються стандартизацією.
Рішення  проблематики  безпеки  лежить  в  сфері  взаємодії  органів  стандартизації  між
собою.
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ПОРІВНЯННЯ ТАЙМЕРНОГО ТА ПОЗИЦІЙНОГО КОДУВАННЯ

Для  забезпечення  завадостійкості  передачі  реальними  каналами  зв'язку

використовуються коригуючі коди, в яких на основі інформаційної послідовності  ,  ,

….,  формується послідовність перевірочних елементів , , …., . В залежності від

вибору  алгоритму  декодування,  завдяки  перевірочним  символам   декодер  може

визначати та виправляти окремі види помилок.

Перевірочні символи можуть бути сформовані як:

 – коефіцієнт, який визначає алфавіт каналу.

Число перевірочних символів у коригуючому коді залежить від кодової відстані 

синтезуємого коду та числа інформаційних елементів вихідного коду.

Кількість коригуючих елементів r визначається обмеженням Варшамова-Гільберта.

В табл. 1  приведені конкретні значення r для заданих величин m при , 

, , ( ), r=F(m,d).
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Таблиця 1 - Число перевірочних символів r = F(m,d)
m/d 5 8 12 16 24 32 40 48 56 60
3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7
5 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17
7 14 16 17 19 21 22 23 24 25 25
11 23 26 29 31 34 36 38 39 41 41

З табл. 1 слідує:

– в  залежності  від  числа  інформаційних  елементів  при  

значення r=m;
– з  ростом  m та d кодова  швидкість  збільшується  (наприклад:  

);

–
,  та  відповідно  кодова  швидкість  

.

Наявність  елементарної  посилки  при  позиційному  кодуванні,  яка  визначається
полосою ∆F елементу Найквіста, обмежує інформаційну ємність кодового слова (КС), яка

визначається  як  ,  а  для  одного елемента  ,  і  не  тільки

ефективність коду, а й мінімальну кодову відстань між кодограмою простого коду, що

робить  неможливим  при  заданій  елементності  коду    реалізувати  більше

сигнальних конструкцій ніж .

Для  формування  більшої  кількості  на  інтервалі   сигнальних  конструкцій  для

збільшення  інформаційної  ємності  було  запропоновано  ввести  два  обмежуючих
параметру.

Перший  параметр  обмежує  мінімальну  енергетичну  довжину  між  дозволеними
сигнальними  конструкціями,  які  визначаються  енергію  елемента  (∆).  На  відмінну  від
позиційного  кодування,  при  якому  мінімальна  енергетична  довжина  визначається
енергією найквістовго елемента, в запропонованих сигнальних конструкціях мінімальна

довжина  між  ними  в  декілька  раз  менше  елемента  Найквіста  ціле

число.  Саме ведення цього елементу  дозволяє при обмеженій  довжині  кодового слова
збільшувати число реалізацій. 

Другий  параметр  –  мінімальна  довжина  між  суміжними  значущими  моментами
модуляції реалізованого кодового слова (має нижнє обмеження, дорівнює найквістовому
елементу)

де  – ціле число.

Перший доданок виразу відповідає мінімальному інтервалу найквістовго елементу

( ),  що  забезпечує  відсутність  міжсимвольних  перешкод,  а  доданок   вказує

наскільки   більше  найквістового  елемента,  що  формує  відміну  кодових  слів.  При
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вказаних  обмеженнях  кількість  реалізованих  таймерних  сигнальних  конструкцій
визначається:

де i – число інформаційних відрізків сигналу на інтервалі кодового слова довжиною  –

найквістових елементів. Наприклад, для t = 8 та s = 7 при синтезі сигнальної конструкції з
3-х інформаційних відрізків(i = 3)

що в 33 рази більше ніж число кодових слів при позиційному кодуванні та алфавіті каналу
a = 2.

З  метою  оцінки  ефективності  таймерного  кодування  порівняємо  результати
передачі  інформації   по  каналам  міської  телефонної  сітки  (МТС)  м.  Одеси  для  двох
методів кодування  в таблиці;

– розрядно-цифрове кодування (РЦК) з реєстрацією всередині посилання;
– використання таймерних сигнальних конструкцій (ТСК).

Вплив довжини конструкції на якість передачі
РЦК ТСК s=7 i=3

n n
20 100000 700 17 100000 11,50
40 100000 1500 33 100000 1620
10 100000 720 9 100000 104

Порівняння результатів передачі сигнальних конструкцій при використанні ТСК та
РЦК з урахуванням їх довжини показуює, що, не зважаючи на те, що енергетична відстань

при  ТСК  визначається  зоною  в  сім  разів  менше  відносно  РЦК( ),  вірогідність

помилкового прийому КС розрізняється незначно, а в тих випадках, коли  (ТСК)

(РЦК), вірогідність помилкового прийому при ТСК може бути менше в порівнянні з РЦК.

Кожна  з  таймерних  сигнальних  конструкцій  містить   біт  інформації  

В якості  прикладу,  на  рисунку 1  показана  залежність  тривалості  m найвістових

елементів для різного числа реалізацій ( ).
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Рисунок 1 - Залежність тривалості m найвістових елементів для різного числа

реалізацій ( )

З рис. 1 слідує, що зі збільшенням s задане  можна синтезувати на меншому m

інтервалі .  Наприклад,  при  передачі  одного байту,   при  s=7 необхідно 

.  При необхідності реалізувати одночасну передачу інформації двох байтів на

інтервалі  одного  байту  необхідно  забезпечити  число  станів  не  менш  

 сигнальних конструкцій, які можна реалізувати при i=5, s=7.

Таблиця 3 - Число реалізацій таймерних сигнальних конструкцій.
i,
m
s

i=2 i=3 i=5
m=4 m=5 m=7 m=8 m=10 m=4 m=5 m=7 m=8 m=10 m=6 m=7 m=8 m=10

2 15 28 66 91 153 10 35 165 286 680 21 126 462 3003

5 66 136 351 496 861 56 286 1771 3276 9436 252 3003 15504 142506

7 120 253 666 946 1653 120 680 4495 8436 22100 792 11628 65780 658008

Таблиця 4 - Інформаційна ємність одного найквістового елемента.
i,
m
s

i=2 i=3 i=5
m=
4

m=
5

m=
7

m=
8

m=1
0

m=
4

m=
5

m=
7

m=
8

m=1
0

m=6 m=7 m=8 m=10

2 0,97 0,96 0,86 0,81 0,73 0,83 1,03 1,05 1,02 0,94 0,73 1 1,11 1,16
5 1,51 1,42 1,21 1,12 0,97 1,45 1,63 1,54 1,46 1,32 1,32 1,18 1,74 1,71
7 1,72 1,6 1,34 1,24 1,07 1,72 1,88 1,73 1,63 1,44 1,63 1,93 2 1,93
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АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ОЦІНОК
МЕТРИК ВРАЗЛИВОСТЕЙ

Анотація.  В  роботі  розглянуто  метрики  забезпечення  інформаційної  безпеки  в
інфокомунікаційних мережах за допомогою системи оцінки вразливостей. Аналіз даних
метрик  покладено  в  основу  подальшого  експериментального  дослідження  рівня
вразливості  мережі  із  визначенням  критичних  мережних  вузлів  та  маршрутів
розповсюдження атаки в мережі. 

На даному етапі розвитку інфокомунікаційних технологій забезпечення безпеки є
одним з ключових аспектів. Особливо важливо це в умовах збільшення обсягів переданих
даних  з  використанням  різноманітних і апаратно-технічних  засобів  зв'язку  в
інфокомунікаційній мережі,  які розрізняються: характеристиками,  підтримуваними
платформами, програмним забезпеченням і т. д. У зв'язку з цим, виникає ряд проблем,
пов'язаних із забезпеченням інформаційної безпеки мережі в цілому, тому що необхідно
враховувати: різнорідність  обладнання,  підтримку  функціоналу  для  забезпечення
безпечної  передачі  даних,  сумісність  методів  забезпечення  безпеки  на  різних  ділянках
мережі.  Виходячи  з  цього,  дана  робота  буде  присвячена  аналізу  існуючих  рішень  по
забезпеченню безпеки в різнорідних інфокомунікаційних мережах з метою подальшого
визначення вектора досліджень даної проблематики.
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