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Рисунок 1. Основні засоби управління кібербезпекою з позиції ISO/IEC 27032

Розуміння  загроз  і  ризиків,  які  спрямовані  на  об'єкти  критичної  інфраструктури,
використання  концепцій  та  рекомендацій,  що  представлено  в  державних та  міжнародних
стандартах  -  це  основа  для  побудови  СЗІ  об'єктів  критичної  інфраструктури  та  вибору
оптимальних захисних методів і засобів.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Анотація. Ознайомлення з електронними платіжними системами, та аналіз методів
забезпечення електронних платіжних систем. 

Слід  зазначити,  що  в  Україні  як  і  в  усьому  світі  спостерігається  тенденція  до
зменшення  обсягів  готівкового  обігу  (табл.  1).  Це  пов’язано  з  тим,  що  організація  та
регулювання  готівкового  грошового обігу  стають  дедалі  складнішими та  дорожчими,  що
призводить до зростання витрат центрального та комерційних банків країни.
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Таблиця 1 – Безготівкові платежі в Україні у кількісному і грошовому вимірі 

На сьогоднішній день, майже кожний українець має власний електронний рахунок.
Також поширюється тенденція здійснення електронних транзакцій. 

Зручність  інтернет  розрахунків,  підштовхнула  до надання  можливості  здійснювати
більшість  покупок  в  інтернеті,  тому  поширення  в  Україні  інтернет-магазинів  стало
актуальним.  Таким  чином  вони  стали  в  деяких  сегментах  серйозними  конкурентами
традиційних роздрібних торгових точок,  що і  призвело до необхідності  організації  нових
способів розрахунків з клієнтами.

Саме завдяки цьому з кожним роком зростає частка ринку електронних платіжних
систем  через  які  ці  транзакції  і  здійснюються.  Розглянуті  з  них такі:  PayPal,  WebMoney,
QIWI, Яндекс.Деньги.

Заздалегідь  неможливо  назвати  точну  кількість  щоденних  грошових  переказів,  і
більшість  з  них  здійснюється  автоматично.  З  розвитком  електронних  платежів  почався
розвиток електронних шахраїв,  які  завжди готові  викрасти особисті  дані  користувача або
отримати доступ до електронних гаманців. Тому, обираючи електронну систему, насамперед
потрібно розглядати її з боку інформаційної безпеки.

В даній магістерській роботі розглядалися протоколи безпеки такі як: RSA, DES, DSA,
DSA ЕЦП.

Висновок.  У магістерській  роботі  проведено аналіз  платіжних систем з точки зору
інформаційної безпеки.

Результати роботи такі: 
1 Сучасні  платіжні  системи  використовують  алгоритм  RSA  з потоковим

шифруванням  і протокол передачі HTTPS або алгоритм DES і протокол SSL для передачі
зашифрованих даних. 

2 Після  результатів,  проведеного  дослідження,  було  визнано  Web Money
найбезпечнішою ЕПС. Якщо користувач  буде використовувати  усі  наданні  йому послуги
забезпечення безпеки, він може залишитися фактично невразливим для шахраїв. 

3 Було  визначено,  що  алгоритм  RSA  у  платіжній  системі  Web Money
використовується не тільки, як алгоритм шифрування, а й в якості цифрового підпису, для
підпису електронних чеків під час виконання транзакцій у системі. 

4 Після порівняння алгоритму RSA з алгоритмом DSA у швидкості генерації підпису
та її перевірки було зафіксовано, що в середньому алгоритм DSA реалізує підпис документа
на  35-55%  швидше,  ніж  алгоритм  RSA.  Та  перевіряє  підпис  на   25-30%  швидше,  ніж
алгоритм RSA.

Результати  досліджень  дозволяють  рекомендувати  використання  DSA ЕЦП  у
електронних  платіжних  системах  для  підпису  електронних  чеків  під  час  виконання
транзакцій для підвищення швидкості роботи системи.
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СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЗИЦИОННЫХ И ТАБЕЛЬНЫХ КОДОВ

Аннотация.  Провести  анализ  позиционного  и  табличного  кодирования  с  целью
определения оптимального способа кодирования, а также выяснить плюсы и минусы обеих
способов. 

Сегодня в каждой отрасли повседневной жизни используются современные способы
хранения, передачи, обработки информации, иными словами – системы передачи данных.

В связи с технологической сложностью новых способов передачи  информации мы
сталкиваемся  с  двумя  основными проблемами  –  проблемой  эффективности  и  проблемой
достоверности.  Проблема  эффективности  передачи  информации  состоит  в  определении
возможных  путей,  обеспечивающих  передачу  наибольшего  количества  информации
наиболее  экономным  способом.  Проблема  же  достоверности  информации  состоит  в
определении  путей,  обеспечивающих  при  наличии  помех  максимальное  соответствие
принятых сообщений переданным.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ развития техники связи, определить основные отрасли, вывести

свойства информации при передаче и приёме;
2. Провести  анализ  реальных  нестационарных  каналов,  влияние  коэффициента

группирования  ошибок  на  выбор  метода  защиты  от  ошибок,  сформировать  особенности
отличия табельного и позиционного кодирования;

3. Изучить методы увеличения пропускной способности канала при использовании
позиционного и табельного кодирования;

4. Исследование  и  сравнение  информационных  параметров  позиционных  и
табельных кодов;

В  данном  исследовании  было  решено  использование  уплотнение  канала  передачи
данных что позволит осуществить независимую передачу данных от нескольких источников.
Для каждой пары отправитель-получатель отводится собственный канал связи, в результате
этого вся система становится многоканальной.

В такой системе связи распространение системы отличаются по четырем параметрам
сигнала: амплитуда, частота,  фаза и время. Каждый из этих информационных параметров
имеет свой метод разделения.

Эти параметры при передаче сигнала в канал постоянно меняются. Может меняться
как один из параметров, так и несколько.

Метод  амплитудного  разделения  каналов  предусматривает  в  качестве
разделительного признака сигналов в индивидуальных каналах использование амплитуды. 


