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АТАКА ПАСИВНОГО ПЕРЕХОПЛЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ ЗЛОВМИСНИКІВ  

НА ПІНГ-ПОНГ ПРОТОКОЛ З ПАРАМИ ПЕРЕПЛУТАНИХ КУБІТІВ 
 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
ye.vasiliu@gmail.com  

 
Анотація. Виконано аналіз атаки пасивного перехоплення двох і більшого числа зловмисників на пінг-

понг протокол з парами переплутаних кубітів та без квантового надщільного кодування. Отримано загальний 
рекурсивний вираз для ймовірності d виявлення атаки довільної кількості n зловмисників, що дозволяє обчисли-
ти цю ймовірність через відповідну ймовірність при атаці n – 1 зловмисників. Показано, що збільшення кілько-
сті атакуючих у квантовому каналі призводить до збільшення ймовірності виявлення їхньої атаки легітимни-
ми користувачами. Показано, що максимальна кількість інформації зловмисників визначається тим же вира-
зом, що й у випадку атаки одного, змінюється тільки величина d. Показано що пінг-понг протокол з парами 
переплутаних кубітів уразливий до атаки пасивного перехоплення декількох зловмисників не більше, ніж до 
атаки одного. 

Ключові слова: квантова криптографія, пінг-понг протокол, атака пасивного перехоплення декількох 
зловмисників, імовірність виявлення атаки, кількість інформації зловмисників. 

 
Захист інформації є однієї з найважливіших проблем сучасного інформаційного суспільства. В останні 

десятиріччя активно розвивається новий напрямок захисту інформації – квантова криптографія, що є найбільш 

зрілою технологією в новітній області квантової інформатики. Одним з напрямків квантової криптографії є 

протоколи квантового прямого безпечного зв'язку (КПБЗ), що дозволяють передавати конфіденційні повідом-

лення прямо через квантовий канал, тобто без використання шифрування. До теперішнього часу запропонована 

велика кількість різних по призначенню протоколів КПБЗ [1-7]. Одним з таких протоколів, що не потребує ква-

нтової пам'яті великого обсягу, є пінг-понг протокол з парами переплутаних кубітів і без використання кванто-

вого надщільного кодування, який дозволяє передати один біт класичної інформації за один цикл протоколу [1].  

Пінг-понг протокол є простим протоколом КПБЗ, що може бути реалізований з використанням сучас-

них технологій квантової інформатики [8]. До теперішнього часу запропоновано багато варіантів цього прото-

колу [1-4,7], досліджена їхня стійкість до різних атак. Однак, питання про стійкість цих протоколів до атаки 

пасивного перехоплення, яку виконують одночасно декілька зловмисників в одному квантовому каналі, раніше 

не розглядалося. Метою роботи є аналіз атаки пасивного перехоплення декількох зловмисників на пінг-понг 

протокол з переплутаними парами кубітів за умови, що зловмисники не знають про атаки один одного. 

Загальна схема одночасної атаки пасивного перехоплення двох зловмисників показана на рис. 1. Для 

здійснення такої атаки зловмисники повинні мати можливість, крім виконання операцій над окремими кубіта-

ми, також прослуховувати звичайний канал зв'язку між легітимними користувачами. 

 

Боб Аліса

Єва1 Єва2

Звичайний канал

Квантовий канал

 
Рисунок 1 – схема атаки двох зловмисників на пінг-понг протокол 

 

Розглянемо детально алгоритм режиму контролю підслуховування в пінг-понг протоколі при одночас-

ній атаці двох зловмисників (рис. 2). 

Крок 1. Аліса готовить повідомлення, що передається, у вигляді двійкової послідовності 

),( 1 N

N xxx  , де }1,0{ix . 

Крок 2. Боб готовить двокубітний переплутаний стан  1001
2

1


. 

Крок 3. Боб зберігає один кубіт (домашній кубіт) у себе в квантовій пам'яті й посилає інший кубіт (пе-

редаваний кубіт) Алісі через квантовий канал. 

mailto:ye.vasiliu@gmail.com
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Крок 4. Єва1 переплутує передаваний кубіт зі своєю допоміжною квантовою системою (зондом) і відп-

равляє його далі квантовим каналом. Для підслуховування в пінг-понг протоколі з парами кубітів і без кванто-

вого надщільного кодування Єві достатньо використати однокубітні зонди. 

Крок 6. Єва2 отримує передаваний кубіт (який вже перебуває в переплутаному стані із зондом Єви1) і 

переплутує його зі своїм зондом, а потім відправляє далі каналом зв'язку. 

Крок 7. Аліса отримує передаваний кубіт і перемикається в режим контролю підслуховування. Вона 

випадковим чином вибирає однокубітний вимірювальний базис: z або x, і виконує вимірювання. Використову-

ючи звичайний канал зв'язку, вона посилає Бобові результат вимірювання та використаний нею базис.  

Крок 8. Боб вимірює стан свого домашнього фотона в тому ж базисі, у якому вимірювала стан переда-

ваного фотона Аліса. Потім він порівнює результат свого вимірювання з тим, що повідомила Аліса. Оскільки 

вихідний стан  1001
2

1
  не повинен змінитися при відсутності атаки (і природного шуму), то 

результати вимірювань Аліси й Боба завжди повинні корелювати. У випадку атаки така кореляція буде спосте-

рігатися тільки з деякою ймовірністю, що й дозволяє, в остаточному підсумку, виявити атаку (вплив природно-

го шуму в каналі на ймовірність виявлення атаки в роботі не розглядається). 

 

Простір

АлісаБоб Єва1

Час

Контрольне 

вимірювання

Домашній кубіт

S

Атака

E1

Передаваний 

кубіт

M

E2

зонд 1

зонд 2

Єва2



M

Контрольне 

вимірювання

Звичайний канал

 
 

Рисунок 2 – Режим контролю підслуховування при атаці двох зловмисників 

 

У роботі обчислено ймовірність виявити спільну послідовну атаку двох зловмисників за один раунд 

контролю підслуховування: 

 

    
         

2

1 2 2 1

2 2

1 2 2 1 1 2 1 2

1 1

1 1 1 1

d d d d
d

d d d d d d d d

    


          

.   (1) 

 

де d1 – імовірність виявити атаку Єви1 за один раунд контролю підслуховування при відсутності Єви2, і аналогі-

чно d2. 

Також обчислено максимальну кількість інформації зловмисників, яку вони можуть одержати, викону-

ючи свої атаки в режимі передавання повідомлення (рис. 3): 
2

0 2

1

logi i

i

I


    ,     (2) 

де λ1 та λ2 – власні значення відповідної матриці щільності (вираз для якої ми тут не приводимо через її громіз-

дкість): 

     ddpppppp  1165,05,0 21

2

21211 , 

     ddpppppp  1165,05,0 21

2

21212 .         (3) 
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Атака2

Простір

АлісаБоб Єва1

Час

Кодувальна 

операція

Ui
Домашній кубіт

S

Атака1

Вимірювання 1

M1

E1

Передаваний 

кубіт

M2

E2

зонд 1
зонд 2

Єва2

Вимірювання 2



M

 
Рисунок 3 –  Режим передавання повідомлення при атаці двох зловмисників 

 

Порівняння цих виразів із отриманими в [1] для атаки пасивного перехоплення одного зловмисника по-

казує, що ці вирази мають однаковий вигляд, з тією лише різницею, що вирази для d – імовірності виявлення 

атаки за один раунд контролю підслуховування – різні в цих випадках. Максимальна ймовірність виявлення 

атаки як одного зловмисника, так і двох для даного варіанта пінг-понг протоколу дорівнює 0,5. 

На рис. 4 представлені залежності d(d1,d2) при заданих значеннях d2. Видно, що другий зловмисник збі-

льшує ймовірність виявлення атаки легітимними користувачами, причому тем сильніше, чим більше інформації 

він хоче одержати. Також видно, що при d2=0,5 величина d також дорівнює 0,5 і не залежить від d1 (і навпаки). 

Це означає, що якщо другий зловмисник хоче одержати повну інформацію (що відповідає d2=0,5), то перший 

зловмисник не може регулювати свою атаку (і навпаки). 

 

 
 

Рисунок 4 –  Залежності ймовірності d виявлення атаки двох зловмисників від імовірностей d1 і d2 виявлення 

їхніх атак окремо 

 

Розглянемо тепер випадок трьох зловмисників, що послідовно здійснюють атаку пасивного перехоп-

лення на пінг-понг протокол з парами переплутаних кубітів [1] і не знають один про одного.  

Обчислення, виконані за допомогою Wolfram Mathematіca 8, деталі яких ми опускаємо через їхню гро-

міздкість, показують, що ймовірність d виявити атаку в цьому випадку визначається формулою: 
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де  

             
2

3212131221321 11111,, dddddddddddddnorm  

          23212131221 11111 dddddddddd  .   (5) 

 

Третій зловмисник ще більше збільшує ймовірність виявлення атаки легітимними користувачами (у 

порівнянні з випадком атаки двох зловмисників), причому тим сильніше, чим більше інформації він хоче одер-

жати. Відзначимо, що максимальне значення величини d (4) дорівнює 0,5, як і у випадку атак одного або двох 

зловмисників. 

Вираз для ймовірності виявлення атаки пасивного перехоплення на пінг-понг протокол для загального 

випадку n зловмисників має вигляд: 
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де індекс угорі позначає кількість зловмисників, що проводять атаку не знаючи друг про друга, а індекс унизу –  

імовірність виявлення атаки і-го зловмисника у випадку, якщо б він був один; індекс унизу в norm позначає 

перший або другий доданок цієї величини для попереднього значення n (тобто для n – 1). 

Оскільки значення 
 2d  відомо (вираз (1)), те всі наступні значення 

 nd  можуть бути рекурсивно об-

числені за формулою (6). 

Що стосується кількості інформації зловмисників, то у випадку атаки трьох зловмисників кількість ін-

формації останнього може бути обчислена за тією ж схемою, як і для випадку атаки двох. Як показують розра-

хунки, виконані з використанням Wolfram Mathematіca 8, власні значення матриці щільності квантової системи 

"зонди трьох зловмисників – передаваний кубіт" після виконання кодувальної операції Аліси визначаються ти-

ми ж виразами (3), куди як d тепер потрібно підставляти (4) і (5). Таким чином, максимальна кількість інформа-

ції третього зловмисника дається формулами (2) і (3) з d, які визначені у (4), (5). Максимальна кількість інфор-

мації інших зловмисників буде не більше кількості інформації останнього (третього). 

Висновки. У роботі проаналізована атака пасивного перехоплення двох і більшого числа зловмисників 

на пінг-понг протокол з переплутаними парами кубітів та без використання квантового надщільного кодування, 

коли зловмисники послідовно один за одним виконують операції над передаваними кубітами у квантовому ка-

налі й не знають один про одного. Виведено вираз для ймовірності виявлення атаки легітимними користувача-

ми при атаці двох і трьох зловмисників залежно від імовірностей виявлення їхніх атак окремо, тобто якщо б 

перший проводив атаку при відсутності другого або навпаки й т.д. Отримано загальний рекурсивний вираз для 

ймовірності виявлення атаки довільної кількості n зловмисників, що дозволяє обчислити цю ймовірність через 

відповідну ймовірність при атаці n – 1 зловмисників. Показано, що збільшення кількості атакуючих у кванто-

вому каналі приводить до збільшення ймовірності виявлення їхньої атаки легітимними користувачами.  

Отримано вираз для максимальної кількості інформації зловмисників при послідовній атаці двох і 

трьох зловмисників у каналі зв'язку. Показано, що максимальна кількість інформації зловмисників визначається 

тим же виразом, що й у випадку атаки одного зловмисника, змінюється тільки величина d – імовірність вияв-

лення атаки легітимними користувачами. Оскільки при атаці декількох зловмисників кожний з них, виконуючи 

операцію переплутування передаваного кубіта зі своєю допоміжною квантовою системою, "вносить вклад" в 

імовірність d виявлення атаки, те ця ймовірність збільшується. Відповідно до вищесказаного збільшується й 

максимальна кількість інформації, що можуть одержати зловмисники. Однак при цьому ймовірність виявлення 

атаки буде більше, ніж планував кожний зі зловмисників, вибираючи параметри своєї операції переплутування.  

Максимальне значення ймовірності d виявлення атаки на пінг-понг протокол з парами переплутаних 

кубітів у випадку послідовної атаки будь-якого числа зловмисників дорівнює 0,5, як і у випадку атаки одного. 

При цьому, якщо хоча б один зі зловмисників вибирає параметри своєї операції переплутування так, що ймові-

рність dі виявлення його одноособової атаки (під час відсутності інших зловмисників) дорівнює 0,5, то цій ве-

личині буде дорівнювати й загальна ймовірність d виявлення атаки при будь-якій кількості атакуючих. У цьому 

випадку всі інші зловмисники втрачають можливості регулювати свою атаку. Однак і максимальна кількість 

інформації, що вони можуть одержати, дорівнює 1 біт на раунд протоколу, тобто повної інформації. 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що пінг-понг протокол з парами переплутаних кубі-

тів уразливий до атаки пасивного перехоплення декількох зловмисників не більше, ніж до атаки одного. Декі-

лька зловмисників не одержують ніяких переваг, проводячи послідовно спочатку операції переплутування своїх 

зондів з передаваним кубітом на шляху Боб   Аліса, а потім виконуючи вимірювання над складеною систе-
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мою "передаваний кубіт – зонди" на зворотному шляху. Звідси випливає, що у випадку, коли зловмисники мо-

жуть домовитися між собою, кращою стратегією для них буде проводити одну атаку, а потім ділитися отрима-

ною інформацією. Звідси випливає також, що розроблений раніше в роботах автора метод підсилення стійкості 

пінг-понг протоколів [10] дозволить підсилити стійкість протоколу з парами переплутаних кубітів не тільки у 

випадку атаки одного зловмисника, але й у випадку атаки довільної їхньої кількості. 
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Анотація. Цифрові сертифікати є спільною основою для встановлення довіри між взаємодіючими су-

б'єктами в Інтернеті. Вони стають все більш важливими для захисту додатків інтернет речей. Кожен кінце-

вий пристрій можна розглядати, як додаткову можливість для атаки. Для безпечного функціонування інтер-

нет речей необхідно забезпечити відповідні повідомлення високим ступенем цілісності, безпечним зв'язком і 

взаємною автентифікацією в всесвітній мережі Інтернет.  

 

Інтернет речей (IoT) дозволяє пристроям, іноді з живленням від батарейок, обмеженою продуктивності, 

підключатися один до одного і спілкуватися. Занадто часто пристрої IoT стають жертвами кібератак, і настав 

час комплексно розглянути безпеку інтернету речей.  

IoT-використовується на часі в різноманітних сферах: 

 Розумне місто; 

 Розумний будинок; 

 IoT-пристрої в агрокультурі; 

 Інтернет речі у промисловості; 

 IoT в ритейлі; 

 Інтернет речей у сфері охорони здоров’я; 

 Розумні автомобілі; 

 Пристрої, які носять на собі; 

 Інтернет речей та канал постачання; 

 IoT-технології в енергетиці. 

Згідно звіту компанії по автоматизації і безпеки Infoblox, пристрої інтернету речей (IoT), а також пер-

сональні пристрої, такі як ноутбуки і т. п., представляють серйозну загрозу для корпоративних мереж. В даному 

звіті також зазначається, що підключення до корпоративних мереж, пристроїв ІоТ може становите близько 50 

відсотків.  Відповідно до зазначеного звіту такі пристрої легко виявляються зловмисникам у всесвітній мережі 

через пошукові системи для підключених до Інтернету пристроїв, таких як Shodan. За допомогою цих ресурсів 

навіть зловмисники низького рівня можуть легко ідентифікувати величезну кількість пристроїв в корпоратив-

них мережах, які можуть бути схильні до вразливостей. 

В аналітичній компанії International Data Corporation (IDC) оцінили обсяг світового ринку IoT в $ 646 

млрд за підсумками 2018 року, а також відмічена стрімка тенденція зростання до 1,3 трлн доларів у 2019 році.  

Оцінюючи перспективи розвитку в кількісних показниках Інтернету речей ( Рис.1)  по числу підключе-

них пристроїв в цілому на підставі різних прогнозів. Так, до 2020 року, на думку аналітиків Gartner число підк-

лючень досягне 21 млрд. Штук, а на думку Intel - 200 млрд. 

Значний розвиток ІоТ приніс і збільшення можливостей для хакерських атак. Mozilla опублікувала по-

вну версію свого довгоочікуваного звіту про здоров'я в Інтернеті за 2018 рік в якому наводиться підтвердження 

цього.  У грудні 2017 року троє молодих людей визнали себе винними в федеральному суді США за створення 

в 2016 році шкідливого програмного забезпечення  під назвою Mirai. Глобальний вплив був надзвичайним: 

шкідливе програмне забезпечення отримало повний контроль над незліченною кількістю веб-камер, радіонянь 

та інших пристроїв, які зберігали налаштування за замовчуванням для імен користувачів і паролів. Шкідлива 

програма, організувавши ці глобальні обчислювальні ресурси, здійснила цілеспрямовані DDoS-атаки, щоб 

зруйнувати сайти і мережі по всьому світу. 

Виникнення IoT значно вплинуло на організацію і створення інфраструктури відкритих ключів (PKI).  

У листопаді 2018 року компанія DataArt, що спеціалізується на аутсорсингу розробки ПО в таких обла-

стях, як інтернет-додатки, корпоративні бази даних і інструменти промислової автоматизації, представила про-

гноз щодо розвитку ринку інтернету речей в 2019 році. 

За словами експертів, колись IoT був нішовою технологією для стартапів, а тепер на її основі будують 

бізнес корпорації з оборотом в мільйони доларів. IoT вже змінив життя багатьох людей, а 2019 рік має стати 

mailto:tolupa@i.ua
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періодом значних змін у цій галузі. IoT-фахівці DataArt назвали основні тенденції і проблеми, які будуть на ри-

нку інтернету речей в 2019 році. Однією із основних проблем, що стоять перед впровадженням інтернет речей, 

є кібербезпека.  

 

 
Рис.1 Оцінка перспектив Інтернету речей по числу підключених 

IoT має дві вимоги: довіру та контроль. Технології PKI достатньо успішно виконують такі завдання в 

великомасштабних системах, таких як глобальна платіжна мережа. Колись PKI використовувався для багатьох 

цілей і зіграв важливу роль в розробці електронних підписів в кінці 1990-х років. Сьогодні PKI є основою на-

дійної всесвітньої павутини. В основі PKI лежить ідея парних ключів: відкритого і закритого ключів. 

За своєю суттю PKI - це набір служб і сервісів для видання, зберігання, перевірки, зупинення дії, поно-

влення і відкликання цифрового сертифікату відкритого ключа підпису.  

Найбільшими світовими постачальниками рішень для PKI є UniCERT, Entrust, SafeNet і RSA. Існує чи-

мало і відкритих продуктів для цього ринку. Практично вся інфраструктура PKI заснована на стандарті X.509. 

Дослідження Ponemon / Thales «Дослідження світових тенденцій PKI 2018 року» показало, що 44 відсо-

тки організацій використовують IoT в якості рушійної сили в освоєнні програм, які підтримують інфраструкту-

ру відкритих ключів (PKI). 

Шифрування - це основний метод захисту даних які зберігаються та передаються. IoT виробляє і спо-

живає велику кількість даних, тому шифрування стає частиною всієї системи. PKI - це спосіб управління шиф-

руванням на основі відкритих ключів і цифрового підпису.  

Будь-яке підключення пристрою до Інтернету повинно використовувати PKI і шифрування для забез-

печення: 

 безпечної комунікації; 

 цілісності та конфіденційності даних; 

 цілісності програмного забезпечення, використовуваного самим пристроєм; 

Власник завжди має зберігати від сторонніх  секреті секретний ключ, але відповідний відкритий ключ 

використовується спільно, щоб забезпечити безпечне з'єднання. PKI лежить в основі багатьох безпечних проце-

сів, у тому числі зашифрованих інтернет-з'єднань, що використовують протокол SSL/TLS. 

Крім того PKI вимагає цифрових сертифікатів для ідентифікації учасників в системі - вони повинні бу-

ти випущені довіреним центром сертифікації, від якого залежить вся цілісність процесу. 

Цифрові сертифікати є спільною основою для встановлення довіри між взаємодіючими об'єктами, як в 

Інтернеті, так і в приватних мережах. Вони стають все більш важливими для забезпечення безпеки IoT. І оскі-

льки IoT дуже швидко розповсюджуються, жодна компанія не може не враховувати величезні ризики безпеки, 

пов'язані з безліччю можливих слабких місць інфраструктури. 
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Анотація. Розглядаються криві Едвардса, що мають порядок 4n, де n – велике просте число. Наведе-

ний опис розбиття групи точок кривої Едварда на суміжні класи за підгрупою М порядку чотири та підгрупою 

Н максимального простого порядку n. Показано, що будь-яка точка групи точок кривої Едвардса однозначно 

визначається її місцезнаходженням у суміжних класах за підгрупами М та Н. З урахуванням структури групи 

точок кривої Едвардса за суміжними класами М та Н запропонований метод розв’язку задачі дискретного 

логарифмування. 

Ключові слова: Крива Едвардса, група точок кривої Едвардса, суміжний клас за підгрупою, задача 

дискретного логарифмування. 

 

Еліптичні криві в формі Едвардса (криві Едвардса) все більше вивчаються криптографами світу щодо 

можливості їх використання для побудови сучасних асиметричних криптографічних систем [1]. Використання 

цих кривих має переваги перед класичними еліптичними кривими такі як краща швидкодія та зручність вико-

нання операції додавання точок [2]. 

Знання структури групи точок кривих Едвардса має важливе значення для проведення криптографічно-

го аналізу щодо перевірки стійкості асиметричних систем, що побудовані на основі цих кривих.  

Застосування кривих Едвардса як заміна класичних еліптичних кривих для побудови систем цифрового 

підпису є на сьогодні перспективним напрямком для розробки стандартів як національних так і міжнародних. 

Стійкість цифрового підпису на еліптичних кривих базується на важкорозв’язуваності задачі дискрет-

ного логарифмування (DLP) [4], а криві Едвардса є ізоморфними класичним еліптичним кривим [3].  Саме пер-

спектива використання кривих Едвардса для побудови нових стандартів цифрового підпису робить актуальним 

питання криптографічного аналізу таких систем. Серед атак на криптосистеми цифрового підпису, що базують-

ся на задачі DLP, особливе місце займають так звані спеціальні атаки – такі, що використовують особливості 

самої циклічної групи, в якій розглядається задача. Криві Едвардса, в яких порядок дорівнює 4n, де n – велике 

просте число на сьогодні розглядаються як найбільш перспективні для побудови криптосистем цифрового 

підпису. Надалі будемо розглядати саме такі криві. 

Тому, при побудові криптосистеми цифрового підпису на кривих Едвардса має важливе значення 

структура відповідної групи точок кривої Едвардса та її певні особливості. 

Крива Едвардса над простим полем pF , де 2p  [1] це множина точок (x, y), що задається рівністю 

                     ,1:
2222

ydxyxE   
*

pFd  , pQd  .                                                    (1)                                   

Для множини точок кривої Едвардса задається операція додавання, відносно якої зазначена множина 

точок буде циклічною абелевою групою, що породжується деякою точкою EyxG  ),( , pFx , pFy  : 

 GE  [3].  

Правила додавання точок кривої Едвардса задаються формулою (2) 

ESR  , , ),( 11 yxR  , ),( 22 yxS  : 
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yxyx ,                                     (2)  

де 01 2121  yyxdx , 01 2121  yyxdx , 
*

2121 ,,, pFyyxx  . 

У групі точок кривої Едвардса E порядку 4n існує єдина підгрупа точок М порядку 4 та єдина підгрупа 

точок Н максимального простого порядку n [3]. 

Згідно із відомих положень теорії груп, будь-яка скінченна група відносно нетривіальної підгрупи 

розбивається на суміжні класи за підгрупою, що не перетинаються [5]. 

Звідси випливає, що за підгрупами М та Н група точок кривої Едвардса Е порядку 4n розбивається на 

суміжні класи, що не перетинаються: 

                                ))1(()...8()4( MGnMGMGME                                                (3) 

                                    )3()2()( HnGHnGHnGHE                                                     (4)    
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З (3) та (4) випливає, що будь-яка точка групи точок кривої Едвардса Е буде належати одночасно двом 

суміжним класам за підгрупою порядку М та підгрупою Н. 

Використовуючи розбиття точок групи точок кривої Едвардса відповідно виразам (3) та (4) за 

суміжними класами структуру групи точок кривої Едвардса Е за підгрупами М та Н можна схематично пред-

ставити таблицею, де рядки є суміжними класами за підгрупою М, а стовпці є суміжними класами за підгрупою 

Н: 

 nG+H 2nG+H 3nG+H H 

M nG 2nG 3nG O 

4G+М 4G+nG 4G+2nG 4G+3nG 4G 

8G+М 8G+nG 8G+2nG 8G+3nG 8G 

… … … … … 

(n-1)G+М 4(n-1)G+nG 4(n-1)G+2nG 4(n-1)G+3nG (n-1)G 

Згідно наведеної таблиці структури групи точок Е кривої Едвардса за суміжними класами будь-яка 

точка групи Е буде знаходитися в одному з чотирьох суміжних класів за підгрупою М та в одному з n суміжних 

класів за підгрупою Н. 

Згідно з цією таблицею будь-які точки Р і Q групи точок кривої Едвардса Е можна представити у ви-

гляді: 

jGinGQ 4 ,                                                                          (5) 

                 vGunGP 4 ,                                                                          (6) 

де 3,0, ui , )1(,0,  nvj . 

Задача дискретного логарифмування в групі точок еліптичної кривої у формі Едвардса Е полягає в 

знаходженні такого числа k, що задовольняє рівність: 

kQP  ,                                                                                 (7) 

де EQP ,  – відомі точки і  QP . 

З (5), (6) та (7) отримуємо наступну рівність  

).4(4 jGinGkvGunG   

Звідси випливає, що 

)4(mod44 nkjkinvun  , 

або 

)4(mod)4)(4(
1

njinvunk


 .                                                          (8) 

Для знаходження чисел i та u необхідно зробити не більше 3 кроків, якщо використати критерій ділен-

ня точки кривої Едвардса на 4 [3]. 

Розглянемо це на прикладі точки Р. 

1. Якщо точка vGunGP 4  ділиться на 4, то 0u . 

2. Якщо точка nGvGunGP  41  ділиться на 4, то 3u . 

3. Якщо точка nGvGunGP 242   ділиться на 4, то 2u . 

4. Інакше, 1u . 

Звідси випливає, що для відомих Р і Q задача визначення невідомого параметра k зводиться до обчис-

лення параметрів j та v. 

Таким чином, задача обчислення невідомих параметрів j та v зводиться до задачі знаходження 

суміжних класів за підгрупою М, де, відповідно, знаходяться точки vG  та jG . 

Висновки. Задача DLP в групі точок кривої Едвардса Е порядку 4n зводиться до використання струк-

тури групи Е за суміжними класами за підгрупами порядку 4 та максимального простого порядку n,  враховую-

чи те, що група Е є циклічною. Використовуючи місцезнаходження точок кривої Едвардса за суміжними класа-

ми за підгрупами порядку 4 та максимального простого порядку n та формулу (8) можна розв’язати задачу DLP 

з використанням особливостей групи Е.   
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Анотація. Атака «злий двійник» (англ. Evil twin) - різновид фішингу, що застосовується в бездротових 

комп'ютерних мережах. Атакуючий створює копію бездротової точки доступу, що знаходиться в радіусі 

прийому користувача, тим самим підміняє оригінальну точку доступу двійником, до якого підключається ко-

ристувач, відкриваючи зловмисникові можливість доступу до конфіденційної інформації. Розглянуто основні 

проблеми безпеки WPA2 Enterprise мереж та наведені результати атаки «Злого двійника» на таку мережу. 

Ключові слова: автентифікація, мережі, wi-fi. 
 

На даний момент дуже гостро стоїть проблема безпеки wi-fi мереж, технологія WPA2, що зараз вико-

ристовується в абсолютній більшості мереж, була розроблена 14 років тому, через це сьогоднішні обчислюва-

льні можливості значно полегшують несанкціонований доступ до wi-fi мережі. Навіть корпоративний стандарт 

WPA2 Enterprise має свої вразливості. В цій роботі буде розглянуто атаку “Злий двійник” на WPA2 Enterprise 

мережу. 

Реалізувати атаку «злий двійник» може будь-яка людина, що має достатні знання і відповідне облад-

нання, наприклад, ноутбук з Wi-Fi мережним адаптером, що підтримує режим точки доступу. При сучасному 

розвитку технологій багато бездротові адаптери підтримують даний режим. 

Evil-Twin  - це різновид фішинга, вживаний в бездротових комп'ютерних мережах. Атакуючий створює 

копію бездротової точки доступу, що знаходиться в радіусі прийому користувача, тим самим підміняє оригіна-

льну точку доступу двійником, до якого підключається користувач, відкриваючи зловмисникові можливість 

доступу до конфіденційної інформації. 

WPA2 Enterprise – це набір протоколів для безпечного спілкування в бездротовій локальній мережі та 

став важливим компонентом практично для кожного підприємства. Структура базується на трьох різних об'єк-

тах: користувацькому пристрої, який здійснює бездротовий зв'язок (supplicant); бездротова точка доступу (ауте-

нтифікатор); сервер, який зберігає облікові дані користувачів (сервер аутентифікації). Кожен користувач надає 

персоналізовані облікові дані для автентифікації в мережі, і автентифікація може відбуватися за допомогою 

різних протоколів. Успішне з'єднання забезпечує секретність, цілісність та взаємну автентифікацію трафіку 

бездротового зв'язку між supplicant та аутентифікатором. 

Зловмисник перехоплює інтернет-трафік за допомогою підробленої точки бездротового доступу. Кори-

стувачам веб-сайту може бути запропоновано увійти до сервера зловмисника, запропонувавши ввести конфіде-

нційну інформацію, таку як імена користувачів і паролі. Часто користувачі не підозрюють, що їх обманули, до 

моменту використання вкрадених даних зловмисником. 

Коли користувачі входять до незабезпеченого (не HTTPS) банку або облікового запису електронної 

пошти, зловмисник перехоплює транзакцію, оскільки вона надсилається через їх обладнання. Зловмисник та-

кож може підключатися до інших мереж, пов'язаних з обліковими даними користувачів. 

Важливою проблемою є те, що supplicant можуть підключатися до бездротової мережі підприємства 

навіть без встановлення правильного профілю мережі. Часто буває, що користувачі вводять свої корпоративні 

облікові дані на персональні пристрої, вибирають SSID корпоративної мережі, а потім eксперементують з кон-

фігурацією мережі, доки вони не підключаються, наказують своїм пристроям пропустити перевірку сертифіка-

тів (варіант, доступний практично у всіх операційних системах) . Згідно з нещодавнім опитуванням серед сту-

дентів у науково-дослідному університеті в Росії, більш ніж 40% учасників поводяться саме так [1]. Анекдоти-

чні факти свідчать, що ми вважаємо, що для багатьох установ, включаючи нашу, частка постачальників, які 

пропускають перевірку сертифікатів, набагато вищі. 

Підроблені точки доступу налаштовуються шляхом налаштування бездротової карти як точки доступу 

(відомої як HostAP). Їх важко простежити, оскільки їх можна відключити миттєво. Фальшивій точці доступу 

може бути наданий той самий SSID та BSSID, що і сусідній мережа WI-FI. Злий близнюк може бути налашто-

ваний на передачу інтернет-трафіку до законної точки доступу під час спостереження за з'єднанням жертви, або 

він просто може сказати, що система тимчасово недоступна після отримання імені та пароля. 

Особисті пристрої повинні бути належним чином налаштовані перед підключенням до бездротової ме-

режі підприємства, дуже часто це практично не відбувається. Замість того, щоб звинувачувати користувачів та / 

або організації та відхилити цей факт як погану практику, яку слід уникати, це питання має розглядатися як 

реальність, і ми повинні розуміти його наслідки. 

Виявити, а тим більше запротоколювати факт розкрадання інформації вкрай складно. Проте, бездротові 

мережі набувають все більшої і більшої популярності, тому незабаром загроза від такого роду атак може стати 

цілком реальною. Атакуючи відкриту бездротову мережу цим способом не потрібно попередньо зламувати за-

хищену мережу з метою отримання пароля. 

mailto:aafesenko88@gmail.com
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WPA2 - це великий набір протоколів. Ми зосередимося лише на найчастіш використовуваних конфігу-

раціях для аутентифікації в корпоративних мережах. 

Протоколи автентифікації Enterprise WPA2 - це EAP-TLS, EAP-TTLS та PEAP. В облікових даних ко-

ристувача EAP-TLS містяться пара приватних відкритих ключів та сертифікат, що зв'язує ідентифікацію корис-

тувача з цим відкритим ключем. Якщо організація може дозволити розгортати EAP-TLS і забезпечити її вико-

ристання на всіх клієнтських пристроях, то питання, що розглядаються в цій роботі, не є релевантними. Це по-

в'язано з тим, що за допомогою EAP-TLS supplicant підтверджує знання приватного ключа і не надсилає ніякого 

пароля чи токену, таким чином атака “Злого двійника” не може здобути будь-яку інформацію. З іншого боку, 

розгортання EAP-TLS у великій організації є складним і дорогим через проблеми, пов'язані з управлінням клю-

чами та сертифікатами для Supplicants. Нижче ми розглянемо лише організації, засновані на EAP-TTLS або 

PEAP, і такі, що облікові дані користувача складаються з пари username-password.  

Коли Supplicant ініціював виконання протоколу автентифікації, фактична передача матеріалу обліково-

го запису до сервера автентифікації може або відбутися, або ні,  залежно від того, чи постачальник підтвердить 

сертифікат, отриманий наприкінці етапу 1. Детально, можливі результати виконання протоколу автентифікації 

можна розділити на: 

A. Supplicant не підтверджує сертифікат, отже, він припиняє виконання, не надсилаючи жодної інфор-

мації. 

B. Постачальник підтверджує сертифікат, надсилає інформацію про посвідчення в тунелі TLS, але при-

пиняє виконання без автентифікації на сервері. 

C. Постачальник завершує як Фазу 1, так і Фазу 2 успішно. 

Ми вважатимемо атаку успішною, коли результат буде або B, або C. У цих випадках зловмисник міг 

отримати пароль або хеш пароля, залежно від конфігурації протоколу та постачальника. Звичайно, якщо злов-

мисник отримав лише хеш пароля, зловмисник повинен буде виконати ще оди підбір. Чи зможе атакуючий дій-

сно отримати пароль, залежить від самого пароля, від стратегії підбору і від кількості обчислювальних ресурсів, 

присвячених підбору [2]. Однак я вважаю, що песимістична точка зору є більш доцільною для цього аналізу та 

вирішив вважати атаку успішною, навіть якщо зловмисник отримав лише хеш пароля. 

Якщо просто розмістити “Злого двійника” в людному місці неподалік, але поза зоною дії нашої цільо-

вої мережі, можливо отримати дані для входу біль ніж від 30% користувачів [3].  

Ми можемо визначити лише два технічні контрзаходи, які можуть бути зроблені в короткостроковій 

перспективі для пом'якшення ризиків, описаних у попередніх розділах. По-перше, багатофакторна автентифіка-

ція повинна використовуватись для корпоративних послуг. По-друге, політика паролів повинна дозволяти лише 

паролі, які забезпечують сильний опір атакам підбору в автономному режимі. Неможливо переконатись, що 

логіни і паролі supplicant не попадуть до зловмисників, якщо навмисно не налаштовувати пристрої співробітни-

ків перед підключенням до мережі. 

Яким би надійним не було шифрування паролю, що відправляється відкритим каналом зі зростанням 

обчислювальних потужностей комп’ютерів та використанням хмарних обчислень його все одно можна зламати 

за не занадто довгий час. Тому найбільш надійним і довгостроковім вирішенням цієї проблеми буде викорис-

тання доведення з нульовим пізнанням(zero knowledge proof) для протоколу автентифікації. 

Доведення з нульовим пізнанням це метод доведення однією стороною іншій, що сторона володіє пев-

ною інформацією без розкриття будь-чого іншого окрім факту володіння інформацією. 

Доведення з нульовим пізнанням повинно мати три властивості: 

1. Повнота: сторона що володіє необхідною інформацією і чесно доводить (послідовно діє за протоколом) 

завжди переконає чесного перевіряльника. 

2. Правильність: імовірність того, що сторона яка не володіє інформацією і доводить не діючи за прото-

колом не може переконати чесного перевіряльника, що володіє інформацією, або ймовірність цього дуже мала. 

3. Нульове пізнання: якщо той хто доводить володіє інформацією, жоден перевіряльник що не діє за про-

токолом не може дізнатись щось окрім факту володіння інформацією. 

Отже, було проведено аналіз стандарту IEEE 802.11i. Підсумовуючи, варто відзначити, що хоч WPA2 і 

був розроблений як довгострокове рішення проблем безпеки WI-FI мереж він не пройшов випробовування ча-

сом, так як сучасні обчислювальні системи з легкістю справляються із зламом паролю. Майже будь хто викори-

стовуючи загальнодоступні інструменти може здійснити успішну атаку на WI-FI мережу. Саме тому стандарти 

безпеки WI-FI мереж терміново потребують покращення. 
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Анотація. Запропоновано удосконалення нового загального підходу до проблеми експертизи цілісності 

цифрових зображень, заснованого на аналізі взаємного розташування ортонормованих лексикографічно дода-

тних сингулярних векторів, що відповідають максимальному сингулярному числу, а також нормованого век-

тора сингулярних чисел блоків, отриманих при стандартному розбитті матриці зображення. Основними ма-

тематичними інструментами є матричний аналіз та теорія збурень. Метою удосконалення підходу є забезпе-

чення високої ефективності розроблених на його основі методів виявлення порушень цілісності зображень. 

Ключові слова: цифрове зображення, порушення цілісності, сингулярні числа, сингулярні вектори бло-

ку, n-оптимальний вектор. 

 

Забезпечення інформаційної безпеки в усіх сферах людської діяльності сьогодні стає однією з основних 

задач для можливості розвитку суспільства в цілому. Сучасний стан інформаційних технологій надає практично 

необмежені можливості для несанкціонованих, іноді протиправних дій зацікавленим особам над інформацій-

ними, зокрема, цифровими контентами. Навмисні неавторизовані зміни, наприклад, цифрових зображень (ЦЗ), 

які розглядаються далі, можуть привести до непоправних наслідків при їх використанні в пресі, судових розслі-

дуваннях і т.і. В силу цього актуальною зараз є проблема забезпечення ефективної перевірки цілісності цифро-

вих контентів, зокрема ЦЗ, шляхом розробки нових методів, що базуються на принципово нових ідеях, оскільки 

існуючі методи з тих чи інших причин не є задовільними [1-3].    

Основи нового перспективного загального підходу до організації перевірки цілісності ЦЗ нещодавно 

були запропоновані в [4,5], але цей підхід вимагає подальшого розвитку, удосконалення, що є метою даної ро-

боти. 

Нехай F  -  nn матриця ЦЗ, яка зазнала стандартне розбиття [6] на  ll блоки, що не перетинають-

ся, а В – довільний з отриманих блоків. Побудуємо для В нормальне сингулярне розкладання [4]:   

 

                                                                              TVUB  ,                                                                                 

(1) 

 

де V,U - ортогональні ll  -матриці, стовпці яких lu,...,u1  
і lv,...,v1 – відповідно ліві і праві лексикографічно 

додатні сингулярні вектори (СНВ) B ,  l,...,diag  1 ,  01  l...  - сингулярні числа (СНЧ) B . 

Основою підходу, запропонованого в [4,5], було встановлене для блоків оригінального ЦЗ співвідно-

шення: 

 

                                                                              ,u1   ,v1  1e,nO ,                                                                      

(2) 

 

де ,u1  1v  - відповідно лівий і правий СНВ  ll блоку B , що відповідають його максимальному СНЧ 1 ; 

 , при цьому   
T

l,...,, 21
lR  - вектор, складений з l  СНЧ B ,   lTO Rl,...,l,ln  111  - 

n-оптимальний вектор  простору lR ,   0011 ,...,,e lR  - перший вектор стандартного базису lR . 

Співвідношення (2) було отримано з встановлених в [4,5] наближених рівностей для блоків оригіналь-

ного ЦЗ: 

                                                                               Onv 1 , Onu 1 , 1e .                                                                          

(3) 

 

Для симетричної невід’ємної матриці TBB  з урахуванням (1) має місце співвідношення:  

         

   TTTTT UUVUVUBB 2 , 

 

яке представляє собою нормальне спектральне розкладання TBB , що співпадає в силу властивостей матриці 
TBB  з її нормальним сингулярним розкладанням, що визначається однозначно. При цьому власні значення 

mailto:Onu_metal@ukr.net
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матриці TBB  дорівнюють її сингулярним числам і визначаються квадратами СНЧ B , а ліві СНВ B  - ортонор-

мовані лексикографічно додатні власні вектори TBB ,  що співпадають з її лівими, правими СНВ. 

Розглянемо вектор  

TT BBBB
 , 

 

де          
T

l

TT
l

TT

BB
,...,,BB,...,BB,BBT

22
2

2
121

lR . Покажемо, що  вектор 

 

має значну перевагу в 

порівнянні з  . Одним з базисних положень підходу, що розглядається, є близькість векторів   і 1e , яка 

визначається малим значенням кута   ,e1  
між ними (3):   01  ,e . Порівняємо кути, що утворюють 

 

і   з 

вектором 1e .  

Скалярний добуток  1e,  векторів   і 1e  визначається відповідно до формули: 

 
22

2
2

1

1
1

l...

e,




 , звідки з врахуванням нормованості вектора   отримуємо: 

                                                            
22

2
2

1

1

l...

cos




 ,                                                                       

(4) 

де   ,e1 .  В той же час:  
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звідки 

                                                           
44

2
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2
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l...
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 ,                                                                         

(5) 

де 






  ,e1 .   

Піднесемо праві частини (4) і (5) у квадрат і розглянемо значення, зворотні до отриманих: 
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(6) 
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(7) 

 

Враховуючи, що 1  - це максимальне СНЧ блоку В, порівнюючи праві частини (6) і (7), отримуємо:  
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тобто  
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, 

 

що означає, що  coscos , а  .                                                           

Остання нерівність дозволяє уточнити співвідношення (2). Для оригінального ЦЗ має місце співвідно-

шення: 
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  ,u1 





  ,v1  1e,nO .                                                                 

(8) 

 

Висновок. Оскільки наближена рівність в (8) досягається з меншою похибкою, чим в (2), це необхідно 

приведе до підвищення ефективності методів виявлення порушення цілісності цифрових контентів, заснованих 

на (8), у порівнянні з методами, заснованими на (2) [5], що говорить про удосконалення загального підходу, 

запропонованого в [4,5]. 
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Анотація. В даному дослідженні вивчалась можливість використання принципів моделювання атак 

для аналізу подій інформаційної безпеки в реальному масштабі часу. Для побудови моделей використано набір 

стандартів розроблених NIST та доповнених національними нормативними документами в сфері технічного 

захисту інформації. Було створено єдине, узгоджене сховище даних, що піддається оновленню і є необхідним 

для побудови і аналізу сценаріїв атак у вигляді графів або дерев атак. 

Ключові слова: дерева рішень, кібербезпека, моделювання, управління подіями кібербезпеки. 

У зв'язку з швидким розвитком інформаційних технологій задача аналізу захищеності інформаційних 

систем стає все більш актуальною. Високий рівень уваги до цієї задачі пояснюється тим, що аналіз захищеності 

інформаційних систем виконується на різних етапах їх життєвого циклу, і потребує обробки значних об’ємів 

неструктурованих даних в умовах невизначеності та дефіциту часу.  

Не дивлячись на той факт, що підходи до автоматизованого аналізу рівня захищеності програмно-

апаратних складових інформаційних систем є відносно добре вивченими, в даний час велика кількість дослі-

джень в галузі систем управління інформацією і подіями інформаційної безпеки присвячена дослідженням в 

галузі оцінки захищеності за допомогою моделей атак на основі дерев атак. Дерева атак (attack trees), як метод 

аналізу інформаційних систем використовується достатньо давно, їх також називають деревами ризиків (risk 

trees) [1-3]. Вперше така модель була запропонована в 1999 році Шнейдером, дерева атак представляли собою 

концептуальні діаграми, що описують загрози в системі і можливі атаки направлені на їх реалізацію. Однак, 

вона не може бути використана, оскільки не дозволяє врахувати рішення, що мають різну ймовірність реаліза-

ції, не забезпечує вибір наступного етапу на основі попереднього та можливість динамічного моделювання [1]. 

Виходячи з зазначеного актуальним напрямком досліджень є способи формування дерев атак таким чином, щоб 

задачі оновлення і аналізу елементів дерева вирішувались максимально просто та швидко. 

В даному дослідженні вивчалась можливість використання принципів моделювання атак для аналізу 

подій інформаційної безпеки в реальному масштабі часу. В якості базису для побудови моделей (об’єкту захис-

ту, порушника, атак, вразливостей і т.п.) використовували набір стандартів розроблених NIST та доповнених 

національними нормативними документами в сфері технічного захисту інформації. На цій основі створювалось 

єдине, узгоджене сховище даних, що піддається оновленню і є необхідним для побудови і аналізу сценаріїв атак 

у вигляді графів або дерев атак.  

Додавання потенційної атаки в граф виконували за умови: коли система, що захищається має вразливо-

сті (умова повністю визначається властивостями системи); реалізація фаз атаки дозволяє порушнику рухатись в 

напрямку досягнення цілі.  

На етапі підготовки даних для побудови дерева для кожної кінцевої системи будується трьох вимірна 

матриця (клас атаки: вразливість: властивість (інформації/системи), що може бути порушена). Загальний список 

вразливостей формували на основі даних про відомі вразливості програмно-апаратного забезпечення кінцевої 

системи, зокрема бази вразливостей NVD. Формування моделей порушника виконували на основі даних про 

його цілі, можливі точки доступу до інформаційної системи, кваліфікацію.  

Отримані в процесі моделювання результати дозволять зробити висновок, що застосований підхід до 

моделювання атак в режимах близьких до реального часу є достатньо перспективним та потребує подальших 

досліджень. 
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Аннотация: Показана возможность создания генераторов случайных чисел на основе кремниевых фо-

тоэлектронных умножителей. Оптимизированы параметры кремниевого фотоэлектронного умножителя для 

получения c его помощью случайных числовых последовательностей высокого качества. 
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Все чаще защита информации, передаваемой по оптическому волокну, обеспечивается методами кван-

товой криптографии [1]. Практически каждый алгоритм шифрования использует случайные числа. В классиче-

ской криптографии случайные числа используются в качестве секретных ключей в алгоритмах симметричного 

шифрования, для генерации паролей и PIN-кодов различных пластиковых карт, а также в системах разграниче-

ния доступа [2]. 

В настоящее время для численного моделирования случайных процессов используются генераторы 

случайных чисел двух типов. В основу работы первого положены алгоритмы генерации псевдослучайных чис-

ловых последовательностей. Второй тип генераторов основан на использовании физических источников шумо-

вых или хаотических процессов.  

Первый тип генераторов не позволяет получать истинно случайные числовые последовательности в 

связи с тем, что такие генераторы используют детерминированные компьютерные алгоритмы. В силу того, что 

такие числовые последовательности могут иметь свойство периодичности, то они могут быть предсказанными. 

Для формирования истинно случайной числовой последовательности применяют генераторы второго типа. По-

этому разработка и создание достаточно простых в реализации генераторов случайных числовых последова-

тельностей на базе источников шумовых процессов является актуальной задачей. 

В последние годы появились публикации [3,4], в которых для генерации действительно случайных 

числовых последовательностей были использованы источники, работающие на основе квантовых процессов. 

Однако в таком генераторе также требуется обеспечивать достаточно высокую стабильность напряжения пита-

ния и температурных режимов работы лавинного фотодиода. Необходимо отметить, что наличие послеимпуль-

сов и эффекта мертвого времени в лавинных фотодиодах приводят к появлению корреляций между импульсами 

этих фотоприёмников [4], что не позволяет получить случайную числовую последовательность высокого каче-

ства.  

Для устранения влияния послеимпульсов и эффекта мертвого времени на генерацию случайных чисел в 

работе [4] были использованы матричные лавинные фотоприемники – кремниевые фотоэлектронные умножи-

тели (Si-ФЭУ). Отметим, что Si-ФЭУ имеют менее сильную зависимость своих характеристик от температуры 

окружающей среды и напряжения питания по сравнению с лавинными фотодиодами [5]. Однако в рассмотрен-

ной работе [4] детально не исследовано влияние на характеристики квантового генератора случайных числовых 

последовательностей таких факторов, как напряжение питания Si-ФЭУ и интенсивность регистрируемого оп-

тического излучения. Это необходимо, поскольку эти факторы могут влиять на качество генерируемой случай-

ной числовой последовательности. 

Поэтому целью данной работы является создание генератора случайных числовых последовательно-

стей на основе Si-ФЭУ и определение влияния напряжения питания, параметров оптического излучения и реги-

стрирующей аппаратуры на качество формирования случайной числовой последовательности. 

В качестве объектов исследования применялись Si-ФЭУ со структурами n+-n-p+ и p+-p-n+, произве-

денные на ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь). 

Для проведения исследований была собрана экспериментальная установка, представляющая собой ге-

нератор случайных числовых последовательностей на основе кремниевого фотоэлектронного умножителя. Зная 

то, что на выходе Si-ФЭУ формируются электрические импульсы с изменяющейся амплитудой случайным об-

разом, то осуществление амплитудной селекции таких импульсов положено в основу создания случайной дво-

ичной числовой последовательности. 

В процессе исследований выполнены измерения зависимости энтропии случайной числовой последо-

вательности H от величины перенапряжения. Из полученных результатов видно, что зависимости H от ΔU 

имеют максимум для всех исследуемых структур Si-ФЭУ. Отметим, что для максимумов зависимостей H от ΔU 

вероятности P(0) ≈ P(1).  

При перенапряжениях, соответствующих максимумам зависимостей H от ΔU и постоянном значении 

энергетической экспозиции W были выполнены исследования зависимости энтропии случайной числовой по-
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следовательности от величины порога амплитудной селекции дискриминатора. Как видно из полученных ре-

зультатов исследования эти зависимости имеют максимумы. 

Также получены зависимости энтропии случайной числовой последовательности от величины энерге-

тической экспозиции оптических импульсов. Данные зависимости были получены при постоянных значениях 

перенапряжения и порога амплитудной селекции, соответствующих максимумам зависимостей. Как следует из 

полученных результатов исследования, эти зависимости имеют максимумы.  

Вместе с этим были проведены исследования для проведения оценки качества случайной последова-

тельности. Проведенная проверка полученных числовых последовательностей по тестам стандарта NIST под-

твердила, что полученные последовательности являются случайными.  

В качестве контрольных были выполнены измерения статистических свойств получаемых числовых 

последовательностей при изменении величины перенапряжений Si-ФЭУ. При этом сохранялась энергетическая 

экспозиция импульсов, соответствующая максимумам зависимостей, и порог амплитудной селекции импуль-

сов, при котором зависимости достигали своего максимума. Значения перенапряжений выбирались по левую и 

правую сторону от максимумов зависимостей H от ΔU. Полученные при этом значения энтропии представлены 

в таблице. Видно, что значения энтропии имели значительное отклонение от единицы, что свидетельствует о 

снижении качества генерируемых числовых последовательностей вплоть до не соответствия стандарту NIST.  

Таблица  

Характеристики статистических свойств получаемых числовых последовательностей 

Структуры Si-ФЭУ ΔU,В Uп, мВ W, Дж/см
2
 H 

 

n+-n-p+ 

1,0  

100 

 

14,2∙10
-7

 

0,658 

1,5 0,998 

2,0 0,598 

 

p+-p-n+ 

0,2  

110 

 

6,4∙10
-7

 

0,572  

0,5 0,999 

0,8 0,631 

 

Таким образом, результаты исследований показывают, что исследуемые типы Si-ФЭУ могут быть при-

менены для создания генераторов случайных числовых последовательностей, однако при этом необходимо 

осуществлять оптимальный выбор энергетической экспозиции оптических импульсов, величин перенапряже-

ния и порога амплитудной селекции регистрирующей аппаратуры.   

 

Список литературы  

1. Килин, С.Я. Квантовая криптография: идеи и практика / С.Я. Килин; под ред. С.Я. Килин, Д.Б. Хо-

рошко, А.П. Низовцев. – Минск: Белорус.наука, 2007. – 391 с. 

2. Балыгин К.А., Зайцев В.И., Климов А.Н., Кулик С.П.,  

Молотков С.Н. // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017.Т.106 Вып. 7.  С. 451-458. 

3. Барановский  О. К., Горбадей О.Ю., Зеневич А.О. // Приборы и техника эксперимента. 2018. № 1. 

С. 34-38. 

4. Гулаков И.Р., Зеневич А.О. Фотоприемники квантовых систем: монография. Минск: УО ВГКС, 

2012.  

5. Асаёнок М.А., Горбадей О.Ю., Зеневич А.О.// Доклады БГУИР. 2018. № 2. С. 54 - 58. 

 

 



23 

 

УДК 004.056.53 
1
Комарницький О.О. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
1
Київська міська державна адміністрація 

komarnitskiy2012@gmail.com 

 

Анотація. Розглядаються питання забезпечення безпеки інформації, власником якої є громадянське 

суспільство в цілому, що має місце у системах електронної демократії під час прийняття рішень шляхом еле-

ктронного голосування, електронних референдумів або електронних плебісцитів у мережі Інтернет. При цьо-

му є особливість щодо побудови комплексу засобів захисту для таких системах, яка полягає у необхідності 

створення умов, за яких не виникало б підстав для недовіри громадян до безпечного стану їхньої інформації. 

Оскільки довіра базується на можливості перевірки усіх без винятку сумнівних моментів щодо дій з цією інфо-

рмацією, то необхідна відкритість системи для контролю з боку будь-якого представника громадськості без 

обмежень на кількість контролюючих осіб. Показана можливість створення умов для масового контролю усіх 

програмно-апаратних засобів системи таємного голосування, де для серверів підрахунку голосів обрано міні  

комп’ютери під управлінням операційної системи OpenBSD. 

Ключові слова: безпека інформації, електронна демократія, таємне електронне голосування, мережа 

Інтернет, відкритість системи. 

 

У Концепції розвитку електронної демократії в Україні [1], схваленою КМ України (08.11.2017 р. за № 

797-р) на період 2019-20 років заплановано впровадження електронного голосування, а також електронного 

виборчого процесу, електронних референдумів та електронних плебісцитів. Крім того у цій концепції серед 

основних базових принципів вказано на «підвищення рівня довіри людини, громадянина до інструментів елект-

ронної демократії та державних інституцій». Таким чином, розробка пропозицій щодо створення систем таєм-

ного електронного голосування (ТЕГ), які б заслуговували на довіру громадян і в повній мірі задовольняли ви-

могам демократичного суспільства для України є своєчасною актуальною задачею. Відомо, що важливим стри-

муючим фактором під час впровадження ТЕГ є недовіра виборців через невпевненість щодо збереження таєм-

ниці їх голосів і точності підрахунку результатів волевиявлення електронними засобами [2-3]. Також відомо, 

що для подолання недовіри необхідні переконливі методи контролю усіх тих процесів, які викликають сумніви. 

Ще на 52-й сесії Європейської комісії за демократію через право у жовтні 2002 року щодо систем електронного 

голосування було прийнято норму про забезпечення транспарентності в тому розумінні, що потрібно передба-

чати можливість перевірки нормального функціонування систем [4]. Під транспарентністю (прозорістю або 

відкритістю) системи ми розуміємо можливість отримання громадянами інформації про роботу системи в такій 

кількості і якості, яке дозволило б переконатися у відсутності фальсифікацій та інших порушень штатного ре-

жиму роботи. Фактично, тільки відкриті системи можуть претендувати на безсумнівну довіру громадян, оскіль-

ки наявність хоча б однієї закритої для перевірок частини програмно-апаратних засобів системи ТЕГ неодмінно 

буде породжувати підозру у можливих фальсифікаціях і може зруйнувати довіру виборців. Оскільки обмін да-

ними у системах ТЕГ відбувається з використанням загальнодоступних каналів мережі Інтернет, то це поро-

джує сумніви щодо можливого втручання зловмисників у процес передавання та підрахунку голосів виборців. 

Загальновідомо, що всі без винятку сервери в мережі Інтернет необхідно захищати від несанкціонованого дос-

тупу і всіляких атак зловмисників. Слід підкреслити, що вимоги до захисту серверів у системах електронної 

демократії докорінно відрізняються від тих систем, де інформаційні ресурси належать конкретним власникам. 

Оскільки сервери обслуговуються персоналом, який має повний доступ до інформаційних ресурсів, то власники 

змушені самостійно або за допомогою довірених осіб контролювати роботу персоналу, щоб уникнути шкідли-

вих наслідків через можливі помилки або зловмисні дії персоналу. Інформаційні ж ресурси систем електронної 

демократії належать спільноті громадян. Це є причиною труднощів у виборі довірених осіб, оскільки бездоган-

ність контролерів не повинна викликати сумнівів у всіх членів спільноти, а всім, як відомо, догодити неможли-

во. Згідно з принципами демократії вирішення питань повинно здійснюватися з волі більшості, а наявність не-

збіжних інтересів може спровокувати незаконне втручання в роботу сервера, що особливо небезпечно в момен-

ти прийняття відповідальних рішень шляхом голосування на виборах або референдумах. 

Зрозуміло, що в системах ТЕГ найбільші можливості для фальсифікацій та інших зловживань має пер-

сонал, який керує сервером підрахунку голосів. Тому для забезпечення транспарентності треба так контролюва-

ти дії персоналу щодо управління сервером, щоб неможливо було приховати ці дії від контролюючих осіб. Крім 

того, необхідні такі методи контролю, які можна було б застосовувати дистанційно з будь-якого місця, де є дос-

туп до мережі Інтернет.  

Можливості персоналу щодо реалізації загроз інформаційній безпеці голосів виборців в системах ТЕГ 

полягають у наступному: 

- заміна серверного обладнання на таке, у якому передбачено позаштатне втручання в роботу сервера; 
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- модифікація або заміна операційної системи на таку, у якій немає захисту від втручання в роботу при-

кладної програми; 

- модифікація або заміна прикладного програмного забезпечення на таке, у якому додані можливості 

для фальсифікацій та розкриття таємниці голосів. 

У разі, якщо жодна з цих трьох можливостей не буде реалізована, то загрози щодо фальсифікації або 

розкриття таємниці голосів не зможуть бути утворені через те, що у штатних програмно-апаратних засобах сис-

теми ТЕГ закладені можливості для нейтралізації або виявлення усіх загроз такого типу.   

Ефективні і переконливі методи виявлення перелічених небезпечних дій персоналу запропоновані в ро-

боті [5]. Ці методи базуються на тому, що контролююча особа має в своєму розпорядженні таке саме технічне 

обладнання, на якому реалізовано сервер підрахунку голосів. На цьому обладнанні контролююча особа встано-

влює таке саме програмне забезпечення, як на сервері, після чого виконує порівняння усіх файлів на сервері з 

файлами на своєму обладнанні. У разі виявлення розбіжностей виключно у наперед відомих конфігураційних 

файлах, виконується ще ряд контрольних команд на сервері і на своєму обладнанні. Після порівняння результа-

тів виконання цих команд контролююча особа має можливість переконатись в тому, що сервер є штатним. Для 

реалізації такого методу контролю усім користувачам мережі Інтернет надається право доступу на сервер для 

виконання безпечних команд і читання усіх файлів, але без можливості впливу на штатну роботу сервера. Да-

ний метод є простим і переконливим, але можливість його реалізації залежить від архітектури системи ТЕГ. У 

разі централізованої архітектури, за якою була побудована перша в світі діюча на державному рівні естонська 

система ТЕГ [6], практичне застосування цього методу майже неможливе через високу вартість серверного об-

ладнання. Вибір централізованої архітектури примусив естонських розробників збільшити період голосування 

до одного тижня замість 12 годин через неможливість на одному сервері в цей короткий термін обробити пот-

рібну кількість запитів виборців. Цей недолік не дозволяє впроваджувати естонську систему у країнах з біль-

шою кількістю населення. Цього недоліку не існує у системах з децентралізованою архітектурою, яку було за-

пропоновано для ТЕГ в Україні у роботі [7]. За цією архітектурою голоси виборців приймаються і підрахову-

ються на окремих серверах по кожній виборчій дільниці. При цьому фактично зберігається масштаб існуючої 

системи підрахунку голосів. Просто виборчі дільниці доповнюються можливістю дистанційного доступу для 

голосування через мережу Інтернет, а вимоги до серверів для підрахунку голосів спрощуються на стільки, що їх 

можливо реалізувати на комп’ютерах, які мають розміри кредитної картки, а коштують разом з комплектом 

деталей для інсталяції не більше ніж 50 доларів США. Ці комп’ютери мають назву single-board computer (SBC). 

Важливою перевагою використання таких комп’ютерів у системах електронної демократії є надзвичайна прос-

тота виявлення можливої підробки апаратних засобів шляхом очної перевірки. Для нашого експерименту, який 

мав на меті практичне доведення працездатності сервера виборчої дільниці на міні комп’ютері, було обрано 

широко відомий комп’ютер типу Raspberry Pi 3B, річний випуск яких перевищує 10 мільйонів. Цей комп’ютер 

має характерний зовнішній вигляд, що надає змогу будь-якій контролюючій особі незалежно від рівня її квалі-

фікації легко виявити підробку або підміну апаратних засобів.  

З процедурою встановлення операційної системи OpenBSD, яка є сертифікованою в Україні під назвою 

BBOS для систем захисту інформації [8], на  комп’ютер типу Raspberry Pi 3B можна ознайомитись за цим поси-

ланням https://arduino.ua/art78-ystanovka-openbsd-na-raspberry-pi-3-model-b. 

В результаті проведеного експериментального дослідження була практично доведена можливість побу-

дови системи ТЕГ за децентралізованою архітектурою на комп’ютерах типу Raspberry Pi 3B, бо витрати серве-

рного часу на обробку даних одного виборця під час голосування становили близько 5 секунд, що дозволяє 

провести голосування 2500 виборців на одному сервері виборчої дільниці менше ніж за 4 години. Оскільки 

2500 являє собою максимальну кількість виборців на одній дільниці за виборчим законодавством, то враховую-

чі, що не всі виборці будуть голосувати дистанційно, а також відсоток голосуючих ніколи не досягає 100%, то 

існуючого періоду для голосування (12 годин) цілком вистачає. Слід зауважити, що системи ТЕГ за децентралі-

зованою архітектурою легко масштабуються на будь-яку кількість виборців шляхом збільшення серверів вибо-

рчих дільниць. Крім того, практично доведена можливість дистанційної перевірки штатного серверного облад-

нання. Для цього в операційній системі OpenBSD передбачена команда sysctl hw, яка дозволяє отримати цілу 

низку технічних характеристик, включаючи всі основні складові частини сервера. Також перевірена можливість 

контролю програмного забезпечення сервера, включаючи операційну систему шляхом порівняння файлів на 

сервері з файлами на контрольному комп’ютері, а також шляхом виконання контрольних команд операційної 

системи OpenBSD, що на комп’ютері під операційною системою Windows 7 за допомогою програми WinMerge 

за умов швидкості доступу до мережі 30 Mb/s зайняло часу близько двох годин. 

Таким чином, проведене експериментальне дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Показано, що вимоги до захисту серверів у системах електронної демократії докорінно відрізняються 

від тих систем, де інформаційні ресурси належать конкретним власникам. Це потребує необхідності контролю з 

боку громадськості за діями персоналу, якому доручено обслуговування та адміністрування системи ТЕГ.   

2. Доведена можливість побудови систем ТЕГ за децентралізованою архітектурою на міні комп’ютерах 

типу Raspberry Pi 3B, що дозволяє забезпечити простоту та доступність контролю щодо можливої модифікації 

або підміни апаратних засобів, а також забезпечити проведення виборів без збільшення існуючого періоду (12 

годин), який передбачено для проведення голосування, незалежно від загальної кількості виборців, яку можна 

збільшувати шляхом введення додаткових серверів виборчих дільниць. 
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25 

 

3. Доведена можливість дистанційного контролю програмно-апаратних засобів систем ТЕГ з викорис-

танням мережі Інтернет шляхом виконання контрольних команд операційної системи OpenBSD, що дозволяє 

впевнитись у відсутності будь-яких замін або модифікацій у штатних програмно-апаратних засобах, що в свою 

чергу свідчить про відсутність порушень штатного режиму функціонування і є ознакою транспарентності сис-

теми ТЕГ.   
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Анотація. Запропонована методологія оцінки суми ризиків кібербезпеки інформаційної системи 

об’єктів критичної інфраструктури. Отримані результати можуть бути використані при визначенні ризику 

складного проекту (може бути складна інформаційна система), що характеризується наслідками при реаліза-

ції даного проекту і ймовірністю цих наслідків. 

Ключові слова: кібербезпека, ризик, критична інфраструктура, інформаційна система 

 

На сьогоднішній день в галузях, які життєво важливі для критичної інфраструктури широко використову-

ються автоматизовані системи управління технологічними процесами, які включають системи диспетчерського 

управління і збору даних, системи розподіленого управління та інші конфігурації систем управління. 

Ще відносно недавно питання безпеки об'єктів критичної інфраструктури держави вирішувалося по 

двох основних напрямках: захист від несанкціонованого доступу на об'єкт та забезпечення надійного функціо-

нування автоматизованих систем управління технологічним процесом. Однак розвиток та поширення інформа-

ційних технологій, глобалізація інформаційно-телекомунікаційних мереж зумовили появу нового типу загроз 

безпеки об'єктів - злому і порушення режимів функціонування ключових об'єктів інформатизації, які відпові-

дають за управління та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Забезпечення кібербезпеки 

інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури регламентується Законом України «Про основні за-

сади забезпечення кібербезпеки України», який визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у 

кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження дер-

жавних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації 

їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки. У відповідності до даного Закону України кіберзахист – це су-

купність організаційних, правових, інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та техніч-

ного захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, лікві-

дацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем. 

Забезпечення кібербезпеки досягається створенням системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) у від-

повідності до міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 та/або створенням комплексної системи захисту 

інформації (КСЗІ) у відповідності до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах». 

Одним з основних етапів побудови СУІБ, КСЗІ являється створення системи ризик-менеджменту. В си-

стемі ризик-менеджменту процес оцінки ризику є основою та підґрунтям для наукових досліджень в області 

аналізу та вдосконалення існуючих, а також винаходу нових методів оцінки ризику, підвищення точності його 

оцінки, здійснення над ризиками математичних операцій. 

Стейкхолдери інформаційних систем прагнуть звести до мінімуму ризики кібербезпеки, а також мінімі-

зувати витрати на заходи по мінімізації цих ризиків. Економічна доцільність застосування і вибір тих чи інших 

заходів по обробці ризику, включаючи як організаційні, так і технічні, визначається оціночним порівнянням 

вартості таких заходів з максимальною величиною збитків в результаті дії декількох ризиків. Результат оцінки 

суми таких ризиків дають підстави для прийняття рішення щодо прийнятності їх рівня і необхідності чи еконо-

мічної доцільності їх подальшої обробки. Під сумою ризиків будемо розуміти певну величину, що визначається 

збитками у результаті реалізації усіх складових ризиків, і ймовірністю реалізації цих ризиків. Така задача явля-

ється актуальною для визначення ризику складного проекту (може бути складна інформаційна система), що 

характеризується наслідками при реалізації даного проекту і ймовірністю цих наслідків. 

Існуючі підходи до визначення поняття ризиків та методи їх оцінки недостатньо повно описують це 

поняття, не враховують суб’єктивний ризик, що ускладнює коректну його оцінку. Невирішеним залишається 

питання, пов’язане із можливістю розрахунку суми ризиків, що дало би можливість здійснення кількісної оцін-

ки ризику проекту у цілому або вибраного напряму розвитку процесу. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку науки і техніки існує об’єктивне протиріччя між потребою в 

розрахунку суми ризиків та обчисленні комплексного ризику, з одного боку, та відсутністю відповідних мето-

дів розрахунку, з іншого. 

З огляду на викладене вище, тема дослідження присвячена вирішенню важливої науково-прикладної 

проблеми, пов’язаної з розробкою методології оцінки ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів кри-

тичної інфраструктури, орієнтованої на створення відповідних методів розрахунку суми ризиків, є актуальною. 

Існує досить багато понять «ризик». Одне з них визначає ризик R, як ймовірність або можливість p на-

стання випадкової події, що приводить до певних збитків h, і може бути записано у вигляді: 

mailto:sfgonchar@pimee.edu.ua
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R p h  .                                                                                    (1) 

Відповідно до (1) залежність збитків h в результаті настання деякої події від ймовірності p її настання 

можна представити у вигляді: 

 
R

h p
p

 ,  де 0p  .                                                                          (2) 

Нехай, існує n ризиків, де кожен ризик представлений графіком функції (2) і визначається ймовірністю 

настання випадкової події, що приводить до певних збитків (точки 4, 5, 6), рис.1. 

 
Рис. 1. Визначення суми ризиків. 

 

Метод визначення інтегрального ризику передбачає послідовного визначення: максимальних значень 

збитків для кожного ризику; ймовірності виникнення подій, що призводять до максимальних збитків (точки 1, 

2, 3), рис.1; величини сумарних збитків, що не перевищує суму максимальних збитків для кожного з ризиків; 

ймовірність виникнення максимальних збитків, як суми ймовірностей сумісних подій. 

Ризик суми визначається, як добуток величини сумарних збитків і ймовірності їх виникнення. 

Використовуючи отримане значення інтегрального ризику на підставі вираження (2), будуємо графік 

функції, рис. 2. 

 
Рис. 2. Порівняльне оцінювання суми ризиків. 

 

Отримані результати дають можливість визначати величину сумарних збитків і ймовірність їх виник-

нення, а також здійснювати оцінювання інтегрального ризику з метою сприяння прийняттю рішень по його об-

робці. Оцінювання ризику включає в себе порівняння отриманих результатів із заданими критеріями допусти-

мого ризику або допустимих збитків. 

Перевагами даного методу визначення суми ризиків є наочність і простота розрахунків. 

Велику роль при оцінці ризику відіграє те, які потреби індивіда можуть бути задоволені в результаті 

здійснення сприятливого результату і яку загрозу для нього може представляти несприятливий результат. При-

йняття рішень в сфері управління ризиками в значній мірі залежить від відчуття ризику. Доцільність урахуван-

ня суб'єктивного ризику підтверджується дослідженнями, проведеними в [1]. 

Тому, коректна кількісна оцінка повного ризику повинна поєднувати в собі не тільки складову об'єкти-

вного ризику, а й складову суб'єктивного ризику. 

Однак, існуючі методи оцінки ризиків не враховують суб'єктивну складову ризику, що ускладнює ко-

ректну оцінку ризиків.  

Як показують дослідження [2], повний ризик можна представити у вигляді комплексного числа: 

R = r + і m,                                                                                  (3) 

де  r – об’єктивний риск; m – суб’єктивний риск; i = 1 , рис. 3. 

При цьому, модуль комплексного ризику |R| визначає дійсну характеристику повного ризику: 

 
2 2R r m  ,                                                                                (4) 

а, аргумент комплексного ризику: 

m
arctg

r
  ,                                                                                  (5) 

є показником превалювання однієї складової ризику над іншою. 
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Враховуючи що: 

cosr R   ;                                                                                   (6) 

sinm R   ,                                                                                   (7) 

комплексний ризик можна представити в тригонометричної формі: 

 cos sinR R i     ,                                                                           (8) 

і в показовій формі: 
iR R е   .                                                                                     (9) 

 

 
Рис. 3. Зображення ризику на комплексній площині. 

 

Узагальнена методологія, розроблена в даному розділі, базується на методі експертних оцінок і пред-

ставлених вище методах та включає наступні основні етапи: 

- Визначення базових параметрів. 

 Визначаються параметри, які являються базовими, для обчислення суми ризиків, використовуючи за-

пропоновані у дисертаційній роботі методи. Визначення базових параметрів може бути здійснено, як приклад, 

методом експертних оцінок. 

- Введення вхідних даних. 

Введення вхідних даних здійснюється в модуль пам’яті і далі в модуль обчислення. В модулі пам’яті 

формується база даних вхідних даних та результатів обчислень. 

- Обчислення суми ризиків об’єктивної складової. 

- Обчислення суми ризиків суб’єктивної складової. 

- Визначення суми ризиків об’єктивної і суб’єктивної складових. 

- Візуалізація результатів обчислень. 

Надання ризику у вигляді комплексного числа, з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної складових, 

відкриває перспективи побудови моделей поведінки з ризиками на основі застосування апарату теорії функцій 

комплексної змінної. 

Отримані результати можуть бути використані при визначенні ризику складного проекту (може бути 

складна інформаційна система), що характеризується наслідками при реалізації даного проекту і ймовірністю 

цих наслідків, а також дають підстави для прийняття рішень про економічну доцільність застосування заходів 

по зменшенню ризику. 
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Анотація. У роботі розглянуто один з підходів щодо розкриття невідомого для третьої сторони 

скремблеру фізичного рівня та відновлення послідовності скремблювання, яка використовується в одному з 

варіантів зміненої передачі DVB-S2, що позначатиметься далі як DVB-S2(Х). Підхід заснований на аналізі лі-

нійної складності певних ділянок Dummy-фрейму передачі та висуванні й перевірці гіпотез стосовно структу-

ри комбінуючих функцій, що, ймовірно, застосовуються для формування цієї послідовності. 

Ключові слова: скремблер, М-послідовність, послідовність Голда, алгоритм Берлекемпа-Мессі. 

Дослідження послідовностей скремблювання, що використовуються в передачах супутникового 

зв’язку, в основному фокусуються на апроксимації генеруючого полінома. При цьому в кожному конкретному 

випадку методи апроксимації мають свої особливості та обмеження. Наприклад, використаний в [2] алгоритм 

Берлекемпа-Мессі (далі – АБM) працює по деякій відомій частці послідовності скремблювання, але не завжди 

цій підхід забезпечує відновлення всієї послідовності скремблювання. Алгоритм, запропонований Клузо [3,4], 

може застосовуватися тільки до одноканальної послідовності скремблювання. Щодо послідовності рандомізації 

в DVB-S2, то вона розділена на синфазний і квадратурний канали, тому непридатна для застосування 

алгоритму Клузо. Запропонована в [5] схема апроксимації послідовності скремблювання є достатньо 

універсальною, але крок відновлення коду скремблювання n використовує характерний для стандарту DVB-S2 

алгоритм побудови послідовності скремблювання, який в інших варіантах передачі може бути зміненим. 

Наприклад, в передачі DVB-S2(Х) відмічено застосування невідомого алгоритму скремблювання фреймів 

фізичного рівня, що робить неможливим доступ третьої сторони до інформаційного навантаження. 

Стандартна схема скремблювання фреймів фізичного рівня в системі DVB-S2. В стандарті системи 

DVB-S2 [1] двічі використовується процес скремблювання.  

По-перше, це скремблювання групового фрейму (Base-Band Frame, п. 5.2.2 [1]) за допомогою псевдо-

випадкової двійкової послідовності, яка генерується регістром (далі – регістр V) з поліномом зворотних зв’язків 
151)(0 vvvf  . 

По-друге, для оптимального розподілу енергії, перед модуляцією кожний фрейм фізичного рівня 

(PLFrame), за виключенням заголовку (PLHeader), рандомізується шляхом множення відліків даних (I+jQ) на 

комплексну рандомізуючу послідовність (CI+jCQ), яка реініціалізується наприкінці кожного PLHeaderа, рис. 1 

(тут збережені позначення з [1]). 

PLHeader Поле даних (I+jQ) 

 

 Множення 

Рандомізуюча послідовність (CI+jCQ) 

 
(Скрембльований) PLFrame 

Рис. 1. Принцип скремблювання на фізичному рівні в стандарті DVB-S2  

В стандарті передачі послідовність рандомізації будується на основі двох М-послідовностей (далі – 

МП). Ці дві МП (позначимо їх x  і y ) формуються регістрами X і Y за допомогою примітивних поліномів 

187

1 1)( xxxf   та 
181075

2 1)( yyyyyf  , відповідно: 

 заповнення ініціалізації (далі – ЗІ) регістрів X та Y мають вигляд: 

–  x(0) = 1, x(1) = x(2) = ... = x(17) = 0,      де x(i) – це i-те значення x ,              (1) 

–  y(0) = y(1) = …  = y(17) = 1,                   де y(i) – це i-те значення y ;               (2) 

 наступні біти послідовностей x  і y  визначаються рекурсивно: 

–  x(i+18) = x(i+7) + x(i) mod 2,   i = 0,…,2
18

-2 ,            (3) 

–  y(i+18) = y(i+10) + y(i+7) + y(i+5) + y(i) mod 2,   i = 0,…,2
18

-2.          (4) 

Відповідно до коду скремблювання n, обчислюється n-та послідовність Голда nz : 

zn(i) = [x((i+n) mod (2
18

-1)) + y(i)] mod 2,   i = 0,…,2
18

-2, n = 0,…,2
18

-2.         (5) 

Послідовність Голда перетворюється в n-ту цілечисельну послідовність скремблювання nR   

Rn(i) = 2zn((i+131 072) mod (2
18

-1)) + zn (i),   i = 0,1,…,66419 ,          (6) 

на основі якої  будується комплексна послідовність рандомізації (7)  

CI(i) + jCQ(i) = exp(jRn(i)π/2) .                       (7) 

Процес рандомізації визначається таблицею 1. 

Таблиця 1. 
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nR (i) CI(i) CQ(i) Iскрембл(i) Qскрембл(i) 

0 1 0 I Q 

1 0 1 –Q I 

2 –1 0 –I –Q 

3 0 –1 Q –I 

Аналіз Dummy-фреймів та розкриття конфігурації модифікованого скремблера фізичного рівня 

передачі DVB-S2(Х). Рандомізовані Dummy-фрейми зазначеної передачі DVB-S2(Х) аналізувалися з урахуван-

ням таких припущень: 

1. Структура Dummy-фрейму відповідає п. 5.5.1 [1]. 
2. Структура наявного в передачі пілот-сигналу (Pilot) відповідає п. 5.5.3 [1]. 
3. Аналогічно як і значення Rn(i) для стандарту передачі DVB-S2, послідовність скремблювання в 

передачі DVB-S2(Х) утворюють певні значення )(iRX , які також являють собою деякі цілі числа від 0 до 3 

з іншим, ніж (6), способом побудови. 
4. З урахуванням п. 3 процес скремблювання (рандомізації) відповідає (7) та таблиці 1. 
5. Формат полів типу PLSCODE в заголовках фреймів фізичного рівня відповідає пп. 5.5.2.2-5.5.2.4 

[1]. 
З припущень 1-5 слідує, що рандомізований Dummy-фрейм, після демодуляції відповідно до «Bit 

mapping» на Fig. 9 [1] та заміни значень згідно підстановки (0132), являє собою перші 3690+236=3312 членів 

послідовності дескремблювання R , значення якої задовільняють порівнянню 4mod)()( iRiR X  ( 3311,0i ). 

Кожне з цих значень можна записати у вигляді )()(2 01 irir  , де )(irt  – біти  певної послідовності tr  ( 1,0t ).  

І. Аналіз за допомогою АБМ лінійної складності 3-х сегментів послідовностей tr  ( 1,0t ), що 

відповідають слотам передачі 162  , 3217  і 3633  виявив такі результати: 

 для 0r  вони мають лінійну складність 52; 

 для 1r  – лінійну складність 591 (отримано по перших 2-х сегментах). 

ІІ. Висування гіпотез. Спосіб (5) формування послідовності nz  реалізує схему комбінуючого 

генератора псевдовипадкової послідовності на основі 2-х регістрів з лінійними зворотними зв’язками (РЗЛЗЗ) X 

і Y та комбінуючої функції yxyxg ),( .   

Один з загальних результатів щодо комбінуючого генератора на основі m  РЗЛЗЗ полягає в тому, що 

при певних умовах стосовно поліномів РЗЛЗЗ та комбінуючої функції, лінійна складність  вихідної 

послідовності генератора обчислюється за допомогою алгебраїчної нормальної форми (АНФ) комбінуючої 

функції )(g : 

),,,( 21 m

anf kkkg   ,         (8) 

де jk  – степінь поліному j -го РЗЛЗЗ ( mj ,1 ). Наприклад, одна з сукупності зазначених умов є наступною: 

всі поліноми – примітивні, а їх степені різні і більші за 2. 

Зважаючи на те, що в системі DVB-S2 використовуються регістри V, X, Y та припускаючи, що в 

даному випадку справедливе (8), можна інтерпретувати отримані результати аналізу лінійної складності таким 

чином: для сегментів 0r  – 0 = 15+18+18+1 = 52, для сегментів 1r  – 1 = 1518+1518+15+18+18 = 591. Наведені 

міркування дозволяють сформулювати такі гіпотези стосовно способів побудови послідовностей tr  ( 1,0t ): 

0H : 0r  формується комбінуючим генератором на основі регістрів V, X, Y та лінійної комбінуючої 

функції 1),,(0  yxvyxvg ; 

1H : 1r  формується комбінуючим генератором на основі декількох РЗЛЗЗ вказаного типу з 

поліномами зворотних звязків )(0 vf , )(1 xf , )(2 yf  та деякої нелінійної комбінуючої функції )(1 g , 

лінійна частина якої має вигляд yxvyxvl ),,(1 . 

ІІІ. Перевірка 0H . Для кожного з сегментів послідовності 0r  (п. І.) шляхом компенсації змінної функції 

),,(0 yxvg , за допомогою АБМ визначалися початкові заповнення (ПЗ) регістрів V, X, Y, біти яких є суттєвими 

аргументами ),,(0 yxvg . Використовуючи 0r  як послідовність значень функції ),,(0 yxvg  та розгортку 

отриманих ПЗ в послідовності аргументів цієї функції отримано таблицю істинності функції, яка підтверджує 

гіпотезу 0H .  

ІV. Перевірка 1H . Аналогічним чином, для кожного з сегментів послідовності 1r  (п. І.), шляхом 

компенсації змінної функції )(1 g , за допомогою АБМ визначалися ПЗ регістрів V, X, Y, біти яких є 

аргументами лінійної частини 1111111 ),,( yxvyxvl   комбінуючої функції )(1 g . Потім визначалися ПЗ 

відповідних регістрів, біти яких є суттєвими аргументами функції ),,()( 11111 yxvlg  . У останньому випадку 
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використовувався метод нав’язування додаткового множника, який засновується на відповідній зміні лінійної 

складності у випадку кореляції послідовності цього множника з послідовністю одного з аргументів функції 

),,()( 11111 yxvlg  . З отриманої подібним до п. ІІІ чином таблиці істинності функції ),,()( 11111 yxvlg   

відновлена комбінуюча функція )(1 g  у вигляді 

1111111 )(),,,,,( yxvyxvyxvyxvg   ,     

що підтверджує справедливість гіпотези 1H . 

V. Відновлення криптоеквівалентної схеми скремблеру фізичного рівня. Аналіз результатів пп. ІІІ і ІV 

показав, що ПЗ регістрів, з яких знімаються аргументи комбінуючої функції ),,(0 yxvg , співпадають з ПЗ 

відповідних регістрів, з яких знімаються аргументи yxv ,,  нелінійної частини комбінуючої функції 

),,,,,( 1111 yxvyxvg . Крім того, ПЗ регістру, що формує аргумент y  співпадає з його ЗІ, що може вказувати на 

фіксоване значення цього ПЗ. З другого боку, порівняння ПЗ регістрів, отриманих по першому і другому 

сегментах послідовностей tr  ( 1,0t ) виявило, що регістри, які формують аргументи 11,,, yxyx , – рухаються 

рівномірно, а регістри, які формують аргументи 1,vv , – стоять під час передачі пілот-сигналу. 

Отримані результати дозволяють побудувати криптоеквівалентну схему генератора послідовності 

дескремблювання R , рис. 2, на базі 3-х регістрів V, X і Y, додаткових регістрів V1, X1 і Y1 з такими ж 

поліномами )(0 vf , )(1 xf  і )(2 yf , відповідно,  та двох комбінуючих функцій ),,(0 yxvg  і ),,,,,( 1111 yxvyxvg . 

 
Рис. 2. Криптоеквівалентна схема генератора послідовності дескремблювання 

Висновки. Наведена в пп. І-V методика успішно застосована для розкриття модифікації скремблера фі-

зичного рівня в передачі DVB-S2(X). Отриманий генератор, рис.2, коректно відтворює послідовність дескремб-

лювання, зокрема, Dummy-фрейми передачі як в режимі з пілот-сигналами, так і без пілот-сигналів. 
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Анотація  Розглядаються питання державного регулювання інформаційних систем Smart 

City. Стрімкий розвиток “розумних” міст (Smart City) в усьому світі здатний значно поліпшити 

життя пересічних городян. Але разом з тим дає додаткові можливості кіберзлочинцям і викрада-

чам інформації. 

Останні нововведення в технологічних областях, таких як вбудовані обчислення, зв'язок, 

датчики та виконавчі елементи концепції Smart City дозволили впровадити складні системи, здатні 

контролювати та координувати фізичні та організаційні процеси в локальному та глобальному 

масштабі за допомогою комунікаційних технологій. Однак, це має включати необхідність впро-

вадження кращих практик в галузі кібербезпеки і кіберрішень для всіх технологій, що використову-

ються в “розумних” містах. 

 

Стрімкий розвиток «розумних міст» (Smart City) в усьому світі здатний значно поліпшити 

життя пересічних городян. Але разом з тим дає додаткові можливості кіберзлочинцям і викрадачам 

інформації. 

За прогнозами міжнародної мережі компаній в галузі консалтингу та аудиту PwС 

(PricewaterhouseCoopers) ринок технологій для Smart City до 2025 року сягне позначки в 2,5 трильйо-

ни доларів. Але взаємопов'язаність як реальної так і віртуальної інфраструктури через Інтернет ство-

рює нові загрози. Аналітики відзначають, що Smart City вразливі до загроз з боку всього арсеналу 

кіберзлочинців - починаючи від “традиційних” шкідливого програмного забезпечення, malware і 

DDoS-атак, і закінчуючи несанкціонованим проникненням з метою повністю або частково вивести з 

ладу Інтернет-ресурс, Wеb-сайт, ігровий сервер або державний ресурс чи розкрадання даних або 

втручання в роботу інформаційних систем [3].  

Критичними до кіберзагроз в “розумному” місті є: 

- системи тепло-, газо-, водо-, енергопостачання, розподіу та обліку; 

- транспортні та логістичні системи; 

- комунальна система, що включає побутові інтелектуальні лічильники (моніторинг споживання 

електрики і газу) з бездротовим підключенням; 

- система обробки грошових переказів і банківські операції; 

- система веб-камер, підключених до мережі Інтернет;  

- автоматизована система контролю дорожнього руху; 

- медичні системи розподілу та прийому карет “швидкої” допомоги; 

- інші підключені до мережі пристрої міських інформаційних систем. 

Основними проблемами інформаційних систем «розумних» міст з точки зору кібербезпеки є 

велика кількість технологій і практичних рішень, які повинні взаємодіяти і зв’язуватися один з од-

ним, нерівна якість різних вбудованих технологій, дистанційна і безпосередня експлуатація інфор-

маційних систем Smart City, величезні обсяги даних для аналізу і зберігання. 

В концепції “розумного міста” застосовуються так звані кіберфізичні системи (КФС) - це 

інтелектуальні системи, що включають інженерно-взаємодіючі мережі фізичних та обчислювальних 

компонентів [1].  
“Розумні” міста допомагають скоротити експлуатаційні витрати та витрати на утримання 

міської інфраструктури, а також забезпечити авторитетне стратегічне планування, одночасно оп-

тимізувати комфорт та поважати потребу кожного громадянина.  

Однак для того, щоб ці можливості мали місце, потрібно вирішити проблеми технічного, пра-

вового характеру та захисту від кіберзагроз [1,4]:  

• Надійність. Складовими інформаційних систем Smart City є кіберфізичні системи, які мож-

на використовувати в таких критично важливих областях, як охорона здоров'я, інфраструктура, 

mailto:y.khlaponin@gmail.com


33 

 

транспорт і багато інших. Основними вимогами є надійність і безпека, оскільки виконавчі елементи 

впливають на навколишнє середовище та мають вплив на людину. Фактично вплив виконавчих еле-

ментів може бути незворотнім, тому ймовірність їх непередбаченої поведінки повинна бути зведена 

до мінімуму. Виконавець робіт з впровадження КФС, як учасник господарсько-правових відносин 

повинен нести відповідальність за помилкові результати роботи КФС, які негативно вплинули на лю-

дину або обмежили її права. Для цього державними органами мають бути прийняті відповідні управ-

лінські рішення та внесені парламентом відповідні зміни до Кримінального кодексу України та Ко-

дексу про адміністративні правопорушення. 

• Конфіденційність. Проблема полягає в підтримці балансу між збереженням конфіденцій-

ності та захистом персональних даних - і доступністю даних для надання більш якісного обслуго-

вування. Оскільки КФС керують значними обсягами даних, що включають таку конфіденційну ін-

формацію, як здоров'я, стать, віросповідання і багато інших персональних відомостей, виникають 

серйозні проблеми захисту персональних даних. Для КФС необхідні політики забезпечення 

конфіденційності, тому потрібен інструмент знеособлення даних, що дозволяє видаляти персональну 

інформацію перед обробкою даних системою [2].  Водночас, відсутність або недосконалість законо-

давства та підзаконних актів у сфері забезпечення КФС значно підвищує ймовірність реалізації різно-

го виду загроз або шахрайства в даній галузі, що негативно впливає на загальний рівень кібербезпеки.  

Ризики занадто великі і українські міста повинні розглядати кібербезпеку з самої ранньої 

стадії впровадження концепції Smart City на всіх можливих рівнях. З метою забезпечення кіберстій-

кості “розумних” міст з’явилася міжнародна ініціатива Securing Smart Cities, активно підтримувана 

низкою організацій в усьому світі. Заявленою місією ініціативи є визначення викликів кібербезпеки, 

що стоять перед “розумними” містами, і вироблення ефективних рішень протидії. Це включає просу-

вання кращих практик в галузі кібербезпеки для всіх технологій, що використовуються в “розумних” 

містах. Ініціатива націлена на вирішення кіберпроблем на кожному етапі розвитку Smart City – від 

планування до фактичної реалізації інтелектуальних міст [2,5].  

Таким чином, в зв’язку з бурхливим розвитком концепції Smart City та неминучістю такого 

розвитку постає необхідність приведення національного законодавства України до міжнародних 

стандартів, покладення на відповідні державні органи чітких повноважень в сфері Smart City, визна-

чення викликів кібербезпеки, що стоять перед “розумними” містами, і вироблення ефективних 

рішень протидії.  
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Анотація – розглядаються питання порівняльної оцінки найбільш поширених методів маскування. Показу-

ється використання раніше обґрунтованих заходів кількісної оцінки якості детектування і локалізації конту-

рів для порівняння методів. Наводяться результати експерименту з оцінки методів маскування. 

Ключові слова:маскування, оцінка ефективності, якість детектування і локалізації. 

I. Вступ 

У різних прикладних сферах, пов'язаних з обробкою зображень, зокрема в сфері обробки аерофотознімків, 

необхідно враховувати семантичну складову зображень. Тут найбільш семантично значущою є інформація про 

контурах, кордонах об'єктів. Процес виділення контурів на зображенні складається з кількох етапів: 

• фільтрація шумів зображення - видалення спотворень зображення, внесені із-за недосконалості апаратури 

фотографування; 

• виділення контурів на зображенні - виокремлено ділянок зображення, що можутьрозглядатися як контуру; 

• бінарізація зображення - залишкова виділення значущих контурів з відсіюванням тих контурів, що не від-

повідають критеріям бінарізації. 

Однією з базових складових семантичної обробки є методи маскування. Такі технології дозволяють виділяти 

інформативні відомості про структурні характеристики об'єктів в зображеннях. 

Для виявлення контурів існує велика різноманітність технологій і методів маскування зображень. Одним з 

ефективних підходів для побудови методів маскування є методи на основі побудови градієнта. Градієнтні (ди-

ференціальні) методи, засновані на визначенні в кожній точці простору наближених значень градієнта яскраво-

сті і напрямків найбільшого їх зміни. Способом пошуку контурів є обробка зображення за допомогою ковзної 

маски, яку називають також фільтром (ядром, вікном або шаблоном). Відповідно оперування такою маскою 

(матричної структурою) і виконання відповідних перетворень з метою визначення контурів називається маску-

ванням або просторовою фільтрацією. Не існує універсальних методів маскування для різних типів зображень. 

Це призводить до того, що існуючі методи є ефективними тільки в межах вузького класу зображень. Тому від-

сутність достовірного апарату оцінки методів маскування призводить до обмеження підвищення їх ефективнос-

ті. У більшості випадків оцінка якості методу маскування обмежується тільки суб'єктивною оцінкою. Значить, 

завдання кількісної оцінки якості методів маскування в системах автоматичної обробки реалістичних зобра-

жень є актуальною науково - прикладною задачею. 

Тому мета досліджень статті полягає в кількісній оцінці якості методів маскування 

II. Метод оцінки якості маскування 

Для оцінки якості роботи методів Виявлення кордонів сформуємо тестову вибірку збережений, яка буде 

складатися зі аерофотознімків и Еталон знімків. Еталон знімок представляє собою зображення, на якому дослі-

дником вручну виділені Контури всіхважливих частин знімка. 

Далі наведено перелік критеріїв якості детектування контурів. 

Помилка 1-го роду a - відношення неправильно виділених граничних пікселів до загальної кількості піксе-

лів, які не є граничними: 
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Помилка другого роду b - відношення невиділених граничних пікселів до загальної кількості граничних пік-

селів: 
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На практиці часто зустрічаються Такі параметрами, як чутливість - відношення правильно виділених грани-
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чних пікселів до загально числа граничних пікселів еталонного зображення: 

a
AXn

ABXn
Sp 


 1

)/(

)/(

 (3) 

Такожвикористовується така величина, як специфічність - відношення виділенняне граничних пікселів до 

загально цифри не граничних пікселів Еталон зображення: 
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 (4) 

В якості додаткового параметра пропонується проводити оцінку часу обробки зображення t. Проведемо тес-

тування методів маскування, які застосовуються в системах автоматичної обробки зображень. Під тестуванням 

розуміється візуалізація результатів обробки і кількісна оцінка якості методу маскування (обчислення запропо-

нованих метрик за формулами (1) - (4). При оцінці якості роботи методів маскування в якості вхідних були ви-

користані: реалістичні напівтонові зображення однакових розмірів і бінарні зображення в якості GT- образів 

для даних реалістичних зображень. При обчисленні метрик порівнювалися зображення - результат методу мас-

кування і бінарне GT зображення для оброблюваного зображення . 

 Для тестування розглядалися найбільш поширені методи, які використовують градієнт зображення - опера-

тори Робертса, Прюітт, Собела, Шару і Хрящева.  

III. Результати дослідження 

В результаті проведених досліджень поширених методів маскування можна зробити наступні висновки: 

кращі показники якості з точки зору непропуску реальних контурів і виникнення розривів меж у методу Шару 

(найнижчі значення помилок 2-го роду у всіх тих випадках); найнижча селективність в процесі обробки зобра-

жень великим відставанням у методу Шарру; кращі показники якості з точки зору недобавленія помилкових 

контурів у методу Превітта в двох випадках і Хрящева у випадку зображення з високою насиченістю деталей 

(значення помилки 1-го роду мінімальні у методу Превітта в зображеннях з низькою і середньою насиченістю 

деталями, при відставанні 2,2 % і 1,4% методу Хрящева відповідно і переваги методу Хрящева в разі обробки 

зображення з високою насиченістю деталями); Більш ніж дворазову перевагу в швидкості обробки зображень у 

методу Хрящева через відсутність необхідності в попередньої фільтрації зображення від шумів через те, що для 

побудови маски для даного методу використовується функція, яка також є фільтром низьких частот. 

IV. Висновки 

В результаті тестування методів маскування з виконанням кількісної оцінки якості обробки зображень об-

грунтовано, що не існує універсального методу маскування, що володіє однаково високими значеннями метрик 

для зображень з різним наповненням їх об'єктами (контурами). Доведено, що існуючі методи є ефективними 

тільки в межах вузького класу зображень. У більшості випадків оцінка якості методу маскування обмежується 

тільки суб'єктивною оцінкою (візуальна оцінка якості роботи). Пропонується проводити попередній аналіз зо-

браження за ступенем насиченості їх контурами з подальшою класифікацією: слабо, середньо і сильно насичені 

контурами з подальшим виявленням і виділенням контурів в зображеннях з урахуванням ступеня насиченості їх 

контурами. 
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Annotation. Increasing the amount of traffic transmitted in mobile networks, creating new applications that require 

high data rates, and the emergence of a new class of mobile devices, called the Internet of Things, requires the 

development of a new generation of 5G mobile networks with much higher performance compared to existing mobile 

systems. communication. This article analyzes the key areas of development of the 5G network architecture, and also 

presents innovative technological solutions that will provide high performance of 5G networks.  

Keywords. M2M communication, SDN, NFV, SDR, SON, Network Slicing, IOT. 

 

It is expected that 5G networks will connect tens of thousands of devices in one cell, increase data transfer 

speed by more than an order of magnitude and reduce network delays by an order of magnitude, which will create new 

telecommunication services for all sectors of the economy, including the transport industry, entertainment, education, 

rural household and much more. In addition, 5G networks will improve the quality of the provision of existing 

communication services, such as voice and video communication, online games and web surfing, especially in crowded 

areas of users (at stadiums, in the subway, at railway stations and at airports). 

Experts identify three main areas for the development of future 5G mobile network services: 

- extremely broadband mobile access (Extreme Mobile BroadBand - xMBB) with a bandwidth of several gigabits per 

second; 

- mass use of IoT / M2M devices (Massive MachineType Communications- mMTC), the number of which can reach 

tens of thousands per cell; 

- highly reliable М2М communication (Ultrareliable MachineType Communications - uMTC), which will be used in 

industrial and transport automation, various public safety systems, medical and financial systems. [1]. 

To meet the key requirements for 5G networks, new technological solutions for the radio access network, core 

network, transport network, subscriber devices, as well as the development of various related technologies are needed. 

Today, such solutions are massively offered by various developers and researchers. 

The architecture of future 5G mobile networks is determined by the following key factors: 

1. 5G networks should, on the one hand, provide higher performance than existing mobile networks, on the other hand, 

should have lower capital and operational costs. Otherwise, the investment attractiveness of 5G networks will be low. 

2. 5G networks will serve devices and applications with significantly different traffic characteristics - from low-speed 

M2M counters to virtual and augmented reality services with high demands for data transfer speeds and highly reliable 

traffic control systems with high demands for network delays. Therefore, 5G networks must effectively manage 

network resources depending on the needs of the applications and the quality of service requirements. 

3. The limited frequency resource for the further development of mobile communication networks leads to the need to 

use frequency ranges of various bands in radio access networks (centimeters 

and millimeter waves) and efficient spectrum management. [2]. Thus, the main requirement for the architecture of 

future 5G networks is flexibility. 

As the main approaches to the construction of 5G networks, which provide a high degree of flexibility of the 

network architecture, software defined networks (Software Defined Networking – SDN) and network functions 

virtualization (Network Functions Virtualization - NFV) are proposed. With the help of these technologies, the network 

is divided into logical segments, each of which is configured in accordance with the parameters necessary for the 

operation of certain services. When using SDN networks, the network management level is separated from data transfer 

devices and implemented by software. 

The key principles of software-defined networks are the separation of data transmission and management 

processes, centralization of network management using unified software, and virtualization of physical network 

resources. The SDN network provides unified automated management of network settings in the operator’s distributed 

network and instantly responds to changes in the configuration of virtualized applications (virtual machines). 

The virtualization of network functions is understood as the provision of a set of computational resources or their 

logical combination, abstracted from hardware implementation and thus providing a logical isolation of computational 

processes that are performed on a single physical resource. With this approach, to launch new services, the operator 

does not need to purchase new equipment every time and solve the problem of its compatibility with the existing ones. 

Using NFV allows you to separate one physical network into several virtual networks (layers) to provide optimal 

support for various types of services, with different characteristics and requirements. This separation is called Network 

Slicing (Figure 1). [1]. For each layer in the network, allocated resources are guaranteed, such as virtual server 
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resources, network bandwidth, quality of service, etc. Since the layers are isolated from each other, errors or failures 

that occurred in one layer do not affect services in other layers. Given that 5G networks will serve in addition to 

traditional mobile phones a large number of various M2M and IoT devices that have specific characteristics and 

requirements, the use of Network Slicing technology will improve the efficiency of mobile communication networks 

and the quality of services provided. When virtualizing network functions of a radio access network, the main 

functionality of 5G base stations, which is responsible for digital signal processing, synchronization and control, will be 

placed in the cloud (Software Defined Radio - SDR) separately from radio heads (RRH) and antennas, allowing you to 

realize the benefits of cognitive radio and reduce capital and operating costs of the radio access network. [3]. 

Applying the concept of self-organizing radio access networks (Self Organizing Networks - SON) will improve the 

efficiency of radio resource distribution for 5G networks, improve user service quality and reduce operating costs by 

automating radio coverage and coordinating the operation of neighboring base stations of various levels (micro and 

macro base stations). 

 
 

Figure 1 - 5G network architecture 

Software-defined 5G network architecture (SDR and SDN), in which the network management level is 

separated from data transfer devices and implemented by software, will allow reallocating hardware resources 

depending on the load, increasing the efficiency of their use. 

The development of 5G mobile networks is focused on meeting the demand for increasing the data transfer rate 

available to the user, the amount of data transmitted in the network and the number of devices served by the mobile 

network. 

The emergence of 5G networks on the market will allow subscribers to offer high-quality new services, the 

provision of which in existing mobile networks is impossible. The increase in the performance of 5G networks will be 

provided by using new approaches to building a network focused on the virtualization of network functions, as well as 

the introduction of many innovative technological solutions. 
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Анотація. Концепція кол-центру стала підґрунтям до створення новітніх контактних центрів. Система 

омніканальності має забезпечити безшовний бізнес-процес контактної платформи в розрізі проведення корпо-

ративної комунікації та безпосередньо комунікації з користувачами контактної платформи; має виконати 

завдання підвищення ефективності агентів за рахунок зменшення часових затрат на виконання операційної 

діяльності. 

Ключові слова: омніканальність, оператор, клієнт, адміністратор, супервайзер, контактна платформа, 

безпека. 

 

В сучасному житті концепція кол-центру стала підґрунтям до створення новітніх контактних центрів, де 

система дає значні підказки користувачам та пришвидшує виконання операцій, пришвидшуючи комунікації та 

клієнтоорієнтованість користувачів.  

Система омніканальності має забезпечити безшовний бізнес-процес контактної платформи в розрізі прове-

дення корпоративної комунікації та безпосередньо комунікації з користувачами контактної платформи. 

Омніканальність має виконати завдання підвищення ефективності агентів за рахунок зменшення часових 

затрат на виконання операційної діяльності, спричинених пошуком та розмежуванням вхідної інформації від 

користувачів, прийнятої в різнотипних каналах зв'язку стосовно декількох або одночасних заявок користувача.  

 

1. Вимоги до системи омніканальної контактної платформи. 

Омніканальнісь має забезпечити безшовний, повторюваний, персоналізований досвід клієнта в роботі з 

контактною платформою:  

 На будь-якій стадії вирішення завдання; 

 При використанні будь-якої з точок входу;  

 З використанням будь-яких каналів зв'язку. 

 

2. Вимоги до системи розподілу інформації: 

 Дані, що були отримані з будь-якої точки входу, мають фіксуватись та відображатись у відповідній фо-

рмі заявки; 

 Опрацювання вхідних даних має відображатись маркуванням статусу бізнес-процесу та повідомленням 

групі відповідальних агентів; 

 В залежності від стадії бізнес процесу, що зазначена маркером, система зобов'язана автоматично наз-

начати відповідального агента групи, орієнтуючись на ролі агентів в системі; 

 Якщо звернення є повторним, системою має додаватись посилання на попередній досвід користувача; 

 Система має відображати карту маршруту користувача; 

 По закриттю заявки система має визначити рівень позитивного досвіду користувача. 

 

3. Вимоги до маршрутизації: 

 Система на базі аналізу попереднього досвіду, в першу чергу персонального користувача, або типових 

заявок має скорегувати точку входу користувача, запропонувавши оптимальний канал зв'язку; 

 Система на базі аналізу попереднього досвіду, в першу чергу персонального користувача, або типових 

заявок має скорегувати час та спосіб  для звернення агентом до користувача, запропонувавши оптимальний 

канал зв'язку; 

 Керуючись картами маршруту та рівнем позитивного досвіду стосовно заявок, персонально користува-

ча або заявок зі схожим типом, система має вилучати та блокувати неефективні канали зв'язку для конкретного 

бізнес-процесу від агента до користувача; 

 Першочергово звернення користувача направляється безпосередньо агенту, що є відповідальним за 

етап бізнес-процесу заявки; 
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 У випадку відсутності відповідального агента система має направити звернення найбільш компетент-

ному агенту, зазначеному по критеріям залученості та компетентності; 

 Нові звернення шикуються в єдину чергу, всередині якої створюється деяка кількість підчерг за пріо-

ритетами; 

 При розподілі необхідно враховувати рівень кваліфікації агент: володіння каналами, мовами, швид-

кість друку та інше, в системі створюється «дерево навичок», де відображені здатності кожного агента для ав-

томатичного направлення звернення на фахівців потрібної кваліфікації; 

 В момент нового звернення існуючого користувача система маршрутизує заявку до агента, з  яким ко-

ристувач отримав позитивний досвід по відповідній галузі; 

 Якщо в момент надходження нового звернення вільні кілька агентів, система сама вибере одного з них 

за заданими критеріями, це може бути найбільш кваліфікований агент, для загальної черги - просто будь-який 

вільний агент. 

Діяльність контактного центру відбувається з чітким розмежуванням на сайти. Сайтом може вважатися не-

залежна одиниця контактного центру, яка містить в собі групи операторів, операторів, логіку прийому та роз-

поділу вхідних дзвінків, вихідних дзвінків та персональну аналітику. 

 

4. Вимоги стосовно розподілу на сайти: 

 Сайтом може бути, як одна так і декілька груп операторів; 

 Групи операторів в сайті можуть додаватись, або видалятись; 

 Логіка розподілу дзвінків на групи операторів в сайті може змінюватись окремо для кожної групи сай-

ту;  

 Кожен оператор контактного центру може належати одночасно декільком сайтам; 

 Кожен оператор може бути  доданий або вилучений з сайту; 

 Супервізор сайту не може мати вплив на інший сайт, змінювати та бачити його налаштування; 

 Ролі користувачів та зміна налаштувань, крім логіну, номеру та паролю діють виключно в розрізі одно-

го сайту; 

 Бачити інформацію та виконувати зміни у всіх сайтах може лише адміністратор системи; 

 У випадку, коли оператор задіяний у декількох сайтах, пріоритет надходження дзвінків регулюється 

адміністратором системи. 

 

5. Вимоги відображення інформації та змін маршрутизації для сайтів є персональними та не впливають на 

всю систему, тобто інформація і зміни в системі для окремого сайту існують без можливості переглядати та 

змінювати їх сторонніми  користувачами. 

Правило стосується наступного переліку: 

 реєстрація всіх вхідних і вихідних дзвінків; 

 зберігання інформації про клієнта з історії дзвінків з даного номера; 

 статична і інтелектуальна маршрутизація звернення: організація черги, маршрутизація за номером або-

нента (з використанням інформації від автоматичних визначників номерів і CallerID); 

 інтеграційні правила та візуалізація на робочій станції оператора інформації про дзвінок, і картці клієн-

та (у тому числі, з використанням CRM-системи); 

 автоматизований набір номера; 

 відображення стану операторів (зайнятий, вільний, пауза); 

 розподіл дзвінків всередині груп по завантаженню операторів і по порядку; 

 формування звітів по виконаним і прийнятим дзвінками; 

 запис розмов; 

 прослуховування та нашіптування; 

 режим конференції; 

 контроль якості роботи операторів; 

 планування розкладу робочих змін операторів. 

 

6. Розподіл ролей в системі 

6.1. Права та можливості для ролі «Оператор»: 

 оператор контактного центру може взаємодіяти з групами операторів сайту, до якого він належить; 

 оператор здійснює обробку вхідних та вихідних викликів згідно правил груп операторів сайту, до якого 

він належить; 

 оператор може бачити персональні історичні дані з сайту, до якого він належить; 

 оператор може переводити дзвінки лише в рамках сайту; 

 якщо оператор належить декільком сайтам, він може перевести дзвінок лише в рамках груп, що нале-

жать одному сайту. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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6.2. Права та можливості для ролі «Супервізор»: 

 супервайзер контактного центру може взаємодіяти з групами операторів сайту, до якого він належить; 

 супервайзер здійснює обробку вхідних та вихідних викликів згідно правил груп операторів сайту, до 

якого він належить; 

 супервайзер може бачити персональні історичні дані з сайту, до якого він належить; 

 супервайзер може переводити дзвінки лише в рамках сайту; 

 якщо супервайзер належить декільком сайтам, він може перевести дзвінок лише в рамках груп, що на-

лежать одному сайту; 

 супервайзер може змінювати налаштування груп операторів та самих операторів у розрізі окремих сай-

тів, налаштування не будуть дійсними для інших сайтів; 

 супервайзер може бачити загальну статистику сайтів, до яких він належить; 

 супервайзер може прослуховувати та нашіптувати в розмовах, які відносяться до сайтів, де він має роль 

супервайзера. 

 

6.3. Права та можливості для ролі «Адміністратор»: 

 адміністратор має право на внесення будь-яких змін у розрізі контактного центру; 

 адміністратор бачить статистику контактного центру; 

 адміністратор може додавати чи видаляти оператора з сайту; 

 адміністратор може змінювати роль користувача у розрізі сайтів; 

 адміністратор може виконувати всі дії супервайзера у розрізі будь-якого сайту, зміни та дії належати-

муть лише роботі у конкретному сайті. 

   

7. Підвищення рівня безпеки клієнта 

На даному етапі підвищенням безпеки стало використання біометрики голосу. За допомогою даної мето-

дології можна розпізнавати користувача, уникаючи логіну і паролю. Використовуючи її та базу даних підозрі-

лих осіб, можна визначати хибні звернення та ідентифікувати злочинця, незважаючи на навмисне спотворення 

голосу. 

Висновки: сьогодні створені новітні контактні центри, де система дає значні підказки користувачам та 

пришвидшує виконання операцій, пришвидшуючи комунікації та клієнтоорієнтованість користувачів. Система 

омніканальності забезпечує безшовний бізнес-процес контактної платформи в розрізі проведення корпоратив-

ної комунікації та безпосередньо комунікації з користувачами контактної платформи. Також омніканальність 

виконує завдання підвищення ефективності агентів за рахунок зменшення часових затрат на виконання опера-

ційної діяльності, спричинених пошуком та розмежуванням вхідної інформації від користувачів. У системі у 

кожного з типів користувачів є свої ролі, права та можливості. Сьогодні є можливість розпізнавати користувача 

без логіна та паролю, а за допомогою використання біометрики голосу. За допомогою даної методології можна 

визначати хибні звернення та ідентифікувати злочинця, навіть якщо той намагається уникнути цього, спотво-

рюючи свій голос. 
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Актуальність дослідження 
З урахуванням потреб національної безпеки і необхідності запровадження системного підходу до захи-

сту критичної інфраструктури (КІ), на загальнодержавному рівні, створення системи захисту такої інфраструк-

тури є одним з пріоритетів у реформуванні сектору оборони і безпеки України. 

При цьому, одною з основних проблем, що потребує розв’язання, є відсутність методології віднесення 

інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) об’єктів інфраструктури до КІ. 

Також, необхідно зазначити, що Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-

ни» визначено необхідність формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та необхідність 

розробки критеріїв і порядку віднесення об’єктів до об’єктів КІ, а Указом Президента України №96/2016 «Про рі-

шення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» 

передбачено, що кіберзахист КІ має полягати, насамперед, у визначенні критеріїв віднесення ІТС до критичної ін-

формаційної інфраструктури. 

Таким чином, нормативно-правовими актами України задекларовано відсутність єдиних критеріїв і мето-

дології віднесення ІТС об’єктів інфраструктури до КІ та необхідність їх розроблення. 

Для вирішення цього завдання було запропоновано декілька підходів [1-3]. В той же час доцільно за-

значити, що запропоноване рішення [1] аналізує наслідки, ймовірність настання та рівень ризику, і не здійснює 

ідентифікацію відмов за властивостями інформації, такими як конфіденційність, цілісність, доступність та спо-

стереженість, що суперечить вимогам НД ТЗІ № 2.5-004-99 [4], а підхід [2] базуються на оцінці ризиків, і є 

більш притаманним окремій організації, а не державі. 

Предмет дослідження 

Предметом дослідження є апробація методу розрахунку критичності галузевих ІТС [3]. 

В ході дослідження: 

- визначені підсистеми ІТС та їх компоненти; 

- визначені функції компонент ІТС та можливі наслідки від порушень в їх роботі; 

- здійснений розрахунок рангу критичності ймовірних порушень компонент; 

- здійснений розрахунок рангу критичності ймовірних порушень підсистем та систем; 

- прийняте рішення щодо визначення системи некритичною. 

Результати дослідження 

На основі запропонованого [5] структурно-функціонального методу визначення функціонального 

профілю захищеності (ФПЗ) галузевої ІТС отримано базовий та відкоригований ФПЗ Національної системи 

конфіденційного зв’язку (НСКЗ): 

- FPZB: КА-2, КД-2, КО-1, ДВ-1, ДР-1, ЦА-2, ЦД-1, ЦО-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НР-2, НТ-2, НЦ-2 

(2.КЦД.2); 

- FPZE: КА-2, КВ-3, КД-2, КО-1, ЦА-2, ЦВ-2, ЦД-1, ЦО-2, ДС-2, ДЗ-2, ДВ-2, ДР-2, НА-1, НИ-2, НК-1, 

НО-3, НЦ-2, НТ-2, НР-2, НВ-2, НП-1. 

FPZE є критерієм оцінки захищеності інформації, що циркулює в НСКЗ. 

За допомогою методу розрахунку кількісного критерію оцінки захищеності [2, 6, 7] НСКЗ з викори-

станням методу аналізу ієрархій отримане значення VKAHP = 0,435 (рис. 1). 

Також, виконана декомпозиція НСКЗ на класи систем Si, множини систем що входять до класів Sij та їх 

підсистеми Sijk, визначені компоненти Cijkl, з яких складається кожна підсистема Sijk. Фрагмент декомпозиції наведе-

ний в табл. 1. 

Таблиця 1. Декомпозиція НСКЗ на компоненти 

Рівень  Кількість елементів  Позначення системи/підсистеми/компоненту  

1 4 St, Ss, Sd, Sm 

2 10 St1, St2, St3, Ss1, Ss2, Sd1, Sd2, Sd3, Sm1, Sm2 

3 34 St11, St12, St13, ….., Sm23, Sm24 

4 115 Ct111, Ct112, Ct113, ….., Cm231, Cm241 
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Рисунок 1 – Результат розрахунку кількісного критерію оцінки захищеності НСКЗ 

Для кожного з компонентів підсистеми визначений перелік функцій Fi, можливих порушень 

функціонування Di, наслідків Ei та рангів критичності наслідків REi. Фрагмент переліку наведений в табл. 2. 

Таблиця 2. Перелік функцій, можливих порушень, наслідків та рангів критичності 

Ci Cijkl ФПЗ Fi Di Ei Rei B1i B2i B3i 

C
t1

1
1
 

Т
ел

еф
о

н
 

Д
С

-1
, 

Д
В

-1
, 

Н
Т

-2
 

F
t1

1
1
1
 Формування 

електричного 

сигналу 

Dt11111 Відсутність 

електрожив-

лення 

Et111111 Відсутність 

зв'язку 

1 1,0 1,0 1,0 

Et111112 Неможливість 

протокол. роботи 

5 1,0 5,0 1,0 

F
t1

1
1
2
 

Аналіз та 

формування 

мережевого 

пакету (ARP, 

Ethernet, IP…) 

Dt11121 Пошкодження 

апаратного 

забезпечення 

Et111211 Відсутність 

зв'язку 

1 1,0 1,0 1,0 

Dt11123 Некоректні 

налаштування 

Et111231 Відсутність 

зв'язку 

2 2,0 1,0 1,0 

Використовуючи метод розрахунку критичності галузевих ІТС [2] здійснений розрахунок рангів критич-

ності порушення роботи Di компонента Cijkl, рангів критичності ймовірних порушень компонент  

підсистеми, рангів критичності ймовірних порушень  та підсистем Sijk і Sij, рангів критичності ймовір-

них порушень систем Si  та в цілому Rs НСКЗ (S). 

Фрагмент результатів розрахунку наведений в табл. 3. 

Таблиця 3. Результати розрахунку рангів критичності 

Sijk Ci Fi Di Ei Rei Rdijk Rcij Rsijk Rsij Rsi 
 

St11 

Ct111 Ft1111 Dt11111 Et111111 1 3,00 1,87 6,34 13,00 29,95 51,40 

Et111112 5 

Dt11112 Et111121 1 1,00 

Dt11113 Et111131 1 2,33 

Et111132 5 

Et111133 1 

Ft1112 Dt11121 Et111211 1 1,00 

Dt11123 Et111231 2 2,00 

Ct113 Ft1131 Dt11311 Et113111 2 2,00 1,75 

Et113112 2 

Dt11312 Et113121 2 1,50 

Et113122 1 

… … … … … … … … … … … 

Sm24 Cm241 Fm2411 Dm24113 Em24113 50 2,00 40 40 40 25,78 

Остаточний розрахунок рангу критичності здійснюється за формулою (1): 

                                                                            (1)
 

де VK - коефіцієнт, який характеризує тяжкість наслідків від порушення функціонування ІТС,  середнє 

арифметичне зважене рангу порушення для  об’єкту.  

Дані для розрахунку VK наведені в табл. 4. Коефіцієнт тяжкості наслідків від порушення описується 

формулою (2): 

                                                                  (2) 
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де  - максимальне значення коефіцієнта і-го критерію, який розраховується як добуток пріоритету та 

найбільшого значення критерію і змінюється від 70 до 10 (табличне значення), n – кількість критеріїв,  - 

добуток значення i-го та j-го критеріїв. 

Таблиця 4. Розрахунок коефіцієнту тяжкості наслідків від порушення функціонування ІТС (VK) 

 

Критерії 
Взаємозалежність 

секторів КІ (наслі-

дком руйнації одного 

є руйнація інших) (7) 

Політичні 

наслідки (6) 
Кількість 

залучених 

громадян (5) 

Вплив на навко-

лишнє середо-

вище (4) 

Економічний 

ефект (3) 
Масштабність 

за територією 

(2) 

Тривалість 

(1) 

З
н

ач
ен

н
я
 к

р
и

ти
ч

н
о

ст
і 

1 Відсутня Відсутні 0 Відсутній < 100 тис. Окрема кімната < години 

2 Майже відсутня Мінімальні 1-5 загиблих <1 га. або 

0,0001% водних 

ресурсів 

< 100 млн. Окрема будівля 3 години 

3 Суттєво не впливає Передумови 

для соціал. 

невдоволення 

6-10 загиблих 1-5 га. або 0,0001 

- 0,0005 % 

вод.ресурсів 

100-250 млн. Група будівель 6 годин 

4 Не викликає  руйнації Соціальне 

невдоволення 

11-20 загиб-

лих 
5-10 га. або 

0,0005-0,001 % 

водн. ресурсів 

250-499 млн. Селище, село 12 годин 

5 Викликає  обмежену 

руйнацію одного сек-

тору 

Передумови 

для мітингів та 

протестів 

21-50 загиб-

лих 
10-50 га. або   

0,001 - 0,005 % 

водних ресурсів 

500 млн.  – 1 

млрд. 
Декілька селищ доба 

6 Викликає повну 

руйнацію одного сек-

тору 

Мітинги, про-

тести 

51-100 загиб-

лих 
50-100 га. або   

0,005 - 0,01 % 

водн. ресурсів 

1 млрд. – 2,9 

млрд. 
Район, місто 2 доби 

7 Викликає обмежену 

руйнацію двох сек-

торів 

Нетривалі ма-

сові завору-

шення 

101-200 за-

гиблих 
100-500 га. або 

0,01 - 0,05 % 

водних ресурсів 

2,9 млрд.  – 4 

млрд. 

Декілька рай-

онів 

3 доби 

8 Викликає повну 

руйнацію двох сек-

торів 

Тривалі масові 

заворушення 

201-499 за-

гиблих 
500-1000 га. або 

0,05-0,1 % водн. 

ресурсів 

4 млрд.  – 9 

млрд. 
Область 4-5 діб 

9 Викликає обмежену 

руйнацію трьох і 

більше 

Передумови 

для революції 

500 - 800 за-

гиблих 

1000-5000 га. або 

0,1 - 0,5 % вод-

них ресурсів 

9 млрд.  – 15 

млрд. 
Декілька обла-

стей 
10 діб 

10 Викликає повну 

руйнацію трьох і 

більше секторів 

Революція, 

війна 

≥ 801 загиб-

лих 

> 5000 га. або  > 

0,5 % водних 

ресурсів 

> 15 млрд. Держава > 10 діб 

Висновки 

За результатами розрахунку отриманий кількісний показник рангу критичності ймовірних порушень в 

роботі НСКЗ RS =17,47, на підставі чого зроблений висновок, що НСКЗ, на теперішній час, не відноситься до 

категорії критичних ІТС. 

При цьому необхідно враховувати, що одним з найважливіших факторів, який впливає на критичність, 

є коефіцієнт тяжкості наслідків від порушення функціонування ІТС. Саме цей показник визначає вплив ІТС на 

державу. 
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Анотація. Проведено практичне оцінювання захищеності інформації від витоку технічними каналами 

для джерел з послідовним представленням даних відносно сучасних можливостей перехоплення. Оцінювання 

захищеності здійснено посередництвом розрахунку показників захищеності, в якості яких використано пропу-

скну спроможність технічного каналу витоку, що забезпечує потрібний ризик, імовірність помилки в каналі 

та гранично допустиме відношення сигнал/завада, що має унеможливлювати перехоплення інформації. Здійс-

нені розрахунки та їх порівняльна характеристика надають можливість практичного застосування дослі-

джуваних показників та їх впровадження для реальних об’єктів захисту. 
Ключові слова: технічний захист інформації, інформаційно-телекомунікаційні системи, технічні ка-

нали витоку інформації, пропускна спроможність, імовірність ризику. 

 

З розвитком науки і техніки, інформаційних та телекомунікаційних технологій, суттєвого зростання отри-

мують потенційні можливості перехоплення та обробки небезпечних сигналів [1-2]. З метою добування інформації з 

перехоплених повідомлень сучасні технічні засоби розвідки використовують найефективніші засоби прийому та 

обробки сигналів з застосуванням сучасних методів спектрального аналізу в діапазоні частот до десятків та сотень 

ГГц. Перехоплення здійснюється шляхом фіксування миттєвих значень небезпечних сигналів в каналах витоку з 

мінімальним інтервалом зчитування, які з впровадженням новіших засобів можуть стати ще меншими. Аналіз сучас-

них засобів показав, що на сьогоднішній день можлива реалізація майже ідеального прийому. 

Тому важливим завданням щодо убезпечення інформації від загроз її витоку є обґрунтування належного 

методичного апарату, який би гарантував задану достовірність захисту. Згідно з цим для методичного забезпе-

чення мають бути обґрунтовані показники захищеності, які характеризуватимуть якість захисту та матимуть мо-

жливість їх використання для забезпечення потрібного ризику інформаційної безпеки. 

Як і для багатьох інших загроз, убезпечення інформації від її витоку може розглядати два шляхи вирішень [2]: 

1) повне ліквідування передумов витоку; 

2) достатньо-часткове знешкодження технічних каналів. 

Для ліквідування передумов витоку на об’єктах необхідно забезпечити повну відсутність небезпечних 

сигналів в місцях можливого перехоплення. Це можливо при створенні досить великих контрольованих зон, де 

їх границі мають сягати за сотні метрів та кілометри, при цьому має бути забезпеченим повне розсіювання сиг-

налів побічних випромінювань. Це відсутність будь-яких гальванічних з’єднань відвідних ланцюгів з навколиш-

нім світом та автономне електроживлення технічних засобів та систем обробки інформації. Разом з цим, це й 

повна гарантія безпеки щодо витоку інформації технічними каналами. 

Як очевидно, такий підхід є цілком придатним для реалізації на практиці, однак має складність, особли-

во при розташуванні об’єктів захисту в густо населених пунктах, оскільки насамперед пов’язано з необхідністю 

займання досить великих територій та значних витрат на забезпечення життєдіяльності. Це також суттєві обме-

ження в роботі персоналу, наприклад, заборона користування на робочому місці міських та мобільним зв’язком, 

Інтернетом, інші питання побутового характеру, тощо. Все це створює незручності, а часто і неможливості щодо 

застосування зазначеного підходу. 

Знешкодження технічних каналів витоку використовує частковість ліквідування ефектів, що їх спричи-

няють. Ця частковість має забезпечувати достатність захисту з точки зору вимог безпеки. У відповідності до мі-

жнародних стандартів щодо менеджменту інформаційної безпеки, а саме серії ISO/IEC 27000, імплементація 

яких здійснюється в Україні, центральним поняттям є ризик безпеки [3]. Ризик – це потенційна можливість небе-

зпеки, що призводить до збитків. Він є поєднанням імовірності реалізації загрози та наслідків від неї. А тому цей 

показник в технологічній частині реалізації загрози може розглядатися як імовірність того, що частина відомос-

тей все-таки витікатиме технічними каналами. Якщо існує така допустима частина цих відомостей, при витоку 

якої безпека не порушиться або порушиться не суттєво, то її можна взяти як норму безпеки та поставити у відпо-

відність гранично допустиму імовірність ризику Рr . Заданій величині імовірності ризику можна поставити гра-

нично допустиму пропускну спроможність технічного каналу витоку С, яка повністю визначається максимумом 

кількості інформації, що може пройти через цей канал. 

За заданою пропускною спроможністю каналу витоку С, яка відповідає певній імовірності ризику Pr, 

можна знайти імовірність помилки, що її забезпечує. Гранично допустиме значення пропускної спроможнос-

ті Сгр.мах визначає долю інформації, яка допустимо може просочуватись через канал витоку та не приводити 
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до порушення заданих вимог. Співвідношення, яке зв’язує цей показник з граничною імовірністю помилки 

ргр.min, має вид [4,5]: 

)1(log)1(log1
гр.min.2гр.min.гр.min.2гр.min.гр.мах

ppppCС                    (1) 

За гранично допустимою імовірністю помилки ргр.min, можна знайти необхідне відношення сигналу до 

завади h, що забезпечуватиме потрібну імовірність ризику. Показано, що за представлення даних у виді двійко-

вих знаків a  {a1, a2} з ймовірностями р(a1) та р(a2), зазначена імовірність помилки визначається співвідно-

шенням [6,7]: 
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  – інтеграл Лапласа. Знаходиться за допомогою довідника [5]. 

У формулі (2) гранично допустиме відношення сигнал/завада hгр.мах має сенс: 

0

гр.max
2

1

N

TP
h  ,                           (3) 

де  P– потужність різницевого сигналу; 

 T  – тривалість реалізації, с; 

 N0 – спектральна щільність завади, Вт/Гц. 

Таким чином, з використанням вище зазначених формул має місце представлення взаємопов’язаних пока-

зників, які характеризують захищеність інформації від витоку технічними каналами для дискретних джерел з 

послідовним представлення даних, у виді ланцюгу: 

Pr гр.мах → Сгр.мах → ргр.min → hгр.мах,        (4) 

де                  Сгр.мах = Pr гр.мах Смах,                             (5) 

Смах – максимальна пропускна спроможність на один розряд або максимум інформації, що може витіка-

ти через канал витоку:  

Смах = 1 біт, 

ргр.min – корінь рівняння (1), hгр.мах– корінь рівняння (2). 

Очевидно, що зазначені показники можуть бути використаними в якості нормативних для реальних 

об’єктів, а їх взаємозв’язок – для розрахунку норм на ці показники, що забезпечуватимуть заданий ризик. 

Нехай інформаційна система (ІС) буде генерувати тестові сигнали у вигляді послідовності од-

нополярних імпульсів фіксованою тривалістю Т та з імовірностями знаків відмінними від значення 

загально прийнятого, що використовується в теорії зв’язку, в діапазоні від 0,5 до 0,01. За  адитивну за-

ваду, що впливає на корисний сигнал приймемо гауссівский білий шум з фіксованою спектральною щільністю 

N0. Зважаючи на це, можливо показати вплив відхилення імовірнісного розподілу двійкових знаків по-

відомлення від асимптотичної рівноймовірності на можливості противника при здійсненні ним техні ч-

ної розвідки заданої ІС.  

Для значень імовірності ризику інформаційної безпеки ІС, в діапазоні 0,01…0.9, графік залеж-

ності залежності значень відношення сигнал/завада h від дисбалансу знаків джерела. 

 
Рис.1. Графік залежності значень відношення сигнал/завада від дисбалансу двійкових знаків ІС  

Як бачимо, на даному графіку можливо відмітити більш стрімку залежність відношення сигнал/завада 

від збільшення дисбалансу двійкових знаків за суворіших вимог щодо захисту ІС. Наприклад при встановленні 

вимоги щодо значення імовірності ризику інформаційної безпеки ІС Pr = 0.01, за дисбалансу знаків р(a1) = 0.1, 
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відношення сигнал/завада h буде становити h=0.869, а при дисбалансу знаків рівному р(a1)=0.3 противнику вже 

достатньо значення в 0.403 (в 2.156 рази менше). При значенні імовірності ризику інформаційної безпеки 

Pr = 0.7, за дисбалансу знаків рівному р(a1) = 0.1, відношення сигнал/завада h буде становити h = 1.839, а при 

дисбалансу знаків рівному р(a1) = 0.3 противнику вже достатньо значення в 1.654 (в 1.112 рази менше). 

Залежність відношень потужності однополярного сигналу Pi/P0,5 від дисбалансу знаків джерела за одна-

кових завадових умов для оптимального приймача противника можливо зобразити наступними діаграмами. 

 
Рис.2. Графік залежності відношень потужності сигналу Pi /P0,5 від дисбалансу знаків джерела 

За результатом аналізу зазначених діаграм, можливо зробити наступні висновки. Нехай для проведення спеціа-

льних досліджень надано певний зразок комунікаційного обладнання (Виріб). У якості тестового сигналу як імітації 

одного з режимів роботи Виробу приймемо послідовність почергово слідуючих одиниць та нулів, відповідно з імові-

рністю р(a1) = р(a2) = 0.5. Нехай вихідними вимогами встановлено вимогу щодо значення імовірності ризику інфор-

маційної безпеки ІС на рівні Pr = 0.01. При цьому, за вищезазначених завадових умов та характеристик ІС гранична 

потужність тестового сигналу Виробу не повинна перевищувати значення P0,5 = 0.021 Вт. За дисбалансу знаків 

р(a1) = 0.1, для забезпечення заданого значення імовірності ризику інформаційної безпеки, рівні небезпечних сигна-

лів від Виробу необхідно зменшити в 34.4 разів, а при дисбалансу знаків р(a1) = 0.3 для забезпечення заданого зна-

чення імовірності ризику інформаційної безпеки, зразок Виробу буде потребувати додаткових заходів по екрануван-

ню (фільтрації) небезпечних сигналів з метою зменшення їх рівнів вже в 7.4 рази. При імовірності ризику інформа-

ційної безпеки Pr = 0.7, за дисбалансу знаків р(a1) = 0.1, рівні небезпечних сигналів від Виробу необхідно зменшити в 

1.29 разів, а при дисбалансу знаків р(a1) = 0.3 для забезпечення заданого значення імовірності ризику інформаційної 

безпеки, зразок Виробу буде потребувати додаткових заходів по екрануванню (фільтрації) небезпечних сигналів з 

метою зменшення їх рівнів всього в 1.05 рази. 

Висновки. Таким чином, проведено практичне оцінювання захищеності інформації від витоку техніч-

ними каналами для джерел з послідовним представленням даних відносно сучасних можливостей перехоплен-

ня. Це оцінювання здійснено посередництвом розрахунку показників захищеності, в якості яких використано 

пропускну спроможність технічного каналу витоку, що забезпечує потрібний ризик, імовірність помилки в ка-

налі та гранично допустиме відношення сигнал/завада, що має унеможливлювати перехоплення інформації. 

Здійснені розрахунки та їх порівняльна характеристика надають можливість практичного застосування дослі-

джуваних показників та їх впровадження для реальних об’єктів захисту. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Анотація. Кібербезпека (КБ) охоплює інформацію, інформаційні ресурси та технології, персонал, ко-

ристувачів і все те, що виникає при комунікаціях суб’єктів і об’єктів та взаємодії їх між собою. Модель оці-

нювання ефективності інновацій у системах забезпечення кібербезпеки телекомунікаційних системах загаль-

ного користування (ТМЗК) будується на матричному підході: враховується матриця цінності та будується 

матриця ефективності систем забезпечення кібербезпеки телекомунікацій. Наводиться приклад матриці ефе-

ктивності систем забезпечення кібербезпеки телекомунікаційних мереж загального користування (ТМЗК). 

Обґрунтовано недоліки узагальненого показника ефективності і, навпаки, можливість застосування частко-

вих узагальнених показників, що дозволить удосконалити методи оптимізації системи кіберзахисту.  

Ключові слова. Кібербезпека, матриця цінностей, матриця ефективності, інформаційно-

телекомунікаційна мережа,  

 

Стан проблеми визначається наступним. КБ охоплює інформацію, інформаційні ресурси та технології, 

персонал, користувачів і все те, що виникає при комунікаціях суб’єктів і об’єктів та взаємодії їх між собою. 

Поняття «кібернетична безпека» є розширенням поняття «інформаційна безпека», хоча поняття «інформацій-

ний» є більш широким ніж поняття «кібернетичний». Проте, кібернетична система має у своєму складі, крім 

інформаційної системи, фізичні чи віртуальні системи, які є виконавчими системами. Забезпечення КБ включає 

у себе не лише захист кібернетичної технології, а й захист «кібернетичного середовища». Складовою частиною 

кіберсередовища є пристрої, робочі станції, канали, лінії, вузли, системи, мережі телекомунікацій тощо. Кібер-

безпека забезпечується у наступних сферах: безпека застосувань і операційних систем, безпека інформаційно-

комунікаційних мереж, безпека роботи в Інтернет, захист інформації у ключових системах інформаційної ін-

фраструктури і, зокрема, в об’єктах критичної інфраструктури, а також у сферах боротьби з кіберзлочинністю 

та забезпечення безпеки роботи у кіберпросторі [1]. Кіберпростір (кіберсередовище) визначено Законом Украї-

ни «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» як один із об’єктів кіберзахисту. Це досить склад-

ний об’єкт, який став частиною (фізичною і віртуальною) навколишнього середовища. Значну його частину 

займають телекомунікаційні системи та мережі, які створили по суті телекомунікаційне середовище, а також 

Інтернет. 

Телекомунікаційне середовище створює певні проблеми безпеки, воно є джерелом загроз і, у ряді випа-

дків, допускає анонімність. Останнє нівелює принцип невідворотності покарання за кіберзлочин. Доцільно, щоб 

у телекомунікаційному середовищі було б забезпечено певну базову кіберзахищеність. Кібератаки, в тій чи ін-

шій мірі, здійснюються через телекомунікаційні системи, прямо, чи опосередковано (наприклад, через флеші). 

Подібно тому, як міжнародними стандартами визначаються вимоги до комп’ютерних та інформаційно-

комунікаційних мереж, міжнародними стандартами Міжнародного союзу по електрозв’язку (ITU-Т) визнача-

ються система вимог безпеки як до кіберпростору, так і до телекомунікаційних мереж загального користування 

(ТМЗК). Для сучасних і майбутніх ТМЗК передбачаються наступні механізми безпеки з кінця в кінець: конт-

роль доступу, автентифікація, неспростовність, конфіденційність, безпечність з’єднання, цілісність, доступ-

ність, приватність. Особливу цінність для реалізації кібербезпеки представляють вимоги міжнародних рекоме-

ндацій ITU-Т щодо визначення ідентичної кожної (зверніть увагу – кожної) транзакції в мережі та управління 

визначенням ідентичності. З 1 січня 2017 року в Україні діють сотні нових стандартів ISO/IEC та Євросоюзу. 

Точно так, треба ввести в дію ще півсотні Рекомендацій ITU-Т: Х.200, Х.800, Е.408, М.3016 та багато інших. В 

Україні задачі забезпечення кібербезпеки телекомунікацій приділялось не достатньо уваги, намітилось техно-

логічне і нормативно-правове відставання у цій сфері. Важливим й актуальним є проблема оцінки ефективності 

систем забезпечення кібербезпеки кіберпростору і телекомунікацій.  

Метою даної роботи є врахування матричних підходів до оцінки ефективності систем кіберзахисту ін-

формаційно-телекомунікаційних систем та визначення складу часткових показників ефективності. 

Для того, щоб використати існуючу вітчизняну нормативну базу її треба доповнити і модернізувати 

шляхом більш повного врахування міжнародного досвіду та розробки нових нормативних документів з враху-

ванням наступних положень: телекомунікації конвертують та інтегруються з комп’ютерними мережами. Нор-

мативна база інформаційно-телекомунікаційних систем, яка наслідує автоматизовані системи, може бути част-

ково поширена на телекомунікаційні системи. Вразливості комп’ютерних систем переходять до телекомуніка-

ційних систем. Але залишається і виникає нова специфіка. В телекомунікаційних мережах територіально роз-
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поділені канали, елементи вузлів комутації, управління, створення і надавання послуг. Метод «кругової оборо-

ни» застосувати важко. Кібербезпека має застосовуватись «із кінця-в-кінець».   

Першочерговим є розробка технічних вимог і регламентів до кібербезпеки телекомунікаційного облад-

нання та технологій, які закупаються у зарубіжних виробників. Далі потрібно розробити прийнятну систему 

кібербезпеки телекомунікацій та інтегрувати її у державну систему кібербезпеки.  

В умовах, коли буде розвиватись виробництво на основі віддаленого співробітництва учасників, коли 

будуть функціонувати соціально значимі технології (такі як у 5G покоління) тощо, буде важлива довіра до те-

лекомунікацій, як базового засобу взаємодії. Встановлення певного базового рівня кіберзахищеності телекому-

нікацій дасть можливість у певних умовах зустрічати зловмисника на «дальніх рубежах».   

При побудові системи кібербезпеки телекомунікаційних мереж, як і в інших випадках, важливо оціню-

вати її ефективність. Модель оцінювання ефективності кібербезпеки телекомунікаційних мереж побудуємо на-

ступним чином, кладучи в основу та вдосконалюючи шаблон, яким слугує представлений у [2]. 

Нехай дана інформаційно-телекомунікаційна мережа – ІТМ, що існує у навколишньому кіберсередо-

вищі, яке може справляти на мережу неконтрольований вплив, а саме здійснювати вплив для досягнення мети 

захисту. Слідом за [2] «поняття «навколишнього (кібер)середовища» будемо розуміти як сукупність умов фун-

кціонування та умов застосування системи (кібер)захисту інформації», а також система менеджменту кібербез-

пеки та суб’єкт-розробник (модернізатор) системи кіберзахисту. Поняття «Забезпечення кібербезпеки» можна 

трактувати як сукупність послідовних дій з реалізації узгоджених механізмів, технік чи технологій захисту на 

протязі певного часу, які спрямовані на досягнення мети цього процесу. Під поняттям ефективності забезпе-

чення кібербезпеки будемо розуміти комплекс властивостей цілеспрямованого процесу, який характеризується  

ступенем досягнення мети, тобто забезпечення кібербезпеки. Умовами функціонування та застосування систе-

ми кібербезпеки (СКБ) будемо вважати сукупність факторів які впливають на параметри СКБ її характеристики 

та показники ефективності. Вводимо поняття матриці ефективності системи кібербезпеки для описання ком-

плексу властивостей цілеспрямованого процесу забезпечення кібербезпеки: 
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Аналогічно, вводимо матрицю якості (ефективності ) системи забезпечення кібербезпеки – Y(n,m). При 

оцінюванні якості системи забезпечення кібербезпеки необхідно визначити сукупність критеріїв, які належать 

класу критеріїв придатності  G  і математичне формулювання у Пітухова-Якуніна [3] виглядає так:  
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 – показник якості системи забезпечення кібербезпеки; 
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Y

,
– множина допустимих значень показника якості системи забезпечення кібербезпеки. 

Система забезпечення кібербезпеки придатна до використання за своїм призначенням, якщо виконуєть-

ся умова (2) для всіх елементів матриці ефективності. 

В матриці ефективності системи забезпечення кібербезпеки індекси n та m позначають кількість елеме-

нтів у переліку, відповідно, функціональних критеріїв захищеності інформації та факторів, які впливають на 

параметри системи кібербезпеки й показники ефективності.  

Структура критеріїв захищеності інформації, яка описує вимоги до послуг, що забезпечують захист від за-

гроз, визначена у вітчизняному документі [4] та Законі України «Про телекомунікації». Для інформаційно-

телекомунікаційних мереж міжнародними рекомендаціями [5] визначено розширені вимоги до функціональних 

послуг захисту. Тоді, зведений перелік функціональних критеріїв, які описують вимоги до послуг безпеки для 

матриці ефективності (4.1), що забезпечують захист від загроз безпеки, виглядає наступним чином: 

ej1 – цілісність (НД ТЗІ 2.5-004-99, Rec. X.805);  

ej2 – конфіденційність (НД ТЗІ 2.5-004-99, Rec. X.805); 

ej3 – доступність (НД ТЗІ 2.5-004-99, Rec. X.805); 

ej4 – спостережність, керованість (НД ТЗІ 2.5-004-99, Закон України про телекомунікації, відповідно); 

ej5 – управління доступом (Rec. X.805); 

ej6 – автентифікація (Rec. X.805); 

ej7 – неспростовність причетності до участі в обміні) (Rec. X.805); 

ej8 – безпечність комунікацій (з’єднання) (Rec. X.805); 

ej8 – приватність (Rec. X.805); 

ej9 – живучість, відновлюваність та сталість (Закон України про телекомунікації); 

ej10 – ресурсоспроможність (степінь оптимальності). 
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Традиційно, фактори впливу поділяють на природні (техногенні) та антропогенні (людський фактор). 

Вони, у свою чергу, класифікуються за видами засобів протидії, за допомогою яких здійснюється протидія 

впливу. Тому перелік факторів може бути таким: 

ei1 – стихійні лиха, пожежі, повені тощо; 

ei2 – аварії, відмови, збої обладнання; 

ei3 – підслуховування, несанкціоновані підключення до ліній зв’язку та технічних засобів;  

ei4 – НСД до інформації за допомогою спеціального програмного забезпечення; 

ei5 – перехоплення електромагнітного випромінювання, акустичних та віброакустичних хвиль;  

ei6 – безпосереднє викрадення носіїв інформації та документів; 

ei7 – незаконне отримання інформації методами соціальної інженерії. 

Перелік факторів впливу є відкритим. Останнім часом най небезпечним фактором впливу являються 

методи соціальної інженерії.  

У [2] для підтримки заданого рівня ефективності пропонується ще трійка властивостей і вводиться по-

казники цих властивостей: 
1n

V  – показник результативності забезпечення кібербезпеки, де результативність, це 

властивість системи кіберзахисту забезпечити кіберзахист; 
2n

R  – показник витрат ресурсів, тобто ресурсоєм-

ність, яка характеризується витратами матеріально-технічних, часових, енергетичних фінансових тощо ресурсів 

системи;
3n

T  – показник часу, інакше – оперативність або властивість системи забезпечувати кібербезпеку на 

протязі заданого інтервалу часу.  

Вказані показники легко можна додати до матриці ефективності, або перейти до трьохмірної матриці.  

Більшість із зазначених вище факторів за своєю суттю є випадковими; необхідно визначати їх ймовір-

нісні характеристики, бо матриця ефективності – це випадкова матриця. Функції розподілу детермінантів таких 

матриць складні. Тому представляє інтерес вивчення їх моментів. 

Нехай є квадратна матриця Ξn = (ξij) із випадковими незалежними елементами ξij. У цьому випадку де-

кілька простих результатів мають наступний вигляд: 

1) M detΞn = det MΞn;    

2) якщо  Mξij = 0,  Mξ
2

ij
 
 = m

2
ij, тоді  

M detΞ
2
 n = per Mn ,                                   (3) 

 

«де Mn = (m
2
ij) – квадратна матриця n-го порядку, а перманент матриці визначається наступним чином:  

 

 

 

 
   (4)  

 

Сума береться за всіма перестановками nii ,...,1  чисел 1, 2, …, n [6].» 

Дослідники даних питань та міжнародні документи підкреслюють наступні твердження. Всередині 

груп – вектор-рядок, або вектор-стовбчик – можливе згортання, як це показано у формулі (3) шляхом введення 

узагальнених показників. Але цей метод треба використовувати обережно. З одного боку, це може привести до 

емерджентності, тобто до появи властивостей, яких не було у кожного елемента окремо. В інших випадках, при 

згортанні різнорідних показників узагальнений показник може «замаскувати» певний важливий, з точки зору 

захисту, елемент. Тому згортання показників ефективності із різних груп недопустимо.      

Висновок. Розглянутий метод оцінювання ефективності системи кібербезпеки можна застосовувати 

для оцінювання багатьох інновацій, зокрема, для оцінки ефективності забезпечення кібербезпеки телекомуніка-

ційної складової сектору державного управління. 
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Summary. To date, the issue of creating a state system of legal regulation of information security is very 

urgent. That is why it is crucial to improve the interaction of state and other government bodies with the application of 

legal, organizational and technical measures aimed at ensuring the security of information resources. The legal acts 

that are the basis for the state in information security issues are analyzed. Emphasis is placed on state institutions that 

regulate this issue. 

Key words: information-legal relations, information, information security, law 

 

Speaking about the legislative means of ensuring the protection of information and information security, the 

participant in information relations first of all understands the legal acts by which the rights and obligations are 

regulated, and the responsibility of all persons and units related to the functioning of the system is established. 

One of the functions of organizational and legal provision of information security is to determine the system of 

bodies and officials responsible for ensuring information security in the country. The basis for the creation of the state 

system of organizational and legal support for information protection is the state-created system of information 

protection, which means the totality of state and other governing bodies and related legal, organizational and technical 

measures taken at different levels of management and implementation of information relations. and aimed at ensuring 

the security of information resources [1].  

Information security of Ukraine refers to the state of protection of its national interests in the information 

sphere, which is determined by the set of balanced interests of the individual, society and the state. 

The structure of the regulatory framework for information security and information security includes: the Con-

stitution of Ukraine [7], the Laws of Ukraine; codes of Ukraine (criminal, civil, economic); decrees of the President of 

Ukraine and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; departmental normative acts, state standards, other 

normative documents. Among the laws are the following: «On Information» [2], «On State Secrets» [3], «On Licensing 

of Certain Types of Business Activities», «On Information Protection in Information and Telecommunication Systems» 

[5], «On Telecommunications»,  «On Security Service of Ukraine» [6], «About digital signature» [4]. 

Remind the content of interests of the individual, society and the state in the information sphere. The interests 

of the person in the information sphere consist in the realization of constitutional human rights to access to information, 

to the use of information in the interests of performing activities not prohibited by law, physical, spiritual and intellec-

tual development, as well as in the protection of information that ensures personal security [2]. 

The interests of society in the information sphere are to secure the interests of the individual in this sphere, to 

strengthen democracy, to create a rule of law, to achieve and maintain public consent, and to spiritually renew 

Ukraine [1] . 

The interests of the state in the information sphere are to create conditions for harmonious development of the 

Ukrainian information infrastructure, for the realization of constitutional human rights in the field of obtaining 

information and using it for the purpose of ensuring the inviolability of the constitutional system, sovereignty and 

territorial integrity of Ukraine, political, economic and social stability, and unconditional stability. ensuring law and 

order, developing equitable and mutually beneficial international cooperation. On the basis of Ukraine's national inter-

ests in the information sphere, strategic and current tasks of the state and foreign policy of the state on providing infor-

mation security are formed [1]. 

Let us analyze the competence of state authorities, local self-government bodies and their officials in the 

sphere of state secrets and information security, which is regulated by the Law of Ukraine «On State Secrets». The Pres-

ident of Ukraine, while providing national security, issues decrees and orders on the protection of state secrets, which 

are assigned to his powers. The National Security and Defense Council of Ukraine coordinates and controls the activi-

ties of executive authorities in the field of state secret protection. The Cabinet of Ministers of Ukraine directs and coor-

dinates the activities of executive authorities in the sphere of state secret protection. The central and local executive 

authorities, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea and local self-government bodies carry out 

state policy in the sphere of state secret protection within the limits of their powers [3]. 

The Security Service of Ukraine is a specially authorized body of state power in the sphere of securing state 

secrets. The protection of state secrets in accordance with the requirements of the regime of secrecy in state authorities, 

local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations whose activities are connected with state secret, 

is entrusted to the heads of the said bodies, enterprises, institutions and organizations [1]. 

The Security Service of Ukraine coordinates the work on: ensuring information security in information and tel-

ecommunications infrastructure systems that have a significant impact on the security of the state in the information 

sphere; counteraction to foreign technical intelligence in the territory of Ukraine; providing protection (non-

cryptographic methods) of information containing information classified as state secret, other information with restrict-

ed access, preventing leakage of information on technical channels, unauthorized access to it, special influences on in-
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formation (media) for its reading, destruction , distortion and blocking of access to it in the territory of Ukraine; protec-

tion of information in the development, production, operation and utilization of non-informative radiation complexes, 

systems and devices [6]. 

The main tasks in the field of information security for the Security Service of Ukraine are: implementation 

within the competence of the state policy in the field of information security in key systems of information infrastruc-

ture, counteraction to technical intelligence and technical protection of information; implementation of the state scien-

tific and technical policy in the field of information protection in the development, production, operation and utilization 

of information radiating systems, systems and devices; organization of activities of the state system of counteraction to 

technical intelligence and technical protection of information at the state, interregional, regional, sectorial and object 

levels; ensuring, within the scope of its competence, information security in key information infrastructure systems, 

counteraction to technical intelligence and technical protection of information in state authorities, local self-government 

bodies and organizations; predicting the development of technical intelligence capabilities, capabilities and capabilities, 

identifying information security threats; counteraction to information acquisition by technical intelligence means, tech-

nical protection of information; coordination of activities of state executive bodies and organizations on state regulation 

of placement and use of foreign technical means of observation and control during the implementation of interstate 

agreements, other programs and projects in the territory of Ukraine [6; 8]. 

Other public authorities within their competence: determine the list of information to be protected; ensure the 

development and implementation of technical measures to protect information at subordinate enterprises; organize and 

coordinate research on information security in accordance with government programs; develop sectorial information 

protection documents; supervise the implementation of established standards and requirements for information protec-

tion at the branch enterprises; establish branch centers for information protection and control of the effectiveness of the 

measures taken; organize training and advanced training of information security professionals [1; 7]. 

To ensure the fulfillment of these functions, scientific and technical units of information protection and control 

are included in the structure of public administration. At the enterprises performing defense and other secret works, 

there are scientific and technical units of information protection and control, which control the activity in this direction 

of scientific and industrial structural units of the enterprise, take part in the development and implementation of infor-

mation security measures, control the effectiveness of these measures [6; 8]. 

In addition, in the industries and regions of the country, licensing centers are established and operate, which 

carry out the implementation and control of licensed activities in the field of information security services, certification 

bodies of computers and communications equipment, testing centers for certification of specific types products for in-

formation security, bodies for certification of objects of informatics [1]. 

Therefore, the state information security system is designed to address the following issues that require 

legislative support: 

- protection of personal data; 

- combating cybercrime, especially in the financial sphere; 

- protection of trade secrets and provision of favorable conditions for business activity; 

- protection of state secrets; 

- creation of a system of mutual financial calculations in electronic form with elements of digital signature; 

- ensuring the safety of automated and automatic control systems for potentially hazardous industries; 

- insurance of information and information systems; 

- certification and licensing in the field of security, control of information systems security; 

- organization of cooperation in the field of data protection with other countries [1]. 
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Анотація. Проаналізовано світовий досвід створення мережевих систем виявлення вторгнень із за-

стосуванням реконфігуровних засобів на базі програмованих логічних інтегральних схем. Проведено порівняль-

ний аналіз найбільш поширених підходів до побудови таких систем. Запропоновані методи, які формалізують 

ідею сумісного використання різних підходів і за рахунок оптимізації дозволяють максимально ефективно ви-

користовувати переваги кожного з них. Сформульовані змінні параметри та критерії оптимізації для вико-

нання процедури оптимізації. 

Ключові слова: МСВВ, ПЛІС, комбінування підходів, ефективність, оптимізація. 

 

Мережеві системи виявлення вторгнень (МСВВ) є важливим засобом захисту інформації в інформацій-

них і телекомунікаційних системах [1]. У зв'язку зі збільшенням числа і складності вторгнень, а також через 

припинення зростання частоти мікропроцесорів програмні рішення вже не впорюються з підвищеними вимога-

ми щодо швидкодії. З цих причин розробники МСВВ все більше уваги приділяють так званим реконфігуровним 

пристроям на базі програмованих інтегральних схем (ПЛІС) [2, 3]. Висока продуктивність програмованої логіки 

в поєднанні з гнучкістю, близькою до програмної, якнайкраще відображає динамічну природу галузі інфор-

маційного захисту. Але зростання складності завдань комп’ютерної безпеки триває, як і збільшення об’ємів 

мережевого трафіку. Тому підвищення ефективності реконфігуровних апаратних засобів захисту інформації є 

актуальним завданням. 

В даному дослідженні на основі аналізу світового досвіду побудови МСВВ на базі ПЛІС запропоновано 

низку методів підвищення їх ефективності. Основні показники ефективності сигнатурних реконфігуровних 

МСВВ можна поділити на три групи: вартісні; показники продуктивності та функціональні. 

Найважливішим компонентом апаратної реалізації МСВВ є модуль розпізнавання (МР), від характери-

стик якого значною мірою залежать показники ефективності системи в цілому [4]. Даний модуль вирішує об-

числювально складну задачу множинного розпізнавання рядків, тобто відшукує в тілах мережевих пакетів 

послідовності символів – так звані патерни, які є типовими складовими сигнатур атак. 

Порівняння найбільш поширених підходів до побудови реконфігуровних модулів розпізнавання. 

Аналіз світового досвіду свідчить, що при створенні МСВВ найкращі здібності продемонстрували підходи, що 

використовують наступні технології та відповідні рішення, що на них засновані: 

– цифрові компаратори (ЦК) – асоціативна пам'ять (АП) [5]; 

– хеш-функції (ХФ) – фільтр Блума (ФБ) [6]; 

– скінченні автомати (СА) – алгоритм Ахо-Корасік (АК) [7]. 

Детальне вивчення особливостей кожного з підходів надало змогу порівняти їх технічні можливості 

щодо показників ефективності. В табл. 1 наведені результати порівняння основних підходів до побудови мо-

дулів розпізнавання МСВВ. 

Як свідчить порівняльний аналіз, жоден з досліджених підходів не демонструє явних переваг перед ін-

шими та не відповідає повністю вимогам, що пред'являються до МСВВ. Кожен підхід має власні позитивні ри-

си та недоліки. Відсутність лідируючого напрямку, який би перевершував конкурентні рішення за всіма тех-

нічними показниками, призводить до того, що розробники, по-перше, пропонують чисельні модифікації основ-

них підходів, намагаючись позбутися їх недоліків, по-друге – комбінують підходи в різноманітних поєднаннях. 

Але ці спроби носять евристичний, несистемний характер. Відчувається брак формалізації та узагальнення, що 

не дозволяє перевести проблему з інженерного на науковий рівень. 

Тому на основі вивчення та систематизації існуючого досвіду побудови реконфігуровних МСВВ були 

запропоновані методи, які формалізують ідею сумісного використання різних підходів і за рахунок оптимізації 

дозволяють максимально ефективно використовувати переваги кожного з них. 

Метод паралельного комбінування (МПрКм). Суть методу полягає в поділі (кластеризації) набору 

патернів, які повинні відшукуватися модулем розпізнавання, на підгрупи (кластери), а також – у синтезі такої ж 

кількості різнорідних блоків розпізнавання (БР), кожен з яких найбільш ефективно обробляв би патерни 

відповідної підгрупи, максимально використовуючи при цьому переваги задіяного в ньому підходу (рис. 1). 

Підґрунтям методу є той факт, що патерни, які входять до словнику сигнатур, мають відмінності, зо-

крема, за розподілом їх довжин та за властивістю самоподоби. 
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Таблиця 1. Результати порівняння основних підходів до побудови МСВВ на ПЛІС 
 

№ 

 

Показник 
Підхід 

Асоціативна пам'ять Фільтр Блума СА Ахо-Корасік 

1.  Витрати на логіку --- + +++ 

2.  

В
и

тр
ат

и
 

п
ам

'я
ті

 розподіленої --- + +++ 

3.  блочної +++ + --- 

4.  зовнішньої +++ +++ --- 

5.  Швидкодія +++ + - 

6.  Передбачуваність пропускної здат-
ності 

+++ --- +++ 

7.  

М
ас

ш
та

-
б

о
в
ан

іс
ть

 

за пропускною здатністю +++ + - 

8.  за об’ємом словнику --- +++ --- 

9.  за довжиною патернів - +++ +++ 

10.  Використання надлишковості + --- +++ 

11.  

Ф
у

н
к
ц

іо
-

н
ал

ь
н

і 
п

о
-

к
аз

н
и

к
и

 

динамічне оновлення --- + +++ 

12.  протидія атакам на МСВВ +++ --- + 

13.  режим запобігання вторгнень +++ + - 

14.  Суттєвий недолік, який зводить 
нанівець головні переваги підходу 

завелике споживання 
ресурсів 

фіксована довжи-
на патернів 

"вибуховий" зріст 
об’єму пам'яті 

Позначення: "+++" – суттєва перевага; "+" – помірна перевага; "---" – суттєвий недолік; "-" – помірний недолік; 

 

Для досягнення максимальної ефективності процес 

формування структури МР відбувається під управлінням 

загальної процедури оптимізації. 

Змінними параметрами є кількість підгруп па-

тернів n та їх склад Pi, а також варіанти реалізації кожного 

з БРi, які вибираються з бібліотеки готових компонентів. 

Критерії оптимізації можуть використовуватися 

різними в залежності от потреб користувачів МСВВ. В 

довільному випадку метою оптимізації є мінімізація або 

максимізація певної цільової функції, в якості якої висту-

пає чисельне значення певного технічного параметру: спо-

живані ресурси, швидкодія або продуктивність. 

Алгоритм, що реалізує МПрКм, варіює змінні па-

раметри, обчислюючи на кожному кроці ресурсні та часові 

характеристики кожного з БР та МР в цілому. 

Метод послідовного каскадування (МПсКс). 

Розглянутий вище метод паралельного комбінування вико-

ристовує той факт, що патерни, які входять до словнику 

сигнатур, суттєво розрізняються між собою, зокрема, за довжиною. Оптимізаційна процедура розподіляє їх по 

блоках розпізнавання, найбільш придатних для кожного різновиду патернів для подальшого паралельного 

розпізнавання. Але при цьому кожен з патернів має бути розпізнаним повністю, щоб відповідний сигнал триво-

ги був активований. 

Зауважимо, що для виявлення збігу фрагменту вхідних даних з якимось патерном потрібно, щоб 

співпали одночасно всі символи, для чого, фактично, виконується логічна операція "І" над числом змінних, що 

дорівнює довжині шуканого підрядку. З іншого боку, щоб зробити висновок, що поточний фрагмент даних не 

співпадає з патерном, достатньо виявити всього одну розбіжність, і тоді порівняння решти байтів стає зайвим. 

Метод МПсКс використовує цей факт для підвищення ефективності процесу розпізнавання. Його суть 

полягає у розбитті операції порівняння на послідовні етапи, на кожному з котрих здійснюється часткове 

розпізнавання відповідного фрагменту довгого патерну, але тільки у випадку виявлення збігу на попередньому 

етапі. В структурі МР для кожного з часткових розпізнавань створюється окремий каскад КСi, i = 1 … n, де n – 

кількість фрагментів розбиття (кількість каскадів). 

На рис. 2. подано схематичне зображення структури МПсКс. На етапі синтезу кожний патерн всередині 

вхідної підгрупи P, ділиться на n фрагментів, в результаті чого ця підгрупа також діліться на n частин Qi, i = 1 

… n. Після синтезу в процесі функціонування кожний каскад КСi в складі МР виконує розпізнавання 

відповідних фрагментів патернів, але лише у випадку виявлення збігу для відповідного фрагменту з попереднь-

ого каскаду. В разі виявлення збігу для якогось фрагменту в останньому каскаді КСn, активується потрібний 

сигнал розпізнавання. 

Рис. 1. Схематичне подання структури мето-

ду паралельного комбінування 

P1

Набір патернів, що розпізнаються

...

Кластерізація

БР1 БР2 БРn...

P2 Pn

Вхідні 

дані

Сигнали розпізнавання

МР
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Виходячи з припущення, що збіг вхідних да-

них з більш довгим фрагментом патерну є менш 

вірогідною подією, можна очікувати, що потреба в 

використанні кожного наступного каскаду буде вини-

кати рідше порівняно з попереднім, внаслідок чого 

вимоги до швидкодії (та, як слідство – споживані ре-

сурси) каскадів знижатимуться за зростанням номеру 

каскаду i аж до можливості реалізації останніх кас-

кадів програмними засобами. Водночас швидкодія 

каскаду може бути досягнута тим вища, чим коротше 

шукані в ньому підрядки. В результаті побудова МР 

за каскадною схемою може призвести одночасно як 

до підвищення швидкодії МСВВ, так і до скорочення 

потрібних ресурсів. 

Метод вертикального об’єднання 

(МВрОб). Суть методу полягає в сполучанні кількох 

підходів (або технік) в одному модулі таким чином, 

що жоден з них не може бути відокремленим від ін-

ших. Найчастіше при такому об'єднанні один з під-

ходів застосовується для вирішення якоїсь допоміжної функції в складі структури, що функціонує за принци-

пами іншого підходу. Наприклад, ХФ використовуються для прискорення доступу к пам'яті станів у СА, або 

АП використовує ФБ для скорочення кількості ЦК. 

При використанні даного методу набор патернів, що розпізнаються, ніяким чином не діліться на 

підгрупи (рис. 3). Тобто побудований за методом МВрОб модуль діє як єдиний функціональний блок. 

Слід зауважити, що при використанні МВрОб мо-

жуть об'єднуватись ні тільки різні підходи, але й різні мо-

дифікації одного підходу. Наприклад, техніка bit-split [7] ви-

являється технологією, що є ортогональною до інших різно-

видів алгоритму АК, і в разі застосування спільно з основним 

рішенням, здатна зменшити потрібні ресурси на певний від-

соток. 

Висновки. У світі накопичено значний досвід зі 

створення реконфігуровних засобів захисту інформації, в 

тому числі – з побудови мережевих систем виявлення вторг-

нень. При цьому жодне з рішень не дає значної переваги пе-

ред іншими за досягнутими технічними показниками. Запро-

поновано безліч покращень, модифікацій та комбінованих 

схем. Систематизація наявних знань дала можливість розро-

бити ряд методів підвищення ефективності реконфігуровних 

ССОВ, шляхом синтезу оптимальних обчислювальних 

структур, які найкращим чином використовують переваги 

кожного з рішень. 
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Рис. 2. Структура модулю розпізнавання за мето-

дом послідовного каскадування 
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Рис. 3. Структура модулю розпізнавання 

за методом вертикального об’єднання 
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Анотація. Дослідження, обґрунтування і вибір теоретико-методологічних принципів побудови ефективних 

моделей для безпечної організації процесів функціонування інститутів громадянського суспільства. 

Ключові слова: кібербезпека, безпекова компетентність, програмні комплекси, тренажери. 

 

Нині ризики та загрози інформаційно-психологічного та духовного характеру сталому розвитку Украї-

ни є дуже великою проблемою. Соціально-економічна інфраструктура держави, громади, людини (сім’ї) з усією 

відповідальністю може бути віднесена до категорії «критичної». Саме тому питанням захисту цієї «критичної 

інфраструктури» надається дуже велика увага [2-4]. Технології побудови і розвитку громадянського суспільст-

ва, які були використані в процесі державотворення України починаючи з 1991 року, в наш час застаріли, а ме-

ханізми вироблення владно-розпорядчих рішень, побудовані на цих технологіях, фактично вичерпали свій ре-

сурс. Це відкриває неабиякі можливості для зловмисних впливів та створення ризиків і загроз по відношенню 

до людини (сім’ї), суспільства, держави. Тому дослідження і розробка нових моделей і методів, спрямованих на 

формування, підтримку і підвищення рівня такої безпекової компетентності усіх тих, хто причетний до вироб-

лення владно-розпорядчих рішень (компетенції сумлінних виборців), а також прогнозоване впровадження в 

суспільстві нових інформаційних технологій соціальної інженерії і систем контролю і управління, є дуже акту-

альними. 

На даному етапі розвитку громадянського суспільства України виникає необхідність підвищення рівня 

якості інформаійно-психологічної та духовної підтримки громад, кожного громадянина зокрема, з урахуванням 

можливих наслідків, використання нових інтелектуальних інформаційних технологій типу: соціальних мереж, 

Smart Grid (Kyiv Smart City, тощо), IoT (інтернет речей), Industry 4.0 (четверте покоління автоматизації) та ін. 

Основою для підвищення гарантії захисту функціонування інститутів громадянського суспільства є до-

слідження їх інфраструктури в сучасних умовах: пошук, розробка та впровадження нових топологічних, мате-

матичних, інформаційних та комп’ютерних моделей прийняття владно розпорядчих рішень з метою створення 

умов сталого розвитку людини, суспільства (місцевих громад, інституцій), держави. 

Метою доповіді є дослідження, обґрунтування і вибір теоретико-методологічних принципів побудови 

ефективних моделей для безпечної організації процесів функціонування інститутів громадянського суспільства, 

в умовах комплексних впливів внутрішніх та зовнішніх загроз, з можливим формуванням і контролем ключо-

вих компетентностей відповідальних осіб по розпізнаванню умов виникнення загрозливих ситуацій, попере-

дженню і ліквідації їх наслідків на рівні місцевих громад, регіонів, держави Україна. 

Задачею доповіді є формування поняття про структуру прийняття владно-розпорядчих рішень в умо-

вах впливу комплексних ризиків і загроз високого ступеня невизначеності. 

Назва доповіді: «Ризики модифікації історії суспільства …» використана в якості «маркера», який 

має привернути увагу до використання сучасних технологій інформаційно-психологічного впливу. Мається на 

увазі, що значна частина цих технологій, яка використовується із зловмисними цілями, формує свої «опорні 

точки» на підміні фактів чи понять історії громад/суспільств, проти яких вони спрямовані. Таким чином ство-

рюється їх «достовірність», «прийнятність» і «цінність». Саме так створюється ціннісне ставлення членів гро-

мад до зловмисних впливів. Відповідно до мети доповіді пропонується розглянути засоби побудови моделей 

нових компетентностей відповідальних осіб, які унеможливлюють як модифікацію минулого, так і маніпулю-

вання життям громад/суспільства на цих підставах. 

У сучасних умовах реального життя громад (а саме вони виступають базовою ланкою державотворен-

ня) потрібні якісно нові методи моніторингу соціального середовища, навчання, підготовки, перепідготовки і 

тренажу керівників відповідних рівнів. Потрібні методи, які можуть забезпечити різке підвищення їх професій-

них знань і багатократне зниження вірогідності грубої професійної управлінської помилки – адже саме від них 

залежить життя громад, сімей, кожної окремої людини на підзвітній території. 

Відповідно, потрібні нові сучасні інформаційні технології для роботи з населенням, громадськістю, які 

якісно забезпечують можливість формування і підтримки безпекової компетентності керівного складу місцевих 

громад (усіх рівнів ієрархії керування) України. 

Важливою особливістю управління розвитком суспільства/громади є необхідність врахування пос-

тійного об’єктивного і одночасного протікання процесів життєдіяльності – в кожен конкретний момент 

часу одна частина їх завершується, інша частина продовжується, якась частина розпочинається, інша плануєть-
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ся/досліджується. Тобто, топологія соціально-економічної структури кожної окремої громади постійно 

змінюється якісно в часі і просторі. В усіх регіонах України зараз відбуваються якісні зміни адміністративно-

територіальної інфраструктури: створення нових об’єднаних громад, зміна балансів владно-розпорядчих пов-

новажень від адміністративних районів до місцевих громад, перерозподіл між ними земельних ресурсів, подат-

кового навантаження, соціальної відповідальності і т. ін. Для керівного складу цих органів місцевого самовря-

дування та державного управління це означає необхідність набуття нових компетенцій, розуміння нових мож-

ливостей і разом із тим – нових загроз. В робочих умовах реального часу без відповідних знань та практики їх 

застосування, дуже важко розпізнати ці нові (та і старі) загрозливі стани та ситуації. Разом з цим протікання 

зазначених процесів відбувається у стислі часові виміри при великій невизначеності усіх ключових складових. 

Відповідно, в цих нових умовах, коли фізичні можливості людини часто недостатні для таких складних наван-

тажень, існує велика потреба у розробці засобів тренажерної підготовки керівників і персоналу органів управ-

ління для формування і підтримки їх безпекової компетентності як в інформаційно-психологічному, духовному, 

так і кібербезпековому плані.  

В якості засобу моделювання режимів сталого та безпечного життя і розвитку громад можуть бути реа-

лізовані певні програмні комплекси і створені на їх базі тренажери.  

Режим роботи будь-якої соціально-економічної структури або її частини (селища, громади, територіа-

льного об’єднання) може бути описаний системою нелінійних рівнянь, із використанням певних виразів для 

кожного умовного «Ss-вузла» (де Śs – вузлова якість відповідного процесу і його інтенсивність в даній громаді в 

певний момент часу). Задані якості процесів та їх «інтенсивність» можуть бути відомими чи невизначеними, з 

різних причин. Але принципово важливим є те, яким чином ми маємо сформувати певні компетенції, які забез-

печать ефективну роботу керівництва/персоналу та унеможливлять/мінімізують грубу/критичну помилку 

управляння. 

Моделювання компетенцій для управління в умовах протікання тих чи інших явищ вимагає чіткого ро-

зуміння їх (явищ) місця і ролі в загальному процесі управління життям конкретної громади, включаючи вироб-

лення рішення. Саме вироблення рішення в загальному випадку відбувається за наступною схемою: з’ясування 

завдання (мети дії), оцінка обстановки, вироблення задуму виконання завдання, вибір математичної моделі і її 

реалізація, якісна оцінка факторів, не врахованих математичною моделлю, аналіз і синтез результатів кількісної 

і якісної оцінок і, нарешті, прийняття рішення на управління. 

На підставі з’ясування завдання – усвідомленні мети дій, потрібно визначити чисельний крите-

рій/критерії оцінки – цільову функцію, яка є показником ефективності. 

Основний принцип вибору показника ефективності – його відповідність меті, яка повинна бути досяг-

нута в результаті виконання завдання. Показник ефективності повинен бути мірою досягнення мети дій, мірою 

успішності виконання завдання. 

Важливо при цьому розуміти, що виконання багатьох дій, особливо в умовах надзвичайного/воєнного 

стану, супроводжується елементами випадковості і невизначеності. Результат запланованої дії, навіть організо-

ваної строго певним чином, не може бути точно передбачений, буде випадковим. Тому, в якості показників 

ефективності можуть застосовуватися невипадкові характеристики цих випадкових процесів. Відносно терито-

ріальних громад їх невипадковими характеристиками є геоінформаційні (прив’язані до конкретної локації) дані 

щодо явищ і процесів, які відбуваються. 

Таким чином можливо говорити про розробку моделі компетенцій прийняття рішень для «випадкових 

величин/ситуацій» але із заданими параметрами («вікна можливостей»). 

Для розв’язання задач у роботі по створенню програмних комплексів для вирішення зазначених задач 

доцільно використати алгоритм багатоопорного методу розрахунку [5] стану місцевих громад, особливістю 

якого є облік вироджених (ушкоджених) контурів взаємодії, які зазвичай утворюються між окремими елемен-

тами конкретної соціальної системи з її економічними системо утворюючими ланками. Уся така «мережа» зав-

жди представлена сукупністю окремих «дерев» з «хордами», що утворюють під час їхньої життєдіяльності пов-

ні або вироджені контури. 

«Напруги» хорд (сукупності Śs), що ітеруються в такій системі, обчислюються в порівнянні до станів 

вузлів (селищ, громад). «Стан» суспільної напруги певної громади може бути виявлено шляхом розв’язання 

системи нелінійних рівнянь, що описують режим роботи цієї «мережі» відносно напруги «контурів взаємодії», 

або шляхом багатократного розрахунку нових «контурів взаємодії» з подальшим розрахунком нового режиму 

сталого розвитку. 

Моделюючий комплекс налаштований на відтворення спектру можливих станів має базуватися на кібе-

рзахищених інформаційних моделях і має використовуватися, в тому числі, для побудови моделі чутливості 

соціально-економічних систем (громад, регіонів) до можливих кібератак чи зловмисних інформаційно-

психологічних впливів. Це дозволить контролювати виникнення різних «критичних збурень» та їх наслідків в 

соціально-економічних системах громад, визначати порядок дій в штатних/повсякденних і «аварій-

них/критичних» ситуаціях в громадах з урахуванням можливостей протидії створенню умов для різноманітних 

загроз соціального, економічного чи техногенного характеру. 

Висновки. Інтеграція можливостей сучасних методів моделювання, електронного навчання та розроб-

лених на сьогодні інструментальних програмних засобів розподіленого віртуального моделюючого середовища 
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дозволяє отримати нову якість системи підвищення кваліфікації керівників та персоналу адміністрацій місце-

вих громад як в контексті інформаційно-психологічної захищеності, так і кібербезпекової компетентності. 

Головним принципом протидії загрозам інформаційно-психологічного та духовного характеру слід 

вважати набуття такого стану людини, суспільства, держави, при якому стійкість громад до внутрішніх і зов-

нішніх викликів унеможливлює/мінімізує реалізацію зловмисних посягань. В свою чергу, стійкість буде вира-

жена через поняття «справедливості», яке має вираження в одностайності громад по відношенню до власної 

ціннісної бази та культурно-історичного спадку. 

«Ибо каков у них ум или рассудок?  

Они верят  народным певцам и  

учитель их – толпа. ибо не знают они,  

что много дурных, мало хороших» 
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Анотація. Наведені результати аналізу недоліків генераторів псевдовипадкових послідовностей, які 

побудовані на основі криптографічних примітивів. В якості перспективного обраний стандартизований клас 

генераторів, які використовують в своїх структурах теоретико-складнісні задачі математики. Наведені не-

доліки в структурі стандартизованого генератору. Наведені приклади ранніх зациклень генератору ПВП на 

еліптичних кривих в канонічній формі. Запропоновано метод вдосконалення стандартизованого генератору 

ПВП на еліптичних кривих в канонічній формі за рахунок ізоморфних перетворень еліптичної кривої. Отримані 

оцінки числа кроків до зациклення генераторів ПВП та його стійкості до передбачення. 

Ключеві слова: генератор псевдовипадкових послідовностей, криптографічний генератор, еліптична 

крива, ізоморфні перетворення еліптичної кривої, prediction resistance, elliptic curves, DRBG. 

 

Найбільш небезпечними та складно детектованими загрозами є приховані лазівки в алгоритмах крипто-

графічного захисту інформації [1]. Наприклад, шифр RC4 не забезпечує криптографічної стійкості, але викори-

стовується в системах радіозв’язку [2,3]. Алгоритми шифрування, які використовуються в стільниковому 

зв’язку не є криптографічно стійкими [4,5]. Генератори псевдовипадкових послідовностей (ПВП) на основі лі-

нійних регістрів також не витримують критики та не можуть застосовуватись в криптографічних додатках [6]. 

В криптографічних системах на еліптичних кривих також є уразливості, в тому числі пов’язані з алгоритмічни-

ми лазівками [7-10]. З урахуванням перспективних можливостей квантового криптоаналізу деякі криптографіч-

ні системи, особливо це стосується асиметричних криптосистем, швидко втрачають свій рівень стійкості [11]. 

Це ставить під загрозу сучасні стандартизовані криптографічні алгоритми. Особливе місце серед усіх крипто-

графічних систем і алгоритмів посідають генератори криптографічних ПВП [12-15]. Основними показниками 

стійкості генераторів ПВП згідно [12] є стійкість до відтворення (backtracking resistance), стійкість до перед-

бачення (prediction resistance) та криптографічна стійкість (security strength). Окремим класом генераторів є 

генератори на основі теоретико-складнісних задач математики, а саме на еліптичних кривих. Виявлення умов, в 

яких генератор почне створювати ПВП аномально малої довжини є актуальним науково-технічним завданням. 

Для визначення структури та функцій генераторів ПВП на еліптичних кривих (ЕК) була обрана гладка 

(неособлива) еліптична крива порядка n над полем Fp: 

pFaaaxaxy  6464

32 ,, .    (1) 

В такому випадку лінійна ізоморфна трансформація для кривої (2) має вигляд: 

yuy 3 , xux 2 , }1...,,1{  pu .    (2) 

З використанням введених визначень та положень теорії еліптичних кривих структура стандартизова-

ного генератору ПВП на еліптичних кривих наведена на рис. 1. 

Внутрішній стан 
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Рис. 1. Функціональна модель генератора Dual_EC_DRBG 

 

Число кроків до зациклення [13] наведеного генератора визначає довжину періоду ПВП та, як наслідок, 

період ПВП.  
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Нехай значення NT – число кроків до зациклення генератору, яке дорівнює кількості різноманітних 

значень внутрішнього стану генератору (рис. 1). Враховуючі структуру генератора, значення NT визначає по-

тужність простору вхідних значень s для другого множення *s Q  та визначає стійкість до зламу генератора 

ПВП. 

Для обраних параметрів кривої, а саме 
2 3

12391 : 1322 3E y x x   , був проведений експерімент, в ході 

якого отримано значення порядку циклічної групи точок кривої 12239n  , log 14n  , 6119NT  , log 13n   та 

значення кількості кроків K до зациклення, розраховані на основі теоретичних оцінок [13] – це оцінки K1, K2, 

K3, K4, K5, K6, K7, K8 та експериментальні значення Kексп на рис. 2.  

 
Рис. 2. Оцінки K1, K4, K5, K6, K7, K8 та Kексп. 

 

З отриманих результатів можна побачити, що основна частина значень кількості кроків до зациклення 

генератора знаходиться в межах 93 – 169 кроків, що відповідає границям імовірності зациклення 0,5 – 0,9. Се-

реднє значення числа K кроків до зациклення генератора склало 133 кроки, що менше числа NT в 46 разів, а 

довжина значення K менша довжини NT в 1,78 разів.  

ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЕНЕРАТОР ПВП 

Структура вдосконаленого генератора наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Модель модифікованого генератора Dual_EC_DRBG 

 

З використанням запропонованого алгоритму була розроблена програмна реалізація генератора ПВП на 

основі мови програмування С++ та отримані ПВП з параметрами рекомендованим в стандарті [12]. 

Математичний вираз функції генерації псевдовипадкових бітів з використанням вдосконаленого гене-

ратора ПВП: 

4 6
1( ' * (mod ) * ( * (mod ), * (mod )) * )seed i i

i i P P
scal mull scal mull

r X X t n X p Y p Q

   
        
      

.   

Враховуючи верхню границю ізоморфних трансформацій 1/ 2( 1)NT p  , верхня границя числа внут-

рішніх станів вдосконаленого генератора Dual_EC_DRBG буде визначена виразом: 

1/2( 1)*NT p n  ,       

де n – порядок циклічної групи точок кривої, р – характеристика поля Галуа. 

Висновки 

Таким чином, в ході досліджень запропоновано нове рішення наукового завдання щодо вдосконалення 

методу генерації ПВП на еліптичних кривих за рахунок збільшення періоду ПВП (числа кроків до зациклення) 

з використанням ізоморфних перетворень еліптичних кривих. Отриманий метод дозволив у )1(2/1 p  разів 

збільшити число внутрішніх станів генератора, а також збільшити період криптографічної ПВП, що дозволило 
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підвищити стійкість генератора ПВП до передбачення пропорційно характеристики поля р. При фіксованому 

значенні числа внутрішніх станів вдосконалений генератор ПВП дозволяє скоротити бітову довжину характе-

ристики р поля та підвищити його швидкодію.  
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Анотація. У даній роботі проведено огляд та аналіз сучасних методів обробки та алгоритмів розпізнавання 

голосових сигналів, розглянуто їх переваги та недоліки. Наведено класифікацію методів обробки голосових сиг-

налів за типами областей. Дана характеристика дозволяє оцінити можливості застосування наведених ме-

тодів обробки та розпізнавання голосових сигналів, а також передбачити подальший розвиток та нововве-

дення в розробці систем розпізнавання сигналів.    

 

Технології розпізнавання голосових сигналів в наш час набули широко поширення в багатьох сферах життя 

сучасної людини. Ще в 1980-х роках була розроблена одна з перших систем зі словником приблизно в 5000 слів 

[1]. Зараз створюються потужні системи розпізнавання для словників, що містять більше 60 000 слів з викорис-

танням прихованих марківських моделей. Системи захисту інформації з використанням  голосової автентифіка-

ції, навігаційні системи з голосовим введенням, голосовий інтерфейс управління «Розумним домом», запис го-

лосових повідомлень для спілкування в соціальних мережах, голосові системи самообслуговування в телефонії, 

ПЗ в сфері розваг для розпізнавання звукового музичного контенту, тощо. Методи, алгоритми та основані на 

них системи голосового розпізнавання знаходяться в стані постійної  розробки та модифікації, але задача стові-

дсоткового розпізнавання ще досі не вирішена через певний ряд ускладнень при обробці звукових та голосових 

даних, такі як наявність шумових завад, обробка акцентів, семантичні помилки при розпізнаванні слів, якість 

запису та інше. Всі методи обробки можна вирішують задачу попередньої обробки голосового сигналу,  тобто 

його подання в цифровій формі.   

Кожний етап обробки голосових сигналів може бути вирішений лише за допомогою певного методу оброб-

ки в тій чи іншій області обробки сигналу. Методи обробки для подальшого розпізнавання голосових сигналів 

залежно від області обробки можна класифікувати за трьома областями обробки: - 

 частотна область обробки (аналіз з використанням перетворення Фур’є; кепстральний аналіз); - часова об-

ласть обробки (аналіз з використанням кореляційної функції);        

- частотно-часова область обробки (аналіз з використанням вейвлет-перетворення; аналіз з використанням 

перетворення Гільберта-Хуанга).         

Методи обробки в частотній області полягають у використанні всіх відліків даних, зареєстрованих в голо-

совому сигналі. Використання даних методів дозволяє обробляти голосові сигнали з достатньо високою точніс-

тю. До основних недоліків належать порівняно високі обчислювальні затрати  та низька адаптивність до лока-

льних властивостей сигналів.  

Методи обробки в часовій області полягають в знаходженні характерних точок голосового сигналу з насту-

пним використанням їх для аналізу. Головний недолік методів обробки в часовій області полягає в неоднознач-

ності виділення характерних точок через шум.  

Методи обробки в частотно-часовій області являють собою методи, що об’єднують переваги двох поперед-

ніх напрямків з мінімальним проявом їх недоліків [2].  

Процес розпізнавання представляє собою перетворення голосового сигналу у відповідну йому послідов-

ність слів і розпізнавання цих слів по словнику. В наш час існує велика кількість методів та алгоритмів розпі-

знавання голосових сигналів, що мають свої переваги та недоліки.     Найпопуля-

рнішими методами є: 

-використання прихованих марківських моделей 

- алгоритм динамічної трансформації часової шкали . 

Прихована марківська модель. Одним з найефективніших методів методів розпізнавання сигналів є ме-

тод прихованих марківських моделей. Прихована марківська модель – статистична модель, що імітує роботу 

процеса, схожого на марківський, але з невідомими параметрами. Дані моделі засновані на теорії випадкових 

дискретних ланцюгів і використовують два стохастичні процеси: прихований( дійсні стани, в яких перебуває 

система невідомі) та спостережуваний. Спостережуваним процесом вважається частотний сигнал мови, з якого 

отримують послідовність ознак мовних сегментів (наприклад, кепстральних коефіцієнтів).  

Основна задача ПММ – визначення невідомих параметрів на основі спостережуваних.  

 В основі застосування ПММ лежать рекурсивні процедури, з обчислювальною складністю , від-

носно кількості станів моделі N і довжини спостережуваної послідовності Т [3]. 

Модель може бути представлена графом з вузлами-станами і дугами-переходами між станами і може опи-

сувати процес як набір послідовних станів і  переходів між ними. Кожний вузол описує ймовірнісний розподіл 

станів і ймовірність, з якою даний символ спостерігається. 

mailto:inn.mar19@gmail.com
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ПММ визначається як трійка λ = {A, B, π}, де A – матриця  ймовірностей переходів, B – матриця ймовірно-

стей спостережень вихідних значень, π – вектор ймовірностей початкових станів. Матрица A состоит из эле-

ментов ij a – вероятностей перехода из состояний i в j. Матрица B містить ймовірності випадання кожного з M 

значень параметра в кожному з N станів та задається вектором B = {bj(k)}, де bj(k) – ймовірність спостереження 

в стані j вектора ознак k. Наконец, π складається з компонент πi – ймовірностей знаходження в i-му стані в по-

чатковий момент часу.  

Застосування ПММ в розізнаванні базується на наступних положеннях[3]:     

  - голосовий сигнал може бути сегментований на фрагменти (стани), всередині яких сигнал може розгляда-

тися як стаціонарний. Перехід між цими станами здійснюється миттєво;   

- ймовірність появи символу, породженого моделлю, залежить від поточного стану моделі і не залежить від 

попередніх породжених символів. 

 Переваги використання прихованих марковських моделей при використанні в задачі розпізнавання мо-

ви полягають в наступному:  

- проста математична структура;  

- параметри моделі можуть бути автоматично обрані таким чином, щоб описати наявний набір даних для 

навчання. 

 У системах розпізнавання мови приховані марківські моделі зазвичай застосовуються для подання фонем, 

або цілих слів.  Володіючи досить високою продуктивністю метод прихованих марківських процесів має також 

певні недоліки. Один з них пов’язаний з тим що можливі випадки, коли система не зможе зрозуміти мову через 

недостатню кількість зразків  

Алгоритм динамічної трансформації часової шкали. DTW (Dynamic Time Warping) – алгоритм, що є рі-

зновидом динамічного програмування. [4] Винайдення алгоритму динамічної трансформації часової шкали пе-

редбачало покращену точність вимірювання відстані між часовими рядами та подолання недоліків у раніше 

винайденій  Евклідовій метриці у випадках, коли  однакові часові послідовності вважалися різними при незнач-

ному зміщенні по осі часу однієї з них. Даний алгоритм застосовується до даних, представлених у  вигляді лі-

нійних часових послідовностей – часових рядів, до відео, аудіо та графічних даних.    Для 

задач розпізнавання голосових сигналів, DTW використовується для порівняння вхідного сигналу з вже існую-

чим еталоном. Враховуючи залежність якості вхідного звукового сигналу від зовнішніх умов (рівня гучності, 

наявності шуму, швидкості, чіткості вимови слів), для коректної роботи алгоритму необхідним є створення n 

еталонів для одного звукового сигналу і застосування алгоритму стільки ж разів відповідно. Тобто для 

функціонування алгоритму необхідно зберігати певну кількість еталонів. Як правило, еталони зберігаються у 

вигляді набору коефіцієнтів, в якості яких часто використовуються мел-частотні кепстральні коефіцієнти. До 

основних переваг алгоритму DTW можна віднести те, що ймовірність розпізнавання вища, ніж в нейромережах, 

прихованій марковській моделі.   

Залежність швидкості розпізнавання від зростання кількості даних є суттєвим недоліком алгоритму, адже 

квадратична складність не дозволяє його використання для аналізу великої кількості даних, а лише в незначних  

системах розпізнавання. Даний підхід не рекомендовано використовувати для аналізу значних словників слів, 

тому що кількість еталонів, необхідних для точного розпізнавання суттєво збільшується. [4] Через відсутність 

засобів протидії шуму в алгоритмі динамічної трансформації, він погано справляється з роботою при наявності 

шуму в сигналі. Проте, DTW залишається простим в реалізації алгоритмом, відкритим до модифікацій. Алго-

ритм найчастіше використовується в додатках, яким потрібна просте розпізнавання слів: телефони, автомобіль-

ні комп'ютери, системи безпеки. [5]    

Висновки. В роботі було розглянуто класифікацію методів обробки голосового сигналу і наведено порів-

няння двох алгоритмів аналізу розпізнавання голосового сигналу: алгоритм прихованих марківських моделей та 

динамічної трансформації часової шкали. При розпізнаванні окремих слів алгоритмом динамічної трансформа-

ції якість розпізнавання підвищується на 3 - 18% порівняно з розпізнаванням методом прихованих марківських 

моделей. 
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Annotation. Generally speaking, we can use arbitrary asymmetric encryption algorithm for key encapsulation. 

One of the simplest algorithms is El-Hamal algorithm. To use this algorithm on elliptic curve, we need embed key into 

point on curve and then reveal it back. Unfortunately, until recently, only probabilistic algorithms of embedding exist-

ed. And only in 2016 deterministic algorithm for hash embedding was proposed. However, key embedding is much more 

complicated procedure than hash embedding. In this article we analyze the possibility to use mentioned algorithm for 

key embedding and problems that appeared on this way. 

Key words: key encapsulation algorithm, El-Hamal algorithm, elliptic curve. 

Building the key encapsulation algorithm [1], which may be used as a national standard, is an actual problem 

nowadays. Generally speaking, we can use arbitrary encryption algorithm for key encapsulation. One of the simplest 

and preferable algorithms is El-Hamal encryption algorithm [2]. To use this algorithm on elliptic curve, we need a 

scheme for embedding key into point on curve and then reveal it back. Several directions of work in both the number 

theory and cryptography literature have considered the problem of deterministically mapping to rational points on ellip-

tic curves. However, only probabilistic algorithms of embedding existed until 2016, when deterministic algorithm for 

hash embedding was proposed in [3]. But key embedding is much more complicated procedure than hash embedding. In 

this paper we describe how this algorithm can be used for key embedding and then discuss the problems that appeared if 

we want to use it further in key encapsulation. 

Let E  be an elliptic curve over pF  and  pFE is the group of rational points on elliptic curve E  over pF . 

)(: 2 xgyE  , where baxxxg  3)( , pFba , , 0ab . 

We assume that key pFk   (for example, if np 2 , we can consider vector k  as binary representation of 

some element pFk  , where n is a key length). 

Our purpose is to build mapping  pp FEF  , which reflects any element pFk   into point kQ  pFE . 

Algorithm justification 

Let for some pF  we have pQ  (i.e.   is quadratic non-residue in pF  and pQ  is a set of quadratic res-

idues in pF ). Then for key pFk   set 2kuk  . Note that ku  is also quadratic non-residue in pF , which means 

pk Qu  . 

Now find the value kx  from the equation    kkkk xguxug
3

 : then  

   baxxubxauxu kkkkkkk 
333  

and  

     123
11


 kkkk uauubx . 

Note that 



64 

 

                 
23322323

kxgkxguxgxguxgxugxg kkkkkkkkkk   

is quadratic non-residue in pF , so exactly one of the next two elements,  kxg  or  kk xug , is quadratic residue in pF , 

and the other is non-residue. 

If   pk Qxg   then re-define kkk xux  . 

Now we have   pk Qxg  , so there exist two square roots from  kxg  in pF ,   pxgy k mod2,1  . Note 

that one of 2,1y  has last significant bit equal to 0 (i.e. 0lsb ), and other has 1lsb . We can chose one of them ac-

cording to some predefined rule, for example, with 0lsb , and define 1yyk  , if   01 ylsb , and 2yyk  , else. 

Therefore we constructed the point    pkkk FEyxQ ,  and actually constructed the mapping  pp FEF   which 

implies that for any key pFk  exists some  pk FEQ  .  

The common form this mapping for key pFk   and some fixed pQ  and 2kuk   can be described as 

    

   

 
























.1,0,1,

;,,

;,,

3

k

pkkkkk

pkkk

u

Qxgxguxu

Qxgxgx

k  

Algorithm for embedding 

Input: pFkba ,,, , pQ . 

1. Evaluate 2kuk  . 

2. Evaluate      123
11


 kkkk uauubx . 

3. Evaluate   baxxxg kkk 
3 . 

4. If   pk Qxg   then kkk xux   and  kkk xgug
3

 . 

5. Evaluate pgy kk mod . 

6. If   1kylsb  then  kk ypy  . 

Output:  kkk yxQ , . 

The main problem which appears now is: how to reveal the key k  from the point  kkk yxQ , ? If we solve it, 

we will have simple algorithm for key encapsulation based on El-Hamal encryption algorithm. 

Conclusion. We described deterministic algorithm for key embedding into elliptic curve point and explain the 

problem that occurs when we want to use this algorithm for key encapsulation based on El-Hamal encryption algorithm. 

The solution of it is the question for further investigations. 
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Анотація. Запропоновано метод інтегрування завадостійкого кодування та шифрування інформації 

на основі стохастичних перетворень. Для цього використовуються два генератора: псевдовипадкових комбі-

націй і гама-послідовностей. Завадостійке кодування і шифрування реалізується шляхом перемноження кож-

ного інформаційного блоку на псевдовипадкову комбінацію. Для підвищення криптостійкості шифрограми до-

датково здійснюється гамування вихідної послідовності. Підвищення завадостійкості передавання забезпечу-

ється за рахунок зменшення ймовірності невиявленої помилки в кодовому блоці. 

Ключові слова: шифрування, завадостійкість, кодування, перетворення, генератор, псевдовипадкова 

послідовність 

 

Високошвидкісна передача конфіденційної інформації в режимі реального часу вимагає обмеження ча-

су затримки оброблюваних повідомлень, яке залежить від числа операцій в таких перетвореннях, як завадостій-

ке кодування і шифрування. Для захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД) використовуються 

криптографічні протоколи [1,2]. Цілісність передаваної інформації забезпечується за допомогою завадостійкого 

кодування [3,4]. У даній роботі для мінімізації часу обробки інформації пропонується об'єднати завадостійке 

кодування і шифрування в єдиний процес, що і зумовлює основний критерій ефективності запропонованого 

методу. Метою роботи є розробка методу інтегрування завадостійкого кодування та шифрування інформації на 

основі стохастичних перетворень.  

Відомі методи блокового завадостійкого кодування засновані на перетворенні інформаційної послідов-

ності з k  елементів в дозволені комбінації n  шляхом додавання перевірочних елементів r : 

rkn  .       (1) 

При цьому коригувальна здатність коду визначається мінімальною кодовою відстанню: 

)2(12 випр0  td ,      (2) 

де випрt  - кратність виправлення помилок.  

Як правило, для формування дозволеної кодової комбінації застосовується утворюючий поліном. При 

цьому існують два способи кодування, при якому дозволена комбінація є: 

1) розділеною, тобто відомі міста розташування інформаційних і перевірочних елементів [4]; 

2) нерозділеною, тобто міста розташування інформаційних і перевірочних елементів невідомі, також 

змінюється їх значення, що рівносильне простішій функції шифрування [5]. 

В [4] запропонована можливість інтегрування завадостійкого кодування та шифрування, а також для 

підвищення криптостійкості повідомлення додатково застосовано додатково гамування вхідної та вихідної пос-

лідовності, що формується на основі генератора хаосу. Недоліком такого кодування-шифрування є застосуван-

ня для стохастичного перетворення тільки одного утворюючого поліному, що суттєво знижує інформаційну 

прихованість повідомлення [6]. 

В даній роботі для реалізації мети завдання запропоновано застосовувати два стохастичних перетво-

рення. В першому стохастичному перетворенні кожна інформаційна комбінація G(x), представлена в поліномі-

альній формі, помножується на псевдовипадкову комбінацію S(х), що генерується першим генератором псевдо-

випадкових комбінацій:  

   xSxGxF )( .       (3). 

При формуванні  xS  задається розрядність випадкової комбінації r , проте показник ступеня поліному 

може змінюватися в межах від одиниці до r . Кількість k  елементів у випадку необхідності доповнюються ну-

лями до n  біт. Вираз (3) забезпечує перетворення кожної інформаційної комбінації G(x) в псевдовипадкову 

комбінацію )(xF , що забезпечує процес одночасного завадостійкого кодування і шифрування інформації. Про-

те, можна припустити, що при такому способі формування комбінацій загальна кількість нулів в зашифровано-

му повідомленні буде більше кількості одиниць. Для вирішення цієї проблеми та підвищення криптостійкості 

шифрограм пропонується наступне стохастичне перетворення на основі гамування, що забезпечується за раху-

нок другого генератора псевдовипадкових чисел: 

 xxFxH  )()( ,      (4). 

де  xk  – двійкова псевдовипадкова послідовність з n  елементів.  

Таким чином, на кожному етапі стохастичного перетворення відбуваються трансформації ik  та kn : 

gki nnk  ,       (5) 
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де kn  та gn  - комбінації, що отримані після кодування-шифрування та гамування відповідно.  

Для декодування і розшифрування повідомлення спочатку виконується гамування прийнятої з каналу 

комбінації )(xH  , яка може відрізнятися від )(xH  з причини спотворення в каналі:  

 xxHxF  )()(  .     (6) 

Далі відбувається декодування-шифрування: 

 
 xS

xF
xG


)( .       (7) 

За умови, що залишок   0xR  помилка буде невиявленою. Як бачимо, цей метод дозволяє лише ви-

явити помилку, а вираз (2) не діє. Вочевидь, що передавач повинен працювати синхронно з приймачем та мати 

аналогічні генератори стохастичних перетворень.  

Для оцінки ефективності запропонованого методу інтегрування завадостійкого кодування та шифру-

вання інформації на основі стохастичних перетворень проведено імітаційне моделювання, в якому використо-

вувалась модель дискретного каналу з різної інтенсивністю потоку помилок. Результати досліджень показали, 

що ймовірність невиявленої помилки  РНП  при стохастичному кодуванні на 2-3 порядки менше, чим при блоко-

вому кодуванні.  

Висновок. Запропонований метод захисту інформації від випадкових завад та НСД на основі стохасти-

чних перетворень дозволяє мінімізувати час обробки кодових блоків за рахунок об’єднання процесів кодування 

та шифрування інформації. Застосування додаткового гамування вихідної послідовності дозволяє збільшити 

криптостійкість шифрограми. Стохастичний метод кодування дозволяє зменшити ймовірність невиявленої по-

милки. 
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Анотація. Запропоновано метод підвищення прихованості передавання інформації на основі комбіно-

ваного кодування з трьома ступенями кодових перетворювачів: внутрішнього, проміжного і зовнішнього. 

Внутрішній перетворювач реалізується на основі стохастичного кодування з різною кількістю випадкових ко-

дових комбінацій, яке визначається з урахуванням ймовірності появи символу алфавіту в тексті повідомлення. 

Інформаційна прихованість забезпечується за рахунок зрівнювання ймовірностей появи кодових комбінацій з 

виходу статистичного кодера. Проміжне кодування реалізується за допомогою завадостійкого блокового ко-

ду. Для компенсації надлишковості стохастичного і завадостійкого кодування запропоновано використовува-

ти зовнішній перетворювач, виконаний на основі таймерного кодування. 

Ключові слова: захист інформації, прихованість, завадостійкість, кодування, таймерний сигнал 

 

Пошук нових методів захисту інформації від несанкціонованого доступу обумовлено вимогою підви-

щення завадозахищеності сучасних радіосистем передавання, що функціонують в умовах радіоелектронного 

конфлікту [1]. Основними складовими завадозахищеності є завадостійкість і прихованість. Як правило, задана 

завадостійкість забезпечується за допомогою коригувальних кодів [2], що призводить до зменшення кодової 

швидкості через введення додаткових надлишкових елементів. Для підвищення прихованості передавання за-

стосовуються різні методи перетворення конфіденційної інформації. Залежно від приналежності системи зв'яз-

ку забезпечення прихованості передавання може здійснюватися на різних рівнях моделі OSI [3]. Наприклад, в 

комерційних системах зв'язку в основному використовується інформаційна прихованість [4], яка реалізується за 

допомогою криптографічних протоколів на верхніх рівнях моделі OSI. При розробці системи зв'язку спеціаль-

ного призначення, як правило, застосовують кілька видів прихованості [1]: інформаційна, структурна і енерге-

тична. Вочевидь, що кожен етап перетворення вимагає певних енергетичних і часових витрат, що впливає на 

затримку передаваного сигналу та енергоспоживання. Тому, для підвищення основних показників завадозахи-

щеності доцільно використовувати інтегрований підхід, при якому різні методи перетворення символів повідо-

млення і сигнальних конструкцій об'єднуються в єдиний процес. В роботі для вирішення цього завдання пропо-

нується використовувати комбіноване каскадне кодування на основі таймерних сигнальних конструкцій в по-

єднанні зі стохастичним і завадостійким кодуванням. Метою роботи є розробка методу підвищення приховано-

сті передавання інформації на основі комбінованого випадкового кодування. 

Таймерні сигнали [5] є непозиційними сигнальними конструкціями, на основі яких можна реалізувати 

завадостійке кодування без використання додаткових перевірочних елементів. За допомогою таймерного коду-

вання на заданому часовому інтервалі можна формувати більшу кількість сигнальних конструкцій в порівнянні 

з розрядно-цифровими кодами (РЦК). Досягається це за рахунок зменшення енергетичної відстані між таймер-

ними сигнальними конструкціями (ТСК). Структура таймерних сигналів і їх коригувальна здатність задається 

за допомогою параметрів побудови комбінацій. На основі ТСК можна створювати різні алгоритми підвищення 

структурної прихованості [3]. Для цього при передаванні інформації по каналу використовуються масиви сиг-

нальних конструкцій з різною структурою. Це доводить доцільність використання таймерних сигналів при реа-

лізації методу комбінованого випадкового кодування. Отже, пошук ефективних методів захисту інформації на 

основі ТСК є актуальним завданням. 

Розглянемо каскадне кодування з трьома ступенями кодових перетворювачів: зовнішній – стохастичне 

кодування; проміжний – блочне завадостійке кодування на основі РЦК; внутрішній – таймерне кодування. Роз-

рядність каскадного перетворювача n визначається розрядністю n1 зовнішнього, n2 проміжного і n3 внутрішньо-

го коду. Кодова швидкість передавання на кожній ступені кодового перетворювача: γ1 = k1/n1; γ2 = n1/n2; γ3 = 

n2/n3, де k1 – кількість інформаційних елементів з виходу кодера джерела; n1 = k1 + l – кількість елементів з ви-

ходу статистичного кодера; n2  = n1 + r – кількість елементів на виході завадостійкого коду; r – кількість переві-

рочних елементів. 

При стохастичному [6, 7] і блочному завадостійкому кодуванні [2] довжина кодового блоку збільшу-

ється, що призводить до зменшення кодової швидкості в цих перетворювачах, тобто γ1 < γ2. Рішення цієї про-

блеми пропонується за рахунок таймерного кодування, що дозволить зменшити розрядність кодового слова n2, 

тобто n3 < n2. Отже, γ3 > γ2 та n = n3. При стохастичному кодуванні загальна кількість випадкових комбінацій N1 

= 12
n

, яке пропонується перерозподілити з урахуванням ймовірності появи символу алфавіту в тексті повідом-

лення, що підвищить інформаційну прихованість повідомлення. 

Для підвищення структурної прихованості та збільшення кількості реалізацій пропонується використо-

вувати набір ТСК з двох комбінацій, одна з яких є дозволеною з мінімальною кодовою відстанню d0, а інша 

комбінація вибирається за допомогою генератора псевдовипадкових чисел. Підвищення завадостійкості здійс-
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нюється за рахунок використання блочного завадостійкого і таймерного кодування. Загальна ймовірність неви-

явленої помилки в кодовому блоці РНП= РНП1 × РНП2, де РНП1 – ймовірність невиявленої помилки при блочному 

завадостійкому кодуванні; РНП2  – ймовірність невиявленої помилки при таймерні кодуванні. 

Для оцінки ефективності стохастичного кодування проведено імітаційне моделювання для двох варіан-

тів реалізації перетворювача: 

1) кількість випадкових кодових комбінацій є змінною величиною і визначається з урахуванням ймові-

рності появи символу алфавіту в тексті повідомлення; 

2) однакова кількість випадкових кодових комбінацій для кожного символу алфавіту в тексті повідом-

лення [8]. 

Ефективність стохастичного кодування була оцінена по дисперсії xvD  і xcD  відповідно для першого і 

другого варіантів в залежності від загальної кількості використовуваних випадкових комбінацій N1. У табл. 1 

представлені результати досліджень для текстів різної довжини та n2. 

 

Таблиця 1 – Результати оцінок xcD  и xvD  для двох методів стохастичного кодування  

n1 

 

N1 Текст з роману Л.Н. Толстого 

Війна і мир, 1 ч. 

Довільний текст з 10000 

комбінацій 

Текст пісні «Englishman in 

New York» 

xvD  xcD  xvD  xcD  xvD  xcD  

9 512 14 269 734,3 669 472 420,0 1 121,4 34 866,3 0,4 32,9 

10 1024 4 408 878,1 124 230 180,0 22,7 8 772,3 0,1 7,8 

11 2048 299 586,9 31 292 662,2 0,8 2 126,0 0,0 2,0 

12 4096 40 566,6 8 025 058,9 0,3 531,7 0,0 0,5 

13 8192 4 036,7 2 082 843,9 0,2 135,9 0,0 0,1 

14 16384 316,2 543 439,8 0,1 33,8 0,0 0,0 

15 32768 15,1 145 240,0 0,1 8,2 0,0 0,0 

16 65536 1,4 40 101,8 0,0 1,8 0,0 0,0 

17 131072 0,2 11 453,7 0,0 0,4 0,0 0,0 

 

Результати досліджень показують (табл.1), що при збільшенні розрядності кодування n1 дисперсія xvD  

для першого варіанту стохастичного кодування зменшується значно швидше ( 0xvD ), ніж xcD  для другого 

варіанту. Таким чином, на виході статистичного кодера можна сформувати потік комбінацій з приблизно рів-

ними ймовірностями появи, що ускладнює використання частотного тесту комбінацій при дешифруванні пере-

хопленого повідомлення. Також виявлено, що при стохастичному кодуванні великих текстів (роман Л.Н. Толс-

того Війна і мир, 1 ч.) для досягнення умови 0xvD  потребується більша розрядність n1 випадкових комбіна-

цій. При цьому дисперсія 2,0xvD  буде отримана при розрядності n1 = 17. Для тексту з 10000 комбінацій 

2,0xvD  і n1 = 13. Найкращий результат одержано при кодуванні невеликих текстів (пісня «Englishman in New 

York»): 1,0xvD  і n1 = 10.  

Висновок. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що розроблено програмне за-

безпечення, за допомогою якого можна реалізовувати різні ступені каскадного випадкового кодування. Резуль-

тати експерименту дозволяють рекомендувати запропоновані показники для розробки реальних завадозахище-

них систем зв'язку з випадковим кодуванням, а також визначити граничні умови застосування параметрів сто-

хастичного, завадостійкого і таймерного кодування. 
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Анотація. Задачі кібербезпеки залежать від багатьох різнопланових, іноді взаємно протилежних, різ-

них за силою  проблем, факторів і чинників. З одного боку, людство повинно вирішити ряд планетарних про-

блем свого виживання. З іншого боку, є об’єктивні процеси кардинальних перетворень суспільних відносин пе-

реходу від індустріального до інформаційного (перехідного) та постіндустріального суспільства внаслідок 

стрімкого розвитку технологій. Низка змін технік та технологій інформаційної та кібербезпеки сформовані 

або формуються сьогодні. В Україні повинні бути впроваджені кращі міжнародні практики кібербезпеки (ін-

формаційно-)телекомунікаційного простору. Далі потрібно розробляти та впроваджувати теорію  та техно-

логії кібербезпеки кіберпростору й цінної інформації правлячого класу та комерційного прошарку пост індуст-

ріального суспільства. Користуючись ретроспективним та а сучасним системним аналізом ми можемо суди-

ти про майбутнє систем інформаційної безпеки та формувати освітні програми.  

Ключові слова. Кібербезпека, матриця цінностей, інформаційно-телекомунікаційна мережа, глобаль-

на децентралізована мережа передачі даних.  
 

Історія розвитку систем інформаційної та кібербезпеки (ІБ і КБ) технологій показує характерний недо-

лік систем безпеки. Спочатку розробляється нова технологія, реалізується й використовується деякий час, а 

потім виявляються її вразливості до несанкціонованого використовування і розробляються надбудовані системи 

захисту для компенсації вразливостей. Існує й інша думка: що будь-яку технологію можна використовувати як 

з корисною, так зі зловмисною метою. В усякому разі, здається доцільним передбачати й розробляти системи 

КБ і КБ одночасно з розробкою нових технологій з органічно включеною системою безпеки. Такий прогноз 

майбутнього може дозволити зменшити кількість вразливостей нових технологій.  

Метою даної роботи є систематизація прогнозів на майбутні трансформації систем ІБ і КБ, користую-

чись методами ретроспективного аналізу та сучасної теорії систем виробити власний погляд на трансформації 

ІБ і КБ, що повинно дати можливість розробити стратегію та зміст освіти у цій сфері. 

Короткий огляд публікацій. Розгорнутий погляд на найближче майбутнє інформаційної безпеки подано 

у роботі Демидова О.В. [1]. У цій роботі подані проблеми: «забезпечення безпеки, сталості (стабільності) та 

відмово-стійкості Інтернет та» (що важливо) глобальної децентралізованої, паралельної Інтернету «інфраструк-

тури цифрової передачі даних», у побудові якої Росія планує прийняти участь; «зниження ризиків військово-

політичного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та формування основ міжнародно-

правового режиму відповідальної поведінки держав у кіберпросторі»; «забезпечення …боротьби із 

комп’ютерною злочинністю». Формулюються напрями вирішення поставлених проблем, такі як: «розподіл ри-

зиків між державою та приватним сектором і децентралізація критично важливих інфраструктур»; «… розвиток 

концептуально нової правової бази для боротьби з високотехнологічною злочинністю, розробка стандартів ква-

нтової та пост квантової криптографії, а також стандартизація сервісів та рішень нової цифрової інфраструкту-

ри з опорою на безпеку». Прогнози на дальню перспективу в цій роботі відсутні. 

Детально обґрунтований драматичний прогноз майбутнього інформаційного суспільства розписано у 

роботі Олександра Бард і Яна Зодерквист [2]. Робота написана в часи, коли панували ідеї глобалізму й нові фо-

рми інформаційних технологій перемагали практично на всіх фронтах – «інформаційне суспільство прийшло на 

заміну капіталізму у якості домінуючої парадигми». Основні положення роботи можна звести до наступного.  

Нетократія (англ. netocracy) – це нова форма управління суспільством, у рамках якої основною цінніс-

тю являються не матеріальні предмети (гроші, нерухомість тощо), а інформація. Повноцінний доступ до досто-

вірної інформації та маніпуляції з нею забезпечують владу над іншими учасниками того, чи іншого соціуму 

(суспільства, країни, держави) [Із Вікіпедії]. 

На зміну капіталістичного суспільства приходить інформаційне суспільство. Влада переходить від бу-

ржуазії, яка управляла пролетаріатом, до нетократії, яка управляє «консумеріатом». «Рушійною силою транс-

формацій кінець кінцем являється розвиток технологій». Наші «мислі та дії – похідні наявної інформації». Ра-

ніше була аксіома: «Хто володіє інформацією – той володіє світом». Тепер: «Знання дає владу». Але нетократія 

маскує знання в потоці інформації. «Фундаментальний конфлікт між класами та групами людей не збирається 

зникати, приймаючи все більш замислуваті малозрозумілі форми». Мораль буржуазії була законодавчо закріп-

лена у недоторканості приватної власності. Нетократія проголошує авторські права. «Будь-яка форма влади, не 

захищена авторським правом, буде, за визначенням, вважатись аморальною».   

Стабільність капіталістичного суспільства забезпечувались державою, парламентом, демократією та 

гуманізмом. В інформаційному суспільстві функціонують МЕРЕЖА, засоби масової інформації (ЗМІ), держава 

слабшає, парламент деградує, демократія вмирає. «Характерною ознакою переходу від капіталізму до інформа-

ційного суспільства являється загальна медіалізація». «ЗМІ зажили власним життям, формуючи основу для вла-
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дної структури, і стали все більше переймати характеристики парадигми інформаційного суспільства та його 

правлячого класу – нетократії. Статистичні методи, які мають виявляти суспільну думку, насправді являються 

«інструментом формування цієї думки». Політики стали виробниками (інформаційної продукції), «виборці ста-

ли споживачами, а ЗМІ присвоїли собі роль кураторів політичної арени, і, таким чином, здійснюють тотальний 

контроль над політичними процесами в інформаційному суспільстві у повній відповідності з принципами нето-

кратії. Криза демократії витікає з нетократичного уявлення про таємну, невидиму владу. Громадянське суспіль-

ство перетворилось у «мережу зацікавлених груп і реалізує свій потенціал завдяки інформаційним технологі-

ям». У перехідний період до інформаційного суспільства «війни між націями практично припинились і посту-

пилися місцем конфліктам між зацікавленими групами, такими як компанії та групи тиску (лобісти). Люди бі-

льше не готові приносити своє життя на олтар нації». У віртуальному світі важливі віртуальні спільноти. «В 

мережі кожен шукає собі подібних і створює разом з ними новий віртуальний простір, вільний від конфліктів у 

середині. Політична структура, що формується в мережі, принципово відрізняється від капіталістичної демок-

ратії». «В мережі кожен сам собі господар» і немає здатності й можливості приймати рішення за інших. Статус 

інформації суттєво змінився. «Інформація, яка раніше розглядалася просто як необхідний для функціонування 

економіки предмет, тепер майже основний продукт цієї самої економіки. Фундаментальні ідеї теорії інформації 

глибоко проникли у самі підвалини всіх найважливіших наук і в значній степені визначають погляди на світ, які 

формуються в рамках нової парадигми. Технологічна інформація сьогодні розглядається як сама суть суспільс-

тва, подібно тому як генетична інформація являється ключем до біології. Економіка обертається навколо інфо-

рмації. Та й життя у цілому є гігантський, нескінченно складний і досконалий процес обробки інформації, який 

зберігається всередині нас і передається від одного до іншого тендітного індивіда». 

Тут нема місця обговорювати всі тонкощі і особливості інформаційного суспільства. Але процитовано-

го досить, щоб сформулювати принципи ІБ і КБ інформаційного суспільства згідно з [2]. В інформаційному 

суспільстві залишається проблема захисту влади своєї групи та захисту інтересів еліти. В інформаційному сус-

пільстві, як у віртуальному світі, встановлюється нові границі між соціальними групами у якості способу соціа-

льної само ідентифікації. Бізнес, який все більше перетворюється у віртуальні мережі з менш жорсткими прин-

ципами працевлаштування, теж потребує захисту його інформації. Щоб мережа функціонувала ефективно, була 

привабливою і успішною, потрібно проводити ретельний відбір своїх учасників, інакше мережа швидко загине 

у потоці недостовірної інформації. Відкриті мережі, які з’явились у результаті швидкого розвитку Інтернету, 

або будуть перетворені у закриті спільноти, або стануть свого роду колекторами непотрібної інформації. «У 

закритих мережах учасники будуть відбиратися кураторами цих мереж». Навколо таких мереж буде організо-

вано захист типу «кругової оборони», щоб захистити від витоку інформації та від несанкціонованого доступу, а 

також системи захисту від злому. «Чим більше приваблива буде мережа, тим більше людей будуть прагнути 

стати її членами, тим більш жорсткими будуть правила прийому». «Щоб захистити свої інтереси та зробити 

адміністрування мережі більш ефективним, куратори встановлять власні потужні мета-мережі для вирішення 

питань мережевої політики. Розгляд тих чи інших питань в середині мереж вищих рівнів буде захищено від не-

санкціонованого ознайомлення». Цінність інформації з часом падає, інформація старіє. «Інформація лише тоді 

представляє інтерес, поки вона ще була відома вузькому колу вибраних». Але «самі норми громадського життя 

та права суспільства на достовірну інформацію стане важко підтримувати». Таким чином, задачі захисту інфо-

рмації в інформаційному суспільстві схожі на задачі захисту кіберпростору. Потрібні ще зусилля в області тео-

рії і побудови нової системи захисту, зокрема кіберпростору.  

Розглянутий прогноз сьогодні виглядає надто песимістичним. Він не враховує, що інформаційні техно-

логії може бути використано (і використано) у цілях війни, вони можуть бути причиною техногенних катаст-

роф. Крім того, ідеї глобалізму втратили свою привабливість. І, нарешті, історичний процес пішов трохи іншим 

шляхом. Майбутнє суспільство буде більш складним і не буде визначатись лише інформаційними технологія-

ми, хоча потоки інформації збільшаться. Задачі інформаційної та кібербезпеки залежать від багатьох різнопла-

нових, іноді взаємно протилежних, різних за силою  проблем, факторів і чинників.  

Сьогоднішні трансформації систем захисту. Теперішній період характеризується швидким підвищен-

ням складності явищ, процесів, структури. Зійшлися одночасно декілька сингулярностей (криз) – демографічна, 

кліматична, вичерпність не відновлюваних ресурсів, соціальна тощо. З одного боку, перед людством стоїть 

громаддя задач подолання природних планетарних криз. Ці задачі вимагають спільних дій, взаємної довіри, 

відкритості, повноти, цілісності та достовірності інформації. З іншого боку, суспільство саме змінюється, сер-

йозно трансформується економіка, політика, культура, наука, етика. Продовжується низка технологічних рево-

люцій. Відповідно потрібно змінювати підходи до системи ІБ і КБ. Низка змін технік та технологій інформа-

ційної та кібербезпеки, які сформовані або формуються сьогодні включає в себе наступне.  

Розвиток нанотехнологій тягне за собою нові загрози для технічного захисту інформації. Наукова група 

Потія А.В. наголосила, що наномікротюаризація, поєднана з сенсорними мережами – так званий «розумний 

пил», літаючі міні та мікро апарати, освоєння нанодіапазону радіочастот створюють нові канали витоку інфор-

мації. Застосування потужних лазерів спрощує знімання інформації з відбитого потоку розсіювання.  

Запрацювали декілька головних і багато галузевих CIRT і CERT що дозволяють попереджувати, вияв-

ляти та успішно обробляти інциденти з інформаційною безпекою. Проведено порівняльний аналіз боротьби зі 

злочинністю (фізичною та кіберзлочинністю) в епоху переходу до капіталізму та в сучасну епоху й подано на-

ступні рекомендації, які тепер успішно впроваджуються [3]: знайти проривні винаходи й передові практики в 
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кіберкриміналістиці; розгорнути підготовку спеціалістів з кібербезпеки у закладах вищої освіти; залучати до 

роботу в службах безпеки бувших хакерів та бувших кіберзлочинів, які стали на чесний шлях. У той же час, 

залишається без уваги важлива пропозиція, яка викладена у роботі [4]. Мова йде про запровадження в телеко-

мунікаційних мережах загального користування функціональних послуг захисту інформації: визначення іден-

тичності джерела повідомлення та менеджменту визначення ідентичності. Ще «у 2007 році Міжнародний союз 

електрозв’язку виступив з глобальною ініціативою із стандартизації менеджменту ідентичності [5, с. 2]. Це є 

управління інформаціями, що підтверджують ідентичність об’єкта, наприклад, ідентифікаторами, реєстрацій-

ними даними й атрибутами. У групі Рекомендацій МСЕ-Т Х.1250 – Х.1279 [6] 17-ю дослідною комісією пред-

ставлено стандарти менеджменту ідентичності об’єктів у телекомунікаціях, а в групі Рекомендацій МСЕ-Т 

Y.2720 – Y.2739 – стандарти менеджменту визначення ідентичності об’єктів у ІКМ [7]. 

Далі потрібно розробляти та впроваджувати теорію, кращі техніки та технології кібербезпеки кібе-

рпростору й цінної інформації правлячого класу, кібербезпеки економіки та виробництва товарів і послуг та 

кібербезпеку комерційної сфери пост індустріального суспільства. Стан проблеми визначається наступним. КБ 

охоплює інформацію, інформаційні ресурси та технології, персонал, користувачів і все те, що виникає при ко-

мунікаціях суб’єктів і об’єктів та взаємодії їх між собою. Забезпечення КБ включає у себе не лише захист кібе-

рнетичної технології, а й захист «кібернетичного середовища», забезпечення безпеки роботи у кіберпросторі. 

Значну частину кіберпростоіру (кіберсередовища) займають телекомунікаційні системи та мережі, які створили 

по суті телекомунікаційне середовище, а також Інтернет. Доцільно, щоб у телекомунікаційному середовищі. 

було б забезпечено певну базову кіберзахищеність. Кібератаки, в тій чи іншій мірі, здійснюються через телеко-

мунікаційні системи, прямо, чи опосередковано (наприклад, через флеші). Для сучасних і майбутніх ТМЗК пе-

редбачаються наступні механізми безпеки з «кінця в кінець»: контроль доступу, автентифікація, неспростов-

ність (не заперечність), конфіденційність, безпечність з’єднання, цілісність, доступність, приватність. Особливу 

цінність для реалізації кібербезпеки представляють вимоги міжнародних Рекомендацій ITU-Т щодо визначення 

ідентичної кожної (зверніть увагу – кожної) транзакції в мережі та управління визначенням ідентичності. З 1 

січня 2017 року в Україні діють сотні нових стандартів ISO/IEC та Євросоюзу. Точно так, треба ввести в дію ще 

півсотні Рекомендацій ITU-Т: Х.200, Х.800, Е.408, М.3016. В Україні задачі забезпечення кібербезпеки телеко-

мунікацій приділялось не достатньо.  

Майбутнє систем інформаційної безпеки, в значній мірі, буде залежати від кадрових питань, соціаль-

ної (психо)інженерії та освітніх програм закладів вищої освіти. Ряд вчених (Лефевр В.А., Лепский В.Е., Дені-

сов А.А.) наступний суспільний уклад називають ностіндустріалізмом і його головним чинником вважають 

способи управління при перерозподілу влади [8]. Вже сьогодні «практично всі інновації пов’язані з біотехноло-

гіями, електронікою, програмуванням» та обробкою знань (NBIC) і ці технології виробництва продукції, як 

правило, мають короткий життєвий цикл. Економічним змістом управління постіндустріальним інноваційним 

проектом є «управління виробництвом вартості гудвіла». «В економічній категорії гудвіла відображається 

якість трудового колективу бізнесу, що розвивається, та його здатність впливати на думки зовнішніх стейкхол-

дерів щодо цього бізнесу». «Основою технологічного забезпечення будь-якого інноваційного проекту стають не 

матеріальні технології виробництва продукції, а технології виробництва нових рішень. А вони, у свою чергу, 

всі без винятку ґрунтуються на технологіях управління поведінкою вибору». Тут буде важливим новий меха-

нізм-техніка КБ, а саме соціальна інженерія та психоінженерія. Далі буде. 
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Abstract. The criticality level of civil aviation (CA) information infrastructure is considerably amplified by 

high degree of connectivity and interaction between ground and aircraft systems. Malicious interference into mentioned 

systems puts at threats passengers, crew and ground staff security. Unauthorized access to so-called critical aviation 

information system (CAIS) is very crucial and it may have serious and tragic consequences. The control aviation secu-

rity documents declare following requirements to ensure CAIS security against cyberthreats (potential cause of an un-

wanted incident, which may result in harm to a system, individual or organization – ISO / IEC 27032). Doc 30 declares 

that measures addressing cyberthreats to CA have been included in the National Civil Aviation Security Programme, 

the National Quality Control Programme and the National Civil Aviation Security Training Programme. Similar re-

quirements are declared in Annex 17 to Chicago Convention on International Civil Aviation, Doc 8973 as well as in 

Doc 9985. However, there are still a lot of unsolved problems related to CAIS identifying, its criticality assessment and 

development of methods to provide its cybersecurity. From this viewpoint in the paper integrated complex approach to 

provide CA cybersecurity was proposed. 

Keywords: cybersecurity, civil aviation, critical aviation information systems, requirements, CIIP. 

 

Cyberattacks and acts of cyberterrorism are very crucial for critical infrastructure of any state, because these 

may have serious and tragic consequences. For instance in Civil Aviation (CA) any unauthorized access to control sys-

tem calls into shot hundreds and thousands of passengers’ lives. CA is moving away from traditional radar systems in 

favor of more modern digital tools connection – the problem is that new technologies potentially allow attackers get 

stuck between the pilot and dispatcher. The guidance aviation security documents declare following requirements to 

ensure cybersecurity [1]. ECAC Doc 30 [2] declares that measures addressing cyber threats to CA have been included 

in the National Civil Aviation Security Programme, the National Quality Control Programme and the National Civil 

Aviation Security Training Programme. A set of security control consists of below measures [2]: 1) Implementation of 

effective measures to protect Critical Aviation Information Systems (CAIS); 2) Including the CAIS in their threats as-

sessment processes; 3) Separating the CAIS networks from public; 4) Responsibility for securing CAIS is allocated by 

operators to a properly selected, recruited and trained individual; 5) Security measures are considered in the design, 

implementation, operation and disposal of new CAIS; 6) Supply chain security measures for hardware and software 

should be applied to CAIS; 7) Remote access to CAIS is only permitted under pre-arranged and secure conditions; 

8) Cyber attack incidents must be recorded for future evaluation and counter & preventive measures efficiency increasing.  

It is also worth noting that the most comprehensive list of measures to mitigate cyberthreats’ negative influ-

ence on CAIS there is in ICAO Doc 8973 [3]. Among them is noted as follows: 1) Administrative Measures; 2) Virtual 

(Logic) Control Measures; 3) Physical Controls. Besides this document, also focuses on CAIS: security by design, net-

works separation & secured remote access for legitimate users, supply chain security & cyber attack incidents records 

[3]. Despite the examples of the last cyberattacks and requirements of guidance aviation security documents, the main 

purpose of this paper is offer an integrated complex approach to provide CA cybersecurity. 

Modern threats to information security (cybersecurity) [4] characterizes of asymmetric and flexibility. Cyberat-

tacks has long ceased to be an end in itself and become an effective means to achieve a wide range of purposes; their 

variety is limited only by the imagination and fantasy of violator. All existed cyberattacks can be differentiated into 3 

categories: attacks adversely affecting on confidentiality, integrity and availability on the information. All other types 

are derived from these. By the way, confidentiality, integrity and availability (so-called CIA-triad) are the main features 

of information security (and consequently cybersecurity). 

In [2] cyberspace was defined as the complex environment resulting from the interaction of people, software 

and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to it, which does not exist in any 

physical form. Multi-criteria analysis was carried out and the following conceptual definitions were proposed [4]: Cy-

berspace is virtual space resulting from the interaction of users, software, hardware and network technologies (includ-

ing Internet) for information (electronic information resources) transformation processes on purpose of ensuring the 

information needs of society. Cyberterrorism is kind of terrorism that is a conscious and purposeful application of in-

formation system resources to implement terrorist acts in cyberspace and also to achieve other related purposes in ter-

rorist groups’ interests. Cyberattack is attempt or realization of security threats in cyberspace aimed at its components 

(in particular confidentiality, integrity and availability) considering its vulnerabilities. 

Complex approach to provide European CA cybersecurity. Considered examples of cyberattacks and acts 

of cyberterrorism are very crucial for critical infrastructure of any state, because these may have serious and tragic con-

sequences. For instance in CA any unauthorized access to control system calls into shot hundreds and thousands of pas-
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sengers’ lives. CA is moving away from traditional radar systems in favor of more modern digital tools connection – the 

problem is that new technologies potentially allow attackers get stuck between the pilot and dispatcher.  

As well many tools to take control of aircraft in the air were created and tested successfully. During The Fourth 

HITB Annual Conference (was held in Amsterdam, 2013) the practical demonstration on how to remotely attack and 

take full control of an aircraft was carried out. The attack performed will follow the classical methodology, divided in 

discovery, information gathering, exploitation and post-exploitation phases. The complete attack will be accomplished 

remotely, without needing physical access to the target aircraft at any time, and a testing laboratory will be used to at-

tack virtual airplanes systems. ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) and ACARS (Aircraft Com-

munications Addressing and Reporting System) protocols will be used during the discovery and information gather 

phases, but none of those protocols are the objective of this research, I will just use them to plot and analyze the poten-

tial targets. Very basic information on such protocols will be displayed as well as additional references for further read-

ing. The real target of the attacks will be some on-board systems, complex enough to be vulnerable to (almost) common 

vulnerability research and exploitation techniques. Different post-exploitation vectors will finally be considered in order 

to gain better aircraft control. 

Today we know many examples of attacks to CA throughout the world (e.g. Malaysia, Turkey et al), but most 

of these cases are not advertised. This is the purpose of hidden blocking vulnerabilities, but appearance of unwanted 

consequences can make the world community in a loud voice to talk about cyberterrorism in aviation and respond in the 

short term. The cybersecurity will be successful only if a comprehensive approach to building a system of CAIS securi-

ty (Fig.1). That’s why Ukrainian complex approach includes a set of organizational and engineering measures that are 

intended to secure from disclosure, leakage and unauthorized access.  

 
Fig. 1. CA as infrastructure with NextGen technologies 

Let’s look at CAIS’ complex information security system (CISS) development in detail (steps from 1
st
 to 13

th
): 

1. Documents Preparing. At this stage, the project of documents is prepared that defines the organizational 

component of the system (the order project of CISS creation, the condition project of Information Security (IS) service, 

projects on job descriptions, procedures etc.) that are approved by the administration. It can be also created an IS ser-

vice or appointed persons who are entrusted to ensure IS and control over them. Responsibility relies on the owner of 

the system.  

2. Audit. The following documents are developed: the Certificate of CAIS inspection (contains the description, 

principles of CAIS construction and architecture); the list of CAIS objects which require protection. During the CAIS 

inspection should be analyzed and described: the general block diagram and structure (the list and structure of the 

equipment, technique and software, their communication, features of configuration, architecture and topology, program 

and hardware-software IS means, mutual arrangement of means etc.); types and characteristics of liaison channels; in-

teractive features of separate components, their mutual influence in private; possible restrictions etc. Such characteris-

tics of the physical environment are a subject matter of the analysis: territorial arrangement of CAIS components (the 

general plan, the situational plan); availability of territory protection and facility access procedure; the influence of en-

vironment factors, protection from the means of technical investigation; availability of communication elements, life-

support systems and communications, which have an output for borders of a controllable zone; availability and charac-

teristics of grounding systems; storage conditions of magnetic, paper and other data carriers; availability of the design 

and operational documentation on components of physical environment.  

3. Threats & Violator Model Development. Using the information which is presented in the Environment Cer-

tificate of Inspection of CAIS operation, the potential threats to the data are defined. There is a research of some possi-

ble ways for CAIS data threats realization that is: outflow channels; special purpose channels & unauthorized data ac-

cess methods. The results of Environmental Inspection of CAIS operation affirm the list of protection objects, as well as 

potential data threats are defined and the model of threats and violator model are developed. Model of threats (threats 

model) is the abstract formalized or unformalized methods and means description of threats realization. Violator model 

is the comprehensive structured characteristic of the perpetrator which is used together with the threats model for devel-

opment of IS policy. On what information properties violation or CAIS threat is directed: confidentiality violation, in-

tegrity violation, data availability violation, surveillance and management of CAIS violation.  

4. Security Policy Development. Security policy is a set of requirements, rules, restrictions, and recommenda-

tions etc. which regulate the data processing order and directed on IS from the certain cyber threats. Security policy 
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offers the following guarantees: a) It is provided an adequacy of IS level to a level of its criticality in CAIS; 

b) Realization of IS measures profitability; c) In any environment of CAIS operation the assessment and testing are 

provided; d) Personification of security policy positions is provided, the reporting (registration, audit) for all critical 

from the security point of view resources to which an access is provided during CAIS operation; e) The personnel and 

users are provided with the Full Documentation Set according to the IS support; f) Critical from the point of view of IS 

CAIS technologies (function) have all corresponding support plans of continuous work and its renewal in case of un-

foreseen situations.  

5. Technical Specification. The main stages of technical specification formation: a) Classification and descrip-

tion of CAIS resources; b) Development (design) of an information model for existing CAIS, information CAIS flows, 

interfaces between the user and CAIS etc; c) A list of threats and possible channels of information leakage determina-

tion; d) Expert Assessments of expected loss in case of threats; e) Identification of security services; f) Requirements 

identification for organizational, physical and other protective measures implemented in addition to the complex soft-

ware and hardware protection; g) Requirements identification for metrological work; h) Models identification that is 

designed, and technological stand; i) Cost-efficiency assessment of selected assets; j) Making the final decision on the 

CISS content.  

6. Technical Project. CISS technical project is developed on founding and in accordance with technical speci-

fication on CISS creation. In the process of CISS project (design) development there are proved and designed decisions 

which give an opportunity to realize technical specification requirements, to provide compatibility and co-operation of 

different CISS components, and also different measures and technical specification methods.  

7. IS Plan. At this stage it is required to realize organizational, primary, technical and basic technical measures 

of restricted access IS, to establish required IS zones, to lead certification of technical equipment of an information ac-

tivity support, IS means, workplaces (facilities) according to the IS requirements.  

8. Operational Documentation. At this stage there is a development, registration and the affirmation of work-

ing and operational documentation and, if necessary, its separate parts. The working documentation contains detailed 

decisions on CISS design realization, maintenance of CISS management and interaction of its components, and also the 

necessary documentation for testing, carrying out of starting-up and adjustment works, carrying out CISS tests.  

9. CISS Implementation. Implementation of organizational IS measures in CAIS provides: work on administra-

tive documents preparations which regulate an activity of CISS support; compiling of instruction to person who partici-

pates in processing or IS in CAIS according to the list specified in the project on CISS; completion of work and the af-

firmation of documents which are included into IS plan in CAIS except those documents for which the results of the 

following stages are necessary.  

10. Preliminary Tests. The purpose of the preliminary tests is checking the work ability of the CISS and possi-

bility of taking it to the research operation. The CISS work ability and its compliance with technical specification re-

quirements is checked during the tests. Preliminary tests are carried out according to the program and test methods. De-

veloper of the CISS prepares program and test methods and the customer agrees CAIS. Results of the preliminary tests 

are reiterated in “Protocol Testing”, which contains findings regarding the possibility of taking CISS in research opera-

tion, as well as a list of identified weaknesses, the necessary measures for its removal, and recommended time for it.  

11. Research Operation. During research operation of the CISS: a) Technologies of information processing, a 

turnover of machine data carriers, management of security means, access differentiations of users to CAIS resources 

and the automated control over users’ actions are examined; b) Employees and IS users get practical skills with the help 

of technical and hardware-software IS means, study conditions of organizational and administrative documents con-

cerning access differentiation to technical means and information resources; c) Performing (if necessary) the revision of 

the software, additional tuning and configuration. According to the results of the arbitrary shape work the report on 

completion of the research is operation drawn up, which includes the conclusion on the possibility (impossibility) of 

CISS representation on the public examination.  

12. Public Examination. Public examination of the CISS is a separate step of acceptance tests of the CAIS. 

Public examination is conducted to determine CISS conformity with the requirements of normative documents on IS 

and its possibility of introducing CISS consisting of CAIS in the operation (exploitation).  

13. CISS Support. CISS support contains (accordantly IS plan and operational documentation): warranty & af-

ter sales technical service.  

Conclusions. Accordingly in this paper, based on guidance aviation security documents and analysis of last at-

tacks in cyberspace, the complex approach to ensure CA cybersecurity was offered. It consists of 13 steps (from docu-

ments preparing to exploitation and support) and, in accordance to practice and experience, its implementation can al-

low to provide an effective cybersecurity of CAIS as well as European and International CA. 
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