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Заліський М.Ю., Одарченко Р.С., Гнатюк В.О., Щербина О.А. 

ПРОЦЕДУРА ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОГІРШЕННЯ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Національний авіаційний університет, Київ, Україна 

maximus2812@ukr.net, odarchenko.r.s@ukr.net, viktorgnatyuk@ukr.net, shcherbyna_ol@nau.edu.ua 

Анотація. Телекомунікаційні системи знаходять широке застосування у всіх сферах 

людської діяльності. Як і інші технічні засоби, це обладнання характеризується трьома 

стадіями експлуатації: введенням в експлуатацію, нормальною експлуатацією та 

інтенсивним зносом. У теорії надійності та експлуатації важливою проблемою є своєчасне 

визначення моменту переходу від стадії нормальної експлуатації до інтенсивного зносу. У 

цих тезах доповіді представлено вирішення задачі синтезу та аналізу процедури виявлення 

розладнання під час моніторингу показників надійності телекомунікаційних систем. Синтез 

процедури оброблення даних заснований на використанні послідовного аналізу Вальда. 

Аналіз виконаний аналітично та на основі статистичного моделювання. Отримані результати 

можуть бути використання для вдосконалення систем прийняття рішення щодо технічного 

стану телекомунікаційного обладнання. 

Ключові слова: оброблення даних, погіршення технічного стану, розладнання, 

телекомунікаційні системи. 

Надійність функціонування телекомунікаційний систем у цивільній авіації має 

істотний вплив на забезпечення необхідного рівня безпеки польотів повітряних суден [1]. 

Старіння електрокомпонент, нестабільність джерел живлення, особливості навколишнього 

середовища та людський чинник є основними причинами погіршення технічного стану 

телекомунікаційного обладнання. 

Задачі аналізування погіршення технічного стану обладнання відносяться до класу 

задач дослідження процесів розладнання [2 – 4]. У теорії надійності, експлуатації та ремонту 

під розладнанням розуміють перехід від стадії нормальної експлуатації, коли тренди 

показників надійності описуються стаціонарними випадковими процесами, до стадії 

інтенсивного зносу, коли тренд показника надійності стає нестаціонарним [5]. У цій роботі в 

якості показника надійності обрано інтенсивність відмов телекомунікаційних систем. 

Для вдосконалення процесів прийняття рішень щодо технічного стану обладнання 

необхідне застосування ефективних технологій оброблення даних. Наприклад, під час 

дослідження процесів розладнання використовують математичний апарат теорії 

ймовірностей та математичної статистики, регресійний аналіз, нейромережі тощо [6]. 

Якщо розглядати статистичні методи дослідження розладнання, то необхідно 

виділити два підходи до синтезу процедур виявлення погіршення технічного стану 

обладнання: 

1) класичні, для яких обсяг вибірки для прийняття рішення є наперед відомим і 

невипадковим, 

2) послідовні, для яких обсяг вибірки є випадковою величиною. 
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Ефективність застосування послідовних процедур була доведена Абрахамом Вальдом 

[7]. Вона полягає в тому, що за однакових показників ефективності виявлення досягається 

можливість значно швидшого прийняття рішення [8; 9]. 

Ці матеріали присвячені синтезу та аналізу послідовної процедури оброблення даних 

для виявлення погіршення технічного стану телекомунікаційних систем. При цьому зроблено 

ряд припущень. 

1. До початку погіршення технічного стану моменти it  виникнення відмов, 

пошкоджень та збоїв у телекомунікаційній системі є експоненціально розподіленою 

випадковою величиною з параметром інтенсивності відмов  . 

2. Відлікові значення it  є незалежними випадковими величинами. 

3. Момент виникнення погіршення технічного стану відповідає k -ій зафіксованій 

відмові. Він є наперед невідомим та випадковим і може описуватися довільною щільністю 

розподілу ймовірностей. 

4. Погіршення технічного стану відбувається стрибкоподібно. У разі застосування 

такої моделі у випадковий момент часу інтенсивність відмов збільшується у a  разів. 

Значення a  також є невідомим та випадковим. 

5. Після виникнення погіршення технічного стану напрацювання it  на відмову, 

пошкодження та збій є експоненціально розподіленою випадковою величиною з параметром 

інтенсивності відмов  aпог . 

6. Процедура оброблення даних має виявити лише факт наявності або відсутності 

погіршення технічного стану обладнання.  

Задача синтезу вирішена на основі послідовної перевірки гіпотез. При цьому 

вважалося, що гіпотеза 0H  відповідає припущення щодо нормальної експлуатації 

телекомунікаційної системи, тоді як альтернатива 
1H  передбачає виникнення погіршення 

технічного стану обладнання. Щільність розподілу ймовірностей напрацювань на відмову у 

разі гіпотези є експоненціальною з параметром  . У випадку альтернативи ця щільність є 

зваженою сумішшю двох експоненціальних розподілів з параметрами   та пог . 

Для формування вирішальної статистики було знайдено логарифм послідовного 

відношення правдоподібності. При цьому для спрощення алгоритму оброблення для 

альтернативи було прийнято, що 1k . Тоді вирішальна статистика може бути записана у 

вигляді 





n

i

in taannat
1

000 )1(ln),,,(


, 

де n  – обсяг вибірки, 0a  – величина зміни інтенсивності відмов, яку бажано виявити. 

Як відомо, під час застосування послідовного підходу вирішальна статистика 

порівнюється з двома порогами, тобто можливі три ситуації:  

1) продовження спостереження у разі виконання нерівності BnatA n  ),,,( 0


, 

2) закінчення спостереження та прийняття гіпотези, якщо Anatn  ),,,( 0


, 

3) закінчення спостереження та прийняття альтернативи, якщо Bnatn  ),,,( 0


. 
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Пороги A  та B  для прийняття рішення розраховуються відповідно до співвідношень: 






1
lnA ,  






1
lnB , 

де   та   – імовірності помилок першого та другого роду. 

Задача аналізу процедури оброблення даних була вирішена як аналітично, так шляхом 

статистичного моделювання. Під час аналізу були знайдені аналітичні співвідношення для 

середньої тривалості прийняття гіпотези, середньої тривалості прийняття альтернативи та 

оперативної характеристики. Так, аналітичний вираз для оперативної характеристики має 

наступний вигляд 

, 

де  xLambertW  – це функція Ламберта. 

Результати розрахунку оперативної характеристики наведені на рис. Розрахунки 

виконувалися для таких початкових даних: 

1) інтенсивність відмов для періоду нормальної експлуатації 6102   годин–1, 

2) значення параметру погіршення технічного стану, яке бажано виявити 20 a , 

3) номер відмови, що відповідає точці розладнання 8k , 

4) імовірність помилки першого роду 01.0 ,  

5) імовірність помилки другого роду 02.0 . 
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Рис. Оперативні характеристики запропонованої процедури оброблення даних. 

На рис. наведені дві оперативні характеристики: 1) за результатами аналітичного 

розрахунку (послідовна процедура без навчальної вибірки та без усічення) та 2) за 

результатами статистичного моделювання (послідовна процедура з усіченням на рівні 50 
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відліків). Як видно, усічення з одного боку пришвидшує процес прийняття рішення, а з 

іншого – погіршує якість виявлення.  

Для більш детального аналізу та визначення переваг послідовної процедури 

оброблення даних було проведено її порівняння з аналогічною класичною процедурою з 

фіксованим обсягом вибірки. Дослідження показали, що заданих початкових даних 

запропонована послідовна процедура забезпечує у 2.412 разів швидше прийняття рішення у 

випадку істинності гіпотези 0H  та у 1.312 разів швидше – у випадку альтернативи 
1H . 

Висновки. У матеріалах тез наведено результати щодо синтезу та аналізу послідовної 

процедури виявлення погіршення технічного стану під час моніторингу показників 

надійності телекомунікаційних систем. Під час синтезу знайдено аналітичні співвідношення 

для порогів прийняття рішення та вирішальної статистики шляхом розрахунку логарифму 

послідовного відношення правдоподібності. Під час аналізу знайдені точні формули для 

середньої тривалості прийняття гіпотези, середньої тривалості прийняття альтернативи та 

оперативної характеристики. Порівняння запропонованої послідовної процедури з 

аналогічною класичною процедурою виконувалося шляхом статистичного моделювання. 

Отримані результати можуть бути використані під час інформаційної підтримки 

процесів прийняття рішень щодо технічного стану телекомунікаційних систем. 
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Анотація. Центр обробки даних (ЦОД) — це комплексна централізована система, що 

забезпечує безперервність бізнес-процесів з високим рівнем продуктивності та готовності 

сервісів. У роботі розглянуто основні сучасні моделі структурування даних у центрах 

обробки даних. Автором узагальнено основні напрямки застосування технології Big Data. 

Визначено взаємозв’язок між рівнем ефективності системи кібербезпеки та прибутковістю 

діяльності підприємств.  

Ключові слова: безпека даних, кібербезпека, ЦОД, структурування даних, CRM, ERP, 

Natural Language Processing, Big data, сховища даних, дата-центр. 

 

Вступ 

Світовий обсяг даних збільшується з лавиноподібною швидкістю. Кожні два роки 

обсяги інформації збільшуються більш ніж вдвічі [1]. Наростання маси різнорідних даних в 

сучасному світі веде до того, що техніка, яка обробляє і зберігає цю інформацію потребує 

постійного оновлення та модернізації. Не одна сучасна компанія не обходиться у своїй 

діяльності без використання інформаційних систем, будь то бухгалтерські, інженерні, CRM 

або ERP системи, поштові, файлові служби та інші. 

Основна частина 

Поширення можливостей здійснення майже миттєвого зв'язку за допомогою 

електронної пошти, обміну миттєвими повідомленнями і передачі голосу по IP [2], а також 

величезне зростання обсягів даних всесвітньої мережі Інтернет [3], закріпили в кінці ХХ 

століття роль Інтернету в якості середовища для спілкування та поширення інформації. 

Надалі суттєво активізувалась діяльність інтернет-магазинів і торгових онлайн-майданчиків, 

з’явились та поширились платформи для потокового відтворення музики і відео, 

популярними стали онлайн-розваги. В останнє десятиліття особливого значення в 

суспільному житті набули соціальні мережі, що певним чином змінили спосіб, яким люди 

комунікують з друзями і родичами. Ще одна потужна тенденція охопила цілі галузі 

промисловості через швидке поширення смартфонів і мобільних обчислювальних пристроїв. 

Ці нові послуги та технічні можливості потребують поєднання великомасштабних 

обчислень, величезних обсягів зберігання, швидкодіючої мережі комунікацій з високою 

пропускною здатністю.  

В даний час багато вчених, фахівці, експертів в сфері економіки, маркетингу, IT-

технологій говорять про загострення проблеми Big data. Щомиті гігантські обсяги контенту 

генерують такі джерела, як соціальні мережі, інформаційні сайти, файлообмінники – і це 

mailto:yaninashestak@gmail.com
mailto:atorouss@gmail.com
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лише незначна частина постачальників. Цифрові технології присутні у всіх сферах життя 

людини, обсяг записуваних в світові сховища даних щомиті зростає [4].  

Технологію Big data можна звести до основних трьох напрямків: 

– зберігання і переклад інформації, що надходить в гігабайтах, терабайтах і зеттабайтах 

для їх обробки і практичного застосування; 

– структурування розрізненого контенту: текстів, фотографій, відео, аудіо та всіх інших 

видів даних;  

– аналіз Big data і впровадження різних способів обробки неструктурованої інформації, 

її структурування, створення різних аналітичних звітів.  

Мета застосування даної технології – максимальна ефективність роботи, 

впровадження нових продуктів і зростання конкурентоспроможності [5;6]. Завдяки 

впровадженню технології структурування даних за технологією Big data з’являється 

можливість отримувати вчасно потрібну та підготовлену належним чином інформацію [5]. 

Програмні моделі, що забезпечують структурування даних в сучасному ЦОД, 

вимагають дуже високої продуктивності, що часто обумовлено дією моделей пакетної 

передачі даних. Так, з 2008 року більшість інтернет-трафіку генерується в ЦОД, водночас, 

обсяг трафіку всередині центрів обробки даних випереджає трафік в Інтернеті. Дійсно, 

відповідно до одного з недавніх досліджень [7], загальний глобальний трафік через Інтернет 

досягнув 1,3 зеттабайт на рік в 2016 році. З іншого боку, обсяг трафіку центру глобальних 

даних був 1,8 зеттабайт на рік ще в 2011 році і, зріс в чотири рази до 6,6 зеттабайт на рік до 

2016 року [8].  

З ростом розміру і швидкості мережевих і розподілених систем, обсяг вихідних даних 

суттєво збільшилися. В результаті у багатьох випадках інформаційні системи є 

перевантаженими вхідними даними, досить часто до такої міри, що користувач не може 

знайти потрібну йому інформацію оперативно та в повній мірі. Збір, обробка і відбір даних в 

таких системах залишається проблемою, що залишається загальною для багатьох систем 

ЦОД, які в значній мірі не тільки змінюються в масштабі, але в модальності сприйняття, 

тобто, з огляду на те, які дані збираються, і яка модель обробки цих даних застосовується. 

Деякі сенсорні мережі, наприклад, контролюють лише прості фізичні явища, такі як 

температура і вологість. В інших мережах джерело даних може бути іншим, потребує 

більшої швидкості і має складну структуру, забезпечуючи набагато більше інформації.  

Для цілей структурування даних в сучасній практиці широко використовують 

інтелектуальний аналіз даних, зокрема, на основі систем Data Mining або Knowledge 

Discovery in Databases. Дані системи реалізують сукупність методів класифікації, 

прогнозування і моделювання, загальним для яких є використання методів штучного 

інтелекту: нейронних мереж, нечіткої логіки тощо. Такі методи призначені для використання 

у великих базах даних і дозволяють відшукувати приховані закономірності в них.  

Посилення процесів консолідації обумовлює й напрямок подальшого розвитку ЦОД, 

можливості використання їх інфраструктури та апаратно-програмних засобів, особливо 

стосовно захисту даних з огляду на те, що крадіжки конфіденційних даних, знищення 

інформації, що зберігається в бізнес-додатках, або збої, викликані введенням шкідливого 

коду в системах підприємств щорічно обходяться компаніям світу в 400 мільярдів доларів 
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США. Так, 97% з корпорацій Fortune 500, принаймні одноразово постраждали від порушень 

безпеки ІТ. Глобальна середня втрата для компаній середнього розміру (від 100 мільйонів до 

1 мільярда доларів прічного доходу) досягає 3 млн $. Для великих компаній (більше $ 1 

млрд) втрати вже перевищують 10 млн. $ [9]. 

Сума збитків, а також масштаби ризику, пов'язаного з можливим порушенням 

кібербезпеки дозволяє стверджувати, що ця проблема вже давно перестала бути проблемою, 

що стосується лише ІТ-відділів та обговорюється на оперативних нарадах компаній. 

Статистика говорить, що 70% керівників на найвищому рівні приймають рішення, пов'язані з 

ІТ-безпекою, усвідомлюючи, що не можуть уникати відповідальності за безпеку своєї 

компанії. 

Статистика свідчить про те, що рано чи пізно кожен бізнес буде страждати в 

результаті кібератаки або несправності, викликаної порушенням кібербезпеки. Повний 

захист ЦОД неможливий. Ідея ефективної системи кібербезпеки полягає в тому, щоб бути 

готовим до атаки, коли вона здійснюватиметься та мати можливості мінімізувати втрати, 

викликані інцидентом. Це може бути досягнуто, в першу чергу, за рахунок підготовки та 

здійснення планів дій у випадку кіберзагроз. Дії такого роду можуть реалізовуватись 

відділом внутрішньої безпеки ЦОД, або спеціалізованими провайдерами.  

Звіти найбільших консалтингових компаній [9], що оцінюють прямі матеріальні 

збитки, викликані порушеннями безпеки, не враховують те, що ці втрати часто складають 

тільки частину реальних витрат, пов'язаних з порушеннями безпеки ІТ ЦОД. Втрати від 

погіршення сприйняття бренду, масова відмова клієнтів у користуванні послугами є 

факторами, вплив яких, хоча і важко оцінити, можуть зруйнувати бізнес ЦОД взагалі. 

Наприклад, у квітні 2011 року зловмисник зламав сервер компанії Sony, де власники 

зберігали персональні дані, завантажені з 77 мільйонів облікових записів Playstation Network. 

Деякі дані також містили номери кредитних карт. Playstation Network була недоступна 

протягом майже місяця. Як вважають, це була помста за те, що компанія подала в суд на 

хакерів, які зламали безпеку PlayStation 3 і надали цю інформацію в Інтернеті. В результаті 

нападу втрати Sony Playstation були оцінені в десятки і навіть сотні мільйонів доларів 

втрачених доходів, вартості компенсації недоступності послуг, нових інвестицій в безпеку. 

Репутаційні збитки, завдані компанії, що працює в умовах жорсткої конкуренції на ринку 

електронних розваг, ніхто навіть не намагався оцінити.  

Через велику різноманітності в масштабі і модальності в ЦОД, немає загального 

набору компонентів і протоколів, які можуть служити для всіх ЦОД зразком, зокрема, 

стосовно систем захисту даних та кібербезпеки. Тим не менш, деякі характеристики, які є 

загальними для більшості систем обробки даних, та можуть складати основу моделі 

структурування даних в межах ЦОД, що є базовою моделлю обробки масиву даних та 

формування адаптованого до потреб користувачів моделі взаємодії ЦОД-користувач. Тому 

на перший план висувається проблема швидкого і коректного структурування великих 

обсягів інформації, забезпечення конфіденційності та захищеності інформації, де ключове 

значення мають сучасні центри для обробки даних. 
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Висновки  

Таким чином, впровадження новітніх технологій структурування та захисту даних в 

ЦОД, зокрема, OLAP-систем  та хмарних рішень, рішень на базі штучних нейронних мереж 

(моделей, побудованих за принципом організації та функціонування біологічних нейронних 

мереж), методів предиктивної аналітики, статистики та Natural Language Processing 

(напрямки штучного інтелекту і математичної лінгвістики, які вивчають проблеми 

комп'ютерного аналізу і синтезу природних мов) та інших, дозволить вирішити головну 

проблему Big data, яка все ще залишається актуальною –  відповідність швидкості обробки, 

структурування, аналізу даних швидкості та конфіденційності при її отриманні та 

нарощуванні її обсягів. 
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Анотація. Ця стаття присвячена аналізу існуючих типів сучасних баз даних та 

їх систем управління, які використовуються в SIEM системах, проведена порівняльна 

характеристика їх можливостей і відмінностей, переваг і недоліків. У процесі аналізу 

визначено оптимальні типи баз даних які використовуються в SIEM-системах і 

відповідають більшості критеріїв сучасних SIEM-систем та мають найбільшу 

кількість переваг. Також наведено актуальні типи баз даних для майбутніх розробок 

нових SIEM-систем. 
Ключові слова: База даних, СУБД SIEM, SQL, NoSQL, NewSQL, SIEM, 

кібербезпека, розробка SIEM, кіберзагрози 

 

В сучасному світі кількість кіберзагроз постійно зростає, для попередження та 

запобігання втрати інформації використовують зокрема системи SIEM. Для розробки 

майбутньої SIEM системи розглянуто різні типи існуючих сучасних баз даних які 

використовуються в SIEM системах . База даних - це впорядкований набір 

структурованих даних, які зберігаються в електронному вигляді в комп'ютерній 

системі. База даних контролюється системою управління базами даних (СУБД). Дані 

разом з СУБД, а також додатки, які з ними пов'язані, називаються системою баз 

даних, або базою даних. Дані в сучасних типах баз даних зазвичай зберігаються у 

вигляді стовпців і рядків, що формують таблицю. Цими даними можна легко 

управляти, додавати, змінювати, видаляти, оновлювати, контролювати та 

організовувати. У більшості баз даних для запису і запитів даних використовується 

мова структурованих запитів (SQL). Існує велика кількість різних типів баз даних. 

Вибір найкращої бази даних для конкретної SIEM системи залежить від того, як 

будуть використовуватися дані. Типи баз даних, представляють собою шаблони та 

структури, які використовуються для організації даних в системі управління базами 

даних (СУБД) [1-5]. 

 

Метою роботи є аналіз типів баз даних, що використовуються SIEM-системах. 

 

Розглянемо наступні типи бази даних які використовують SIEM-системи: 

 

1. Реляційні бази даних- найстаріший тип досі широко використовуваних БД 

загального призначення. Дані в реляційної базі організовані у вигляді таблиць, що 

складаються із стовпців і рядків. Кожен стовпець у таблиці має ім'я і тип. Кожен 

рядок представляє окремий запис або елемент даних в таблиці, який містить значення 

для кожного з стовпців, структуру реляційних баз даних наведено на Рисуноку 1.  

https://proglib.io/p/relational-databases/
https://proglib.io/p/relational-databases/


13 

 

 
Рисунок 1. Структура реляційних баз даних. 

 

 

Наслідки: 

 поле в таблиці, зване зовнішнім ключем, може містити посилання на стовпці в 

інших таблицях, що дозволяє їх з'єднувати; 

 високоорганізована структура і гнучкість робить реляційні БД потужними і 

адаптуються до різних типів даних; 

 для доступу до даних використовується мова структурованих запитів (SQL); 

 надійний вибір для багатьох додатків. 

 швидкий і ефективний доступ до структурованої інформації. 

Приклади: 

 MySQL; 

 MariaDB; 

 PostgreSQL; 

 SQLite; 

 MSSQL; 

 

Реляційні бази даних використовують такі SIEM системи: IBM QRadar, 

LOGRHYTHM, AlienVault USM, AlienVault OSSIM, Splunk, FortiSIEM, Wazuh, 

SolarWinds, ManageEngine, RuSIEM, Prelude OSS, Prelude SIEM, Sagan, Maxpatrol, 

EventTracker, Trustwave SIEM Enterprise, McAfee (ESM) [6-8]. 

 

 

2. NoSQL бази даних 

NoSQL- група типів БД, що пропонують підходи, відмінні від стандартного 

реляційного шаблону. Говорячи NoSQL, мають на увазі або "не-SQL», або «не тільки 

SQL», щоб уточнити, що іноді допускається SQL-подібний запит. База даних NoSQL, 

або нереляційних база даних, дає можливість зберігати і обробляти неструктуровані 

або слабоструктуровані дані (на відміну від реляційної бази даних, яка задає 

структуру даних). Популярність баз даних NoSQL зростає в міру поширення і 

ускладнення веб-додатків. 

 

Бази даних «ключ-значення» 

У базах даних «ключ-значення» для зберігання інформації ви предоставляте 

ключ і об'єкт даних, який потрібно зберегти. наприклад, JSON-об'єкт, Зображення або 

https://proglib.io/p/relational-databases/
https://proglib.io/p/sql-for-20-minutes
https://proglib.io/p/mysql-queries
https://mariadb.org/
https://proglib.io/p/learn-postgresql
https://proglib.io/p/sqlite-tutorial
https://proglib.io/p/relational-databases/
https://proglib.io/p/nosql-db-part-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON
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текст. Щоб зробити запит, відправляєте ключ і отримуєте blob-об'єкт, структуру  

NoSQL баз даних наведено на Рисуноку 2.  

 

 

 
Рисунок 2. Структура NoSQL баз даних. 

Наслідки: 

 сховища забезпечують швидкий і незначними витратами доступ; 

 часто зберігають дані конфігурацій і інформацію про стан даних, представлених 

словниками або хешем; 

 немає жорсткої схеми відносини між даними, тому в таких БД часто зберігають 

одночасно різні типи даних; 

 розробник відповідає за визначення схеми іменування ключів і за те, щоб значення 

мало відповідний тип / формат. 

Приклади: 

 Redis; 

 memcached; 

 etcd. 

 

NoSQL бази даних використовують такі SIEM системи: AlienVault USM, 

AlienVault OSSIM, MozDef, Maxpatrol, СёрчІнформ SIEM  

 

3. Хмарні бази даних. 
Хмарна база даних являє собою набір структурованих або неструктурованих 

даних, розміщений на приватній, публічній або гібридної платформі хмарних 

обчислень. Існує два типи моделей хмарних баз даних: традиційна база даних і база 

даних як послуга (DBaaS). У моделі DBaaS адміністративні завдання та 

обслуговування виконуються постачальником хмарних послуг, структуру  хмарних 

баз даних наведено на Рисуноку 3. [9-10]. 

 

 
Рисунок 3. Структура хмарних баз даних. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BLOB
https://proglib.io/p/relational-databases/
https://proglib.io/p/relational-databases/
https://redis.io/
https://memcached.org/
https://etcd.io/
https://www.oracle.com/ru/database/what-is-a-cloud-database/
https://proglib.io/p/relational-databases/
https://proglib.io/p/relational-databases/
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Хмарні типи баз даних використовують такі SIEM системи: HPE ArcSight 

Splunk Ixia ThreatARMOR, Micro Focus ArcSight, Trustwave SIEM Enterprise 

 

 

Висновки 

 

Велика кількість типів даних, які зберігаються, вимоги до швидкості і 

продуктивності привели до розширення типів баз даних. При цьому кожен з них 

продовжує бути потрібним у своїй ніші, де взаємозв'язки між даними асоціюються з 

певною схемою будови бази даних. 

Для вибору баз даних при створенні SIEM систем необхідно враховувати 

зручність зберігання, швидкість отримання та використання даних. Необхідно 

забезпечити інтегрування з іншими модулями системи і зовнішнім API для 

забезпечення підтримки баз даних більшості систем DPI (як програмних так і 

апаратних). 

Рекомендується використовувати зв'язки декількох (гібридні типи) баз даних 

таких як SQL і NoSQL що дозволить в зберегти зручність зберігання даних і їх 

класифікацію, а також високу швидкість отримання великих обсягів інформації 

завдяки попередній індексації. 

Робота здійснюється в рамках міжнародного наукового гранту NoАР06851243 

«Methods, models and tools for security events and incidents management for detecting and 

preventing cyber attacks on critical infrastructures of digital economics» (2020-2022), що 

фінансується Міністерством цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної індустрії 

Республіки Казахстан. Дослідження проводиться спільно науковцями НТЦ 

«Проблеми інформаційної безпеки» Алматинського університету енергетики та 

зв’язку імені Гумарбека Даукеева (Алмати, Казахстан) та НДЛ протидії кіберзагрозам 

в авіаційній галузі Національного авіаційного університету (Київ, Україна) 

http://cyberlab.fccpi.nau.edu.ua/  
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Анотація. В даній роботі аргументується актуальність використання технології 

єдиного входу для організації доступу користувачів до різних підсистем однієї 

інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС). Доводиться доцільність використання 

різних типів автентифікації для різних груп користувачів ІТС, в яких використовується 

технологія єдиного входу, в залежності від їх рівня доступу. Запропоновано алгоритм роботи 

механізму контроля доступу, в якому у випадку, якщо доступ намагається отримати 

звичайний користувач, здійснюється однофакторна автентифікація за паролем, а у випадку, 

якщо автентифікується користувач з групи привілейованих користувачів, здійснюється 

двофакторна автентифікація. Надані рекомендації стосовно вибору значень параметрів, що 

використовуються при подібній автентифікації та зазначені шляхи збільшення рівня 

захищеності даних систем. 

Ключові слова: автентифікація, двофакторність, технологія єдиного входу, контроль 

доступу, інформаційно-телекомунікаційні системи. 

 

В наш час при роботі на комп’ютері ми, як правило, одночасно використовуємо різні 

підсистеми однієї системи (або декількох споріднених) або різні ресурси однієї мережі (або 

декількох споріднених) або різні web-додатки, які знаходяться на одному сервері (або на 

декількох споріднених). І відповідно, з метою забезпечення безпечного доступу до них ми 

повинні кожного разу проходити процедуру автентифікації. Але це привносить в роботу 

незручність для користувачів ІТС та необхідність витрачати зайві ресурси системи. Тому 

останнім часом все частіше розробники подібних систем для реалізації безпечного доступу 

використовують технологію єдиного входу (SSO), при якій користувач в кожному сеансі 

роботи виконує процедуру автентифікації тільки один раз і при цьому отримує відповідний 

доступ до декількох підсистем з єдиним набором облікових даних для входу [1]. В деяких 

розподілених системах, в яких висуваються не дуже високі вимоги до безпеки,  

використовується спосіб автентифікації, при якому один додаток делегує функцію 

автентифікації користувачів іншому додатку. Типовим прикладом такого способу є вхід в 

додаток (підсистему) через обліковий запис в соціальних мережах. В даному випадку 

соціальні мережі є сервісами автентифікації, а додаток довіряє функцію автентифікації 

користувачів соціальних мереж. 

mailto:lek_vys@ukr.net
mailto:davidenkoan@gmail.com
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Для реалізації автентифікації в системах з використанням SSO досить часто 

аналізуються тільки логін та пароль користувача. У випадках, якщо користувач отримує 

мінімальний доступ до підсистем ІТС, тобто це звичайний користувач, тоді в більшості 

випадків цього достатньо. Але, якщо користувач отримує максимальний рівень доступу зразу 

до декількох підсистем, тобто це привілейований користувач, тоді необхідно здійснювати 

більш ретельну перевірку [2,3].  

В даній роботі пропонується в інформаційно-телекомунікаційній системі S, яка є 

множиною підсистем Si (
1

;  1, ;
n

i
i

S i n


 
  
 

S  n – кількість підсистем Si в системі S) і 

використовує технології єдиного входу, застосовувати різні типи автентифікації для різних 

груп користувачів Uj (
1

;  1, ;
m

j
j

U j m


  
  
  

U  m – кількість зареєстрованих користувачів Uj в 

системі S; U – множина зареєстрованих користувачів системи S). А саме, якщо доступ 

намагається отримати звичайний користувач, тоді здійснюється однофакторна 

автентифікація за паролем, а якщо автентифікується користувач з групи привілейованих 

користувачів, тоді здійснюється двофакторна автентифікація [2,3]. Першим фактором в 

даному випадку є пароль, а в якості другого фактору використовується результат обчислення 

функції даного користувача FUj
(x) для числа x, сгенерованого підсистемою автентифікації. 

Тобто для перевірки другого фактору система генерує число x, надсилає його на електронну 

пошту користувача Uj, який автентифікується, а користувач Uj обчислює свою контрольну 

функцію FUj
(x) зі застосуванням надісланого числа x та пред’являє отриманий результат в 

якості другого фактору, протягом дозволеного проміжку часу. Адреса електронної пошта та 

контрольна функція кожного користувача задається в його профілі. 

При спробі користувача Uz (Uz – користувач, який не автентифікований в підсистемі 

Si) отримати доступ до підсистеми Si інформаційно-телекомунікаційної системи S, механізм 

контроля доступу працює за наступним алгоритмом: 

1. Перевірка чи в даному сеансі роботи користувач Uz вже автентифікований в якійсь 

з підсистем множини S. Якщо так, тоді йому, без виконання процедури автентифікації, 

надається відповідний доступ до підсистеми Si. Якщо ні, тоді йому пропонується пройти 

процедуру автентифікації і ввести для цього свій логін та пароль. 

2. Після вводу користувачем Uz логіна та пароля виконується перевірка чи 

зареєстрований даний користувач в системі S. Якщо ні, тоді йому пропонується здійснити 

реєстрацію в даній системі.  

3. Якщо користувач Uz зареєстрований в системі S, тобто він належить множині U і 

припустимо є користувачем Uj, тоді перевіряється його пароль. Якщо пароль не є 

правильним, тоді формується повідомлення про помилку і користувачу пропонується ще раз 

ввести свій пароль.  

4. Якщо користувач Uj вказав правильний пароль (який відповідає вказаному логіну), 

тоді перевіряється до якої групи користувачів належить даний користувач. Якщо це 
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звичайний користувач, тоді йому надається відповідний доступ до підсистеми Si. Якщо це 

привілейований користувач (має високий рівень доступу), тоді додатково здійснюється 

автентифікація за другим фактором. 

5. Для автентифікації за другим фактором підсистемою автентифікації генерується 

число x і надсилається на електронну пошту користувачу Uj. 

6. Користувачу Uj обчислює функцію FUj
(x) над отриманим числом x і пред’являє 

отриманий результат в якості другого фактору.  

7. Перевіряється чи не перевищує час очікування результату автентифікації за другим 

фактором максимально дозволений часовий проміжок. Якщо перевищує, тоді формується 

повідомлення про відповідну помилку і користувачу Uj пропонується ще раз здійснити 

автентифікацію. 

8. Якщо час очікування результату автентифікації за другим фактором не перевищує 

максимально дозволений часовий проміжок, тоді підсистемою автентифікації обчислюється 

FUj
(x) над згенерованим раніше числом x і результат порівнюється з результатом, 

пред’явленим користувачем Uj. Якщо значення співпадають, тоді користувачу Uj надається 

відповідний доступ до підсистеми Si. Якщо значення не співпадають, тоді формується 

повідомлення про відповідну помилку і користувачу Uj пропонується ще раз здійснити 

автентифікацію. 

Використання запропонованого підходу значно підвищую рівень безпеки ІТС та 

забезпечує зручність роботи її користувачів. Зручність роботи аргументується тим, що 

користувач не повинен проходити процедуру автентифікації для доступу до кожної 

підсистеми однієї системи (або споріднених систем). Підвищений рівень безпеки 

аргументується наступним. Одним з основних параметрів, за яким оцінюють системи 

автентифікації є імовірність помилки другого роду ( o2P  ), тобто імовірність доступу до 

системи порушника (пропустити в систему «чужого»). Формула, за якою обчислюється 

імовірність відсутності помилки другого роду в системі з багатофакторною автентифікацією 

має вигляд: 
1 2

1 ... ... ,
k y2S o2 o2 o2 o2P P P P P         де  2SP  – імовірність відсутності помилки 

другого роду в системі з багатофакторною автентифікацією,  
ko2P  – імовірність помилки 

другого роду при аналізі k-го фактору автентифікації, y – кількість факторів автентифікації, 

що використовується в системі автентифікації. Відповідно кількість факторів, що 

аналізуються під час автентифікації, значно впливає на імовірність доступу до системи 

порушника. Але збільшення кількості факторів збільшує ресурси, що необхідно задіяти для 

виконання подібної автентифікації. Тому в даній роботі пропонується виконувати 

двофакторну автентифікації тільки для привілейованих користувачів, тобто для тих хто має 

високий рівень доступу, а для звичайних користувачів, які мають базовий рівень доступу, 

виконувати однофакторну автентифікацію. Запропоноване рішення пояснюється доцільністю 

використання більшого об’єму ресурсів для забезпечення більшого рівня безпеки ІТС. 
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Необхідно зазначити, що для досягнення необхідного рівня безпеки, всі облікові дані 

користувачів повинні зберігатися в зашифрованому вигляді і бажано дані по різним 

факторам автентифікації шифрувати різними способами (або з використанням різних 

ключів). Крім того, для ускладнення підбору зловмисником пароля та результату обчислення 

функції FUj
(x) доцільним є вибір унікальних значень цих параметрів та застосовувати 

складний алгоритм генерації числа x.  Також для зменшення імовірності доступу до системи 

порушника можна в якості одного з факторів автентифікації використовувати якісь більш 

унікальні характеристики, наприклад біометричні [3]. 
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 Abstract. The present article deals with the theoretical approach of usage different protocol 

for packet transmission based on creation of the logical channels for big data sets of IP packets in 

the corresponding network. Such approach will lead to more efficient, reliable and secure data 

transfer over widely-used IP-networks. For future presentation and explanation LCP protocol will 

be introduced within an IP protocol in above-mentioned networks. Also another mechanism for 

processing will be briefly explained as basis for future postgraduate scientific work. 

 Keywords: packet transmission, IP networks, LCP protocol, logical channels. 

 Introduction. In the telecommunication sphere, transmission of packets inside network or 

more shortly packet switching is the method of transfer data over some digital network by dividing 

sending data on definitely formed information object, called packet. Used on the Internet, the 

protocol is responsible for addressing packets, but is not responsible for establishing connections, is 

not reliable and allows only non-guaranteed data delivery [1][2]. 

 For future designing the next-generation network, the problem is to provide a transport 

system with a quality of service for a multi-product data stream. Thus, the establishment of logical 

connections (like LCP type) for accelerated data transfer by the so called pipeline-modular method 

in IP networks remains as a big scientific problem. In particular, there is a need for highly scalable 

methods and protocols for LCP signaling, including those based on routing methods in IP packet 

networks of various levels [3]. 

 Main idea of this article. Usage of another protocol for packet transmission which will: 

decrease lack of the resources due to usage of different mechanism for the packet processing, 

increase throughput for transmission channels, secure connection due to faster processing, etc. The 

purpose of this article and future scientific study is to develop principles and mechanisms for 

routing based on logical connections for the reliable transfer of big amount of packet data arrays 

using the pipeline-modular method which was explained in [3]. 

  1. Switching of logical channels based on LCP protocol. 

 A semi-infinite stream of characters has a start point (reset) and no fixed end point (i.e., it 

can last indefinitely). Pipelined transport modules (PTMs further) have a fixed maximum payload 

field size depending on the OSI link layer technology used (for example, 1500 bytes for an Ethernet 

frame). The circulation frequency of the PTM depends on the bandwidth of the channel. On the 

sending side of the simplex channel, the sequence of symbols is chunked according to the PTM 

payload size. In turn, the receiving end recovers the character sequence from the PTM stream by 

concatenating the PTM payload fields. Thus, the receiving side (discrete automaton) operates on the 

stream of characters as if it were virtually connected to the port of the sending node [3].  

 2. Article’s statement. 

 For analysis of the personal network traffic was used utility called Wireshark. Wireshark 

(formerly called Ethereal) is a program for analyzing network packets of Ethernet and other 

networks (sniffer) with free source code. The functionality provided by Wireshark is very similar to 

the tcpdump, but Wireshark has a graphical user interface and much more information sorting and 

filtering capabilities. [4].  

 At first, one by one, were catch packet arrays of the resources from table 1 for better 

determination (ip address, tags, etc.). Based on filtered traffic immediately was noticed that there 

are a lot of “identical” packets based on destination, etc., so for better understanding and 

representation was formed a table which coincides to article’s idea: 
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Name of the site *Number of packets 

Google.com 300 

Youtube.com 250 

Gmail.com 150 

Rozetka.com.ua 100 

Other resources 200 

 

Table 1. Traffic distribution based on well-known sites 

 

* Number of packets were taken approximately by small finite period of time (their sum is equal to 

1000 packets which is 1.0 in percentage representation) without service traffic (for synchronization, 

broadcasting, etc.). 

 So based on table above next step was to create graphical representation of the distribution 

function: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Distribution function of traffic 

 

 One can immediately notice that huge amount of traffic goes to the two destinations, 

especially: Google.com and Youtube.com, so packet processing for those two destinations can be 

simplified by creating of the two logical channels, one for Google.com and one for Youtube.com. 

Data processing in those channels will be faster due to fact that routers will know which destination 

IP address, QoS options, etc. is in the packets with such label “logical channel”. Above-mentioned 

fact will work due to “logic routing table” which will contain all needed information based on 

routers packet statistic. 

  3. Implementation in the IP-networks. 

 Main basis will be used from [5] where author provided comprehensive approach of 

implementation LCP protocol to the IP networks. From [5] one can notice that for some frequently 

encountered packets (where destination IP address is one from some small list of known addresses) 

router can switch usage of the IP as a protocol for transmission packets to LCP one by creating so 

called logical channels for fast processing and transmitting above-mentioned packets to their 

destinations. 

   Below will be present simplified representation of the home-area network with one PC: one 

has a PC which connected to home router via Ethernet or Wi-fi. Home router in other hand 

connected to one of the switches/routers of the provider’s infrastructure which provides Internet to 

home user. Basically, packets which generate home user will be placed in queue (for this 

explanation, omitting QoS, etc.), one by one they go to home router and then proceeds and go to 

provider’s company router/switch, see picture below: 

  

 



22 

 

 
Figure 2. Simplified picture of packet transmission in home-area network 

 

 Based on [5] for such network routers will create logical channels for most “popular” 

packets with basis as destination IP addresses, etc. Each of such packets will have label by which 

router will know that for such packet another mechanism of processing should be applied (by which 

logical channel will be created, in overall meaning) such approach will bring transmission faster 

and in more reliable way, see picture below: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Packets transmission via LCP protocol 

 Above-mentioned concept has one major cons: for processing and saving statistics about 

logical channels, router will use more CPU and memory which leads to overload, so new 

mechanisms should be implemented for decreasing usage of the router’s resources. Such 

mechanism and over pros & cons will be introduced later, in future articles regarding to 

postgraduate scientific work. 

 5. Conclusions. 

 The proposed article’s results look weaker in comparison with [5], due to that described 

approach in given article is rather simplified and was, in general, as an introduction for future works 

regarding to implementation different protocol for packet transmission based on usage of the logical 

channels in IP-networks.  

 The next future expansion of the article's approach will be fulfilled with more concrete and 

“real” network architectures: several sub-networks with different devices and connection 

technologies in a private network, also, implementation of article’s approach to a BGP protocol 

mechanism for routing between different autonomous systems. 
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Анотація. На тлі швидких цивілізаційних трансформацій соціуму, економіки, 

виробництва, науки, технологій, галузей, регіонів та держав змінюються вимоги й задачі 

забезпечення інформаційної та кібербезпеки на всіх рівнях функціонування людини, 

суспільства та держави. Вхідні дані наступні: закон прискорення історії, деякі нові 

закономірності розвитку технічних систем, наближення функціонування соціуму згідно 

законів розвитку не соціальних, а технічних систем, виникнення «кліпового мислення». За 

цих даних у даній роботі здійснюється формування інноваційних змін в каркасі загальної 

ієрархічної системи забезпечення кібербезпеки. Ефективне вирішення цих проблем вимагає 

розробки універсальної теорії та методологій, які б дозволили інтегрувати та провести 

конвергенцію й уніфікацію всіх видів безпек. Вироблені рекомендації щодо змісту освіти в 

сфері кібербезпеки.       

Ключові слова. Кібербезпека, кіберфізична безпека, інформаційно-телекомунікаційна 

система, криптографія, протокол, освіта. 
 

Вихідні дані до інноваційних задач кібербезпеки. На тлі швидких цивілізаційних 

трансформацій соціуму, економіки, виробництва, науки, технологій, галузей, регіонів та 

держав змінюються вимоги й задачі забезпечення інформаційної та кібербезпеки на всіх 

рівнях функціонування людини, суспільства та держави. З широкого спектру цивілізаційних 

змін звернемо увагу на наступне. Почнемо із законів розвитку соціальних систем [1]. 

І. Закон прискорення історії. Кожна суспільно-економічна формація коротша 

попередньої у 34 рази. Історичний час ущільнюється. «У кожну наступну стадію (епоху) 

відбувається все більше науково-технічних відкриттів, швидше вдосконалюються знаряддя 

праці і технології. … Якщо розглядати суспільство як технічну систему, то згідно 

властивостям такої системи розвиток йде не за лінійним законом, а згідно з коливальним 

циклічним принципом, де одні технології відмирають або суттєво змінюються, виникають 

нові технології і так далі». Зараз починається рух у консервативну сторону. Це не означає 

буквального повернення до старого традиційного життя чи устрою. Циклічний виток 

розвитку суспільства проходить на верхньому рівні.  

ІІ. Деякі закономірності технічного розвитку систем. Далі цитуємо скорочено з роботи 

Г. Альтшуллера [2, С. 122 – 127]. Необхідними умовами життєздатності технічної системи є:  

– наявність та мінімальна працездатність основних частин системи; 1) хоча б одна 

частина системи має бути керованою; 2) наскрізний прохід енергії по всім частинам системи; 

3) необхідно забезпечити енергетичну провідність між керованою частиною системи і 

органом управління; 4)– необхідне узгодження ритміки системи (частоти коливань, 
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періодичності) всіх частин системи; 5)– необхідно враховувати, що розвиток частин системи 

іде нерівномірно; чим складніша система – тим більш нерівномірний розвиток її частин. 

Вичерпавши можливості розвитку, система включається у надсистему у якості однієї з її 

частин, при цьому подальший розвиток іде на рівні надсистеми; Ця закономірність 

ілюструється етапами розвитку сфери кібербезпеки: технічний та криптографічний захист 

інформації трансформувався в захист інформації в інформаційних системах; захист 

інформації став частиною інформаційної безпеки інформаційних технологій; інформаційна 

безпека розширилась до сучасної кібербезпеки та кіберфізичної безпеки. Можливо, надалі 

кібербезпека увійде частиною у мультисервісної безпеки; 6) необхідно прийняти до уваги, 

що в наш час розвиток робочих органів системи проходить спочатку на макро-, а потім на 

мікро- і нано-рівнях. 

Сучасне суспільство все більше починає задовольняти законам не розвитку 

суспільства, а лише законам розвитку технічних систем, де кожна людина є умовною 

технічною одиницею такої системи. Наприклад, ритміка коливань таких одиниць практично 

співпадає з частотою всієї державної технічної системи.  

Сформульовано також закон розвитку суспільства: «З ростом щільності історії 

людства прискорений розвиток науки та техніки приводить суспільство до технічної 

системи, за якої існування соціуму функціонує згідно законів розвитку не соціальних, а 

технічних систем». З іншого боку, наприклад у сфері кібербезпеки, частка проблем із 

забезпеченням безпеки, які обумовлені людським фактором, складає 85% і більше у 

порівнянні з технічними і програмно-технічними факторами.  

Оцінювання функціонування суспільства або держави згідно технічних 

закономірностей реалізується за таких умов, яку мають місце у багатьох країнах:  

 велика щільність населення на окремих територіях країни,  

 наявність мегаполісів; підвищена увага керівництва країни, яка направлена на нові 

технології; високий рівень освіченості населення країни;  

 велика концентрація науково-технічної інтелігенції в мегаполісах;  

 наявність добре розвинутого економічного та промислового базису.  

Виживання держави повністю залежить від технічної могутності країни, а нові 

технології є засобом захисту від поневолення та засобом забезпечення національної безпеки.  

Звернемо особливу увагу на інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ). 

Послідовно проведені у порівняно короткий час цифровізації телекомунікацій, інтеграція 

комунікаційних послуг, конвергенція видів комунікацій і зв’язку, уніфікація ІКТ привели 

фактично до створення ІКТ-середовища, яке у свою чергу живить кіберпростір. ІКТ-

середовище дозволяє нам передавати та отримувати мову-аудіо, відео, дані, електронні 

документи, телебачення, а незабаром і віртуальну присутність співрозмовника.     

ІІІ. Виникнення «кліпового мислення» [див. 1]. Цифровізація охоплює всі сфери 

існування людини. Будь-яку інформацію можна отримати користуючись Інтернетом. 

Студенти перестали готувати шпаргалки, бо Інтернет доступний повсюдно. Але, знаючи 

багато фактів, студенти зовсім не вміють виявляти причинно-наслідкові зв’язки тих чи інших 

подій та явищ. Людські ресурси серед молоді для наукової діяльності, для формування 

вчених катастрофічно зменшуються. Знання лише фактів робить само по собі безглуздим 
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знання будь-яких фактів. Випускники ВНЗ із вже сформованим кліповим мисленням не 

здатні ефективно навчатись в аспірантурі. Звідси формулюють [див. 1] історичний закон; «З 

подальшим ходом історії, починаючи з нашого дня, люди тратять все більше часу на 

безглузду інтелектуальну діяльність, а тому сам інтелект перетворюється у безглуздя. 

Недаром, зараз стає популярною креативність працівників на противагу до розумності.    

З іншої сторони, Інтернет дає широкі можливості у розвитку інтуїтивних здібностей. 

Зокрема розвиваються такі здібності, як адаптивне уміння при роботі з великими та стрімко 

змінними потоками інформації, інакше з ними не справитись; розвиток швидкої реакції у 

геймерів, налаштуванні складних програм тощо. Таким чином здійснюється масове 

тренування та відбір творчої, креативної складової людства. «Інтуїтивний потенціал 

належить ціле направленому розвитку у будь-якої людини, з цими обставинами і пов’язані 

перспективи школи майбутнього, тим більше що сьогодні приходять діти нової свідомості, 

вже в значній мірі підготовлені до роботи з інформацією на інтуїтивному рівні [3]».   

IV. Пандемія COVID-19, яка супроводжувалась мобілізаційними заходами та 

загальним Lockdown, привела до руйнування національних економік та міжнародних 

зв’язків, банкрутству цілих галузей та інших втрат. Одночасно «існування економіки, освіти, 

туризму та інших соціальних сер у значній мірі переводиться в Інтернет та віртуальні 

кіберпростори. Цивілізація здійснює стрімкий стрибок у цифрову реальність, про яку ми не 

могли помислити ще рік тому [3]». І треба сказати, що далеко не все тепер повернеться 

назад. Спровоковано явище, яке називають “Великим антропологічним переходом”. 

«Населенню планети прививається думка щодо перспективи багатолітньої епідеміологічної 

мобілізації та переходу на віддалені форми роботи. Це вже заявлено офіційно у новій книзі 

керівника Даоського форуму К. Шваба (книга Covid-19: The Great Reset)». Пандемія 

коронавірусу знаменує собою фундаментальний переломний момент нашого існування.  

Формулювання актуальної задачі інноваційних змін у системах кібербезпеки. На 

основі вихідних даних необхідно розробити інноваційні зміни в каркасі загальної ієрархічної 

системи забезпечення кібербезпеки, які дозволять значно підвищити технічну та фінансову 

ефективність систем кібербезпеки та підготовки спеціалістів у цій сфері.  

В даній роботі по кожній групі проблем пропонується наступне.  

І. Радикальні зміни техно-антропосфери крім проблем досудових викликів у багатих 

країнах та безробіття у бідних країнах у процесі масової роботизації, зникнення популярних 

сучасних професій, «виявила також ряд серйозних проблем у сфері безпеки: не 

підконтрольність прийняття рішень штучним інтелектом (ШІ); ризики перехоплення 

управління ШІ або технологічна сингулярність; втрата приватних просторів у молодого 

покоління цифровій реальності, вихід людини у віртуальну реальність; проблеми у 

когнітивній сфері, освіті та соціалізації молодого покоління тощо [див. 3]». Ефективне 

вирішення цих проблем вимагає розробки універсальної теорії та методологій, які б 

дозволили інтегрувати так провести конвергенцію й уніфікацію всіх видів безпек, створити 

систему забезпечення мультисервісної безпеки. Попередній досвід показує, що не вдається 

відразу створити безпечні технології. Тому потрібна нова стратегія впровадження нових 

технологій через відносно тривалі випробування технологій і доведення їх характеристик до 

потрібного рівня інформаційної та інших видів захищеності.     
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ІІ. Перелік об’єктів, де потрібно забезпечувати інформаційну та кібернетичну безпеку 

і раніше мали стійку тенденцію до розширення. Сьогодні можна стверджувати, що сферою 

кібербезпеки є вся діяльність людини і особливо сфера критичних для життєдіяльності 

технологій. На найближчий період необхідно протистояти кібератакам на кібербезпеку 

промислової сфери, транспорту, енергетичного сектору і всієї критичної інфраструктури. 

Потрібно провести НДР з розробки теорії та методології інтегрованої кібер-фізичної безпеки 

та створення необхідної для цього нормативно-правової документації. Ця робота має бути 

проведена як на державному та галузевому рівнях, так і на локальному рівні – на кожному 

підприємстві і організації та до кожного робочого місці. Потрібно провести НДР з розробки 

теорії інтегрованої кібер-фізичної безпеки та створення необхідної для цього нормативно-

правової документації як на державному, так і на локальному рівнях. 

III – IV. Пропозиції включають у себе наступне. Основні напрями університетської 

освіти полягають в навчанні фундаментальним наукам, які вивчають загальні закономірності 

явищ та дозволяють визначати причинно-наслідкові зв’язки у будь-якій вузько 

спеціалізованій області знань. Це, зокрема, понизить «кліпову» складову мислення. 

Проблема полягає у виділенні переліку цих фундаментальних наук в умовах тенденцій до 

між- та трансдисциплінарності, а певні фундаментальні напрями ще формуються.  

У рамках міждисциплінарних підходів буде корисним створення інтегрованих 

дисциплін, в яких об’єднуються підходи до декількох видів безпеки, в першу чергу 

дисципліни «Системи кіберфізичної безпеки».  

Посилюється увага до питань оволодіння програмуванням, до оволодіння теорією та 

практикою комунікаційних протоколів для промисловості і АСУ ТП, поєднанню вимог до 

кібербезпеки та надійності й сталості технологічних процесів. Ренесанс переживає 

криптографія. Якщо у до цифрову епоху криптографія повністю обслуговувала державну 

таємницю, то тепер криптографія потрібна також для створення безпечних комунікаційних 

протоколів у промисловості, бізнесі, системах управління. Потрібні також короткі самостійні 

курси (1 або 2 роки) по навчанню кібербезпеці працівників різних галузей промисловості, 

транспорту, енергетики тощо. Це потрібно із-за швидкої зміни технологій.    

Висновок. У даній роботі сформовані інноваційні задачі та методологія ієрархічної 

системи забезпечення кібербезпеки. 
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Анотація. Захист інформації, що передається по радіоканалу, є особливо важливим 

в умовах радіоелектронної боротьби. На першому рівні моделі OSI доцільним для цього є 

застосування шумоподібних сигналів. В роботі розглядається можливість підвищення 

завадозахищеності шумоподібних сигналів, що формуються на основі таймерних сигнальних 

конструкцій та лінійної частотної модуляції. Проведено імітаційне моделювання процесу 

передавання шумоподібних таймерних сигналів в каналі з шумами. Показано можливість 

виділення фронтів шумоподібного таймерного сигналу за допомогою кореляційних приймачів 

при відношенні сигнал/шум менше за одиницю.  

Ключові слова: лінійна частотна модуляція, завадозахищеність, прихованість, 

завадостійкість, таймерний сигнал, спектр 

 

Відомо [1-3], що рівень захисту передаваної інформації на першому рівні моделі OSI 

можна оцінювати за допомогою показників енергетичної, структурної та інформаційної 

прихованості. Пропонується для забезпечення енергетичної прихованості застосовувати 

ЛЧМ [4,5]. Умовою підвищення структурної прихованості [3] є ускладнення структури 

сигналу, що є причиною для синтезу шумоподібних таймерних сигнальних конструкцій 

(ТСК) на основі ЛЧМ. В залежності від початкових параметрів побудови  

ТСК [6] з’являється можливість створення різних ансамблів сигнальних конструкцій, тобто в 

цілому підвищується структурна прихованість. Такі властивості таймерного кодування 

дозволяють розробляти ефективні алгоритми передавання конфіденційної інформації на 

основі змінної структури шумоподібних сигнальних конструкцій. Таким чином, актуальним 

є дослідження властивостей широкосмугових шумоподібних сигналів, що синтезовані на 

основі ТСК і ЛЧМ.  

Метою роботи є дослідження ефективності шумоподібних таймерних сигналів на 

основі ЛЧМ.  

 

Особливість ЛЧМ [4,5] полягає в тому, що частота несучого коливання сигналу при 

модуляції одиничного елемента 0t  змінюється за лінійним законом: 

     















 2

00000Ë×Ì
2

2coscos t
b

tfUtUts  ,   (1) 

де U0 – амплітуда сигналу; f0 = (Fmax+Fmin)/2 – центральне значення несучої частоти;  

b = ( Fmax+Fmin)/Tc – параметр, що дорівнює швидкості зміни частоти в часі; Tc – тривалість 
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сигналу; Fmax, Fmin – максимальне і мінімальне значення частоти радіосигналу; 0  – 

початкова фаза. При цьому використовується лінійно зростаючий та спадаючий закони зміни 

частоти для передавання логічного нуля та одиниці.  

Проте застосувати такий алгоритм модуляції для таймерного сигналу не 

представляється можливим, тому що базовим елементом для формування сигнальної 

конструкції є часовий інтервал  , який менше за 0t . Значущі моменти модуляції імпульсів в 

ТСК [6] на відміну від РЦК кратні ні 0t , а деякому базовому часовому елементу   (де 

st0 ; ls ...,,3,2,1  – цілі числа). Тривалість імпульсів ТСК не може бути менше 

інтервалу Найквіста, тобто  ktt 0c  (де )2(...,,2,1,0  nsk ). На інтервалі 0c 4tT   (рис. 1, 

а)  надано приклад формування ТСК (рис. 1, б). 

 

 

Рисунок 1 – Часові діаграми формування широкосмугових  

ТСК на основі ЛЧМ 

 

Процес розширення спектра ТСК за допомогою двох несучих частот SЛЧМ-1(t) і SЛЧМ-

2(t) (рис. 1, в) надано на рис. 1 (г). Бачимо, що процес перемикання двох генераторів ЛЧМ 

передавача (рис. 2) залежить від тривалості імпульсів в межах сигнальної конструкції. При 

цьому передбачається, що система зв’язку повинна мати ідеальну тактову синхронізацію за 

елементами  , а відновлення фронтів ТСК здійснюється на інтервалі 0c 4tT  . Для прийому 

таймерного ШПС застосовуються два кореляційних приймача з опорними ЛЧМ сигналами 

SЛЧМ-1(t) і SЛЧМ-2(t) (рис. 3). Результуючий сигнал з виходу пристрою складання «+» 

надходять на вхід пристрою визначення екстремуму (ПВЕ). З виходу ПВЕ по максимальним 

і мінімальним значенням сигналу в межах інтервалу   за допомогою вирішального 

пристрою (ВП) приймається рішення про появу передніх і задніх фронтів ТСК. При цьому 
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через кожен інтервал часу 0c 4tT   здійснюється обнуління стану інтеграторів приймача 

імпульсами циклової синхронізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурна схема передавача широкосмугових ТСК на основі ЛЧМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структурна схема приймача широкосмугових  

ТСК на основі ЛЧМ 

 

 

Рисунок 4 – Відновлення фронтів таймерного сигналу за допомогою кореляційного 

приймача: а) ЛЧМ сигнал на вході приймача 25,0øc  PPh ; б) вихід інтегратора 

кореляційного приймача; в) відновлення фронтів ТСК по пікам сигналу з виходу інтегратора 
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Розглянемо імітаційне моделювання лінійно-модульованих таймерних сигналів в 

умовах передавання по каналу з шумом. На рис. 4 надано часові діаграми відновлення 

фронтів таймерного сигналу за допомогою кореляційного приймача: (а) – шумоподібний 

таймерний сигнал øïñU  на вході приймача 25,0 ic PPh ; (б) – вихід інтегратора 

кореляційного приймача; (в) – відновлення фронтів ТСК по максимальним та мінімальним 

пікам напруги сигналу з виходу інтегратора «∫». З діаграм бачимо, що відновлення фронтів 

сигналу можливо навіть за умови, коли шум набагато більше корисного сигналу. 

Висновки. Результати досліджень, виконаних в роботі дозволили встановити 

наступне: можливість синтезу шумоподібних таймерних сигналів на основі ЛЧМ; 

застосування кореляційного прийому для виділення фронтів ТСК; забезпечення енергетичної 

прихованості, тобто можливість передавання за умови, що шум набагато більше корисного 

сигналу в каналі. 
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Анотація. Розширення спектра інформаційного вузькосмугового модульованого 

сигналу дозволяє суттєво знизити вплив завад, а також підвищити енергетичну 

прихованість. Застосування для цього таймерних сигнальних конструкцій (ТСК) потребує 

попередній вибір методу модуляції. ТСК є непозиційними сигналами, тому існуючі методи 

модуляції не можуть бути застосовані для них так як для розрядно-цифрових кодів. 

Розглянута можливість спільного застосування ТСК і цифрових методів модуляції з метою 

підвищення структурної прихованості передаваних сигналів.  

Ключові слова: модуляція, завадозахищеність, прихованість, завадостійкість, 

таймерний сигнал, спектр 

 

Надійний захист переданих даних від несанкціонованого доступу є одним з головних 

критеріїв ефективності конфіденційної системи зв'язку. Тому, пошук і розвиток методів 

передачі, спрямованих на збільшення \прихованості передаваної інформації (енергетичної, 

структурної та інформаційної) є актуальним завданням. Відомо [1-3], що застосування в 

системах зв'язку сигналів з великою базою сигналу 1B , наприклад, шумоподібних 

сигналів (ШПС), забезпечує більшу прихованість передавання, в порівнянні з сигналами 

1B . В роботі [4] показано, що структурна прихованість ТСК вища, ніж при розрядно-

цифрових кодах. Це доводить доцільність по синтезу нових сигнальних конструкцій, що 

мають кращі властивості по забезпеченню основних параметрів прихованості [5]. 

Метою даної роботи є синтез сигнальних конструкцій на основі ТСК, 

псевдовипадкових послідовностей та цифрових методів модуляції. 

Вибір модуляційного коду залежить від конфігурації ансамблю сигналів і 

властивостей завад, що діють в каналі з багатопозиційними сигналами. При демодуляції 

багатопозиційних сигналів на виході каналу з гаусовими завадами найбільш ймовірними є 

помилки «переходів» сигналів в сигнали багатопозиційного ансамблю, що розташовані від 

нього на мінімальній відстані Евкліда. 

Таймерні сигнали [6] мають можливість виявляти та виправляти помилки, які 

засновані на контролі величини зсуву фронтів в межах інтервалу  )2 ... 1(çñl , а часовий 

інтервал  , в свою чергу, при розширенні спектра вузькосмугового сигналу замінюється 

ділянками псевдовипадкових послідовностей (ПВП), тобто 

чtl ,       (1) 
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де 
l  – кількість елементарних посилок тривалістю 

чt , які заповнюють інтервал часу   за 

допомогою ПВП. Тому очевидно, що коригувальна здатність ТСК буде залежати від частоти 

заповнення часового інтервалу   елементами ПВП чt . 

Розглянемо процес модуляції розширеної ТСК за допомогою квадратурної фазової 

маніпуляції (QPSK – Quadrature Phase Shift Keying). Даний вид модуляції є чотирирівневий 

( M =4), при якому фаза високочастотного коливання може приймати чотири різних 

значення з кроком, кратним π/2. Застосування QPSK дозволить збільшити питому швидкість 

передання послідовності розширеної ТСК і за допомогою одного символу системи модуляції 

передати два елемента чt . При цьому співвідношення між зрушенням фази модульованого 

коливання з множини  43,43,4,4    і множини символів (дібіт) розширеної 

сигнальної конструкції  11,10,01,00  встановлюється в кожному конкретному випадку і 

відображається сигнальним сузір'ям (рис. 1). Стрілками показані можливі переходи з одного 

фазового стану в інше. 

Відмінність значень символів розширеної ТСК і фази сигналу в сусідніх точках 

сигнального сузір'я має бути тільки в одному елементі, що досягається за рахунок 

використання коду Грея. В умовах впливу завади на передаваний сигнал помилка 

демодуляції, наприклад, яка визначить сусідню точку сигнального сузір'я, призведе тільки до 

невірного прийому одного елемента. При звуженні спектра цим досягається зниження 

спотворення структури таймерного сигналу тільки на один елемент тривалістю чt , а не на 

два. 

 

Рисунок 1 - Сигнальне сузір'я модуляції QPSK 

 

В QPSK-модуляції кожному значенню фази модульованого сигналу відповідає два 

елементи з тривалістю чt , тому при однаковій швидкості передачі інформації зміна 

модулюючого сигналу відбувається в два рази рідше, ніж при BPSK-модуляції. 

Кодування сигналами елементів розширеної ТСК здійснюється за наступним 

алгоритмом: 

1) потік бітів ділиться на парні і непарні елементи чt , тоді  tI  буде кодувати парні 

елементи чt , а  tQ  – непарні; 

2) два суміжних елемента чt  кодуються одночасно синфазним  tI  і  tQ  

квадратурними сигналами. 

На рис. 2 наведено приклад маніпуляції елементів ТСК модулятором QPSK.  
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Рисунок 2 - Процес маніпуляції сигналами QPSK елементів  

розширеної ТСК 

 

Висновки. Результати досліджень, виконаних в роботі дозволили встановити 

доцільність попереднього розширення спектра таймерного сигналу псевдовипадковими 

послідовностями для подальшого застосування системи модуляції QPSK або іншої. Частотна 

ефективність сигналів QPSK вище, ніж у сигналів з модуляцією BPSK. Займана смуга частот 

робочого сигналу QPSK буде в два рази менше. Для поліпшення енергетичної ефективності 

розширеної ТСК в цьому випадку можна збільшити базу сигналу в два рази. Збільшення бази 

сигналу дозволить поліпшити коригувальну здатність ТСК. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КВАНТОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ 

ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ТА СФЕР ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Анотація. Генерація випадкових чисел є важливим елементом сучасному в світі, 

зокрема для забезпечення безпеки і надійного зв'язку. Оскільки надійність будь-якої системи 

безпеки полягає в якості джерела ентропії, використовуваного для криптографічних ключів, 

генератори випадкових чисел повинні бути стійкими до передбачення і постійно 

забезпечувати справжню випадковість. З огляду на це, у роботі проаналізовано можливості 

квантових генераторів для криптографічних та інших застосувань. 

Ключові слова: квантові технології, генератор випадкових чисел, автентифікація, 

шифрування, ключі, квантовий генератор. 

Вступ. Зараз ми вступаємо в квантове десятиліття. За таких умов квантова генерація 

випадкових чисел зарекомендувала себе як еталон з точки зору безпеки, надійності і 

простоти використання. Лідером серед компаній з постачання нових технологій в даній 

галузі є ID Quantique (IDQ).  Протягом багатьох років компанія постійно розширювала 

кордони технології, щоб зробити її меншою, дешевшою і придатною для вбудування у будь-

який пристрій. 2020 рік став знаковим для революції QRNG: третій форм-фактор чіпа Quantis 

QRNG був запущений і успішно інтегрований ключовими виробниками смартфонів, які 

зробили квантово-посилену безпеку доступною для всіх споживачів [1]. 

Метою даної роботи є дослідження генераторів випадкових чисел, їх видів,  переваг 

та недоліків, а також огляд квантових генераторів, їх продуктивності та сфер застосування. 

Основна частина дослідження. Існує три основні види традиційних генераторів 

випадкових чисел (ГВЧ): табличний, фізичний та програмний. Перший являє собою таблицю 

заповнену реалізаціями випадкової величини з заданим розподілом. Представлені у таких 

таблицях вибірки дуже якісні, проте вони мають обмежений розмір. Кількість таких вибірок 

невелика, що суттєво обмежує їх використання. Наступні, фізичні ГВЧ, відіграють важливу 

роль в додатках інформаційної безпеки та чисельного моделювання через їх 

невідтворюваність і неперіодичність. Швидкість фізичних генераторів, заснованих на 

тепловому шумі у напівпровідниках, була обмежена сотнями мегабіт в секунду (Мбіт/с). 

Останнім часом з'явилися оптико-фізичні ГВЧ на основі хаотичних лазерів, посилених 

спонтанних і квантових шумів. Одним з переваг генераторів на основі хаотичного лазера є 

швидкість генерації випадкових чисел від гігабіт в секунду (Гбіт/с) до терабіт в секунду 

(Тб/с), обумовлена швидкою динамікою виходу хаотичного лазера. Швидкі фізичні ГВЧ 
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відіграють ключову роль у нових теоретико-інформаційних системах безпеки і 

великомасштабних паралельних обчисленнях. Однак, більшість досліджень на даних 

генераторах використовували швидкий цифровий осцилограф для виявлення хаотичних 

тимчасових сигналів, а випадкові числа генерувалися комп'ютером через автономну обробку. 

Тому наведені швидкості генерації є "еквівалентними" значеннями, якщо методи, 

використовувані для їх отримання, можуть бути реалізовані в постобробці в реальному часі 

для ГВЧ з використанням швидких електронних пристроїв [2]. Найбільш розповсюдженими 

на практиці є програмні генератори, які дають змогу отримувати послідовності випадкових 

чисел за рекурентними формулами. Якщо бути абсолютно точним, то числа, які створюють 

програмні ГВЧ, насправді є псевдовипадковими. Так їх називають тому, що алгоритми їх 

отримання завжди є детермінованими. Недоліками таких генераторів є те, що  якщо 

початкове число парне, то може відбутись виродження послідовності ˗ тобто з деякого числа 

всі будуть дорівнювати нулю, а також числа, які виробляє генератор, є сильно корельовані 

[3]. 

На зміну традиційним, залежним від багатьох чинників та не завжди вірним ГВЧ, 

приходять квантові генератори. Головною їх перевагою є те, що вони використовують 

елементарні квантово-оптичні процеси, які фундаментально кращі для задач створення 

істинної випадковості. Оскільки квантові процеси добре вивчені і охарактеризовані, їх 

внутрішня робота може бути чітко змодельована і проконтрольована, щоб завжди справляти 

непередбачувану випадковість. З 2001 року лідером ринку генерації квантових випадкових 

чисел є компанія IDQ. Сімейство продуктів Quantis зазвичай використовується в якості 

надійного джерела випадковості для декількох застосунків: для створення стійких ключів, 

необхідних криптографічних модулів, для ефективного захисту доступу до приватних мереж, 

серверів, віртуальним машинам і програм, для захисту цілісності та конфіденційності даних. 

Квантові ГВЧ використовують випадкові властивості квантової фізики для створення 

справжнього джерела ентропії, покращуючи якість вихідного вмісту для генерації ключів. 

Крім того, вони мають ще дві основні переваги порівняно зі звичайними апаратними 

генераторами. Вони дозволяють перевіряти стан в реальному часі і невразливі до змін 

навколишнього середовища, що ще більше підвищує рівень їх випадковості. Неякісна 

випадковість означає погану безпеку, оскільки вихідний бітовий потік може бути 

передбачуваним і, отже, легко угадуваним або емульованим. Саме тому IDQ слідує кращим 

практикам і постійно проводить тестування якості і безпеки на своїх продуктах Quantis 

Quantum Random Number Generation (QRNG) згідно з рекомендаціями найвибагливіших 

світових стандартів.  

Серед найновіших розробок зазначеної компанії можна виділити декілька основних: 

1. Чіп Quantis QRNG PCIe нового покоління, високопродуктивний квантовий 

генератор випадкових чисел PCIe з вбудованою постобробкою, сумісною з NIST. Такі чіпи 

можна використовувати в двох режимах: як джерело ентропії, де випадкові біти генеруються 

безпосередньо з фізичного джерела та у режимі даних RNG, де випадкові біти генеруються 

після постобробки. Перевірка стану, виконувана на рівні чіпа, гарантує, що QRNG 

забезпечує найвищу ентропію, і будь-які збої або атаки будуть виявлені [5]. 
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2. Чіп Quantis QRNG, System-on-Chip для автомобільної, обчислювальної, 

критичної інфраструктури, IoT, мобільних застосунків і застосунків безпеки. Він доступний 

в трьох моделях, залежно від розміру, продуктивності, енергоспоживання та сертифікації, 

щоб відповідати різним галузевим потребам. Ідеально підходить для застосунків, де стійкість 

до зовнішніх збурень навколишнього середовища має вирішальне значення. Чіп отримав 

сертифікацію AEC-Q100, демонструючи, що може бути надійно вбудованим в будь-яку 

систему безпеки підключеного автомобіля, щоб забезпечити надійний і захищений зв'язок 

усередині автомобіля і V2X. Quantis QRNG володіє найвищою ентропійною пропускною 

здатністю і може обслуговувати кілька додатків безпеки з істинною і непередбачуваною 

випадковістю. Він може бути легко вбудований в комп'ютери, ноутбуки, сервери або будь-

які пристрої безпеки [6].  

3. Quantis QRNG PCIe & USB Legacy, стандартні сертифіковані модулі генерації 

квантових випадкових чисел PCIe і USB, що забезпечують справжню випадковість. Продукт 

існує в двох апаратних версіях RNG, сумісних з більшістю платформ: 

 USB - пристрій – випадковий потік 4 Мбіт / с; 

 плата PCI Express (PCIe) – випадковий потік 4 Мбіт / с і 16 Мбіт / с. 

Модулі Quantis QRNG поставляються з програмним забезпеченням Quantis, яке включає в 

себе драйвери для різних ОС, розширені функціональні можливості, такі як масштабування 

випадкових даних і витяг випадковості, а також графічний інтерфейс для читання і 

відображення випадкових чисел і зберігання їх у файлі [7]. 

4. Quantis Appliance 2.0, квантовий ГВЧ для застосунків безпеки і онлайн-ігор. Це 

підключений до мережі пристрій, який надійно генерує і постачає високоякісні випадкові 

числа для забезпечення безпеки і криптографічних застосунків в корпоративних, урядових, 

ігрових, дата-центрах і хмарних середовищах. Генератор Quantis призначений для 

середовищ, де висока доступність має вирішальне значення. Він може бути вставлений або 

видалений з операційної мережі без будь-якого впливу на будь-які інші пристрої, такі як 

сервери, комутатори, шифрувальники, сервери автентифікації і різні модулі безпеки [8]. 

Підсумовуючи, варто відмітити, що на даний момент, системи, в які вмонтований 

один з таких квантових ГВЧ, є найбільш захищеними від втрати інформації та від 

проникнення зловмисника. Єдиним недоліком даних ГВЧ є порівняно велика вартість чіпа, 

проте компанії активно працюють над доступністю даного продукту для кожного споживача. 

З огляду на це, квантові ГВЧ мають перспективу широкого впровадження, зокрема в галузях 

критичної інфраструктури держави. 
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Анотація: У цій статті розглядаються очікування, пов'язані з 5G і вивчаються 

інфраструктурні та інвестиційні вимоги в процесі підготовки до переходу до мережі 5G. 

Мережі 5G покликані допомогти всім секторам виконати очікувані вимоги щодо робочих 

характеристик щодо малої затримки і високої надійності, забезпечивши надання кінцевим 

користувачам повного спектру переваг, які потенційно запропонує технологія 5G. 

Ключові слова: 5G, мережа, технології, інфраструктура, моніторинг. 

 

Технології та сервіси 5G стають фундаментом цифрової трансформації, 

інфраструктурної та технологічною основою нових бізнес-моделей і галузевих сценаріїв 

розвитку. Для досягнення швидкого і всеосяжного ефекту цифровізації економіки потрібно 

розвивати інфраструктуру 5G, вчитися використовувати її в створенні послуг і додатків для 

широкого кола організацій, окремих галузей і їх сегментів. 

Важливим елементом майбутнього інформаційного суспільства є цифрова економіка, 

заснована на цифрових комп'ютерних технологіях, на нових методах генерування, обробки, 

зберігання, передачі даних. Однак її створення і розвиток неможливі без вдосконалення 

мережевої інфраструктури, бездротових технологій і передачі великих обсягів інформації в 

масштабі часу, близькому до реального. Цифрова економіка, від покупок до розваг, 

спілкування до управління домогосподарством (та домашніми фінансами), докорінно 

змінила поведінку людини. Користувачі завжди були і залишаються готовими прийняти та 

інтегрувати нові цифрові інструменти у своє повсякденне життя. Будучи новою та дієвою 

мобільною мережею, 5G сприятиме розвитку цифрової економіки у багатьох країнах. Це 

пояснює велику кількість заходів, що підтримуються урядом у всьому світі, які прагнуть 

вплинути або прискорити темпи розгортання 5G [1]. 

Багато операторів по всьому світі, безумовно, приступатимуть до більш спільного 

використання інфраструктури для 5G. Це очікується з огляду на те, що багато операторів 

досягли економії капітальних і стратегічних операцій за рахунок спільного використання 

інфраструктури в мережах 2G, 3G та 4G. GSMA містить докладні приклади операторів, які 

показують економію капітальних та операційних операцій до 50% на спільній 

інфраструктурі. Формат спільного використання інфраструктури епохи 5G буде 

дотримуватися тієї ж моделі, що й у попередніх версіях спільного використання 

інфраструктури. 

Переваги спільного використання інфраструктури повинні бути зіставлені з ризиками 

перешкоджання інфраструктурній конкуренції, яка так добре послужила галузі. Необхідно 
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вирішити два явних ризики. По-перше, спільне використання інфраструктури не повинно 

перешкоджати операторам інвестувати у забезпечення належного покриття клієнтів у будь -

якому середовищі. По-друге, потреба у стійкості в мережах епохи 5G означає, що надлишок 

мережі залишатиметься ключовим фактором для забезпечення загальної стійкості системи. 

Таким чином, важливо, щоб уряди мали нормативно-правову базу, яка дозволяє добровільно 

ділитися інфраструктурою між операторами [2]. 

Обмін інфраструктурою: 

 5G, ймовірно, призведе до набагато більш спільного використання 

інфраструктури через використання невеликих осередків. Іноді можуть існувати фізичні 

обмеження щодо того, скільки окремих мереж можна розмістити на сайті; 

 моделі тарифів для спільної інфраструктури в ідеалі повинні базуватися на 

потужності, щоб гарантувати відсутність ефектів конкуренції в роздрібній торгівлі; 

 регулятори повинні бути насторожі щодо надмірної концентрації через спільне 

використання інфраструктури. 

Ще одна ключова концепція 5G – це хмарність. За допомогою хмари мережеві 

оператори можуть створювати системні архітектури, в яких логічні інфраструктури можна 

швидко масштабувати або скорочувати за вимогою. Хмару також можна використовувати 

для створення відкритих платформ для інтеграції сторонніх виробників із мережею шляхом 

створення загальних мережевих додатків. Перейшовши на хмарну інфраструктуру, 

оператори 5G зможуть просто і швидко організовувати канали зв'язку і інфраструктуру для 

сторонніх додатків, численні сервіси для широкого застосування [3]. 

Інфраструктура 5G в поєднанні з відкритим інтерфейсом дозволяють розробникам, 

використовуючи потужні ІКТ-ресурси і інформацію, яка збирається мережею онлайн, 

створювати прикладні програмні додатки і спеціалізовані платформи для будь-яких галузей. 

Для простих систем, наприклад, збору даних лічильників, їх може розробити оператор, 

використовуючи типову архітектуру, не володіючи галузевою специфікою і не занурюючись 

в неї. У складних процесах і продуктивних інноваційних бізнес-моделях галузева експертиза 

і партнерство з галузевими гравцями принципові і критичні. 

Віртуальна мережева інфраструктура NFV і інфраструктура програмо-визначеної 

мережі SDN дозволяють створити умови для прискореного впровадження нових послуг, 

впровадження нових мережевих протоколів і функціональності, дають можливість інтеграції 

з інноваційними програмами сторонніх розробників. 

Технологія віртуалізації NFV дозволяє відокремити програмне забезпечення від 

фізичного обладнання, і, зокрема, реалізувати функції телекомунікаційного обладнання на 

універсальному обладнанні – ІТ серверах. На одному фізичному сервері великої 

продуктивності за допомогою програмного забезпечення віртуалізації може бути 

організована робота декількох віртуальних серверів зі своїми операційними системами і 

програмним забезпеченням, що взаємодіють між собою за допомогою віртуального 

комутатора. При цьому віртуальні сервера спільно використовують ресурси фізичних 

серверів. 

Віртуальна інфраструктура NFV дозволяє побудувати гнучку, масштабовану мережу 

зв'язку, адаптовану до вимог послуг зв'язку, знизити вартість володіння мережі TCO (Total 
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Cost of Ownership – сукупна вартість володіння) за рахунок застосування типової 

високопродуктивної та надійної інфраструктури. 

5G пропонує  зручніші і менш затратні способи за рахунок бездротових з'єднань, 

рівних по швидкості і надійності. При цьому 5G служить для об'єднання і синхронізації, а 

також забезпечує хмарну інфраструктуру і швидке оновлення ПЗ для поліпшення 

виробничих процесів і нових можливостей. 5G дозволяє впровадити автоматичні 

навантажувачі та перевізники на будь-якій території, автоматизувати управління і взаємодія 

різної спецтехніки на будмайданчиках, сільськогосподарських угіддях, кар'єрах і шахтах. 

Обробляти дані на борту рухомих засобів складно і дорого. Швидка і надійна мережа 5G 

дозволяє перенести всю інформацію і логіку управління в хмарну інфраструктуру [4].  

Очікується, що 5G принесе відчутні переваги в економіці, необхідні рівні інвестицій 

залишаються непомітними. Для ряду галузей зміни в інфраструктурі, ланцюжку поставок, 

робочій силі, міграції пристроїв користувача та освіті коштують дорого. Щоб реалізувати 

переваги 5G, підприємства вимагають значних капіталовкладень не лише на інфраструктуру 

мережевого підключення, але й на пристрої, програмне забезпечення та нові процеси.  

У багатьох галузях це питання ускладнюється через тривалий термін служби активів, 

коли цикли заміни розповсюджуються на десятиліття чи два. Ці інвестиційні скелі 

становлять відчутні бар’єри для розгортання 5G та стримують рівень економічного впливу 

на всю економіку [5]. Бар'єри витрат також представляють чіткі можливості прискорити 

вплив за рахунок нових ініціатив фінансування/стимулювання.  

Розвиваючи мережеву інфраструктуру, слід враховувати глобальні технологічні зміни, 

уже зараз закладати в проекти конкретні рішення, які дозволять поєднати наявну 

інфраструктуру з новими можливостями, що відкриваються з впровадженням систем 5G. 
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Abstract. Secret sharing is a way to improve the reliability of information storage. The 

secret sharing scheme is a cryptographic method of sharing a secret among a group of users 

(parties) each of which obtains a piece of a secret, while the original secret is destroyed, and only a 

certain coalition of users is able to recover the original secret. In this paper we suggest the threshold 

schemes of secret sharing based on elliptic curves. Such schemes excel the ones based on 

multiplicative groups of integers modulo in cryptographic strength. The use of the technique of 

elliptic curves in the threshold schemes of secret sharing allows to decrease the size of the scheme’s 

parameters significantly, and at the same time, increase its cryptographic strength. The 

cryptographic systems security relies upon the difficulty of calculating the discrete logarithm over a 

group of points on elliptic curve. In this paper suggest the modification of the Shamir and Blakley 

threshold schemes based on elliptic curves, present the example algorithms and estimate the 

theoretical information strength of such schemes.  

Keywords: secret sharing scheme, secret share, secret sharing, secret reconstruction, 

threshold secret sharing scheme, ideal secret sharing scheme, perfect secret sharing scheme, elliptic 

curves, elliptic curve discrete logarithm problem. 

 

In order to protect the secret information from loss or compromise, it is necessary to further 

improve the reliability of the information storage. One of the methods to achieve better security of 

the information storage is the use of secret sharing schemes [1, 2]. The secret sharing schemes are 

widely used in the information holding, transfer and processing systems, which provide the 

distributed data storage. 

In cryptography the secret sharing scheme is any method of distributing the secret among a 

group of users (parties) such that each of the users receives only a piece of a secret (the so-called 

share or shadow), and the original secret is destroyed [1]. The secret can be reconstructed later by a 

certain number of users. The simplest scheme of secret sharing is to divide the secret into pieces. 

In this case the secret can be reconstructed only by joining the pieces from all the users 

together [3]. Therefore, if at least one of the pieces is lost, it is no longer possible to reconstruct the 

secret. 

The secret sharing scheme involves n users and is managed by a trusted dealer. The major task 

of a dealer is to divide the secret into n shares and distribute them among the user such that any m (or 

more) users are able to reconstruct the secret using their shares. Meanwhile, any (т – 1) and less users 

are unable to do that. Such scheme is called (т, п)-threshold secret sharing scheme, where n is the 

total number of shares the secret was divided into, and m is the number of shares required to 

https://opu.ua/en#navbar
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reconstruct the original secret [1, 2]. 

The secret sharing protocol consists of two major stages: 

1. Secret sharing. The trusted dealer knowing the secret M generates n shares of a secret 

b1, b2, …, bn and securely transfers the share bi to the user Аi (i = 1, …, n). 

2. Secret reconstruction. A certain group of m users join their shares bi and reconstruct the 

original secret M. 

The best known threshold schemes are the Mignotte, Asmuth-Bloom, Blakley and Shamir 

secret sharing schemes which utilize the multiplicative groups of a large prime order [1, 2]. 

The aim of the present paper is to implement the threshold schemes of secret sharing based 

on the elliptic curves. 

Modification of the Shamir threshold scheme. The parameters of this scheme are: n – the 

number of secret shares; т – the minimum number of users able to reconstruct the secret; Ер(a, b) is 

an elliptic curve known to all the parties; #Ер(a, b) is the order of the EC group; М – the secret put 

into the point PM on the EC. 

The dealer chooses random points on the elliptic curve P1, P2, …, Pm–1 and composes a 

secret polynomial F(x) = PM + P1x + P2x
2 + … + Pm–1x

m–1. 

Secret sharing. The dealer calculates the secret share for each user Аi: 

F(1) = PM + P1 + P2 + … + Pm–1;  

…         (1) 

F(n) ≡ PM + nP1 + n2P2 + … + nm–1Pm–1. 

The users receive the secret share F(i) together with the number i. 

Secret reconstruction. Having the different shares F(i), т users are able to reconstruct the 

polynomial and the secret PM. The system of linear equations (1) can be solved with respect to the 

unknown points PM, P1, P2, …, Pm–1 using the Lagrange polynomial: 

 ,mod)()()( piFxlxF
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i

i        (2) 
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The F(0) coefficient in the polynomial (2) determines the chosen point of the secret М = PM. 

Suppose we have to implement a (4, 5)-threshold scheme of secret sharing (т = 4, п = 5). 

Let Е211(0, –4) be the elliptic curve corresponding to the equation у2 = х3 – 4; #Е211(0, –4) = 241; 

р = 211 and the secret is М = PM = (5, 200). The users receive their secret shares F(1) = (169, 179), 

F(2) = (95, 194), F(3) = (62, 152), F(4) = (19, 174), F(5) = (21, 87). The secret М = PM = (5, 200) is 

reconstructed by the users А2, А3, А4, А5 (Fig. 1). Let us now consider the case when only three 

users try to reconstruct the secret – the users А1, А2, А3 or А3, А4, А5. The reconstructed polynomial 

for the first group (А1, А2, А3) would be F(x) = (119, 98)x2 + (125, 59)x + (93, 134), and the point 

P = (93, 134) ≠ PM, so the secret is not reconstructed (Fig. 2). The second group (А3, А4, А5) would 

reconstruct the polynomial F(x) = (189, 113)x2 + (19, 37)x + (36, 134), and the point 

P = (36, 134) ≠ PM, and again the secret is not reconstructed (Fig. 3). So, by joining the т – 1 secret 

shares, the users reconstruct a random number on EC P ≠ PM, which gives no information on the 

original secret value М = PM. 
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Figure 1 – Secret PM reconstruction by the users А2, А3, А4 and А5 

 

Figure 2 – The secret is not reconstructed by the users А1, А2, А3 

 

Figure 3 – The secret is not reconstructed by the users А3, А4, А5 
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Modification of the Blakley threshold scheme. The parameters of this scheme are: n – the 

number of secret shares; т – the minimum number of users allowed to reconstruct the secret; 

Ер(a, b) is an elliptic curve; #Ер(a, b) is the order of the curve group; М – the secret put into the 

point PM on the EC. The dealer chooses the random numbers P2, P3, …, Pт on the elliptic curve. 

Secret sharing. For each user Аi the dealer chooses the random coefficients a1i, a2i,            

a3i, …, aтi distributed uniformly over Zp, and calculates the shares 

bi = a1iPM + a2iP2 + a3iP3 + … + aтiPт.      (3) 

The users receive the numbers {a1i, a2i, a3i, …, aтi, bi}. 

Secret reconstruction. In order to reconstruct the secret М = PM having bi shares, one has to 

solve the system of equations 

11 21 2 31 3 1 1

12 22 2 32 3 2 2

1 2 2 3 3

;

;

,

M m m

M m m

m M m m mm m m

a P a P a P a P b

a P a P a P a P b

a P a P a P a P b

    


    


     

      (4) 

and obtain the secret point PM.  

Suppose we have to implement the (6, 7)-threshold secret sharing scheme and let the    

Е401(–5, 90); #Е401(–5, 90) = 379; р = 401 and the secret М = PM = (326, 344). The secret 

М = PM = (326, 344) is reconstructed by six users А1, А2, А4, А5, А6, А7 (Fig. 4). 

 

 
Figure 4 – Secret PM reconstruction by the users А1, А2, А4, А5, А6 and А7 

 

Let us now consider the case when т – 1 users try to reconstruct the secret. The users have 

to solve the underdetermined system of linear equations, since the number of equations is less than 

the number of unknowns. Such system has either infinite number of solutions or none at all. 

The secret sharing schemes possess the quality of information-theoretic strength. The secret 

sharing scheme is called ideal if each of the shares consists of the same number of bits as the whole 

secret [3]. The secret sharing scheme is called perfect if the secret shares of any non-qualified 

coalition of т – 1 users provide no information on the value of the secret [3, 4]. 
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The modified Blakley secret sharing scheme with EC is not ideal, since the size of each 

share is т times larger than the secret itself. However, this scheme is perfect, since the system of 

т – 1 linear equations with m unknowns has infinite number of solutions. Therefore, the 

reconstructed secret М = PM can be any point on EC. 

The modified Shamir secret sharing scheme with EC is both perfect and ideal. It is ideal 

because each user receives the secret share F(i) of the same size as the secret М = PM. It is perfect 

because by joining less than m secret shares, the users obtain a random point on EC P ≠ PM, which 

provides no information on the real secret М = PM. 

The suggested secret sharing schemes based on the group addition law for the elements of 

the additive Abelian group on EC, excel the similar schemes based on the modulo multiplicative 

groups in cryptographic strength. Additionally, the complexity of the transformation in the Abelian 

group on EC can be estimated as  2logO p , and in the multiplicative group on a field – as 

 3logO p , so the advantage of the use of ECs is obvious. The elliptic curves recommended by 

FIPS 186-4 (Appendix D: NIST Recommended Elliptic Curves), SEC 2: Recommended Elliptic 

Curve Domain Parameters and ДСТУ 4145-2002 can be used to implement such secret sharing 

schemes. 

The developed threshold secret sharing schemes with EC can be used in various tasks of the 

data storage, processing and transfer, the key management, the secure electronic voting and other 

areas where the protection against the unauthorized access is critical. 
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Анотація. Забезпечення безпечних авіаперевезень є однією із головних задач 

транспортної системи держави. Сьогодні у галузі цивільної авіації (ЦА) використовується 

велика кількість інформаційних технологій, які контролюють навігаційні системи, бортове 

обладнання, різні системи спостереження, радіолокатори, системи керування та відображення 

інформації, тощо. Будь-яка з систем, що використовується, може стати вектором атаки 

зловмисників, основна мета яких – це дестабілізація базових функцій держави.  Зважаючи на 

це, з урахуванням міжнародних підходів, які використовуються для визначення стану 

кібербезпеки (КБ) різних об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ), авторами 

було розроблено метод визначення рівня КБ галузі КІІ держави. З метою надання більш 

достовірних результатів при застосуванні методу, дослідження було продовжено, а у цій 

роботі представлені результати удосконалення визначення певних метрик за допомогою 

використання додаткових показників. 

Ключові слова: кібербезпека, критична інфраструктура, критична інформаційна 

інфраструктура, цивільна авіація. 

 

У роботах [1-2] авторами було проведено аналіз підходів до визначення рівня КБ на 

основі якого, у роботах [2-3] представлено розроблений метод визначення рівня КБ галузі 

КІІ держави. Запропонований метод реалізується у такі 3 етапи: 1. Визначення метрик та 

індексу КБ галузі КІІ; 2. Визначення метрик розвитку та впровадження ІКТ у галузі КІІ; 

3. Розрахунок кількісних параметрів, які характеризують рівень КБ галузі КІІ. Крім того, 

було проведено експериментальне дослідження розробленого методу визначення рівня КБ 

об’єктів КІІ держави.  

Загальна формула розрахунку рівня КБ галузі КІ має наступний вигляд: 
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де Iratio – індекс рівня КБ галузі цивільної авіації (ЦА), ICS – метрики КБ ЦА, а IDDL – метрики 

розвитку і впровадження ІКТ, розрахунком яких займаються міжнародні компанії. 
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Визначимо метрики КБ для галузі ЦА, описавши індекс ICS у вигляді множин метрик 

PNIST. 

 

де 
1 GENP P  – множина головних показники КБ, 

2 BASP P  – множина опорних показників 

КБ, 
3 ICMP P  – множина показників кризового менеджменту. 

У табл. 1 відобразимо всі метрики множини P1 – головних показників КБ, значення 

яких може бути: PPLC ∈ [0;7], PTHR ∈ [0;5], PEDU ∈ [0;9], PINT ∈ [0;6]. 

 

Таблиця 1 – Множина головних показників КБ 

P1, 

GEN 

PPLC 

Наявність розробленої 
методології КБ – [7] 

PTHR 

Можливість аналізу 
кіберзагроз – [5] 

PEDU 

Якість освіти та можливість 
підвищення кваліфікації 

спеціалістів – [9] 

PINT 

Розвиток міжнародної 
кібербезпеки – [6] 

Присутність галузі ЦА у 
політиці КБ – [3] 

Відділ аналізу 
кіберзагроз – [3] 

Програма КБ ЦА на рівні 
бакалавра – [2] 

Конвенція про 
кіберзлочинність – [1] 

Формат координації 
політики КБ – [2] 

Публічність звітів 
про кіберзагрози – 

[1] 

Програма КБ ЦА на рівні 
магістра – [2] 

Представництво у 
міжнародних 

організаціях з ЦА - [1] 

Стратегія КБ – [1] 
Наявність веб-сайту 

щодо КБ ЦА – [1] 
Програма КБ ЦА на рівні 
доктора філософії – [2] 

Міжнародна 
організація з КБ, яка 

створена в країні – [3] 

План реалізації стратегії 
КБ - [1] 

 
Професійна асоціація з КБ у 

ЦА – [3] 
Допомога розвитку КБ 

інших країн – [1] 

 

У табл. 2 відобразимо всі метрики множини P2 – опорних показників КБ, максимальне 

значення яких може бути: PDSP ∈ [0;5], PESSP ∈ [0;6], PEITS ∈ [0;6], PPDP ∈ [0;4]. 

 

Таблиця 2 – Множина опорних показників КБ 

P2, 
BAS 

PDSP 

Надійність захисту КАІС 
– [5] 

PESSP 

Надійність захисту 
основних сервісів ЦА – 

[6] 

PEITS 

Забезпечення сервісів 
ел. ідентифікації – [6] 

PPDP 

Забезпечення захисту 
персональних даних – 

[4] 

Відповідальність за КБ 
постачальників 

цифрових послуг – [1] 

Визначено операторів 
основних послуг – [1] 

Вимоги до 
інформаційних систем 

– [1] 

Законодавство про 
захист персональних 

даних – [1] 

Стандарт КБ державних 
послуг – [1] 

Вимоги до КБ для 
операторів основних 

послуг – [1] 

Електронний підпис – 
[1] 

Орган із захисту 
персональних даних – 

[3] 

Компетентний 
наглядовий орган – [3] 

Компетентний 
наглядовий орган – [3] 

Відмітка часу – [1]  

 
Регулярний моніторинг 

заходів безпеки – [1] 
Компетентний 

наглядовий орган – [3]  
 

 

У табл. 3 відобразимо всі метрики множини P3 – показників кризового менеджмету, 

максимальне значення яких може бути: PCIRC ∈ [0;6], PCRIS ∈ [0;5], PCRIM ∈ [0;6], PMIL ∈ [0;6]. 
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Таблиця 3 – Множина показників кризового менеджменту 

P3, 
ICM 

PCIRC 

Можливість реагування 
на кіберінциденти - [6] 

PCRIS 

Можливість управління 
кіберінцидентами – [5] 

PCRIM 

Протистояння 
кіберзлочинності – [6] 

PMIL 

Ефективність 
проведення 

кібероперацій – [6] 

Блок реагування на 
кіберінциденти – [3] 

План управління 
кіберкризами – [1] 

Кіберзлочини 
криміналізовані - 1 

Підрозділ кіберзахисту 
– [3] 

Повідомлення про 
відповідальність – [1] 

Вправа з управління 
кіберкризами на 

національному рівні – 
[2] 

Відділ кіберзлочинності 
– [3] 

Навчання проведення 
кібероперацій – [2] 

Єдиний контактний 
пункт для міжнародної 

координації – [2] 

Участь у міжнародних 
навчаннях з КБ – [2] 

Цілодобовий 
контактний пункт з 

питань міжнародної 
кіберзлочинності – [2] 

Участь у міжнародних 
кібернавчаннях – [1] 

 

Отримавши значення індексу ICS, на наступному кроці можна перейти до розрахунку 

індексу рівня КБ IRATIO. Для цього необхідно знайти різницю індексів ICS та IDDL.  

 

Висновки. Таким чином, у роботі було визначено та описано метрики для оцінювання 

рівня КБ галузі ЦА держави. Запропонований підхід детального розподілу та використання 

нових показників дозволить з меншою похибкою визначити загальний рівень КБ галузі ЦА. А 

також дасть можливість, оцінювати зміну стану КБ менших об’єктів системи, порівнюючи їх 

рівень КБ до, та після впровадження нових механізмів захисту. Крім цього, даний підхід може 

бути корисним і для використання в інших галузях КІ, або визначення рівня КБ держави 

взагалі.  
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Анотація. Забезпечення безперервності роботи критичних бізнес-процесів на об’єктах 

критичної інфраструктури (КІ) є комплексним процесом, який вимагає ефективних 

інструментів для ідентифікації ризиків, оцінювання рівня їх критичності, визначення засобів 

моніторингу та методів забезпечення безперервності. З огляду на це, авторами було 

проведено дослідження існуючих програмних засобів забезпечення безперервності 

критичних бізнес-процесів об’єктів КІ. Проведений аналіз показав, що ключовим недоліком 

більшості готових рішень є хмарне розміщення без можливості фізичного встановлення 

обладнання на певних об’єктах КІ. Крім того, встановлено, що відсутність можливості 

інтеграції оцінки ризиків в ранжування подій, не дає змоги реалізувати програмні засоби 

забезпечення безперервності бізнес-процесів у повній мірі. 

Ключові слова: безперервність бізнес-процесів, критична інформаційна 

інфраструктура, критичні бізнес-процеси, системи моніторингу, оцінка ризиків. 

Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій спричинили 

бурхливий розвиток хмарних технологій та перехід від реалізації архітектури бізнес об’єктів 

на території підприємств до децентралізованих хмарних комплексів. Це призвело до 

зниження витрат на підтримку такої інфраструктури як з погляду матеріальних ресурсів, так 

і людських. Проте, окрім численних переваг, реалізація критичних бізнес-процесів в 

хмарному середовищі привнесла й цілу низку проблем, зумовлених дедалі більшою 

вразливістю інформаційної сфери щодо стороннього кібернетичного впливу та зниженням 

можливості контролю над об’єктами КІ. Тому цілком природно постала необхідність 

ідентифікації та постійного моніторингу за об’єктами КІ, адекватної оцінки ризиків, та 

подальшому реагуванні на можливі загрози, що можуть спричинити зупинку критичних 

бізнес-процесів [1].  

У роботі проведено аналіз існуючих програмних засобів моніторингу об’єктів КІ для 

забезпечення безперервної роботи критичних бізнес-процесів. Розглянуто такі програмні засоби: 

Zabbix – універсальне рішення для мережевого моніторингу, що призначене для 

багато серверної інфраструктури. Цей додаток дозволяє одночасно управляти сотнями 

мережевих вузлів, що робить його ефективним інструментом в організації роботи на 

великомасштабних підприємствах. Системна архітектура додатку складається з клієнт-

серверної архітектури, центральний сервер представляє собою ядро системи, яке 

дистанційно контролює мережеві сервіси за допомогою встановлених агентів на об’єктах КІ 

для локального контролю ресурсів та процесів. 
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Nagios – програмне рішення для мережевого моніторингу комп'ютерних систем, яке 

здатне здійснювати моніторинг практично будь-яких компонентів, включаючи мережеві 

протоколи, операційні системи, системні показники, додатки, служби, веб-сервери, веб-сайти 

та сполучне програмне забезпечення.  

Anturis – програмне рішення для зовнішнього моніторингу веб-сервісів та об’єктів КІ. 

Архітектура додатку складається з хмарної платформи, яка зовні сканує та аналізує веб 

сервери, операційні системи та інші складові КІ. 

Dynatrace – application performance monitoring система, яка призначена для 

зовнішнього мережевого моніторингу об’єктів КІ, включаючи мережеві протоколи, 

операційні системи, ресурси та бізнес-процеси. Архітектура додатку складається з хмарної 

платформи як послуги PaaS, тобто надає апаратну інфраструктуру як повністю готове 

рішення для виконання задач моніторингу.  

В якості ключових показників програмних засобів моніторингу, згідно [2],  було взято:  

Тип розміщення – модель розміщення інфраструктури засобів моніторингу, оскільки 

це ключове питання у випадку розміщення об’єктів КІ у хмарному середовищі з обмеженими 

апаратними ресурсами.  

Вартість – модель оплати програмного засобу моніторингу, оскільки ціна рішення є 

ключовим питанням при забезпеченні безперервності критичних бізнес-процесів об’єктів КІ. 

Можливість моніторингу бізнес-процесів – ключова характеристика, яка дає змогу 

оцінити можливість моніторингу не лише роботи ресурсів об’єктів КІ, а і роботи критичних 

бізнес-процесів. 

Наявність відкритого коду – ключова характеристика, яка дає можливість 

розширювати функціональність засобу забезпечення безперервності. 

Масштабованість – ключова характеристика, яка дає змогу оцінити можливість 

забезпечити безперервність на великих підприємствах та окремих галузей, таких як 

енергетика, банки та фінанси і тд. 

Ранжування подій за оцінкою ризиків – ключова характеристика, яка дає змогу 

класифікувати події за рівнем ризику, для адекватної пріоритезації  та розробки контр-

заходів в вигляді плану відновлення роботи. 

Порівняльна характеристика існуючих програмних засобів моніторингу представлена 

у Табл. 1. 

Таблиця 1 – Порівняння програмних засобів моніторингу 

Назва Тип 

розміщення 

Вартість Можливість 

моніторингу 

бізнес-

процесів 

Наявність 

відкритого 

коду 

Масштабов

аність 

Ранжування 

подій за 

оцінкою 

ризиків 

Zabbix On-premise Безкоштовне Так Так Так Ні 

Nagios On-premise Платне Ні Ні Ні Ні 

Anturis Cloud Платне Ні Ні Так Ні 

Dynatrace Cloud Платне Так Ні Так Ні 

 

Для об’єктів КІ державного рівня ключовою складовою є відкритість коду, що дає 

змогу перевірити код на наявність бекдорів або критичних вразливостей для не державних 

розробок або у випадку використання готових фреймворків. Обмеженість моніторингу лише 
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технічного стану об’єктів не покриває в повній мірі можливості моніторингу бізнес-процесів, 

що є важливим для безперервності. Відсутність масштабованості у одного з представлених 

рішень з вибірки не дає змогу застосовувати його на великих підприємствах. Також 

ключовим недоліком більшості готових рішень є хмарне розміщення, без можливості 

фізичного встановлення обладнання на території України, що унеможливлює використання 

цих рішень в певних галузях об’єктів КІ через регуляторні обмеження на обробку інформації 

законодавством України. Потрібно зазначити, що відсутність можливості інтеграції оцінки 

ризиків в ранжування подій, що призводять до збоїв в роботі інфраструктури не дають змоги 

реалізувати методи забезпечення безперервності бізнес-процесів у повній мірі у кожного з 

рішень за допомогою ризик-орієнтованого підходу [3]. Згідно табл. 1, можна зробити 

висновки, що ні одне з рішень повністю не покриває задачі комплексного забезпечення 

безперервності критичних бізнес-процесів об’єктів КІ. 

Висновки. Таким чином, в роботі було проаналізовано програмні засоби 

забезпечення безперервності критичних бізнес-процесів об’єктів КІ. Крім того, проведено 

порівняльну характеристику з описом ключових індикаторів якості програмних засобів 

моніторингу. Проведений аналіз існуючих засобів забезпечення безперервності показав, що 

на сьогодні, не має комплексного, багатофункціонального підходу, за допомогою якого 

можна постійно слідкувати за станом критичних бізнес-процесів та ефективно приймати 

рішення щодо відновлення їх роботи на об’єктах КІ. Тому питання безперервності критичних 

бізнес-процесів на об’єктах КІ залишається актуальним та потребує подальшого 

дослідження.  
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       Анотація. Логування необхідної інформації під час перебоїв електроенергії, 

позаштатної поведінки сукупності систем на нафтопереробному підприємстві зазвичай не 

проводиться, або існує лише контроль запуску та вимкнення систем. За даною інформацією, 

зазвичай, можливо мало що дізнатися про причини, після завершення інциденту. 

   Ключові слова: Нафта, логування, кібербезпека, інформаційна безпека, управління 
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В умовах глобалізації, світові ціни нафти і її похідних, перетворилися в один з 

найважливіших економічних індикаторів, які безпосередньо впливають на стан товарних і 

фінансових ринків, а також національних бюджетних систем. У період ринкових відносин, 

фінансова результативність роботи будь-якої організації в більшості випадків залежить від 

вибору програмного забезпечення. Майбутнє всіх програмних додатків та забезпечень у їх 

універсалізації та формування безпечних алгоритмів запису та обміну даними.  

На сьогоднішній день, між різними CRM системами існує велика кількість програм-

посередників для обміну даними. Інколи ці застосунки розроблені без урахувань сучасних 

протоколів захисту, або навіть дозволяють впровадити сторонні пакети даних.  Це може 

призвести до інфікування усієї корпоративної або приватної мережі шкідливим програмним 

забезпеченням. Схожі ситуації вже мали місце в Україні, які призвели до значних втрат 

даних або блокування доступу до них. 

DLL компонента, що буде зареєстрована у реєстрі операційної системи, розроблена 

такии чином, щоб забезпечити максимальну продуктивність програми, з мінімальним 

впливом на продуктивність системи. 

         Пропоновані рівні логування в порядку зростання пріоритету: 

● ALL - логування всіх подій. Незначне зменшення продуктивності програми. 

● DEBUG - логування всіх подій при налагодженні. 

● INFO - логування помилок, попереджень і повідомлень. 

● WARN - логування помилок і попереджень. 

● ERROR - логування всіх помилок. 

● FATAL - логування тільки помилок, що призводять до припинення роботи системного 

застосунку, для якого ведеться запис. 

● OFF - логування вимкнено. 

Компонента повинна бути вмонтована у реєстр операційної системи, або серверу при 

попередньому архітектурному плануванні майбутніх програм, що будуть містити можливість 
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ведення контролю проміжних станів системи. ЇЇ не потрібно буде встановлювати на кожному 

елементі вузла мережі та прописувати специфічне середовище для обробки помилок та їх 

запису.  

Ця проблема буде вирішена завдяки використанню загальновживаних бібліотек та 

кросплатформенному середовищу розробки, а також налаштуванню групових політик 

всередиі мереж підприємств. Запис про позаштатну подію буде містити час, найменування 

програмного середовища та програмну процедуру, під час якої стався збій або помилка, 

активного користувача який зараз знаходиться у системі, MAC адресу пристрою, статус 

помилки. 

 

Висновки: У вирішенні цих проблем які є у старих CRM систем, допоможуть 

шифровані DLL додатки. Пропонується створити відкрите програмне забезпечення, яке буде 

проводити запис поведінки системи у разі надзвичайних або підозрілих ситуацій.  

Стосовно систем підприємства, на ключових точках бізнес-процесів необхідно 

створити так звані інформаційні якорі, на яких буде проводитися логування втрати або 

підміни пакетів, у разі позанормового розміру, типу або структури, втрати основного 

мережевого живлення. Завдяки даному рішенню та уніфікації, буде легше відслідкувати 

причини та розробити можливі засоби протидії майбутнім схожим загрозам у мережах 

підприємств. 
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Анотація. У контексті вирішення проблеми захисту даних для ідентифікації 

пропонується увазі підхід захисту ключів на основі використання засобу ієрархічно 

детермінованого гаманеця. Акцентовано увагу на пропозиції щодо вдосконалення BIP 0032, 

BIP 0039, BIP 0044 з точки зору захисту інформації, а також - спрощення доступу до даних. 

Розглянуто концепцію сховища для ієрархічно детермінованого гаманця. 

Ключові слова: Детермінований гаманець, BIP, EIP, приватний ключ.  

 

Як зазначається у джерелі [5], приватний ключ - це зашифрований алфавітно-

цифровий код, який дозволяє отримати доступ до цифрового рахунку. Це єдиний доступний 

спосіб підтвердити право власності на рахунок. У Біткойн та багатьох інших криптовалютах 

приватний ключ - це 256-розрядне число, однак це не той формат, у якому він 

відображається. Це число представляється у шістнадцятковій спрощеній формі. Приклад 

приватного ключа: 

E9873D79C6D87DC0FB6A5778633389F4453213303DA61F20BD67FC233AA33262. 

У перші дні існування Біткойн власник акаунту мав один приватний ключ, який був 

пов’язаний з одним відкритим ключем та однією адресою. Це не було практично та безпечно. 

З тих пір було багато протоколів BIP (протоколів удосконалення) для покращення 

користувацького досвіду.  

Посилаючись на bits.media [1], починаючи з 2011 року, команда програмістів Bitcoin 

Core працювала над вирішенням проблем зберігання приватного ключа, різними 

реалізаціями більш безпечних і анонімних способів використання криптовалюти. Зрештою, 

ці розробки під номерами Bitcoin Improvement Protocol BIP-0032 [2], BIP-0039 [3], BIP-0044 

[4], були зібрані під загальною назвою - HD wallet або ієрархічно детермінований гаманець.  

Першим підходом до технології HD wallet стала утиліта Casascius Bitcoin Address. 

Вона призначалася для генерації адрес Bitcoin з командного рядка. Зміни в протокол Біткойн 

під назвою BIP 0032 зараз застосовуються в багатьох десктопних, мобільних і апаратних 

гаманцях - TREZOR, Electrum, CarbonWallet і багатьох інших. Основним ключем тут 

служить 128-бітове значення, яке для користувача виглядає як звичайна фраза з 12 слів. Для 

того, щоб ускладнити процес підбору хакерами простих фраз, кожна фраза ще проходить 100 

000 раундів шифрування SHA256. 

Ієрархічні детерміновані гаманці створюють ключі з seed та path. Seed повинен бути 

доступним для створення нових ключів, проте він також повинен бути захищений у тій же 

мірі, що і приватні ключі, щоб він не став легким вектором атаки. Path, або принаймні його 

змінна частина, повинна бути збережена, щоб переконатися, що ключі не дублюються. 
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Застосування стандартного методу для цього може сприяти взаємодії між гаманцями та 

подібним програмним забезпеченням. 

Враховуючи, що гаманець містить певну кількість даних та метаданих, які є 

корисними під час доступу до існуючих ключів та створення нових ключів, стандартизація 

цієї інформації та її зберігання дозволяє переносити її між різними постачальниками 

гаманців з мінімальними зусиллями. 

Елементи ієрархічного детермінованого сховища гаманців запропоновано такі: 

● UUID - випадковий генерований UUID типу 4, як зазначено в RFC 4122 [6]. Він 

призначений для використання як 128-розрядний проксі для посилання на певний 

гаманець, який використовується для однозначної ідентифікації гаманців. 

● Name - це рядок UTF-8. Він призначений для зручного доступу. Єдине обмеження для 

імені полягає в тому, що воно не повинно починатися з символу підкреслення (_). 

● Version - версія сховища. 

● Type - це тип гаманця. Це поле визначає такі механізми, як генерація ключів 

● Crypto -  для ієрархічних детермінованих гаманців це seed, з якого вони обчислюють 

окремі приватні ключі. 

● Next Account - індекс, який використовується в path (m/12381/60/<індекс>/0) при 

створенні нового приватного ключа з seed. Path виконує вимоги EIP-2334 [7]. 

● JSON schema - сховище гаманців. Відповідає формату сховища ключів, описаному в 

EIP-2335 [8]. 

Seed, що зберігається в розділі “Crypto”, може бути використаний для створення будь-

якого ключа використовуючи path. Таким чином, безпека всіх ключів, створених ієрархічно 

детермінованим гаманцем, зводиться до безпеки парольної фрази та надійності шифрування, 

що використовується для захисту seed, незалежно від безпеки парольної фрази та надійності 

шифрування, що використовується для захисту окремих сховищ ключів. 

Наведемо приклад конфігурації з високим рівнем безпеки. На комп’ютері без доступу 

до мережі присутнє сховище гаманців, з якого генерується сховище ключів. В свою чергу 

для використання ключів для підпису, сховище ключів окремо може бути перенесено на 

комп'ютер з доступом до мережі. 

 

Висновки. Отримані результати дають можливість зробити наступні висновки. 

Запропонований засіб ієрархічного гаманця збільшує рівень анонімності. Усі ключі 

генеруються з однієї людино-читабельної мнемонічної фрази, що зпрощує роботу з 

приватними ключами. Запропоноване сховище гаманців, як стандарт, дозволить переносити 

дані, що необхідні для доступу до ключів між постачальниками гаманців безпечно та з 

мінімальними зусиллями. 
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В. В. Галенко, аспірантка факультету  

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії  НАУ 

 

НОВИЙ ПІДХІД В МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖ 5G 

 

 

З швидким розвитком мобільних мереж п'ятого покоління постає питання в 

забезпеченні безпеки в цих мережах. Незважаючи на те, що в стандарти 5G включені 

вбудовані функції безпеки, самої по собі мережевої інфраструктури недостатньо для 

вирішення всіх проблем, пов'язаних з безпекою. На відміну від мереж попередніх поколінь, 

5G підтримує більше видів послуг та має більш широкий спектр задач. Такі технології, як 

пристрої, підключені до Інтернету речей, доповненої реальності, віртуальної реальності та 

інші, вимагають швидкої, надійної та обширної мережі, щоб не відставати від темпів 

розвитку. Нові підприємства та нові технології, що працюють в епоху 5G, зіткнуться з 

новими проблемами безпеки та конфіденційності. 

Мережу п'ятого покоління відрізняється від усіх попередніх архітектурно: багато її 

можливостей реалізовані програмним, а не апаратним способом. Загроза безпеці пов’язана з 

тим, що мобільний зв'язок перетворюється в функцію, що працює на звичайному сервері в 

звичайному дата-центрі. Отже, над нею відразу нависає вся сукупність загроз, до яких 

уразлива така інфраструктура.  

Найбільш серйозні загрози безпеці, що стоять перед користувачами та підприємствами 

в мережах 5G. 

Велика поверхність атаки. Оскільки мережі 5G будуть підключати більше пристроїв 

інтернету речей, точок виходу для цільових атак буде значно більше. Кількість розумних 

пристроїв збільшується кожного дня, і кожен з них потенційно може стати ціллю або зброєю 

для хакерів. 

Великі наслідки від атак. Підприємства та інфраструктури будуть залежати від 5G 

значно більше, ніж від його попередників. Авіаповідомлення, розумні машини, лікарні та  

багато іншого будуть залежати від  5G. З такою кількістю взаємопов’язаних засобів 

Інтернету речей та інфраструктур порушення безпеки в одній з областей може стати 

критичною загрозою. Наслідки кібератак на незахищені пристрої можуть бути 

катастрофічними. 

Потенціал для більш агресивного шпіонажу. Виробники можуть використовувати 

розширені можливості підключення своїх пристроїв до 5G для слідкування за 

користувачами. Будь-який пристрій з камерою та аудіо можливостями може бути 

використаний кіберзлодіями або виробниками для перегляду чи прослуховування 

необізнаних користувачів. 

Атаки моніторингу активності абонентів. Аналіз, проведений міжнародною групою 

дослідників, показав, що новий вид загроз безпеці може використовувати вразливості у всіх 

протоколах АКЕ, включно з протоколами 5G, і вторгатися в приватне життя користувачів 

мобільних пристроїв, наносячи більш серйозні збитки, ніж раніше. 

Більш небезпечні DDoS-атаки. У кібератаках може бути використана більш низька 

затримка 5G в цілях зменшення кількості засобів, необхідних для DDoS-атаки. Так, хакери 
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зможуть наносити удару швидше – за секунди, а не хвилини, - і тому відповідні міри по 

протидії цим атакам мають стати більш швидкими. Окрім того, хакерам буде доступно 

більше пристроїв Інтернету речей для збору та використання їх для DDoS-атак, що стане 

причиною збільшення частоти таких атак. 

Нові технології 5G, такі як віртуалізація та нові варіанти використання, несуть нові 

види загроз безпеці для мережевих операторів. Не дивлячись на всі механізми забезпечення 

безпеки в мережах 5G, досягнення довготривалої безпеки потребує постійних зусиль 

постачальників телекомунікаційних послуг, відповідальних за установлення стандартів, та 

самих операторів, відповідальних за правильну конфігурацію та слідкуванню рекомендаціям. 

Проблеми безпеки та конфіденційності зв’язку будуть більш помітні, коли до 5G мереж 

буде підключено більше користувачів, наприклад пристрої Інтернету речей, і нові 

різноманітні набори послуг, які пропонуються в 5G. Тому, велика ймовірність, що поряд із 

впровадженням нових технологій та послуг 5G, виникнуть нові типи загроз та виклики 

безпеці. Однак врахування цих можливих загроз від початкових етапів проектування до 

розгортання самих мереж 5G зведе до мінімуму ймовірність можливих помилок безпеки та 

конфіденційності. 

5G вносить кілька поліпшень в безпеку 4G LTE. 

Аутентифікація пристрою в мережі в 5G заснована на первинній аутентифікації. Це 

схоже на те, що було реалізовано в 4G, але з деякими відмінностями. Механізм 

аутентифікації має вбудований домашній контроль, що дозволяє домашньому оператору 

дізнатися, чи аутентифіковано пристрій в даній мережі, і прийняти остаточний виклик 

аутентифікації. На етапі 1 5G існує два обов'язкових варіанти аутентифікації: аутентифікація 

і узгодження ключів 5G (5G-AKA) і протокол розширеної аутентифікаці (EAP-AKA). Крім того, 

первинна аутентифікація не залежить від технології радіодоступу, тому вона може 

працювати з технологіями, відмінними від 3GPP, такими як WLAN IEEE 802.11. 

Вторинна аутентифікація в 5G призначена для аутентифікації в мережах передачі 

даних за межами домену оператора мобільного зв'язку. Для цієї мети можуть 

використовуватися різні методи аутентифікації на основі EAP і відповідні облікові дані. 

Аналогічна послуга була можлива і в 4G, але тепер вона інтегрована в архітектуру 5G. 

У міжоператорському інтерфейсі існує кілька проблем безпеки, що виникають з 

протоколів SS7 або Diameter в більш ранніх поколіннях систем мобільного зв'язку. 5G з 

самого початку забезпечує безпеку між операторами. 

Пов'язані з ідентифікацією абонента проблеми відомі з часів 4G і більш ранніх 

поколінь мобільних систем. У 5G розроблено рішення для забезпечення конфіденційності, 

яке захищає постійний ідентифікатор користувача від активних атак. Відкритий ключ 

домашньої мережі використовується для забезпечення конфіденційності ідентифікації 

абонента. 

У 5G мережа радіодоступу логічно розділена на центральні CU та розподілені одиниці 

DU. Безпека забезпечується для інтерфейсу CU-DU. Такий поділ також було можливо в 4G, 

але в 5G це частина архітектури, яка може підтримувати різні варіанти розгортання. DU, які 

розгорнуті на краю мережі, не мають доступу до будь-яких призначених для користувача 
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даних, коли включений захист конфіденційності. Навіть при поділі CU-DU точка безпеки 

радіоінтерфейсу в 5G залишається такою ж, як в 4G, а саме в мережі радіодоступу. 

Ієрархія 5G відображає зміни в загальній архітектурі та моделі довіри з 

використанням принципу безпеки поділу ключів. Одним з основних відмінностей 5G від 4G 

є можливість захисту цілісності площі користувача. 

Мобільність в 5G схожа на мобільність в 4G з різницею в тому, що в 5G прив'язка 

мобільності в базовій мережі може бути відділена від прив'язки безпеки. 

Число інтернет-пристроїв стрімко зростає, тому старі стандарти неминуче доводиться 

модернізувати. Щоб нормально працювати, багатьом пристроям необхідна більш висока 

пропускна здатність мережі. 5G працює на інших частотах, дає доступ в інтернет більшій 

кількості пристроїв, має надшвидку швидкість і мінімізує затримки при передачі даних. Такі 

поліпшення мережі вимагають радикально новий підхід в моделі безпеки, не схожий на 

використовуваний в стільникових системах до останнього четвертого покоління. 
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Анотація. Ентропія, маючи високий рівень загальності, впливає на формування моделей та 

теорії захисту інформації. Сьогодні на роль єдиної основоположної теорії ентропії, енергії, 

інформації претендує нова ентропія (ПАНтропія) А.М. Панченкова досліджень. Метод 

дослідження передбачає порівняння аксіоматичних визначень об’єкта теорії захисту 

інформації В.П. Іванова (унівесуму) та нової концептуальної моделі і теорії. Нова теорія при 

певних допущеннях включає ентропію та негентропію у себе як часткові випадки. У 

фазовому просторі ВСС треба оперувати двоїстими локальними координатами: 

узагальненою координатою; узагальненим імпульсом. Час теж має двоїстий характер. Цю 

термінологію потрібно буде інтерпретувати до дійсності.  

Ключові слова. Ентропія, негентропія, ентропія Панченкова, ПАНтропия, захист інформації, 

аксіоми, структурна ентропія, двоїстість.  

Вступ Ентропія, маючи високий рівень загальності, впливає на формування моделей 

природознавства і, конкретно, на теорію захисту інформації. У той же час, зазнають 

революційних змін уявлення про ентропію. Велике значення мали застосування: 

термодинамічної ентропії в термодинаміці як функції, що характеризує міру незворотного 

розсіювання енергії; ентропії в статистичній фізиці, як характеристики ймовірності певного 

макроскопічного стану системи, в математичній статистиці, як міри невизначеності 

розподілу ймовірностей; у теорії інформації інформаційна ентропія (ентропія Шеннона) як 

міра хаотичності або невизначеності очікуваного повідомлення тощо. Завдяки Шедінгеру та 

Бріллюену, за допомогою негентропії отримали пояснення процеси впорядкованості 

внутрішньої структури, збільшення складності, зменшення невизначеності. Пригожин 

розробив теорію самоорганізації систем далеких від рівноваги. Однак це не вирішило всіх 

проблем. В кінці 20 століття критика ентропії посилилась [1]. 

Сьогодні на роль єдиної основоположної теорії ентропії, енергії, інформації претендує    

нова ентропія Панченкова А.М. [2, 3]. Цю ентропію ми далі будемо коротко називати 

ПАНтропією в честь її розробника. 

Метою даного дослідження є виявлення ролі і розробка методології ентропійних 

уявлень в теорії інформаційної та кібернетичної безпеки систем з використанням ПАНтропії.  

Аксіоматичні основи теорії захисту інформації. В.П. Іванов розробив аксіоматичну 

теорію захисту інформації. Його система аксіом Теорії захисту інформації дозволяє 

формувати та обґрунтовувати постулати та твердження відносно систем захисту інформації. 

Перші три аксіоми, які лежать у основах цієї теорії, мають такі формулювання [4]. 

Аксіома Іванова 1. «Всі наслідки і висновки теорії захисту інформації можуть бути 

отримані з розгляду взаємодії об'єктів-носіїв фундаментальних понять: 

– інформація, яка підлягає захисту; 
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– середовище (простір, поле) існування інформації, утворена з об'єктів-носіїв 

властивостей захисту інформації, і властивостей, які надають дестабілізуючий вплив на неї; 

– час, як годинник; 

– інерційна система». 

Логічним обґрунтуванням такого вибору фундаментальних понять є те, що вони 

утворюють цілісну систему, в якій інформація, що підлягає захисту, існує в матеріальних 

формах (поля, електричні сигнали, візуальні образи, ...), а середовище (простір, поле) 

існування інформації та час є обов'язковими атрибутами матерії. Об'єкти-носії 

фундаментальних понять теорії захисту інформації існують в одній інерційній системі. 

Сучасне природознавство визначає наступні основні форми руху: рух переміщення; рух 

зміни стану. 

Аксіома Іванова 2. «Теорія захисту інформації формує висновки з розгляду 

специфічної форми руху – зміни станів системи (зокрема захищеності системи), утвореної 

взаємодією об'єктів-носіїв фундаментальних понять. Процеси представляються у вигляді 

певного «ланцюга» змін у часі станів системи». 

Аксіома Іванова 3. «Інформація, що підлягає захисту, вважається захищеною, якщо 

вона захищена в кожній точці простору, що знаходиться на траєкторії її проходження, і в 

кожен момент часу, коли вона зберігає цінність». 

Аксіома Іванова 4. Методологічною підставою теорії захисту інформації є теорія 

систем, яка характеризується «своїми» принципами, властивостями, постулатами, зокрема, 

ентропією. 

До основних недоліків понять класичної ентропії С.Хайтун [див. 1] відносить 

наступне. Стосовно реальних систем трактовка ентропії як міри безпорядку помилкова і 

спричиняє великий негативний вплив на сучасну картину світу. Існуючі для ентропії 

«кількісні вирази не дозволяють безпосередньо визначати (вимірювати) її значення для 

реальних систем. Є закон зростання ентропії. В фізиці закон зростання ентропії 

«формулюється як еволюційний закон неперервної дезорганізації або руйнування початково 

заданої структури [5; с. 39]. Зі всього сказаного робиться висновок – виробництво ентропії 

позитивне у системах, у яких хаос виникає із порядку; так і в системах у яких порядок 

народжується із хаосу.   

Еволюція спостережуваного світу – неорганічного, органічного та соціального – йде у 

протилежну сторону від спрощення, в сторону ускладнення. Ряд вчених доводять, що 

зростання ентропії може супроводжуватись ростом складності навіть в ізольованих системах. 

Ускладнення пояснюються впливом гравітації, зменшенням складності на нижніх рівнях 

організації систем, зростанням числа можливих макростанів тощо. Інша частина вчених 

намагається переосмислити базові поняття подібно А.Н. Панченкову. 

До аксіоми Іванова 4 можна включити поняття універсуму, негентропії та 

еквівалентності енергії, ентропії, інформації.  

Універсум створюється з ієрархічно та інтерактивно взаємопов’язаних різноманітних 

систем. «Універсум складається із нескінченного числа об’єктів у стані неперервного 

розвитку в умовах величезного різноманіття. Сюди відносяться, крім матеріальних часток та 

енергії, також різного роду поля, духовне життя, свідомість, емоції, явища культури, 

енергетичні колапси у космосі та зникнення речовини, простору і часу». Система 

розглядається як цілісна сукупність елементів та відносин між елементами. По А.Рапопорту 

абстрактна система є певною частиною універсуму, яку можна описати так, що певній 

кількості змінних надаються конкретні величини.   
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А.М. Панченков розробив добре визначену аксіоматичну теорію для «описання 

Всесвіту та оточуючої нас Дійсності. Об’єктом концептуальної моделі та теорії виступає 

віртуальне суцільне середовище (ВСС), мірою досконалості якого являється» ПАНтропія [2].  

Порівняльний аналіз об’єктів теорії захисту інформації та теорії нової ентропії 

Панченкова. «Віртуальним суцільним середовищем (ВСС) називається абстрактний об’єкт, 

який визначається аксіомами, що наведені в правій колонці табл. 1. Для порівняння аксіоми 

теорії В.П.Іванова наведені у середній колонці. Аксіоматичний обєкт теорії Іванова 

описується вербально. Об’єкт концептуальної моделі та теорії Панченкова описується строго 

математично.  

 

Таблиця 1 

Порівняння аксіоматичних основ обтеорій В.П. Іванова та А.М. Панченкова 
 

 

 

№ 

з/п 

Аксіома Іванова 1. «Всі 

наслідки і висновки теорії 

захисту інформації можуть 

бути отримані з розгляду 
взаємодії об'єктів-носіїв 

фундаменталь. понять: 

Об’єкт концептуальної моделі та теорії А.М. 

Панченкова –  віртуальне суцільне середовище 

(ВСС), мірою досконалості якого являється» ПАНтропія. 

ВСС називається абстрактний об’єкт, який визначається 
аксіомами [3, с. 38]: 

A  

– інформація, яка підлягає 
захисту; 

 

1 ВСС знаходиться в обмеженій області простору 

,n

n RR  яка називається фазовим простором. 
nR  та  

,nR  n – мірний евклідовий простір та спряжений 

евклідовий простір, відповідно. 

B – середовище (простір, 
поле) існування інформації, 

утворена як з об'єктів-

носіїв властивостей 

захисту інформації, так і 
властивостей, які надають 

дестабілізуючий вплив; 

2 У фазовому просторі ВСС характеризується 
двоїстими локальними координатами: p – узагальненою 

координатою; q – узагальненим імпульсом. При цьому 

qq , де q  – конфігураційний простір; 
pp , де 

p  – простір імпульсу; ;n

q R  ;np R  

,pq   де   – фазовий простір.  

C  

– час, як годинник; 

 

3 Функціонування ВСС відбувається параметричному 

просторі ,RJ   де J  – часовий інтервал, елементом 

якого являється параметр t – час, що поділяється на 

астрономічний час та ентропійний час.    

D  
– інерційна система 

4 ВСС володіє щільністю  t,,pq  . 

E 5 Маса ВСС – є зберігаємою величиною. 

F – визначені ентропія,  

негентропія 

6 У фазовому просторі визначена ентропія ВСС. 

G – ентропія у незворотних 

процесах лише 

збільшується 

7 Екстремальним принципом ВСС являється принцип 

максимуму ентропії.  

H  –  8 Фундаментальною симетрією є двоїстість» 

 

Таким чином, формальне визначення абстрактного об’єкта – ВСС має вигляд кортежу 

S = {q, p, t, ρ | qq ; pp ; pq  ; ;n

q R  ;np R  n

n RR  ; m; fH }, де fH  

– ПАНтропія. Нова теорія майже ні в чому не заперечує існуючі теорії термодинамічної 

ентропії, інформаційної ентропії Шеннона та негентропії. Вона при певних допущеннях 

включає їх у себе як часткові випадки. 
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Загальна ПАНтропія має позитивний смисл, але більш широкий, ніж негентропія. 

ПАНтропія – це міра досконалості ВСС та його структур. З іншого боку  ПАНтропія – це 

міра впорядкованості ВСС. Важливу роль представляє двоїсте представлення  

pqf HHH  ,  (1) 

де fH  – ПАНтропія, qH  – структурна ентропія, pH  – ентропія імпульсу. Крім того, в 

дисипативному віртуальному середовищі існує пасивна компонента ентропії, що входить до 

складу структурної ентропії – заморожена ентропія. Остання при деяких припущеннях є 

ентропією Больцмана, тобто термодинамічною ентропією. 

Для переходу від універсуму Іванова до ОСС не вистачає двоїстості. У фазовому 

просторі ВСС треба оперувати двоїстими локальними координатами: p – узагальненою 

координатою; q – узагальненим імпульсом. Це дасть можливість забезпечити захист як 

інформаційних процесів, так і ресурсів, засобів обробки інформації. 

Універсум Іванова одномірний. Він є сукупністю взаємопов’язаних систем чи 

об’єктів, нехай і дуже різноманітних.  

ВСС принципово принаймні двох-мірний. Розрізняються конфігурації та рух, які 

характеризуються, відповідно, складовими ПАНтропії: структурна ентропія та ентропія 

імпульсу. У концептуальній моделі ВСС світ складається з: Ентропійного світу та Фізичного 

світу. Ентропійний світ включає в себе ентропійні поля, потоки, структури, зокрема поля та 

потоки інерції…». Час теж має двоїстий характер. Є астрономічний  час та ентропійний час.  

Першоосновою, за словами А.М. Панченкова, нової концептуальної моделі 

природознавства є Принцип максимуму ентропії. Всі процеси у Всесвіті та оточуючої нас 

Дійсності підпорядковуються єдиному принципу – принципу максимуму ентропії. Глобальна 

симетрія визначається теоремою: У ВСС, яке задовольняє принципу максимуму ентропії 

Панченкова, існує глобальна симетрія – загальна ПАНтропія зберігає постійне значення 

.constH f    
Висновок. Щоб застосувати нову концептуальну модель ПАНтропії для застосування 

в теорії та методології захисту інформації необхідно дати детальну інпретацію складових 

архітектури нової ентропії Панченкова. Маємо наступну архітектуру. «Існує два типи ВСС: 

інерційне суцільне середовище; дисипативне суцільне середовище. Їх описуванні охоплює 

рух та події. Універсуму суцільних середовищ відповідає універсум різноманіть, який 

складається з: Гільбертово поля; екстремального приграничного шару. Подія, що 

характеризується локальною калібровочною інваріантністю, відбувається у зоні руйнування 

Гільбертово поля, в зоні руйнування Гільбертово поля» реалізується і екстремальний 

приграничний шар. Ця термінологія буде інтерпретована в ході подальшого дослідження.   
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