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У збірнику подано матеріали VІ Всеукраїнської НТК 
"Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті". 

Розглянуті питання теорії та практики систем інформаційної 
безпеки транспортних засобів і систем, захисту інформації в ка-
налах зв’язку та глобальних мережах передачі даних, захисту 
інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах, а також питання підготовки 
кадрів у галузі знань «Інформаційна безпека». 

Збірник може бути корисним для наукових співробітників, 
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Секція 1. Інформаційна безпека транспортних засобів і систем 

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ І СИСТЕМ 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 
МІЛКОВОДНИХ АКВАТОРІЙ  

ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

Автори: В.С. Блінцов, д.т.н., проф.; Г.В. Бабкін, ст. наук. 
співробітник; А.М. Войтасик, викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна; 
В.В. Соколов, головний інженер – перший заступник Генерального 
директора, ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені Макарова» 

На цей час в Україна спостерігається підвищена увага до пробле-
ми захисту мілководних акваторій від несанкціонованого доступу. Це 
пояснюється великою кількістю активно працюючих портів і порто-
пунктів, а також перенесенням центру уваги силових структур до міл-
ководних районів Чорного моря, які відносяться до територіальних 
вод України. Крім того, проведення Антитерористичної операції на 
Сході країни вимагає «прикриття» державного кордону з боку мілко-
водного Азовського моря. 

Метою роботи є аналіз сучасних технічних засобів контролю дос-
тупу на захищені акваторії, найбільш перспективних для застосування 
на мілководних акваторіях України. 

Завдання захисту акваторій від несанкціонованого доступу, за-
звичай, має на меті розв’язок трьох основних задач: 

− виявлення порушника; 
− класифікація порушника; 
− протидія порушнику. 
Відповідно, для кожної з цих задач розробляються організаційно-

технічні засоби та технології їх використання. Розглянемо основні з них. 
Задача виявлення порушника на цей час може вирішуватись за 

допомогою стаціонарних та рухомих «агентів» єдиної системи моні-
торингу захищеної акваторії. Стаціонарні «агенти» (здебільшого, це 
гідроакустичні, радіогідроакустичні та магнітометричні буї та ланцю-
гові системи таких буїв) встановлюють на морському дні з заданими 
географічними координатами. Це забезпечує не тільки надійне вияв-
лення порушників, а й видачу информації на цілевказування, що необ-

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

3 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

хідно для оперативоного реагування на виявлену загрозу «з-під води» 
[1, 2]. При цьому задача класифікації виявленого порушника стаціона-
рними «агентами» вирішується за допомогою програмних засобів, 
створених на базі відповідного математичного забезпечення, яке ви-
конує обробку гідроакустичної та фото- і відеоінформації [3, 4]. 

Задачі притидії порушникам на водній акваторії класифікують на 
сигнально-попереджувальні, силові нелетальної дії та силові летальної 
дії і розв’язують за допомогою рухомих «агентів» – безекіпажних під-
водних і надводних апаратів [5-7]. Сьогодні ринок такої техніки до-
сить розвинений [8]. 

Для України одним з головних завдань при створенні систем за-
хисту мілководних акваторій є розробка підводних та надводних тран-
спортних засобів – носіїв приладів та оснащення для виконання вказа-
них вище трьох задач.  

Автори вбачають за доцільне розробку і створення типорозмірних 
рядів засобів морської робототехніки (ЗМР) для комплексного 
розв’язання задач захисту мілководних акваторій. Склад ЗМР показа-
но на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Засоби морської робототехніки 

для захисту мілководниї акваторій 
 
На рис. 1 прийняті наступні позначення: 
перша цифра для АПА та ГС характеризує дальність ходу (милі), 

друга цифра – робочу глибину занурення (м);  
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для ППА цифри означають робочу глибину занурення, а для їх 
суден-носіїв (СН) – дальність ходу (милі). 

Для створення єдиної системи захисту мілководних акваторій дер-
жави від несанкціонованого доступу автори пропонують типорозмірний 
ряд безекіпажних надводних і підводних апаратів – засобів морської ро-
бототехніки – для реалізації завдань по розгортанню системи стаціонар-
них «агентів» і для організації оперативного моніторингу захищених ак-
ваторій з доставкою засобів протидії порушникам [9, 10]. 

Для розгортання на морському дні технічних засобів для стаціона-
рних «агентів» єдиної системи моніторингу захищеної акваторії пропо-
нується ненаселений прив’язний підводний апарат проекту «ВСПН», 
який у змозі працювати з корисним вантажем масою до 50 кг (рис. 2,а). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Засоби морської робототехніки 
для систем захисту акваторій 

 
Такий апарат має забезпечувати приховану доставку та установку 

на морське дно апаратури стаціонарних «агентів», а також повернення 
її на буругову базу для профілактики чи технічного обслуговування. 

Для використання у якості динамічних «агентів» єдиної системи моні-
торингу захищеної акваторії пропонується ненаселений автономний підво-
дний апарат проекту «Пошук-Б», який має прямий радіоканал з Єдиним 
центром збору й обробки інформації від стаціонарних і рухомих агентів 
(рис. 2,б). Підводний апарат цього проекту здатен виконувати обстеження 
водної товщі та морського дна відео- та гідроакустичними засобами на 
глибині до 25 метрів та оперативно передавати отриману інформацію до 
Єдиного центру збору й обробки інформації у реальному часі. 
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Для використання у якості динамічного «агента» єдиної системи 
моніторингу захищеної акваторії пропонується також безекіпажний 
надводний катер проекту «БНС-2» з дальністю ходу 10 миль як носій 
приладів допошуку порушника та застосування проти нього сигналь-
но-попереджувальної апаратури та приладів силової протидії. 

У доповіді наводяться деякі теоретичні та практичні результати 
проектування та випробувань зазначених вище нових зразків морської 
робототехніки. 
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УДК 004.056:627.21 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА ЗАХИЩЕНІ 
АКВАТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО 

РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

Автори: В.І. Корицький, викладач; Є.М. Табаков, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Сучасні акваторії нерідко є місцями розташування портів, підвод-
них технічних каналів зв’язку, військових та інших важливих об’єктів. 
В зв’язку з цим очевидним є припущення про наявність загрози про-
никнення зловмисника на територію захищеної акваторії та/або засто-
сування ним підводних засобів технічної розвідки. Отже, актуальною 
є задача розробки системи захисту акваторії від технічних розвідок та 
несанкціонованого проникнення. 

В якості засобів захисту акваторій зазвичай використовуються 
стаціонарні гідроакустичні станції, системи візуального спостережен-
ня за надводною обстановкою, боно-сіткові загородження та інші за-
соби [1,2]. Однак час необхідний для реагування на факт проникнення 
зловмисника може бути занадто великим, що може привести до мате-
ріальних та фінансових збитків зі сторони власника. 

Метою даної роботи є розробка комплексної системи контролю 
доступу (КСКД) на захищену акваторію з використанням мобільного 
робототехнічного комплексу.  

Для суднових гідротехнічних споруд можлива реалізація наступ-
них видів загроз: 

− диверсія, ушкодження або руйнування життєво важливих бу-
дівель, споруд, технологічного устаткування за допомогою застосу-
вання зброї, вибухових пристроїв або підпалу; 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

7 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

− несанкціоноване втручання в систему електроживлення, керу-
вання технологічним процесом гідротехнічної споруди з метою виве-
дення з ладу цих елементів систем;  

− розкрадання матеріальних цінностей і документів. 
Враховуючи загрози зазначені вище, систему контролю доступу 

на захищені акваторії пропонується організувати за структурою яку 
зображено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена структура системи контролю 

доступу на захищені акваторії 
 

Комплексна система контролю доступу реалізує три рубежі охо-
рони захищеної акваторії: дальній, ближній та береговий.  

Дальній рубіж пропонується організовувати на базі гідроакустич-
них станцій (ГАС), які за допомогою дротового волоконно-оптичного 
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каналу зв’язку з’єднані з береговим постом управління (БПУ). При 
появі в межах контрольованої зони потенційного зловмисника ГАС 
визначає пеленг цілі та дистанцію до неї. Отримані дані поновлюють-
ся та надсилаються БПУ в режимі реального часу. 

БПУ на основі даних, отриманих від ГАС, формує сигнали керу-
вання мобільним робототехнічним комплексом (МРК) CAT-Surveyor, 
який обладнано автономним джерелом живлення на базі акумулятор-
них батарей. МРК за допомогою бортового відеокомплексу або 
прив’язного підводного апарата виявляє та ідентифікує ціль. Результа-
ти аналізу надсилаються БПУ бездротовим каналом передачі даних на 
базі технологій стандарту IEEE 802.11. 

Ближній рубіж складається з боно-сіткового загородження та ма-
гнітометричних датчиків, які розташовано на глибині близько 3м. Бо-
но-сіткове загородження призначене для блокування руху надводних 
та підводних плавзасобів в сторону інфраструктури акваторії. Задачею 
магнітометричних датчиків є сигналізація проникнення зловмисника 
через боно-сіткове загородження, однак такі датчики не можуть ви-
явити ціль яка не має на собі виробу з феромагнітних матеріалів.  

Береговий рубіж охорони також представлений магнітометрич-
ними датчиками. Вони встановлюються у три ряди з метою не тільки 
виявити факт проникнення зловмисника, а й визначити можливу трає-
кторію його руху. Датчики розміщуються на відстані, яка забезпечує 
необхідний час на реагування озброєної охорони об’єкта. 

Береговий пост управління призначений для обробки інформації, що 
надходить з засобів захисту, формування на її основі рішень щодо захис-
ту акваторії та протоколювання подій, що мають відношення до охорони 
акваторії, та стану засобів захисту. З метою забезпечення своєчасної реа-
кції на атаки спрямовані на засоби технічного забезпечення акваторії 
БПУ також займається моніторингом їх технологічних параметрів. 

Інформація про спроби несанкціонованого доступу до акваторії, а 
також результати моніторингу технічного забезпечення надходять до 
системи централізованого управління охороною акваторій. Завданням 
даної системи є аналіз отриманих даних з метою виявлення потенцій-
них вразливостей систем контролю доступу на захищені акваторії та 
формування рекомендацій щодо їх усунення. 
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Висновок 
Розроблено структуру комплексної системи контролю доступу на 

захищені акваторії з використанням мобільного робототехнічного 
комплексу CAT-Surveyor. Використання запропонованого комплексу 
зменшить час реагування на факт проникнення та/або проведення тех-
нічних розвідок на території захищеної акваторії та забезпечить сис-
тему можливістю ранньої ідентифікації потенційного зловмисника. 
Покращення характеристик робототехнічного комплексу можливе за 
рахунок збільшення часу автономної роботи та підвищення його стій-
кості до жорстких погодних умов. 

Список літератури: 
1. Елизаров В. Системы защиты подводной части акватории 

[Електронний ресурс] / В. Елизаров. – Електроні текстові дані. – Ре-
жим доступу: http://cctv-pro.com.ua/article/3449/sistemy-zashity-
podvodnoy-chasti-akvatorii/, вільний. – Дата звернення 14.10.2016. 

2. Антокольский Л.М. Активные Гидроакустические станции 
(ГАС) для обнаружения подводных диверсантов / Diver Detection Sonars 
(DDS). Обзор [Електронний ресурс] / Л.М. Антокольский – Електроні 
текстові дані. – Режим доступу: http://www.akvilona.ru/news/dsit-has.htm, 
вільний. – Дата звернення 20.10.2016 

УДК 004.056.5::621.397.42 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДЕОКОМПЛЕКСА 
ПРИВ’ЯЗНОЇ ПІДВОДНОЇ СИСТЕМИ З ЗАХИCТОМ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ 

Автори: В.І. Корицький, викладач; В.В. Тищенко, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Прив’язні підводні системи широко використовуються при вирі-
шені задач пошуку та ідентифікації підводних об’єктів, інспекції тех-
нічного стану судів та гідротехнічних споруд тощо. Відеокомплекси 
сучасних прив’язних підводних систем будуються на базі цифрових 
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камер для підвищення якості відеоматеріалу отриманого в ході вико-
нання підводно-технічних робіт. Аналіз ринку програмного забезпе-
чення для керування цифровими відеокамерами показав, що наявне 
програмне забезпечення призначене здебільшого для організації сис-
тем відеоспостереження і не забезпечує необхідного функціоналу та 
конфіденційності інформації, що циркулює у відеокомплексі [1-3].  

Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення відео-
комплекса прив’язної підводної системи проекту «Гідрограф».  

Аналіз способів застосування прив’язних підводних систем пока-
зав, що програмне забезпечення відеокомплекса має забезпечувати 
наступні можливості: 

− підтримка цифрових мережевих відеокамер різних моделей та 
виробників, а також можливість розширення номенклатури підтриму-
ваних засобів відеоспостереження новими зразками; 

− підтримка механізму авторизації клієнтів перед наданням їм 
повноважень на доступ до ресурсів; 

− підтримка передачі відео клієнтам в режимі реального часу; 
− організація захищеного каналу передачі відеоінформації у ло-

кальну та глобальну мережі; 
− підтримка протоколювання дій клієнтів та вузлів мережі, а та-

кож інших системних подій; 
− підтримка механізму аналізу працездатності системи та вияв-

лення несправностей.  
З урахуванням вимог, які зазначено вище, була розроблена уза-

гальнена структура програмного забезпечення, яку зображено на 
рис. 1. Клієнтська частина (КЛ) програмного забезпечення звертається 
до сервера з запитом на ініціювання сеансу інформаційного обміну. 
Отриманий запит оброблюється сеансовим модулем (СМ), який приз-
начено для ініціалізації та підтримки сеансу зв’язку між клієнтом (КЛ) 
та сервером. Також на СМ покладено задачі розмежування доступу 
клієнтів до ресурсів відеокомплекса. 

Перед наданням КЛ доступу до ресурсів, він має пройти процеду-
ру авторизації, яка виконується модулем авторизації користувачів 
(МАК). При успішній авторизації КЛ у системі модулем формування 
сеансових ключів (МФСК) формується ключ шифрування, який буде 
використовуватись для забезпечення конфіденційності інформаційно-
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го обміну між клієнтом і сервером до завершення сеансу зв’язку. 
Ключ шифрування пропонується формувати за схемою Діффі-
Хелмана. Також МАК за даними облікового запису, які містяться в 
базі даних клієнтів (БДК), надає СМ інформацію щодо прав КЛ на до-
ступ до ресурсів відеокомплекса (відеоінформації, можливостей керу-
вання відеокамерами та їх позиціонуванням).  

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена структура програмного 

забезпечення відеокомплексу 
 
З деякою періодичністю клієнт відправляє до сервера пакети «при-

сутності» призначені для сигналізації наявності клієнта в мережі. В цих 
пакетах містяться ідентифікатори ресурсів, до яких КЛ бажає отримати 
доступ. На основі цих даних СМ ініціює процес шифрування.  

Модуль шифрування (МШ) після отримання команди від сеансо-
вого модуля виконує шифрування визначених даних сеансовим клю-
чем відповідного користувача за алгоритм, який узгоджено між клієн-
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том та сервером на етапі ініціювання сеансу зв’язку. Зашифрована ін-
формація передається до модуля передачі відео (МПВ) в якому вона 
розділяється на пакети для подальшої їх передачі клієнтам. 

Задачі отримання відео від мережевих відеокамер (ВК), керування 
ними та діагностування їх технічного стану покладено на модуль взає-
модії з відеокамерами (МВВ). Відеоінформація передається до модуля 
шифрування для подальшої обробки, а дані про стан камер передається 
до модуля тестування (МТ), завданням якого є виявлення можливих 
несправностей системи та формування рекомендацій щодо їх усунення. 

Всі системні події протоколюються модулем аудиту (МА) з ме-
тою їх подальшого вивчення персоналом та усунення вразливостей 
системи та несправностей відеокомплекса, що виникли. До МА над-
ходять дані від МТ (про працездатність камер), МАК (про спроби ав-
торизації, запити на доступ до ресурсів та ін.), СМ (про стан сеансів 
зв’язку: час початку, закінчення, тривалість та ін.). 

Висновок 
Запропоновано структуру програмного забезпечення серверної 

частини відеокомплекса прив’язної підводної системи. Програмний 
комплекс забезпечує розмежування доступу клієнтів до певних ресур-
сів системи та конфіденційність відеоданих, які циркулюють в систе-
мі. Розроблене програмне забезпечення планується інтегрувати до си-
стеми керування прив’язним підводним апаратом серії «Гідрограф». 

Список літератури: 
1. Выбор программы для видеонаблюдения [Електронний ре-

сурс]: Видеонаблюдение и охрана – Режим доступу: 
http://occtv.ru/videonablyudenie/programmy/vybor-programmy.html – Да-
та звернення: 20.09.2016 – Назва з домашньої сторінки Інтернету 

2. Blue Iris [Electronic resource] – Mode of access: 
http://blueirissoftware.com – Last access: 20.09.2016 – Title from the screen 

3. XProtectGo [Електронний ресурс]: Milestone – Режим доступу: 
https://www.milestonesys.com/ru/our-products/video-management-
software/xprotect-go/ – Дата звернення: 20.09.2016 – Назва з домашньої 
сторінки Інтернету. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

Авторы: С.Л. Трибулькевич; В.В. Трибулькевич, Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова,  
г. Николаев, Украина 

Много издержек и махинаций возникает при эксплуатации грузо-
вой автомобильной техники. Самые распространенные проблемы: не-
целевое использование, простой во время работ, воровство топлива и 
груза. Даже самое эффективное управление и контроль автопарка не 
способны решить названные проблемы. Физически невозможно про-
следить за каждой единицей техники. Снижает количество рисков 
установка системы GPS-мониторинга. С ее помощью можно узнать, 
сколько отработано часов каждой единицей техники, ее местонахож-
дение, историю передвижений за любой промежуток времени, расход 
топлива, объем заправок и возможных сливов, обработанную площадь 
и множество других показателей. 

Спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга 
подвижных объектов, построенная на основе систем спутниковой на-
вигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычи-
слительной техники и цифровых карт. Спутниковый мониторинг тра-
нспорта используется для решения задач транспортной логистики в 
системах управления перевозками и автоматизированных системах 
управления автопарком. 

Принцип работы заключается в отслеживании и анализе про-
странственных и временных координат транспортного средства. Су-
ществует два варианта мониторинга: online – с дистанционной пере-
дачей координатной информации и offline – информация считывается 
по прибытию на диспетчерский пункт. 

При нерегулярных грузоперевозках целесообразно использование 
offline мониторинга с передачей информации через WiFi сеть предп-
риятия при возвращении автотранспорта на базу. Это позволяет испо-
льзовать более дешёвые мобильные модули и отказаться от услуг опе-
раторов мобильной связи. 
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Мобильный блок состоит из контроллера, памяти, источники пи-
тания, Wi-Fi модуля и интерфейсов периферийных устройств. Конт-
роллер обеспечивает сетевое взаимодействие путем реализации 5 уро-
вней модели OSI (сетевой, транспортный, сеансовый, представления, 
прикладной). Wi-Fi-модуль аппаратно реализует физический и кана-
льный уровни модели OSI. При использовании широко распростра-
ненных сегодня модулей ESP8266 все задачи сетевого взаимодействия 
решаются одним микроконтроллером. Энергонезависимая память ис-
пользуется для хранения сетевых настроек и сетевой информации. 
Интерфейсы периферийных устройств служат для расширения возмо-
жностей системы радиочастотной идентификации путем введения но-
вых дополнительных функций, например, подключение датчиков, 
GPS-приемника, счетчика моточасов и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема мобильного блока 

 
Программное обеспечение мобильного модуля получает коорди-

натные данные от приёмника сигналов, записывает их в модуль хра-
нения. При возвращении транспортного средства на базу данные, хра-
нящиеся в памяти, передаются посредством модуля передачи. Приме-
нение подобной системы также позволяет проводить идентификацию 
транспортного средства на КПП предприятия и регистрацию въезда-
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выезда с территории. При наличии достаточного количества WiFi то-
чек доступа на территории предприятия возможно определения мес-
тонахождения и контролирование перемещения автомобиля по терри-
тории с использованием технологии LBS. 

Вывод: предложена схема реализации системы мониторинга пе-
ремещения автотранспорта с использованием технологий GPS, LBS, 
WiFi. Предложенная система может использоваться для контроля пе-
ремещения грузового автотранспорта, выполняющего перевозки на 
небольшие расстояния по заданному маршруту с частыми возвраще-
ниями на базу. 
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 Секція 2. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності  
 та в інформаційно-телекомунікаційних системах  
 

СЕКЦІЯ 2. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА В ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

УДК 004.056.5: 534.[784: 835]: 621.391.883 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ 

Автори: Ю.І. Касьянов, ст. викладач; А.І. Кривда, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Вступ. Звукоізоляція з давніх часів була і залишається наразі основ-
ним пасивним засобом інженерно-технічного захисту мовної інформації. 

Існуючі методики оцінки звукоізоляції, в тому числі в області інфор-
маційної безпеки, побудовані на співставленні рівня сигналу до і після ого-
роджувальної конструкції [1, 2]. При цьому оцінюється як інтегральний 
рівень звукоізоляції, так і значення коефіцієнта звукоізоляції в октавних 
смугах (залежність від частоти). Дані методики орієнтовані на шумові сиг-
нали і у якості тестового сигналу використовується сигнал білого шуму. 

Цього повністю достатньо для вирішення задач захисту від шуму 
і забезпечення санітарних норм безпеки життєдіяльності, а також об-
меження взаємопроникнення сигналів в архітектурній акустиці – там, 
де важливо обмежити рівень сигналу, що проходить через будівельні 
конструкції. Основною ж задачею в плані захисту мовної інформації з 
обмеженим доступом є зниження зрозумілості підслуханого (перехоп-
леного) зловмисником мовного повідомлення. 

Оскільки первинною мірою зрозумілості отриманої мовної інфо-
рмації є розбірливість мови [3], то природно було б в задачах техніч-
ного захисту мовної інформації оцінювати звукоізоляційні властивості 
матеріалів і конструкцій за зниженням розбірливості мови у точках 
можливого знімання інформації. Зв'язок звукоізоляції з розбірливістю 
мови розглянуто у роботах [4 – 6]. 

Мета роботи полягає в дослідженні властивостей матеріалів зву-
коізоляційних конструкцій за показником зниження формантної роз-
бірливості мови у октавних смугах мовного діапазону. 
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Основна частина. Методика досліджень базується на інструмен-
тально-розрахунковій методиці оцінки захищеності мовної інформації 
[7], що використовує формантний метод визначення розбірливості мо-
ви та результати досліджень В.Б. Покровського [3] і сертифікована 
ФСТЕК Росії. 

При інструментальних вимірюваннях лист досліджуваного мате-
ріалу розміщувався у звукоізоляційній камері між гучномовцем та мі-
крофоном шумоміра. Було досліджено сталь 2 мм; скло 4 мм; гіпсока-
ртон 8 мм та ламінований ДВП 3 мм. 

Тестовий сигнал формувався на персональному комп’ютері за до-
помогою програми Sony Sound Forge (рис. 1) з сигналу "білого" шуму і 
мав спектр довготривалої мови. Інтегральний рівень тестового сигналу 
у точці вимірювання при відсутності звукоізоляційної перегородки було 
задано 70 дБ. Вимірювання рівня сигналу у точці прийому виконува-
лось за допомогою шумоміра ВШВ-003 у семи октавних смугах мовно-
го діапазону з середньогеометричними частотами: 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000 Гц. Було визначено відношення сигнал/шум в точці 

 

 
Рисунок 1 – Завдання спектру довготривалої мови 

з допомогою графічного еквалайзера програми Sony Sound Forge 
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прийому та розраховано розбірливість формант в октавних смугах Аі 
(спектральний індекс артикуляції) за інструментально-розрахунковою 
методикою з урахуванням уточнень, наведених в [6]. 

Відносні втрати формант у октавних смугах (зниження спектра-
льного індексу артикуляції) визначались за формулою 

 

 1mi i
i i

mi

A AA P
A

δ
−

= = − ,  

 
де Аmі – максимальна формантної розбірливості (ймовірності появи 
формант); Аі – розбірливість формант в октавних смугах (спектраль-
ний індекс артикуляції); Рі – ймовірність сприйняття формант.  

Отримані залежності відносних втрат формант в октавних смугах 
наведено на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Втрати формант в октавних смугах: 

Q1 – скло, Q2 – сталь, Q3 – ДВП, Q4 – гіпсокартон 
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У відповідності зі стандартною методикою оцінки звукоізоляції в 
системах технічного захисту мовної інформації, наведеній в [2] було 
визначено також октавні рівні звукоізоляції для досліджуваних мате-
ріалів (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Рівні звукоізоляції в октавних смугах:  
Q1 – скло, Q2 – сталь, Q3 – ДВП, Q4 – гіпсокартон 

 
Аналіз результатів показує, що: 

− звукоізоляція покращується на високих частотах, при цьому 
збільшуються і відносні втрати формант; 

− в області ж низьких частот маємо найбільші відносні втрати 
формант при тому, що рівень звукоізоляції в цих октавних смугах до-
сить низький. Це можна пояснити малою ймовірністю появи формант 
на цих частотах; 

− на середніх частотах відносна втрата формант є найменшою, 
ймовірно  через те, що тут знаходиться основна доля формант і рівень 
звукоізоляції виявляється недостатнім для їх втрати. 
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Для висновків щодо пріоритетності використання тих чи інших 
матеріалів з точки зору максимальних втрат розбірливості мови потрі-
бно продовжити дослідження. 

Висновки. Частотна характеристика звукоізоляції не дає можливо-
сті оцінити вплив звукоізоляційної конструкції на розбірливість мови. 
Використання частотних характеристик втрат формантної розбірливос-
ті, дозволить більш адекватно оцінювати можливості звукоізоляційних 
конструкцій та шумових завад щодо захисту мовної інформації. 
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УДК 004.056/934: 534.8 

ЩОДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ 
МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Автори: Ю.І. Касьянов, ст. викладач; С.М. Нужний, к.т.н.,  
доцент, Національний університет корблебудування імені адмірала 
Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Вступ. Захист мовної інформації від витоку по технічних каналах 
завжди був і зостається актуальною проблемою, що пов'язано з її ве-
ликою смисловою насиченістю та такими властивостями, як:  

− документальність – перехоплена мовна інформація, яка не під-
давалась обробці, є юридичним документом, оскільки сучасні методи 
аналізу мови дозволяють однозначно ідентифікувати особу; 

− оперативність – інформація може бути перехоплена в момент її 
генерації і озвучування; 

− конфіденційність – усно робляться такі повідомлення і відда-
ються такі розпорядження, які не можуть бути довірені ніякому носію 
чи каналу зв’язку. 

Основними заходами технічного захисту мовної інформації від витоку 
акустичним каналом є звукоізоляція і постановка акустичних завад. Невід'-
ємними  задачами в процесі розробки цих заходів та після їх проведення є 
оцінювання ефективності використовуваних засобів захисту та оцінювання 
захищеності мовної інформації. І дуже важливо у цьому аспекті, що буде 
прийнято за критерій оцінювання ефективності та захищеності.  

Метою роботи є обґрунтування доцільності використання крите-
рію розбірливості мови для оцінювання захищеності мовної інформа-
ції та ефективності генераторів віброакустичних завад. 

Основна частина. Як пасивний, так і активний захист мовної ін-
формації базується на тому, що завади (природні чи навмисно створе-
ні) погіршують сприйняття (зрозумілість) мовного повідомлення, і 
задачею технічного захисту мовної інформації є забезпечення в точках 
можливого знімання інформації (контрольних точках) такого співвід-
ношення між мовним сигналом і завадою, при якому виявлення і роз-
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пізнавання інформації в певній мірі (це залежить від необхідного сту-
пеня захисту) є неможливим. Тому природно, що загальноприйнятим 
(в тому числі в Україні) критерієм захищеності наразі є відповідність 
відношення сигнал/шум, виміряного у контрольних точках, значен-
ням, встановленим нормативними документами. Аргументом на ко-
ристь цього критерію були оперативність і простота вимірювання. 

В той же час, первинною мірою зрозумілості отриманої мовної ін-
формації є розбірливість мови, що визначається як відносна кількість 
правильно розпізнаних елементів мови (звуки, склади, слова, фрази). І 
саме критерій розбірливості мови вже давно використовується для оці-
нювання якості каналів мовного зв’язку та акустики приміщень [1 – 4]. 

Розбірливість мови, звичайно, пов'язана з відношенням сиг-
нал/шум у точці прослуховування, але ця залежність неоднозначна. 
Проведено ряд досліджень [5, 6] з використанням формантного мето-
ду, де отримано залежності словесної розбірливості мови від інтегра-
льного відношення сигнал/шум при різних типах шумових завад 
(рис.1), які показують, що різні завади по різному впливають на 
сприйняття мовної інформації (при однакових відношеннях сиг-
нал/шум матимемо різну розбірливість мови). Аналогічні залежності 
отримано в [7] методом артикуляційних випробувань, в тому числі для 
деяких реальних мовоподібних завад. Ці залежності показують, що 
ефективність зашумлення "рожевим" та мовоподібним шумом, як і 
реальною мовоподібною завадою, вища ніж "білим". 

Таким чином, критерій відношення сигнал/шум при оцінюванні 
захищеності мовної інформації є неоднозначним щодо сприйняття ін-
формації зловмисником при різних видах завад. 

Критерій "сигнал/шум" було прийнято в умовах, коли основними за-
собами технічного захисту мовної інформації була звукоізоляція, що зни-
жувала небезпечний сигнал до рівня фонового шуму (за спектром близь-
кий до "білого"), а дещо пізніше додатково почали використовувати гене-
ратори "білого" шуму. Тому вимоги нормативних документів щодо відно-
шення сигнал/шум традиційно прив’язані до завади типу "білий шум" [8]. 
На певному етапі цей критерій повністю задовольняв потреби практики. 

Однак, розвиток засобів запису мовної інформації, спеціалізованих 
напрямків аналізу складних сигналів та принципів формування мовних 
сигналів дозволили створити методики які дозволяють проводити очи-
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щення фонограм від "білого" шуму. Це зумовило розробку та розвиток 
більш ефективних генераторів акустичних завад, в тому числі реальних 
мовоподібних завад. В цій ситуації нормування захищеності мовної ін-
формації за критерієм "сигнал/шум" стає гальмом для впровадження у 
практику нових ефективних засобів активного захисту. 

Орієнтація на типову заваду "білого" шуму призводить до надли-
шкового рівня завад при використанні більш ефективних генераторів.  
Використання ж їх при нижчих рівнях створюваної завади, які забез-
печуватимуть той же допустимий рівень розбірливості при покращен-
ні умов роботи у виділених приміщеннях, входить у протиріччя з ви-
могам нормативних документів. Задавати в нормативних документах 
норми для різних типів завад теж є недоцільним через їх різноманіття 
та появу нових технічних рішень. 

Виходом з ситуації є використання в якості критерію захищеності 
мовної інформації безпосередньо міри сприйняття інформації – розбі-
рливості мови. Цей критерій зробить норму інваріантною (незалеж-
ною) до типу завади, а відношення сигнал/шум буде залежати від ви-
користаних засобів. У зв'язку з цим, в ряді зарубіжних країн, в тому 
числі в Росії та США, критерій розбірливості мови активно впрова-
джується в практику та створено сертифіковані методики оцінки за-
хищеності мовної інформації на його основі. Зокрема, А.А. Хоревим 
та Ю.К. Макаровим [5] створено інструментально-розрахункову мето-
дику оцінки захищеності мовної інформації, що використовує форма-
нтний метод визначення розбірливості мови та базується на дослі-
дженнях В.Б. Покровського [1]. Дана методика сертифікована ФСТЕК 
Росії. В [9] приведено обґрунтування та наведено орієнтовні значення 
допустимої словесної розбірливості W в контрольних точках для різ-
них ступенів захищеності мовної інформації, а також відповідні зна-
чення відношення сигнал/шум q для завади типу "білій шум" (табл.1). 
Удосконаленню даної методики присвячено роботи В.О. Трушина, 
І.Л. Реви та А.В. Іванова [7]. В Україні питаннями використання кри-
терію розбірливості мови для оцінювання захищеності мовної інфор-
мації займається колектив під керівництвом В.С. Дідковського та А.М 
Продеуса [6]. 
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Однак методика на базі формантного методу не дозволить адеква-
тно оцінювати захищеність мовної інформації при використанні реа-
льних мовоподібних завад, так як розбірливість мови залежатиме не 
тільки від довготривалого енергетичного спектру завади, а і від спект-
рів короткочасних мовних фрагментів, з яких формується завада.  

 
Таблиця 1 – Критерії захищеності виділених приміщень 

Ступінь захищеності 
Критерій захищеності 

Відношення 
сигнал/шум 

Словесна 
розбірливість 

Приховання факту ведення 
переговорів у виділеному 
приміщенні 

q ≤ -14 дБ W ≤ 10% 

Приховання предмета переговорів у 
виділеному приміщенні q ≤ -10 дБ W ≤ 20% 

Приховання змісту переговорів у 
виділеному приміщенні q ≤ -8 дБ W ≤ 30% 

Приховання змісту переговорів у 
виділеному приміщенні від 
ненавмисного прослуховування (без 
технічних засобів) 

q ≤ -6 дБ W ≤ 40% 

 
З урахуванням цього фактору авторами [6] запропоновано при 

оцінці захищеності мовної інформації використовувати характеристи-
ку залежності словесної розбірливості мови від інтегрального відно-
шення сигнал/шум у точці прослуховування для застосованого генера-
тора завад, аналогічну представленим на рис. 1. Для цього таку харак-
теристику потрібно зробити паспортною характеристикою для генера-
торів завад. Для генераторів реальних мовоподібних завад вона може 
бути отримана на заводі-виготовлювачі артикуляційним методом, 
який дозволить автоматично врахувати вплив на розбірливість усіх 
особливостей завади. Використання такої характеристики дозволить 
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легко визначити для даного генератора необхідний рівень сигналу за-
вади, який забезпечить нормативне значення розбірливості для бажа-
ного ступеня захищеності, з наступною перевіркою необхідного від-
ношення сигнал/завада у контрольних точках. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність словесної розбірливості W від інтегрального 

відношення сигнал/шум q в смузі частот 175…5600 Гц:  
1 – "білий шум; 2 – "рожевий шум";  

3 – "коричневий" шум"; 4 – мовопдібний шум 
 
Окрім того, використання даної характеристики дозволить легко 

порівнювати генератори різних завад за ефективністю. 
Висновки. 1. Впровадження для активного захисту мовної інформа-

ції нових більш ефективних генераторів завад потребує введення в прак-
тику нормування захищеності мовної інформації критерію словесної роз-
бірливості мови, що зробить нормативні вимоги інваріантними до типу 
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генератора і виду завади та дасть можливість знизити рівні зашумлення у 
виділених приміщеннях за рахунок використання більш ефективних ге-
нераторів завад при незмінності нормативних вимог захищеності. 

2. Характеристика залежності словесної розбірливості мови від 
відношення сигнал/завада повинна стати паспортною характеристи-
кою генераторів завад, що дасть можливість легко порівнювати їх за 
ефективністю та визначати потрібне відношення сигнал/шум для за-
безпечення нормативного значення словесної розбірливості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАГАТОРАЗОВОГО 
ПРОСЛУХОВУВАННЯ НА СЛОВЕСНУ 

РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ 

Автори: Касьянов Ю.І., ст. викладач; А.В. Сафіулліна, студентка, 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Вступ. Мовна інформація є природнім і найбільш розповсюдже-
ним способом обміну інформацією між людьми, несе велике смислове 
навантаження і займає найбільший об’єм в інформаційних потоках. 
Вона є одним з основних джерел отримання даних про фінансову, на-
уково-дослідну, виробничу діяльність організації або особисте життя 
людини, тобто відомостей, що не підлягають широкому розголосу і є 
інформацією з обмеженим доступом. 

Для технічного захисту мовної інформації використовуються різні 
пасивні та активні засоби, ефективність яких оцінюється при атестаційних 
та контрольних випробуваннях. Останнім часом у практику оцінювання 
захищеності мовної інформації широко впроваджується критерій розбір-
ливості мови [1], який визначає ступінь захищеності, виходячи зі здатнос-
ті зловмисника в даних умовах зрозуміти перехоплену інформацію. 

Оцінюючи захищеність, однак, слід враховувати не тільки вплив 
на розбірливість мови використаних засобів захисту, але і ряд факто-
рів, що дозволяють зловмиснику покращити розбірливість, як то про-
фесійно-сленгова його підготовленість [2], можливість запису та ви-
користання засобів шумоочищення сигналу [3] тощо. 

В роботі [4] та інших роботах цих авторів вказується на необхід-
ність урахування можливості багаторазового прослуховування, але не 
оцінено ступінь впливу цього фактору. 
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Метою роботи було визначення впливу багаторазового прослухо-
вування на словесну розбірливість мови для урахування даного фак-
тору в системах технічного захисту інформації. 

Основна частина. Формантні методи, і розроблені на їх основі ме-
тодики, наразі не дозволяють врахувати вплив можливості запису та ба-
гаторазового прослуховування на розбірливість мови. Тому для дослі-
дження використано метод артикуляційних випробувань [5], який вже 
давно використовується для оцінки якості каналів мовного зв’язку і нор-
мований рядом стандартів – ГОСТ 16600-72 (діє в Україні), ISO 
9921:2003, ГОСТ Р 50840-95,  ANSI S3.2-2009, ГОСТ Р 51061-97 тощо.  

Розроблено методику досліджень, що опирається на вказані стан-
дарти. Зміст основних стадій експерименту представлено на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Стадії експерименту 

 
Методика допускає формування та відтворення сигналу шумової 

завади окремим джерелом безпосередньо на стадії інструментальних 
вимірювань, що й було зроблено в даних дослідженнях. 

 

Підготовча стадія 
Підбір текстів або слів, підготовка 
аудіозаписів текстів, формування 
сигналу шуму, накладання шуму на 
аудіозаписи тексту, підбір аудиторів 

Інструментальна 
стадія 

Багаторазове відтворення записів при 
різних рівнях шуму, прослуховування 
аудиторами та запис почутого 

Розрахункова стадія 
Порівняння записаного з текстовими 
оригіналами та розрахунок словесної 
розбірливості 

 

Аналітична стадія 
Аналіз результатів, визначення 
залежності розбірливості мови від 
багаторазового прослуховування 
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В залежності від конкретної задачі, в якості мовних повідомлень 
(текстового матеріалу для аудіозаписів) можуть використовуватися 
набори (артикуляційні таблиці) слів, набори фраз (коротких речень) та 
зв’язні тексти. Кількість текстового матеріалу залежить від діапазонів 
та дискретності рівнів мовного сигналу та шумової завади в конкрет-
ному дослідженні. 

Якщо дослідження проводяться для певного виділеного примі-
щення, то тематика текстів, фраз та не менше 25% слів повинна відпо-
відати тематиці інформації, яка циркулює у даному приміщенні. 

Тексти та набори фраз містять 50…100 слів, артикуляційні табли-
ці – 40…50 слів. 

Диктор повинен мати хорошу дикцію та поставлений голос (кра-
ще мати 2-х дикторів – чоловіка і жінку). Диктор читає текст (слова) 
рівним голосом, з постійним рівнем мови, чітко без підкреслювання 
окремих звуків.  

Темп зачитування слів: 15…20 слів за хвилину з паузами між ни-
ми 2…3 секунди для їх запису аудиторами. 

Фрази містять 3…6 слів і мають смисловий зміст. Фрази зачиту-
ються у середньому темпі типової розмови (приблизно 25…30 слів за 
хвилину) з паузами між ними 5…7 секунд для їх запису аудиторами. 

Зв’язні тексти читаються у середньому темпі типової розмови 
фразами по 3…6 слів   з паузами між ними 5…7 секунд. 

Запис ведеться на диктофон (магнітофон) або на ПК з відповід-
ним програмним забезпеченням. Рівень запису всього текстового ма-
теріалу повинен буди однаковим. 

Кількість аудиторів – не менше 3-х. Аудитори (віком від 18 до 35 
років) повинні не мати дефектів слуху та пройти попереднє тренуван-
ня по даній методиці. 

Прослуховування аудіозаписів та фіксація їх змісту аудиторами 
відбувається наступним чином: 

− при відсутності шумової завади відтворюється магнітофоном 
(диктофоном) чи ПК через активну акустичну систему контрольний 
варіант записаного сигналу мовного повідомлення та встановлюється 
необхідний рівень сигналу, для чого виконується вимірювання інтег-
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рального рівня сигналу шумоміром в точці прослуховування (на відс-
тані 2…3 м від акустичних систем, що відтворюють мовний сигнал та 
шумову заваду); 

− при відсутності корисного сигналу відтворюється шумова за-
вада та задається необхідний її рівень в точці прослуховування; 

− проводиться попередня адаптація аудиторів до шуму на про-
тязі 5…7 хвилин; 

− включається одночасне відтворення корисного сигналу та шу-
мової завади, аудитори слухають та записують сприйняту інформацію. 
Дана процедура повторюється задану кількість (від 3 до 6) разів; 

− регулюванням шумової завади (при відсутності корисного си-
гналу) задається наступне співвідношення сигнал/шум у точці прослу-
ховування і повторюються попередні етапи. Виходячи з вимог до за-
хищеності мовної інформації від витоку акустичним каналом відно-
шення сигнал/шум доцільно змінювати у діапазоні від -20 до 10 дБ. 

При проведенні прослуховувань текстовий матеріал не повинен 
повторюватися. 

Словесна розбірливість мовного повідомлення кожним з аудито-
рів визначається як відношення розпізнаних слів до їх загальної кіль-
кості. При цьому до розпізнаних слів у зв’язних текстах відносяться 
правильно записані слова та слова з незначними помилками, які не 
змінюють смислу слова, фрази або тексту (визначається експертом). 
Всі інші слова вважаються нерозпізнаними. Результати по усіх ауди-
торах усереднюються. 

Аналіз результатів зводиться до побудови залежності середньої 
словесної розбірливості від кількості прослуховувань при різних зна-
ченнях відношення сигнал/шум. 

В експерименті для запису та відтворення використовувались 
таблиці слів з діючого в Україні ГОСТ 16600-72 [6]. Слова зачитува-
лись почергово двома дикторами (чоловіком і жінкою). Аудіозапис 
здійснювався на персональний комп’ютер стандартною програмою 
звукозапису Windows. Для запису використано електродинамічний 
кардіоїдний мікрофон SHURE C606. 

Схема проведення інструментальної стадії наведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Схема експерименту 

 
Аудіозаписи таблиць слів відтворювались на комп’ютері за допо-

могою програми Windows Media. Сигнал подавався на акустичну сис-
тему F&D H600. Рівень корисного сигналу у місці прослуховування 
задавався рівним 70 дБ, що вимірювалось шумоміром ВШВ-003, і за-
лишався незмінним на протязі всього експерименту. 

Шумова завада типу "білий шум", була згенерована синтезатором 
програми Sound Forge Pro на окремому персональному комп’ютері та 
відтворена акустичною системою Gemix. Рівень завади у місці про-
слуховування задавався рівним 80; 75; 70; 65 та 60 дБ (відношення 
сигнал/шум: -10; -5; 0; 5; 10 дБ), що вимірювалось шумоміром при ві-
дсутності корисного сигналу. 

У прослуховуванні приймали участь 5 аудиторів, що розміщува-
лись на відстані 2 м від акустичних систем. Перед прослуховуванням 
проводилася попередня адаптація аудиторів до шуму на протязі 5…10 
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хвилин. Аудитори при кожному відношенні сигнал/шум прослуховува-
ли аудіозапис таблиці слів 4 рази, записуючи при кожному прослухову-
ванні зрозумілі слова. При зміні рівня шуму таблиця слів змінювалась. 

В результаті проведення експерименту було отримано 100 записів 
5-ти таблиць, які порівнювались з оригіналами. Словесна розбірли-
вість визначалась, як відношення розпізнаних слів до їх загальної кі-
лькості. Слова з помилками, які не змінювали їх смисл, за принципом 
найгіршого варіанту захищеності вважались розпізнаними. Проводи-
лось статистичне усереднення результатів.  

За результатами дослідження отримано залежність усередненої 
словесної розбірливості від кількості прослуховувань для різних від-
ношень сигнал/шум (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Залежність усередненої словесної розбірливості від 

кількості прослуховувань для різних відношень сигнал/шум  
при заваді "білий шум" 

 
Висновки. Багаторазове прослуховування може давати приріст 

словесної розбірливості на 20…25% при розбірливості безпосередньо-
го (одноразового) прослуховування 30…40%. Зі зменшенням та збі-
льшенням розбірливості безпосереднього прослуховування (коли зна-
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чна частина слів або нерозпізнані, або розпізнані) вплив повторних 
прослуховувань на розбірливість зменшується. Найбільший приріст 
розбірливості дає 2-ге та 3-тє прослуховування. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ  
НА ЗАХИЩЕНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ 

АКУСТИЧНИМИ КАНАЛАМИ 

Автор: С.М. Нужний, к.т.н., доцент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Захист акустичної/мовної інформації залишається визначальною 
задачею для систем технічного захисту, що в котре було підтверджено 
в останні роки рядом нормативних документів [1,2]. Однак, існуючий 
набір методів захисту є досить обмеженим і складається з: 
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1) організаційних заходів; 
2) пасивних систем звукоізоляції; 
3) пристроїв постановки активних завад.  
Тобто є надто обмеженим та має ряд суттєвих недоліків.  
Так, перша група є надто суб’єктивною – нова базується на довірі 

до співробітників і їх здатності за любих умов виконувати всі вимоги 
нормативних документів (інструкцій, наказів та інше). 

Друга група забезпечує певний рівень захищеності інформації від ви-
току по акустичному каналу. Втім, враховуючи інтенсивність розвитку 
засобів радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки та методів ма-
тематичної обробки сигналів, цей рівень не відповідає сучасним викликам. 

Третя група є вирішальною – вона може забезпечити необхідний 
рівень захищеності при мінімальних матеріальних витратах, але при 
цьому виникає декілька супутніх недоліків: 

а) підвищений рівень завади є демаскуючим фактором проведен-
ня засідань та інших заходів, в рамках яких озвучується ІзОД, тобто 
можлива дискредитація приміщення та заходу; 

б) рівень завади в середині приміщення негативно впливає на 
здоров’я та працездатність персоналу 

Одночасно з цим, як показано в [3-7] використання пристроїв по-
становки активної завади, в наш час, не дає гарантії повного захисту 
ІзОД – використання зловмисником методології зняття інформації з 
декількох точок дозволяє забезпечити досить якісну фільтрації завади. 

Таким чином виникає питання про створення нової методології 
захисту акустичної/мовної інформації.  

Існуюча методика забезпечення захищеності мовної інформації 
основана на дослідженнях, проведених в 20…30 роки ХХ століття, які 
показали можливість забезпечити захист при використанні білого 
(або, в залежності від технічних особливостей контрольованої зони та 
навколишнього середовища, так званими кольоровими завадами). З 
того часу методика фактично не зазнала змін, а ті редагування, що пе-
ріодично відбувались, носили екстенсивний характер – збільшувались 
вимоги до відношення сигнал/завада та уточнювали місця встанов-
лення та кількість акусто та вібровипроміньювачів. 

Ще на початку ХХІ століття Хорев А.А. [3] вказує на необхід-
ність переходу до нових підходів в визначенні захищеності мовного 
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сигналу – використання такого поняття як розбірливість мови. Його 
методика засновувалась на роботах Покровського Н.Б. та Сапожко-
ва М.А., які в 60…70-их роках ХХ століття розробили теоретичне об-
ґрунтування для визначення якості передачі мови диктора телекомуні-
каційними лініями. На основі їх робіт в СРСР було впроваджено декі-
лька Держаних стандартів та Нормативних розрахункових документів. 

Подальший розвиток ідеї Хорева А.А. набули в роботах Железняка, 
Макарова, Рашевского, Каргашина, Продеуса, Дідковського та інших. 

Однак, основним принципом в їх роботах залишилось викорис-
тання сигналу завади (білого, кольорового чи мовоподібного типів) 
для перешкоджання розпізнавання на його фоні небезпечного сигналу. 
В [4,5] запропоновані методики, які вже розглядають спектри мовного 
сигналу та їх структурних одиниць (фонем) по третьоктавним смугам. 
Однак метод захисту, знову ж таки, залишається незмінним – поста-
новка завади з метою приховати небезпечні частоти. 

Як на головну причину такого стану можна вказати на існуючу тра-
дицію в в принципах роботи генераторів активних завад – більша частина з 
них має декілька генераторів випадкового сигналу (аналогового чи цифро-
вого типів), які, в залежності від складності приладу, комбінуються з ме-
тою отримання заданої величини псевдовипадкової повторюваності. На 
виході встановлюється підсилювач-калібратор, який забезпечує необхід-
ний рівень вихідного сигналу, та октавні фільтри, що формують заданий 
тип форми сигналу (кольоровий чи мовоподібний). При цьому необхідно 
відмітити, що термін «мовоподібний» в даному випадку позначає форму 
сигналу білого шуму, яку адаптовано до характеристик рівної гучності. 

В [6,8] наведено класифікацію нового покоління генераторів пос-
тановки активних завад, які засновані на нових принципах формуван-
ня сигналу мовоподібної завади – використання реальної людської 
мови. В таких генераторах використовуються методи реверберації си-
гналу та інверсії спектру. Їх головною перевагою над білим шумом є 
застосування структурного впливу на інформацію. Тобто, при викори-
станні таких генераторів зникає необхідність створення маскуючої 
завади, яка перевищує небезпечний сигнал на задану нормовану вели-
чину та створює вказані вище недоліки. 
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Ще в більшій мірі все сказане стосується запропонованого в [7,8] 
генератора «мовоподібної» перешкоди третього типу, яка, в першому 
наближенні, може розглядатися як перешкода комбінованого типу, що 
має власну розширену систему криптографічного захисту, – «переста-
вна». Перешкода формується шляхом змішування приховуваного мо-
вного сигналу теперішнього та попереднього такту, та додатково мо-
дифікується шляхом складного переставляння часових та частотних 
смуг з випадковими довжиною, кількістю та інверсією.  

Основним стримуючим фактором впровадження вказаних генера-
торів нового покоління є відсутність методики оцінки захищеності 
ІзОД. Це зумовлюється тим, що використання існуючої, нормативної 
методики не дозволяє коректно оцінити рівень захищеності мовної ін-
формації так, як сам сигнал завади є мовним сигналом. Тобто відно-
шення сигнал/шум для таких генераторів є , фактично, некоректним. 

Одночасно з цим, використання терміну «розбірливість мови», в 
його початковому тлумаченні, стає фактично єдиним варіантом визна-
чання ефективності роботи приладів. Також стає зрозумілою та обґру-
нтованою класифікація рівня захищеності мовної інформації в залеж-
ності розбірливості. 

Отже, завдання розробки нової методики проведення атестації 
виділених приміщень (контрольованої зони) набуває наукової та при-
кладної значимості.  

Особливого вагомості при розробці такої методики набувають 
питання: 

1) тип методології – об’єктивна чи суб’єктивна; 
2) джерело та тип тестового сигналу.  
Суб’єктивні методики для визначення розбірливості можуть дати 

більш точну оцінку захищеності мовної інформації, однак вимагають 
набагато більшого часу на проведення атестації приміщення та значно 
більших людських ресурсів, при цьому вагомою залишається 
суб’єктивна складова, яка пов’язана з фаховою підготовкою та фізіо-
логічними характеристиками дикторів та слухачів. 

Об’єктивні методики, які засновані на статистичній обробці ре-
зультатів попередніх досліджень та досвіду експлуатації телекомуні-
каційних ліній та систем захисту інформації, дають узагальнені аналі-
тичні методи розрахунку, що не враховують особливостей конкретних 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

37 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

дикторів та слухачів. В роботах А.В. Іванова, І.Л. Реви, В.О. Трушина, 
В.Б. Авдєєв запропоновано введення додаткової складової, як б врахо-
вувала всі фізіологічні особливості та фаховість дикторів та слухачів, 
зв’язність тексту, багаторазове прослуховування та інше.  

В результаті узагальнення всіх факторів, які б сприяли слухачу-
зловмиснику розпізнати інформацію, вони рекомендують збільшити 
усереднений коефіцієнт сприйняття мови на 10%, тобто 

 
 *

Ф Ф   7дБ( ) ( ) ( )Q QН QН = + .  
 
Однак далі, для атестації приміщень знову ж таки використову-

ється стандартна методика, яка основана на вимірюванні коефіцієнта 
сигнал/шум. 

В [5] автори зробили спробу приблизити стандартну методику до 
людської мови, взявши в якості тестового сигналу набір частот в третьок-
тавних смугах, які відповідають в найбільшій мірі максимумам розподілу 
енергії в фонемах. Однак їх спроба так і залишилась не прийнятою. 

Отже, вказане питання залишається відкритим і вимагає вирішення. 
В якості варіанту пропонується використання, по аналогії з [3-5], 

таблиці зв’язаних текстів з ГОСТ 7353-61. Однак  в якості диктора 
використовувати спеціалізовану програму, яка б озвучувала б їх. Та-
ких програмних засобів (окремих та в складі інших програм в якості 
сервісної функції) в наш час є досить багато. Використання їх надає 
перевагу в повторюваності експериментів та можливості налагоджу-
вати необхідні характеристики звучання – тембр та кольорове забарв-
лення голосу, частотний спектр та інше. 

Одночасно з цим, використання на стороні слухача комп’ютерної 
системи розпізнавання дозволить отримати опосередковані дані екс-
периментів, які є об’єктивною інформацією та дають однозначні ре-
зультати по розрахунку рівня захищеності мовної інформації по кри-
терію розбірливості. 

Список літератури: 
1. Про затвердження «Ліцензійних умов провадження господар-

ської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інфор-
|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

38 



 Секція 2. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності  
 та в інформаційно-телекомунікаційних системах  
 

мації…»: Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України від 14.10.2014 р. № 532 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1387-14. 

2. НД ТЗІ 2.6-002-2015 Порядок зіставлення функціональних 
компонентів безпеки, визначених ISO/IEC 15408, з вимогами НД ТЗІ 
2.5-004-99 – К.: Департамент спеціальних телекомунікаційних систем 
та захисту інформації Служби безпеки України, 2015. 

3. Хорев А.А. Методы защиты речевой информации и оценка их эф-
фективности / А.А. Хорев, Ю.А. Макаров // М.: Конфидент. – 2001. № 4. 

4. Бортников А.Н. Результаты экспериментальных исследований 
оценки возможностей перехвата речевой информации при реализации 
методов двухканального съёма / А.Н. Бортников, С.В. Губин; В.А. Ло-
бов, А.В. Сиромашенко; П.В. Чернышов // Вопросы защиты информа-
ции. – 2007. – № 1. – С.11-17 

5. Лобов В.А. Оценка возможностей перехвата речевой инфор-
мации при реализации метода многоканального съёма / В.А. Лобов, 
А.В. Сиромашенко, П.В. Чернышов // Вопросы защиты информации. – 
2007. – № 4. – С. 27-35. 

6. Нужний С.М. Оцінка захищеності мовної інформації при за-
шумленні і синхронному вимірюванні з двох точок / С.М. Нужний, 
Ю.І. Касьянов // Матеріали ІV-ої Міжнародної науково-технічної кон-
ференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем» – Львів: 
НУ «Львівська політехніка». – 2015. – С. 175 – 176. 

7. Касьянов Ю.І. Задача оцінки ефективності використання гене-
раторів реальних мовоподібних завад / Ю.І. Касьянов, С.М. Нужний // 
Матеріали V-ої міжнародної науково-технічної конференції «Захист 
інформації і безпека інформаційних систем» – Львів: НУ «Львівська 
політехніка». – 2016. – С. 136 – 137. 

8. Нужний С.М. Генератор мовоподібного сигналу для систем 
постановки акустичних перешкод / С.М. Нужний // Матеріали науко-
во-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні 
технології». Том IV. «Сучасні технології інформаційної безпеки» –К.: 
ДУТ. – 2015. – С.35-38 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

39 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

УДК 004.056.55 

ОЦІНКА ЗАСТОСОВНОСТІ ПЕРЕСТАВНИХ АЛГОРИТМІВ 
ДЛЯ ЗАДАЧ КОМУНІКАЦІЇ 

Автор: Д.М. Самойленко, к.ф.-м.н., доцент, Національний  
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

У задачах мережної комунікації проблема шифрування інформа-
ції, що передається інформаційними каналами, має ряд особливостей. 
По-перше, за один сеанс каналом передаються невеликі пакети даних. 
Передача великих обсягів даних хоча і можлива, проте має ряд недо-
ліків, пов’язаних з ускладненим контролем цілісності чи синхроніза-
ції, особливо за умов наявності мережних перешкод чи завад.  

По-друге, набір символів мережної абетки є відносно невеликим. 
Досить часто задача передавання спецсимволів супроводжується ком-
бінуванням символів вихідної абетки (у НТТР протоколі, наприклад, 
%20 – для пробілу, %D1%97 – для літери «ї»). 

Ситуація з використанням позаабеткових символів додатково 
ускладняється тим, що, по-третє, коди таких символів можуть відріз-
нятись для різних споживачів даних [1]. Останнє, зокрема, значно об-
межує застосування до задач шифрування замінних алгоритмів, які 
базуються на перетворенні кодів символів. Впровадження замінних 
перетворень символьного типу, на зразок шифрів Віженера, має ряд 
недоліків з точки зору інформаційної безпеки [2]. 

У підсумку, задача захисту даних у комунікаційних каналах має 
об’єктом відносно невелику послідовність символів встановленої абе-
тки і обмежує використання засобів замінної криптографії. За такої 
ситуації найбільш логічним рішенням вбачається використання перес-
тавної криптографії. Метою роботи є адаптація зазначених методів до 
поставлених задач та оцінка їх надійності. 

Безпосереднє використання переставних методів за класичними 
схемами, на зразок «подвійного квадрату», має за недолік невелику 
надійність. В силу невеликих обсягів обмінних даних, кількісні показ-
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ники можливих перестановок не є криптографічно достатніми. Так, 
для послідовності з 10 символів можливі 3 628 800 перестановки, за 
умови, що всі символи різні (без повторів). Очевидно, що така надій-
ність не є достатньою. 

У якості модифікації схеми можна запропонувати комбінований 
алгоритм транспозиції з «сіллю» [3]. Головними рисами алгоритму 
можна відзначити наступне: 

1. Слід встановити фіксовану довжину посилки для усіх ко-
мунікаційних пакетів. Це зменшить ентропію множини джерела H(S) 
[4], чим покращить оцінку надійності системи у цілому. 

2. Довжину посилки слід обрати удвічі більшою за середню довжину 
інформаційного повідомлення. Для формування посилки до інформацій-
них символів додаються випадкові символі – «сіль». За такого співвідно-
шення, кількість корисної інформації буде рівною кількості некорисної, що 
унеможливіть їх ентропійне розрізнення [5]. За наявності технічної можли-
вості, довжину посилки можна встановити удвічі більшою за максимальне 
повідомлення. У такому разі твердження посилиться. 

3. Вибір символів доповнення (сілі) слід здійснювати з наступних 
міркувань: а) повне повідомлення (посилка) має містити мінімальну 
кількість символів, що повторюються, б) набір символів у різних по-
силках має відповідати розподілу, характерному для випадкових 
вибірок заданої довжини. 

За умови додержання перелічених вимог, розширена посилка з 10 
інформаційних символів міститиме 20 загальних символів, з яких 10 
обрані випадковим чином (без повторень перших 10). Якщо припусти-
ти, що комунікаційна абетка складається з 40 символів (літери та циф-
ри), то на вибір 10 символів сілі залишається множина з 30 символів, 
що не повторюють перші 10. Загальну надійність перетворення можна 
оцінити комбінаторною кількістю вибірки (без повторів) 10 символів з 
30 можливих та перестановки усіх 20 символів посилки: 

 
 10 25 86

30 20! 7.3 10 2N C= ⋅ ≈ ⋅ ≈ ,  
 
тобто надійність переставного алгоритму відповідає замінному з клю-
чем, що має розмірність 86 біт. Для переважної більшості задач неви-
сокої відповідальності зазначеної надійності цілком достатньо. За 
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умови більшої розмірності комунікаційної абетки чи збільшеної дов-
жини посилки надійність буде зростати. 

Висновок: для убезпечення комунікаційних процесів запропоно-
вано алгоритм, що використовує принципи переставної криптографії з 
«сіллю». Перелічені вимоги для покращення показників безпеки та оці-
нена надійність, яка навіть для невеликих посилок з малорозмірною 
абеткою співвимірна із замінною криптографією з ключем у 86 біт. 
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Мережна авторизація досить часто є процесом статичним. Одно-
разова процедура перевірки облікових даних встановлює постійний 
доступ до мережного інформаційного ресурсу (МІР) протягом сесій-
ного часу, або узагалі без обмежень. 

Для задач підвищеної важливості така ситуація є мало придат-
ною. Сеансові параметри можуть бути перехоплені, проаналізовані 
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або безпосередньо скопійовані з комп’ютера користувача. Для таких 
задач слід передбачити можливість постійної, перманентної авториза-
ції як користувача, так і сервера. Причому, бажано, забезпечувати ав-
торизацію при кожному акті взаємодії користувача з сервером. 

Вочевидь, запитувати парольні дані у користувача при кожній 
клієнт-серверній комунікації є недосконалим вирішенням зазначеної 
задачі. Необхідним вбачається реалізація фонової авторизації, тобто 
такої, що не потребує постійного втручання користувача. 

Зміст перманентної авторизації полягає у тому, що при кожному 
сеансі абонент (як клієнт, так і сервер) надсилає разом з основною ін-
формацією додаткові дані щодо підтвердження автентичності. При 
цьому виникає додаткова задача – забезпечити достатній запас такої 
інформації щодо автентичності. 

Одним з рішень є використання протоколів без розголошення (про-
токолів з нульовим розголошенням, zero knowledge protocols). У відпо-
відності до таких протоколів дані автентичності безпосередньо не пере-
даються, проте, використовуються параметри, похідні від них. Відтак, 
наступним каскадом задачі є пошук протоколів з нескінченною кількіс-
тю похідних, за якими неможна відновити початковий секрет. 

Більшість вживаних протоколів без розголошень базуються на 
складних задачах з багатьма варіантами рішень. Однак, частіше за все, 
ця кількість варіантів є скінченою. 

Додаткові можливості надають такі математичні об’єкти, як фра-
ктали. За означенням фрактал – є нескінченно деталізованим об’єктом, 
тобто, можливість вилучення з нього певних складових частин ніколи 
не зникне через досягнення структурних лімітів. В якості фрактально-
го об’єкту виберемо алгебраїчний фрактал (фрактальну множину). 

Автентифікаційна схема ґрунтується на перевірці узгодженості у 
різних сторін числових величин C=(ReC, ImC) та N, шляхом обміну 
даними щодо збіжності послідовності 

 
 Xk+1 = (Xk)N + C (1) 
 
для різних, випадково обраних точок Х0. Встановлено, що незначні 
відмінності у значені С призводять до суттєвих змін області збіжності 
послідовності. Значення C та N було запропоновано використовувати 
у якості пароля. 
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Слід зазначити, що при програмній реалізації протоколу, збіж-
ність послідовності перевіряється шляхом утворення циклу з двома 
умовами виходу: одна відповідає зростанню модуля Х до межі розбіж-
ності, друга обмежує кількість ітерацій обчислення послідовності (1). 

На рис. 1 наведені образи фрактальної множини, побудованої для 
різних значень кількості ітерацій. Як можна помітити, збільшення кі-
лькості ітерацій призводить до розрідження через прояв відхилень у 
«віддаленій еволюції». 

 

 
Рис. 1. Образи фрактальної множини С=(0,245; 0,70), N=5  

для кількості ітерацій 200, 300, 500 (зправа наліво) 
 
Зазначена поведінка фрактальної множини може бути використа-

на для корегування змісту автентифікаційного пароля. Окрім наведе-
них вище числових констант, до складу секрету може бути додана ве-
личина, що визначатиме умову виходу з програмного циклу. 

Висновки: Запропоновано долучити до складу паролю кількість 
ітерацій послідовності. Оцінено величини помилок автентифікацїі для 
різних відхилень паролю. 

Список літератури: 
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УДК 681.5 

ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ НЕЧІТКИХ 
ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Автор: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Вступ. Процедури обробки нечітких даних широко застосовуються 
в інформаційній безпеці. На даний час існують різноманітні методи по-
будови функцій належності (ФН) [1, 2], що характеризуються особливос-
тями алгоритмів отримання та обробки експертних даних і здатні форму-
вати ФН з певними властивостями, які визначають методи їх наступної 
обробки. Існують також загальні рекомендації щодо вибору оптимальних 
методів формування ФН і методів їх обробки для певних прикладних за-
дач інформаційної безпеки [3-5], однак залишається відкритим питання 
щодо вибору оптимальних засобів обробки нечітких даних, серед яких 
найчастіше використовуються різноманітні нейронні мережі. 

Метою даної роботи є розробка підходу до рішення проблеми 
оптимізації засобів обробки нечітких даних з врахуванням обмежень, 
обумовлених специфікою прикладних задач інформаційної безпеки і 
застосованих методів побудови функцій належності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: визначити вимоги до засобів обробки нечітких даних, обумов-
лені специфікою застосування НЕ в різних галузях інформаційної без-
пеки; визначити критерії і розробити методику оптимізації засобів об-
робки нечітких даних. 

Спектр задач, що розв’язуються в інформаційній безпеці, визна-
чається галузями застосування автоматизованих систем, що передба-
чають формування, обробку і отримання висновків щодо об’єктів і 
процесів систем захисту інформації за допомогою нечітких знань, зо-
крема, еталонів. Для систем моніторингу, що працюють в режимі реа-
льного часу, першочергову важливість має швидкодія системи. Для 
систем управління технічними засобами – точність і швидкість отри-
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мання висновків, на основі яких формуються вихідні сигнали систем 
керування. Таким чином, специфіка прикладних задач інформаційної 
безпеки може враховуватися за допомогою критеріїв швидкості вико-
нання алгоритмів формування ФН, швидкості алгоритмів обробки ФН 
і отримання висновків, критеріїв якості отриманих висновків, що ха-
рактеризують несуперечливість і повноту висновків на основі нечіт-
ких вхідних даних, які адекватно моделюють об’єкти і процеси інфо-
рмаційної безпеки. 

Незалежно від розв’язуваної фахової задачі кожен засіб обробки 
нечітких даних може застосовуватися до ФН, що мають певні власти-
вості, і характеризується обсягом задіяної пам’яті та кількістю вико-
нуваних процедур.  

Нейронна мережа являє собою сукупність окремих нейронів, вза-
ємозв’язаних між собою згідно із топологією мережі. Окремі нейрони 
можуть виконуватися за різними конструктивними схемами, що впли-
ває на загальну топологію нейронної мережі, її складність, вартість, 
здатність до адаптації і навчання тощо. 

Як приклад розглянемо задачу виділення найбільшого позитивного 
значення з ряду елементів вхідного вектору { }1 2, , , nX x x x , яка є ти-
повою для систем сортування, розпізнавання образів та ін. Відома шту-
чна нейронна мережа MAXNET [6], яка була запропонована як допов-
нення до нейронної мережі Хемінга [7] і здатна вирішувати цю задачу. 
Мережа MAXNET має n входів з ваговими коефіцієнтами «1», до яких 
підключені відповідні елементи вхідного вектору { }1 2, , , nX x x x , і n 

виходів для виведення вихідного вектору { }1 2, , , nY y y y , кожний 
елемент yj якого призначений для виведення значення «0», якщо відпо-
відне значення елемента xj вхідного вектору менше максимального зна-
чення елементів вхідного вектору X maxx , та значення «1», якщо 

maxix x= . Порівняємо мережу MAXNET з нейроном T_МАХ [8], який 
вирішує ту саму задачу, але за іншим алгоритмом. 

Нейрон «T_МАХ» також має n входів з ваговими коефіцієнтами 
«1», до яких підключені відповідні елементи вхідного вектору 
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{ }1 2, , , nX x x x , і n виходів для виведення вихідного вектору 

{ }1 2, , , nY y y y , при подачі на входи нейрону T_MАХ вхідного век-

тору { }1 2, , , nX x x x  нейрон використовує блок активаційної функції, 
який призначений для виконання операцій  

 
for j:=1 to n do y(j):=0;  
Xmax:=  х(1); for j:=2 to n do if x(j) > Xmax then Xmax:=  x(j);  
for j:=1 to n do if x(j) = Xmax then y(j):= 1;   
 
В результаті на виході нейрону отримуємо вихідний вектор 

{ }1 2, , , nY y y y , кожний елемент yj якого дорівнює «0», якщо відпові-
дне значення елемента maxix x< , та дорівнює «1», якщо значення  еле-
мента maxix x= .  T_MАХ порівняно з MAXNET не потребує навчання 
та дозволяє: зменшити витрати за рахунок його спрощення внаслідок 
зменшення кількості нейронів; зменшити витрати на обслуговування і 
налагодження нейронної мережі внаслідок спрощення розрахунків.  

Таким чином, задача оптимального вибору засобів обробки нечіт-
ких даних є складовою комплексної задачі побудови оптимальних не-
чітких систем. Для розв’язку цієї задачі пропонується наступний  
алгоритм: 

1. Аналіз прикладної задачі і визначення: 
а) ресурсних обмежень нечіткої системи, обумовлених специфі-

кою прикладної задачі, зокрема, вимог надійності, обмежень структу-
рної складності системи, обмежень знизу пропускної здатності каналів 
передачі інформації і швидкості виконання операцій, обмежень зверху 
вартості системи та ін.; 

б) функцій системи: 
− вимог щодо оптимальних узагальнених процедур обробки даних; 
− вимог щодо оптимальних елементарних процедур обробки даних; 
− вимог щодо навчання системи (процедур навчання, швидкості 

та зручності їх реалізації і необхідних для цього ресурсах); 
− вимог щодо адаптовності системи. 
2. Ранжування визначених обмежень (п.1, а) будь-яким методом, 

наприклад методом попарного порівняння на рангових оцінках [3]. 
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3. Ранжування визначених вимог (п.1., б). 
4. Аналіз відомих нейронів і нейронних мереж на здатність вико-

нувати елементарні і узагальнені процедури обробки даних. 
5. Формування множин альтернативних рішень для кожної еле-

ментарної і узагальненої процедури. 
6. Оцінювання елементів множин альтернативних рішень для ко-

жної елементарної і узагальненої процедури за кожним критерієм п.1. 
7. Оцінювання альтернативних рішень для кожної елементарної і 

узагальненої процедури з врахуванням рангів критеріїв оцінювання. 
8. Оцінювання наскрізної узгодженості і сумісності системи. 
Якщо засобом реалізації нечіткої системи є нейронна мережа, то 

проведення оптимізації в загальному випадку дозволяє обрати струк-
туру з найвищими показниками якості за визначеними критеріями. 

Висновки. В даній роботі на основі аналізу особливостей, обумо-
влених специфікою застосування нечітких систем в різних галузях 
інформаційної безпеки, визначені вимоги до засобів обробки нечітких 
даних, визначені критерії і розроблена методика оптимізації засобів 
обробки нечітких даних. 
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УДК 621.38:004.42 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТНЫХ ИНВАРИАНТОВ 
В ЗАДАЧАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА МОДИФИКАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Авторы: О.А. Щелконогов, ст. преподаватель; А.А. Апанасенко, 
студент, Национальный университет кораблестроения имени  
адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Цель работы: исследование использования метода моментных 
инвариантов в задачах установления факта модификации изображений 
клонированием областей. 

В последнее время для установления факта модификации изобра-
жения клонированием (копированием) части самого изображения ста-
ли использовать методы, применяемые в задачах технического зрения 
и распознавания образов. Несмотря на близость решаемых задач в 
этих приложениях, между ними существует принципиальная разница. 
В применении к распознаванию образов эти методы должны ответить 
на вопрос, соответствует ли графический образ некоторому объекту 
(классу объектов) или нет, а применительно к поиску клонированных 
областей – это один и тот же графический образ, пусть даже и подвер-
гнутый некоторым трансформациям или нет. В литературе это разли-
чие подробно не освещается. Поэтому задача применимости методов 
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распознавания образов к задачам поиска клонированных областей яв-
ляется актуальной. 

Основная часть 
Для поиска частей изображения, которые при копировании под-

вергались трансформациям (повороту, сжатию/растяжению в одном 
направлении или пропорциональному изменению размеров) наиболее 
широко используются следующие методы: методы на основе момент-
ных инвариантов [1-4] и методы на основе преобразования Фурье – 
Меллина [5,6]. В данной работе проводилось исследование примени-
мости метода на основе моментных инвариантов к задачам поиска мо-
дификации изображений клонированием областей. 

Инвариант – это величина, остающаяся неизменной при тех или 
иных преобразованиях. Инварианты моментов – это признаки изобра-
жения, построенные на основе степенных моментов и описывающие 
силуэт некоторого объекта. Данные признаки являются инвариантны-
ми к аффинным преобразованиям изображения. Для обработки циф-
ровых изображений используются дискретные аналоги моментных 
характеристик. Формула для вычисления центральных моментов: 

 
 ( ) ( ) ( ), ,p q

pq x y
x x y y f x yµ ′ ′= − −∑ ∑ , (1) 

 
где используются только моменты до порядка p + q ≤ 3. 

Координаты ( ,x y′ ′ ) центра тяжести изображения определяются как: 
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где M и N – размеры изображения по горизонтали и вертикали, ( ),f x y  – 
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яркость пикселя в точке ( ),x y  на изображении. 
Нормированные центральные моменты определяются как 
 

 
00

pq
pq γ

µ
η

µ
= , (4) 

 

где 1
2

p qγ =
+

+  для 2, 3,p q+ =    

Чаще всего используется набор из семи инвариантных моментов 
 

 1 20 02 ,ϕ η η= +   (5) 
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Дополнительно можно получить признаки, которые описывают 

силуэт контура за счет аффинных преобразований, т.е. как декомпози-
цию указанных выше трансформаций. 

В соответствии с приведенными формулами для исследования 
применимости метода моментных инвариантов был составлен про-
граммный блок в математической среде Mathcad. С его помощью исс-
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ледовались изображения, подвергшиеся модификации путем клониро-
вания области и последующего ее поворота. При этом на изображении 
имелись однотипные объекты с тем, который клонировался. Задача 
поиска и выделения самих объектов не ставилась, проводилось срав-
нение уже для предварительно выделенных объектов с целью ответить 
на вопрос – являются ли они склонированными или нет. В результате 
исследования было установлено, что инварианты моментов, получен-
ные для трансформированного скопированного объекта и для исход-
ных объектов этого же класса, имеют близкие значения. Поэтому дать 
однозначный ответ на поставленный вопрос было нельзя. Установить 
правильные допуски, в пределах которых можно идентифицировать 
объект как склонированный, сложно, т.к. при реальном использовании 
метода заранее неизвестен характер и степень трансформации. 

Выводы: 
На основании проведенных теоретических и практических иссле-

дований было установлено, что метод инвариантных моментов, кото-
рых хорошо подходит для задач распознавания образов имеет особен-
ности для задач поиска клонированных областей. При наличии клони-
рования без преобразований (поворотов, изменения размеров) есть 
более простые и быстрые методы [7]. При клонировании с преобразо-
ваниями, для чего и предназначено использование моментных инва-
риантов, будут наблюдаться ошибки первого рода – ложные срабаты-
вания. Вопрос требуемых допусков для принятия решения требует 
дальнейшего исследования. 
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СЕКЦІЯ 3. ПІДГОТОВКА КАДРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 
«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З 
КІБЕРБЕЗПЕКИ 

Автор: О.А.Баронова, ст. викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Важливою та невід'ємною складовою реалізації державної полі-
тики у сфері забезпечення інформаційної безпеки є підготовка квалі-
фікованих фахівців у цій галузі. Національний університет кораблебу-
дування імені адмірала Макарова (НУК) бере участь в підготовці кад-
рів в галузі захисту інформації з 1996 року. Професійна підготовка 
фахівців ґрунтується на єдиній педагогічній концепції, яка враховує 
поєднання навчальної, методичної, наукової та виховної роботи без-
посередньо в навчальному процесі, інтенсифікації його за рахунок по-
силення самостійної роботи студентів та її відповідного забезпечення. 
Одним з основних питань внесених до «Плану заходів на 2016 рік з 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» є удосконалення нормати-
вно-правової бази з питань кібербезпеки та формування переліку пер-
шочергових нормативно-правових актів, які підлягають розробленню 
та/або внесенню змін. 

Однією з головних проблем в підвищенні якості підготовки фахі-
вців на основі сьогоденних вимог є відсутність єдиного підходу до 
правової підготовки фахівців зі спеціальності «Кібербезпека». 

Професійні компетентності, задекларовані в діючих галузевих стан-
дартах, недостатньо враховують стан та перспективу розвитку методів та 
засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Тому проблема побудови 
профілю навчання бакалаврів, спеціалістів і магістрів щодо кібернетичної 
безпеки відповідно до найновіших досягнень у галузі розбудови кіберне-
тичного простору та забезпечення кібернетичної безпеки відповідно до 
вимог діючих нормативно-правових актів вважається надзвичайно актуа-
льною. Забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготов-
ку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для 
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виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та 
інноваційного характеру в галузі сучасних систем технічного захисту 
інформації неможливо без глибокої правової підготовки. 

Аналіз вимог державних стандартів та досвіду підготовки фахівців з 
інформаційної безпеки в НУК показав, що основними проблемами в пра-
вовій підготовці фахівців є: постійно зростаючий об’єм нормативної та 
законодавчої документації; відсутність єдиної правової дисципліни в 
ОПП; велика кількість змін в законах та нормативних документах з ІБ; 
поширення використання міжнародних стандартів в галузі ІБ. 

Для вирішення проблем доцільно розподілити вивчення базових 
тем правових основ кібербезпеки між дисциплінами, які входять в 
схему бакалаврату. Загальну характеристику принципів правового ре-
гулювання захисту інформації, інформаційного законодавства України 
доцільно вивчати в рамках дисциплін "Вступ до спеціальності" та 
"Управління інформаційною безпекою", а питання законодавчої та 
нормативної бази захисту інформації в автоматизованих системах – в 
рамках дисципліни "Безпека інформаційних та комунікаційних систем 
". В кожному семестрі підготовки необхідно в декількох дисциплінах 
вивчати нормативно-правові питання та основні зміни в законодавчий 
базі. До таких дисциплін в першу чергу відносяться «Організаційне 
забезпечення технічного захисту інформації», « Проектування систем 
кібербезпеки», «Технічні засоби охорони об’єктів», «Захист програм-
ного продукту», «Технології програмування систем кібербезпеки», 
«Комплексні системи захисту інформації». Крім того слід включити ці 
питання до курсового, дипломного проектування та програм практик. 
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УДК 378.016:004.056.5 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЛЯ СИСТЕМИ 
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Автор: С.В. Мельник, к.т.н., доцент, Національна академія 
Служби безпеки України, м. Київ, Україна 

Діяльність міжнародної і національних систем кібербезпеки 
спрямована на розвиток відкритого, безпечного, стабільного і надій-
ного кіберпростору, захист об'єктів критичної інформаційної інфра-
структури, у тому числі, і транспортної сфери – інформаційно-
телекомунікаційних систем державного та приватного сектору, що 
забезпечують автоматизоване управління технологічними процесами 
водного, повітряного, залізничного та автомобільного сполучення. 

Захист критичної інформаційної інфраструктури – це комплекс 
заходів протидії актуальним викликам і загрозам у кіберпросторі, на-
самперед, терористичного характеру, що включають правову, техніч-
ну, організаційну та правоохоронну складові. Правова складова ви-
значає необхідність захисту об’єктів кіберпростору, порядок захисту 
та відповідальність за несанкціоновані дії щодо його порушення. Тех-
нічна і організаційна складові реалізують порядок захисту об’єктів 
кіберпростору методами технічного і криптографічного захисту інфо-
рмації, включаючи процедури виявлення, дослідження та реагування 
на інциденти кібербезпеки. В свою чергу, правоохоронна складова є 
стримуючим фактором для потенційних правопорушників, в основі 
якого лежить принцип невідворотності покарання. Правоохоронна 
діяльність включає профілактику, виявлення, припинення, розкриття 
та розслідування злочинів та інших правопорушень, що здійснені у 
кіберпросторі та/або за допомогою кіберпростору. 

Загалом, кібербезпека у контексті протидії противоправним діян-
ням у кіберпросторі, має технічний, соціальний і правовий вимір, від-
носиться до категорій громадської, національної та міжнародної без-
пеки. Відповідно, суб’єктами Національної системи кібербезпеки [1] є 
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державні органи, органи місцевого самоврядування, військові форму-
вання, правоохоронні органи, наукові установи, навчальні заклади, 
громадські об’єднання, а також підприємства, установи та організації 
усіх форм власності. 

Ефективна реалізація правоохоронної функції держави неможли-
ва без існування надійної системи правоохоронної діяльності, оскіль-
ки її завданнями є забезпечення захисту прав, свобод і законних інте-
ресів населення і суспільства в цілому. До системи правоохоронної 
діяльності прийнято відносити, перш за все: охорону учасників кримі-
нального судочинства; діяльність органів прокуратури; виявлення, 
запобігання та розслідування злочинів; діяльність із захисту націона-
льної безпеки, державного кордону й охорони правопорядку. Чільне 
місце в правоохоронній діяльності посідає судова діяльність (судо-
чинство), яка здійснюється виключно судами. 

Безумовно, кадровий аспект правоохоронної діяльності у сфері за-
безпечення кібербезпеки є одним із найбільш актуальних в умовах роз-
будови Національної системи кібербезпеки та реформування вищої осві-
ти в Україні. При цьому одним із пріоритетних напрямів науково-
практичних досліджень є теоретичні й методичні аспекти професійної 
підготовки фахівців для правоохоронної діяльності у сфері кібербезпеки. 
Мова йде про підготовку оперативних співробітників, слідчих, експертів, 
що проводять комп'ютерно-технічну експертизу, не залишаючи поза ува-
гою також працівників прокурорсько-слідчого і суддівського корпусу. 

Тематика підготовки кадрів для боротьби з кіберзлочинністю роз-
глядається у багатьох наукових джерелах, насамперед, такими вітчиз-
няними фахівцями як В. Бутузов, І. Воронов, В. Павловський, В. Го-
лубєв, С. Демедюк, О. Довгань, В. Кудінов, В. Марков, О. Онищенко, 
О. Орлов, О. Рибальський, Є. Рижков, І. Рязанцева, Л. Тимошенко, А. 
Титов, В. Тулупов, В. Хахановський, В. Шеломенцев та ін. Але не 
зважаючи на ґрунтовність розробленості зазначеної проблеми доціль-
но звернути увагу на окремі аспекти розбудови в Україні системи 
професійної підготовки фахівців з кібербезпеки суб’єктів правоохо-
ронної діяльності з урахуванням сучасних педагогічних тенденцій ор-
ганізації неперервної освіти. 

Далі під професійною підготовкою фахівців з кібербезпеки буде-
мо розуміти систему організаційних, теоретичних та методичних ком-
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понентів формування професійної компетентності фахівців, що приз-
начена для набуття їх готовності до виконання визначених соціальним 
замовленням робіт із забезпечення кібербезпеки. Цьому слугують різ-
ні форми здобуття професійної освіти – навчання у вищих і спеціалі-
зованих навчальних закладах, друга вища освіта, підвищення кваліфі-
кації та стажування на базах практики. 

Специфіка правоохоронної діяльності із забезпечення кібербезпеки 
обумовлює вимоги до технічних і правових компетентностей фахівців, 
звісно, з різними пропорційними показниками відповідно до фахових 
обов’язків. Тому враховуючи специфіку правоохоронної діяльності із 
забезпечення кібербезпеки та світові тенденції розвитку професійної 
освіти, які полягають у формуванні інтелектуальної та професійно-
кваліфікаційної мобільності фахівців у рамках неперервної освіти, виді-
лимо наступні підходи до організації професійної підготовки. 

1. Отримання технічної або правової вищої освіти у фахівців з кі-
бербезпеки в системі післядипломної освіти. Проте цей підхід не зав-
жди виправданий з точки зору вимог до кваліфікації різних категорій 
фахівців правоохоронної сфери та є занадто коштовним. Однак може 
розглядатися у якості пріоритету при професійній підготовці фахівців 
комп'ютерно-технічної експертизи в рамках організації системи непе-
рервної освіти [3,4]. 

2. Професійна підготовка майбутніх фахівців з кібербезпеки із пра-
воохоронними спеціалізаціями в рамках спеціальності «Кібербезпека» 
[2] є найбільш прийнятною для підготовки оперативних співробітників 
для правоохоронних органів Національної системи кібербезпеки. 

3. Підвищення кваліфікації з правових та правоохоронних питань 
забезпечення кібербезпеки оперативних співробітників та експертів, 
що мають вищу технічну освіту [3,4]. 

4. Підвищення кваліфікації та стажування на базах практики опе-
ративних співробітників, слідчих, експертів, працівників прокурорсь-
ко-слідчого і суддівського корпусу з технічних питань забезпечення 
кібербезпеки [3,4,5]. 

Таким чином, підсумовуючи сказане доцільно зазначити, що під-
вищення кваліфікації та стажування на базах практики з технічних 
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питань забезпечення кібербезпеки є найбільш широким сегментом 
освітніх послуг для системи правоохоронної діяльності в Україні. Во-
чевидь, враховуючи економічні показники та кількість вищих навча-
льних закладів України, що мають досвід підготовки технічних фахів-
ців із захисту інформації, організацію системи підвищення кваліфіка-
ції та стажування можна реалізовувати за регіональним принципом. 

У якості подальших напрямів наукового дослідження можна ак-
туалізувати питання теоретичного та методичного забезпечення на-
вчального процесу із формування професійної компетентності фахів-
ців з кібербезпеки для системи правоохоронної діяльності в Україні. 
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УДК 004.056:378.14 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДО РОЗВ’ЯЗКУ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ 

Автор: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Вступ. При підготовці кадрів у галузі інформаційної безпеки не-
обхідно забезпечити здобуття студентами теоретичних знань і практи-
чних навичок рішення задач аналізу процесів обробки інформації на 
об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) з метою визначення поточної 
і прогнозованої на певний період міцності захисту інформації. Спектр 
методів, які використовуються і є потенційно перспективними для та-
кого аналізу є досить широким, оскільки включає методи аналізу на-
дійності апаратних і програмних засобів, надійності кадрів, міцності 
криптографічного захисту, методи аналізу якості систем захисту інфо-
рмації, методи прогнозування. На даний час в галузі інформаційної 
безпеки спостерігається бурхливий розвиток методів та засобів такого 
аналізу, більшість з яких застосовують стандартні або створювані про-
грамні засоби математичного моделювання. Для здобуття студентами 
комплексних знань і вмінь для прийняття рішень у фаховій діяльності 
в стандарти освіти мають бути включені відповідні дисципліни, однак 
обмеження тижневого навантаження на студентів, особливо старших 
курсів, не дозволяють включити в навчальні плани всі бажані дисцип-
ліни.  

Метою даної роботи є визначення спектру методів аналізу (МА) 
об’єктів і процесів в інформаційній безпеці, доцільних для включення 
в навчальні плани підготовки фахівців у галузі кібербезпеки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати су-
часні МА в кібезбезпеці і визначити методику вибору методів, які до-
цільно включити до навчальних планів.  

З точки зору області застосування усі МА можуть бути поділені 
на методи аналізу окремих підсистем систем захисту інформації (СЗІ) 
(технічних пристроїв, окремих програмних засобів, мереж, організа-
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ційних заходів, людських ресурсів) і СЗІ в цілому. За типом даних, що 
підлягають аналізу, і характеризують об’єкти і процеси СЗІ, можна 
виділити методи аналізу стохастичних і детермінованих систем, мето-
ди аналізу на основі повної і неповної, чіткої і нечіткої інформації то-
що. За змістом досліджень можна виділити методи кореляційного ана-
лізу, методи регресійного аналізу, методи дисперсійного аналізу, ме-
тоди гармонійного аналізу, методи кластеризації, методи на основі 
генетичних алгоритмів, методи на основі кінцевих автоматів, методи 
на основі теорії графів, методи на основі нечіткої логіки, методи оп-
тимізації тощо. За методологічною основою серед МА СЗІ можна ви-
ділити методи математичного програмування, методи імітаційного 
моделювання, методи мережного планування, методи теорії ігор, ме-
тоди теорії систем масового обслуговування, методи дослідження на 
основі мереж Петрі, методи теорії прийняття рішень, методи теорії 
надійності, методи короткострокового і довгострокового прогнозу-
вання, методи розпізнавання образів та інші.  

Таким чином, на даний момент існує досить багато методів аналі-
зу підсистем СЗІ, зв’язків між ними, інтегральних характеристик СЗІ 
та динаміки їх розвитку, які можуть використовуватися для рішення 
прикладних аналітичних задач. Крім того, регулярно виникають нові 
методи і нові методики застосування відомих методів в інформаційній 
безпеці. Тому необхідно регламентувати зміст стандартів освіти і про-
цедури їх динамічного оновлення, бо обсяг матеріалу, який має бути 
включеним у навчальні плани, не дозволяє вирішити цю задачу за ра-
хунок варіативних дисциплін в рамках кожного ВНЗ окремо. 

Висновки. Визначено спектр методів аналізу (МА) об’єктів і 
процесів в інформаційній безпеці, доцільних для включення в навча-
льні плани підготовки фахівців у галузі кібербезпеки. При оцінці всієї 
сукупності методів можна використати методики [1-5], які дозволяють 
оцінити як важливість конкретного методу для вирішення прикладних 
задач аналізу, так і зв’язність всього навчального плану, тобто прово-
дити динамічну оптимізацію навчального процесу з точки зору вимог 
ринку праці.  
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СЕКЦІЯ 5. ШКОЛА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

УДК 681.5 

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ОДНОЗНАЧНОЇ 

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ І МЕТОДОЛОГІЇ IRAM 

Автор: В.В. Богданова, студентка, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доц., Національний 
університет кораблебудування 

Вступ. Головним критерієм якості систем захисту інформації є 
відповідність міцності захисту інформації заданому діапазону значень, 
причому багато впливових факторів мають нечіткий характер і підля-
гають обробці методами нечіткої логіки. В області оцінки ризиків ІБ 
запропоновано ряд реалізацій нечітких експертних систем, ядром яких 
є системи нечіткого логічного виводу (СНЛВ)  та систем, в яких оці-
нювання ризиків ІБ виконується на основі методів аналізу сценаріїв, 
модифікованих для використання нечітких чисел в якості вхідних та 
вихідних даних. 

Одним з можливих підходів до оцінювання якості систем захисту 
інформації є методологія на основі ризиків. Однією з найбільш розпо-
всюджених методологій, що основані на цьому підході, є методологія 
IRAM. Однак, ця методологія оперує з чіткими даними, в той час як 
більшість даних, що впливають на міцність захисту інформації мають 
нечіткий характер. Розробці методик оцінювання якості систем захис-
ту інформації, в тому числі на основі нечітких даних, займається віт-
чизняних і зарубіжних науковців [1-7], однак методики на основі од-
нозначної нечіткої логіки (ОНЛ), яка має ряд переваг порівняно з кла-
сичною теорією [6], на даний момент відсутні. 

Метою даної роботи є розробка нечіткої інформаційної моделі 
оцінювання ризиків інформаційної безпеки на основі однозначної не-
чіткої логіки і методології IRAM. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: 
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− проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення ат-
рибутів вхідної інформації для інформаційної моделі адаптованої нечіт-
кої автоматизованої системи оцінювання ризиків за методологією IRAM; 

− проаналізувати методи оцінювання ризиків, зокрема методо-
логію IRAM; 

− визначити атрибути  вихідної інформації для інформаційної 
моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ри-
зиків за методологією IRAM ризиків інформаційної безпеки; 

− розробити алгоритми оцінювання ризиків в галузі інформацій-
ної безпеки для адаптованої нечіткої автоматизованої системи оціню-
вання ризиків за методологією IRAM; 

− визначити головні функціональні блоки інформаційної моделі 
та розробити алгоритми прийняття рішень щодо ризиків інформацій-
ної безпеки; 

− здійснити апробацію головних алгоритмів оцінювання ризиків. 
Основна частина. При побудові системи безпеки необхідно ви-

рішити наступні основні завдання: віднесення інформації до категорії 
обмеженого доступу (службової таємниці); прогнозування і своєчасне 
виявлення загроз безпеки інформаційних ресурсів, причин і умов, що 
сприяють нанесенню збитків різного типу, порушення його нормаль-
ного функціонування і розвитку; створення умов функціонування з 
найменшою вірогідністю реалізації загроз безпеки інформаційних ре-
сурсів і нанесення різних видів збитків; створення механізму та умов 
оперативного реагування на загрози  інформаційної безпеки та прояву 
негативних тенденцій у функціонуванні, ефективне припинення зазі-
хань на ресурси на основі правових, організаційних і технічних захо-
дів і засобів забезпечення безпеки; створення умов для максимально 
можливого відшкодування та локалізації збитків, що наноситься не-
правомірними діями фізичних та юридичних осіб, ослаблення негати-
вного впливу наслідків порушення інформаційної безпеки на досяг-
нення стратегічних цілей безпеки підприємства. 

При виконанні робіт можна використовувати модель побудови 
системи інформаційної безпеки, засновану на адаптації ОК (ISO 
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15408) і проведенні аналізу ризику (ISO 17799). Ця модель відповідає 
спеціальним нормативним документам щодо забезпечення інформа-
ційної безпеки, міжнародному стандарту ISO / IEC 15408 "Інформа-
ційна технологія – методи захисту – критерії оцінки інформаційної 
безпеки", стандарту ISO/IEC 17799 "Управління інформаційною без-
пекою", і враховує тенденції розвитку вітчизняної нормативної бази з 
питань інформаційної безпеки. До складу нормативно-правової бази 
оцінювання ефективності системи захисту інформації також входять 
НД ТЗІ 1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-001-99, НД ТЗІ 2.5-002-99, НД ТЗІ 
2.5-003-99, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД ТЗІ 2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, 
НД ТЗІ 2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.6-002-2015, 
НД ТЗІ 2.6-003-2015,  НД ТЗІ 2.7-002-99, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 
2.7-013-2016, НД ТЗІ 3.7-002-99,  НД ТЗІ 3.7-003-05. 

Методологія оцінювання ризиків полягає в тому, що на початку 
аналізу мають бути встановлені межі дослідження: виділені ресурси 
інформаційної системи, для яких в подальшому будуть отримані оцін-
ки ризиків. При цьому належить окремо розглядати ресурси і зовнішні 
елементи, з якими здійснюється взаємодія. Потім описуються взаємо-
зв'язок ресурсів, визначаються загрози безпеки і оцінюються ймовір-
ності їх реалізації. На основі побудованої моделі обирається найефек-
тивніша система контрзаходів, частиною якої мають бути рекоменда-
ції з проведення регулярних перевірок ефективності системи захисту 
на всіх етапах життєвого циклу інформаційних технологій. Плануван-
ня цих заходів проводиться по завершенні етапу аналізу ризиків і ви-
бору контрзаходів. Обов'язковою складовою частиною цих планів є 
періодична перевірка відповідності існуючого режиму ІБ політиці 
безпеки, сертифікація інформаційної системи (технології) на відповід-
ність вимогам певного стандарту безпеки. 

Таким чином, вхідними даними в розроблюваній моделі є вимоги 
нормативних документів, перелік інформаційних ресурсів із їх визна-
ченою критичністю і рівнем захисту, перелік загроз із визначеними 
ймовірностями їх виникнення; перелік потенційних уразливостей; 
ймовірність успішної реалізації загрози через певну уразливість; рей-
тинги ймовірностей реалізації загроз. Вихідними даними є  ризики 
реалізації по загрозам різних рівнів, ефективність комплексу контрза-
ходів тощо. Серед вхідних даних представленню засобами нечіткої 
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логіки підлягають експертна оцінка критичності даних, що обробля-
ються; рейтинги ймовірностей реалізації загроз. 

Систему захисту інформації потрібно будувати таким чином, щоб 
досягти рівня ризику не більшого за заданий ризик. При цьому мож-
ливо, що отриманий рівень ризику oR  буде суттєво нижчим за зада-
ний рівень zR . Оскільки зниження ризику досягається впровадженням 
спеціальних технічних засобів, установкою спеціалізованого програм-
ного забезпечення та додатковими організаційними заходами, які у 
сукупності вимагають певних фінансових витрат, то факт o zR R<<  
може свідчити про невиправдано великі витрати на систему захисту.  

Розроблена структура системи, що вирішує ці задачі, інформацій-
на модель якої наведена на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Інформаційна модель 

 
Вхідні дані поділяються на текстові (перелік інформаційних ресу-

рсів, що підлягають захисту; перелік загроз; перелік потенційних ура-
зливостей; список запроваджених та запланованих заходів  безпеки) і 
нечіткі (критичність даних, що обробляються, ймовірність виникнення 
загрози; ймовірність успішної реалізації загрози через певну уразли-
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вість; рейтинг ймовірності реалізації загроз). Для опису нечітких да-
них необхідно ввести лінгвістичні змінні, кожна з яких характеризу-
ється іменем змінної, кількістю та іменами лінгвістичних термів, уні-
версумами, носіями нечітких множин і функціями належності нечіт-
ких множин. 

Додатково для реалізації моделі необхідно ввести наступні число-
ві дані: кількість інформаційних ресурсів, що підлягають захисту; кі-
лькість загроз; кількість уразливостей; кількість засобів та заходів 
безпеки.  

Для відображення зв’язків інформаційних ресурсів із уразливос-
тями і загрозами, відображення зв’язків загроз із засобами  захисту 
(протидії) використовуються бінарні масиви. 

Вихідними даними є ризики реалізації по базовим загрозам для 
ресурсу, по всім загрозам для ресурсу, по загрозам для інформаційної 
системи, за всіма загрозам для інформаційної системи, за всіма загро-
зам для інформаційної системи після завдання контрзаходів, ефектив-
ність окремих контрзаходів і комплексу контрзаходів. Усі вихідні дані 
є нечіткими, і для їх опису необхідно ввести лінгвістичні змінні, кож-
на з яких характеризується: іменем змінної; кількістю та іменами лінг-
вістичних термів; універсумом; носіями нечітких множин; функції 
належності нечітких множин. 

Згідно теорії однозначної нечіткої логіки [6] для опису функцій 
належності необхідно задати: координати граничних точок носія нечі-
ткої множини; координати точки максимуму функції належності; ме-
тод формування функцій належності термів як елементів лінгвістичної 
змінної; форму кривої функції належності при використанні як методу 
формування функцій належності метода парних термів; форму кривої, 
що відповідає ділянці зростання функції належності при використанні 
як методу формування функцій належності метода зростаючих діля-
нок термів. При цьому в якості універсуму для ризиків можуть висту-
пати: рейтингова шкала; шкала ризиків у грошових одиницях; шкала 
відносних ризиків. 

Ефективність може бути оцінена як в грошових одиницях, так і у 
вигляді рейтингів чи ймовірностей успішного протистояння комплек-
су засобів захисту усім загрозам із зазначеного переліку загроз. 

В ході роботи були апробовані основні алгоритми системи рис.2. – 3. 
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Рисунок 2 – Опис ресурсів Рисунок 3 – Опис вразливостей 
 
Висновки. В даній роботі на основі аналізу нормативно-правової 

бази і методів оцінювання ризиків визначені атрибути вхідної і вихід-
ної інформації для інформаційної моделі адаптованої нечіткої автома-
тизованої системи оцінювання ризиків за методологією IRAM; розро-
блені алгоритми оцінювання ризиків в галузі інформаційної безпеки 
для адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків 
за методологією IRAM; визначені головні функціональні блоки інфо-
рмаційної моделі та розроблені і апробовані алгоритми прийняття рі-
шень щодо ризиків інформаційної безпеки. 
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Вступ. Найбільш ефективним способом захисту мовної інформа-
ції від витоку акустичним каналом є активний захист з використанням 
акустичних генераторів завад. Наразі сертифіковані ДССЗЗІ України 
генератори завад ("РІАС", "МАРС-ТЗО-4-2", "Топаз" і т.д.) формують 
завади типу "білий шум" або шумові завади, отримані шляхом транс-
формації "білого шуму". Однак, розвиток спеціалізованих напрямків 
аналізу складних сигналів та принципів формування мовних сигналів 
дозволили створити методики, які дозволяють проводити очищення 
фонограм сигналів від "білого" та "кольорових" шумів. Це зумовило 
розробку та розвиток більш ефективних генераторів реальних мово-
подібних завад, які формуються (синтезуються) з мовних сигналів [1]. 
При цьому можливе формування завади, як з мовних фрагментів (від-
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різків), що не корелюються з інформаційним сигналом ("мовний хор" 
або "гомін натовпу") так і безпосередньо з цього сигналу (ревербера-
ційні та інверсійні завади). 

На кафедрі ЕОС та ІБ НУК розроблено та виготовлено експери-
ментальний зразок генератора реальної мовоподібної завади, де вико-
ристовується новий тип завади – "переставна". 

Метою роботи було дослідження можливостей розробленого ге-
нератора за критерієм розбірливості мови. 

Основна частина. Для оцінювання генераторів акустичних завад 
в [2] запропоновано використовувати критерій розбірливості мови, 
який є інваріантним до виду завади і дозволяє порівнювати за ефекти-
вністю генератори з різними типами завад. Для порівняння пропону-
ється використовувати залежність словесної розбірливості від інтегра-
льного відношення сигнал/завада. 

Для дослідження використано метод артикуляційних випробувань 
[3], який вже давно використовується для оцінки якості каналів мов-
ного зв’язку і нормований рядом стандартів – ГОСТ 16600-72 (діє в 
Україні), ISO 9921:2003, ГОСТ Р 50840-95,  ANSI S3.2-2009, ГОСТ 
Р 51061-97 тощо.  

Розроблено методику досліджень, що опирається на вказані стан-
дарти, але враховує особливості задачі захисту мовної інформації. Ме-
тодика включає наступні етапи: 

1. Підбір слів, підготовка аудіозаписів слів, вибір аудиторів. 
2. Відтворення аудіозаписів та мовоподібної завади, прослухову-

вання аудиторами та запис. 
3. Порівняння записаного з оригіналом та розрахунок словесної 

розбірливості. 
4. Аналіз результатів, встановлення залежності між відношенням 

сигнал/завада та розбірливістю мови для даного генератора. 
В експерименті використано таблиці слів з діючого в Україні 

ГОСТ 16600-72 [4].  Слова зачитувались почергово двома дикторами 
(чоловіком і жінкою) рівним голосом, з постійним рівнем мови, чітко 
без підкреслювання окремих звуків. Темп зачитування слів: 15…20 
слів за хвилину з паузами між ними 2…3 секунди для їх запису ауди-
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торами. Аудіозапис здійснювався на персональний комп’ютер станда-
ртною програмою звукозапису Windows. Рівень запису всього тексто-
вого матеріалу однаковий. Для запису використано електродинаміч-
ний кардіоїдний мікрофон SHURE C606. 

У прослуховуванні приймали участь 5 аудиторів, що не мають 
дефектів слуху та пройшли попереднє тренування по методиці експе-
рименту. Аудіозаписи таблиць слів відтворювались на комп’ютері за 
допомогою програми Windows Media. Сигнал подавався на акустичну 
систему та на генератор завади, де з нього формувалась мовоподібна 
завада, яка відтворювалась іншою акустичною системою. Аудитори 
розміщувались на відстані 1…2 м від акустичних систем. Перед про-
слуховуванням проводиться попередня адаптація аудиторів до шуму 
на протязі 5…10 хвилин. 

Рівень корисного сигналу у місці прослуховування задавався рівним 
70 дБ, що вимірювалось шумоміром ВШВ-003, і залишався незмінним на 
протязі всього експерименту. Рівень завади у місці прослуховування дис-
кретно змінювався (85; 80; 75; 70; 65 дБ) для завдання відношення сиг-
нал/завада: -20; -15; -10; -5; 0, 5 дБ, що вимірювалось шумоміром при від-
сутності корисного сигналу. При кожному з відношень сигнал/завада ау-
дитори прослуховували нову таблицю слів та записували почуте. Експе-
римент було повторено 3 рази з перервами між циклами. 

Словесна розбірливість визначалась, як відношення розпізнаних слів 
до їх загальної кількості. Слова з помилками, які не змінювали їх смисл, 
за принципом найгіршого варіанту захищеності вважались розпізнаними. 
Проводилось статистичне усереднення результатів. За результатами дос-
лідження побудовано залежність усередненої словесної розбірливості від 
відношення сигнал/завада (рис.1) та порівняно отриману характеристику 
з приведеними в [7] характеристиками для шумових завад. 

Висновки. Розроблений генератор ОССА-1 в діапазоні відношень 
сигнал/завада від -20 до -7 дБ є більш ефективним, ніж генератори шумо-
вих завад, а потім його ефективність різко знижується. Це потребує пев-
ного удосконалення алгоритму формування завади. Але навіть в існую-
чому варіанті він є ефективнішим за шумові генератори (забезпечує ниж-
чу розбірливість мови) практично для усіх ступенів захищеності. 
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Рисунок 1 – Залежність словесної розбірливості W від інтегрального 

відношення сигнал/завада q: 1 – "білий шум; 2 – "рожевий шум";  
3 – "коричневий" шум"; 4 – мовопдібний шум; 5 – реальна  

мовоподібна завада сформована генератором ОССА-1 
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НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ОДНОЗНАЧНОЇ 

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ І МЕТОДОЛОГІЇ OCTAVE 

Автор: Д.І. Боціян, студентка, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. Захист інформації полягає у протидії спробам порушення 
конфіденційності, цілісності, доступності даних та спостереженості 
процесів, які можуть бути як злочинного, так і ненавмисного характе-
ру. Для оцінювання ефективності систем захисту існує багато методів 
та методик, розроблених зарубіжними і вітчизняними вченими [1-6]. 
Роботи в цьому напрямі проводяться в і в Національному університеті 
кораблебудування [1, 2, 5]. 

Одним з можливих підходів до оцінювання якості систем захисту 
інформації є методологія на основі ризиків. Однією з найбільш розпо-
всюджених методологій, що основані на цьому підході, є методологія 
OCTAVE. Однак, ця методологія оперує з чіткими даними, в той час 
як більшість даних, що впливають на міцність захисту інформації ма-
ють нечіткий характер. 

Метою даної роботи є розробка інформаційної моделі оцінюван-
ня ризиків інформаційної безпеки на основі однозначної нечіткої логі-
ки і методології OCTAVE. 
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Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати наступні задачі: 

− проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення 
атрибутів вхідної інформації для інформаційної моделі адаптованої 
нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків за методологі-
єю OCTAVE; 

− проаналізувати методи оцінювання ризиків, зокрема методо-
логію OCTAVE; 

− проаналізувати програмні засоби оцінювання ризиків; 
− визначити атрибути  вихідної інформації для інформаційної 

моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ри-
зиків за методологією OCTAVE ризиків інформаційної безпеки; 

− розробити алгоритми оцінювання ризиків в галузі інформацій-
ної безпеки для адаптованої нечіткої автоматизованої системи оціню-
вання ризиків за методологією OCTAVE і здійснити їх апробацію; 

− розробити відкриту бібліотеку діючої нормативно-правової ба-
зи і відповідних сайтів за тематикою ризиків інформаційної безпеки 
на основі однозначної нечіткої логіки і методології OCTAVE; 

− визначити головні функціональні блоки інформаційної моделі 
та розробку алгоритмів прийняття рішень щодо ризиків інформаційної 
безпеки. 

Як показав проведений аналіз вхідними даними при оцінці ризи-
ків є перелік загроз; експертна оцінка критичності даних, що оброб-
ляються; ймовірності виникнення загроз; перелік потенційних уразли-
востей; ймовірність успішної реалізації загрози через певну уразли-
вість; рейтинги ймовірностей реалізації загроз. Вихідними даними є  
ризики реалізації по базовим загрозам для ресурсу; ризик реалізації 
сумарно по всім загрозам для ресурсу; ризик реалізації по базовим за-
грозам для інформаційної системи; ризик реалізації за всіма загрозам 
для інформаційної системи, ризик реалізації за всіма загрозам для ін-
формаційної системи після завдання контрзаходів; ефективність окре-
мих контрзаходів; ефективність комплексу контрзаходів; висновок 
щодо ефективності системи захисту інформації. 
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Серед вхідних даних представленню засобами нечіткої логіки пі-
длягають експертна оцінка критичності даних, що обробляються; 
ймовірності виникнення загроз; ймовірність успішної реалізації загро-
зи через певну уразливість; рейтинги ймовірностей реалізації загроз; 
ефективність окремих контрзаходів; ефективність комплексу контрза-
ходів. 

Методика оцінки ризиків OCTAVE містить наступні етапи: 
Етап 1. Встановити критерії для управління ризиками 
Етап 2. Розробити перелік інформаційних активів 
Етап 3. Ідентифікувати зміст інформаційних активів 
Етап 4. Ідентифікувати межі застосування 
Етап 5. Визначити сценарії загроз 
Етап 6. Визначити ризики 
Етап 7. Проаналізувати ризики 
Етап 8. Обрати підходи по зменшенню ризиків 
Структура системи повинна містити блок опису вхідних даних, 

блок експертного опитування, блок розрахунку ризиків, блок аналізу 
ризиків, блок отримання нечіткого висновку, блок інформаційної під-
тримки і користувацький інтерфейс. 

В блоці опису даних здійснюється формування переліку загроз, 
переліку потенційних уразливостей, переліку засобів захисту, перелік 
нечітких множин виходу (оцінки ефективності системи захисту). Че-
рез блок експертної оцінки до вхідних даних вносяться оцінки крити-
чності даних, що обробляються; ймовірностей виникнення загроз, 
ймовірність успішної реалізації загрози через певну уразливість, рей-
тинги ймовірностей реалізації загроз і експертні оцінки, функції нале-
жності нечітких множин виходу. 

Для опису і обробки нечітких даних застосовуємо методи одноз-
начної нечіткої логіки [5], що дозволяє суттєво спростити процедури 
визначення функцій належності та процесів фаззифікації та дефаззи-
фікації, оскільки забезпечується однозначний перехід від лінгвістич-
ного терму до числа і навпаки за рахунок того, що для кожного терму 
існує єдина точка числової шкали, в якій ФН дорівнює одиниці, і сума 
функцій належностей до різних термів кожного числа з області визна-
чення лінгвістичної змінної дорівнює одиниці .  

Висновок на нечітких даних в розроблюваній системі здійснюєть-
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ся на основі моделі Мамдані. 
Блок інформаційної підтримки містить систему підказок для блоків 

вводу даних і експертної оцінки, а також бібліотеку з тематичними норма-
тивними документами, підручниками, науковими статтями і методиками. 

Для опису критичності даних, що обробляються, введена лінгвіс-
тична змінна КД={низька, середня, висока}, яка визначається на уні-
версумі рейтингів в діапазоні 1-3.  При оцінюванні критичності даних 
декількома експертами їх оцінки критичності усереднюються через 
вагові коефіцієнти експертів і застосовуються або безпосередньо до 
оцінок експертів, або до матриці порівняльних оцінок при оцінюванні 
критичності методом попарних порівнянь. 

Експерти обирають форму функції належності з наявних у бібліо-
теці функцій, найпростішою з яких є трикутна ФН. 

Для опису ймовірності виникнення загрози вводимо лінгвістичну 
змінну ЙВЗ={низька, середня, висока}, яка визначається на універсумі 
ймовірностей в діапазоні 0-1 або на універсумі рейтингів в діапазоні 
1-3. В разі використання в якості універсуму шкали рейтингів ФН фу-
нкції належності термів ЙВЗ мають вигляд, аналогічний ФН змінної 
КД. Якщо в якості універсуму використовується шкала ймовірностей, 
то при формуванні функцій належності термів цієї змінної, згідно з 
ОНЛ, експерти повинні оцінити єдину точку, що відповідає максиму-
му ФН нечіткої множини терму «середня», оскільки значення коорди-
нат універсуму, що відповідають максимумам ФН для нечітких мно-
жин «мала» і «велика» наперед відомі – це 0 і 1 відповідно. Для опису 
ймовірності успішної реалізації загрози вводимо лінгвістичну змінну 
ЙРЗ={низька, середня, висока}, яка аналогічно попередньому випадку 
визначається на універсумі ймовірностей в діапазоні 0-1 або на уні-
версумі рейтингів в діапазоні 1-3. 

Для формування оцінок ризиків, обумовлених успішною реаліза-
цією загрози через певну уразливість, вводимо лінгвістичну змінну 
ЙРЗУ={низька, середня, висока}, яка аналогічна ЙРЗ і відповідно має 
такі самі ФН нечітких множин. Для кожної пари уразливість-загроза 
експерти можуть оцінювати значення ймовірності успішної реалізації 
певної загрози через певну уразливість, або значення ймовірностей 
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можуть отримуватися із статистичних досліджень оцінюваного КЗЗ 
об’єкта інформаційної діяльності чи комплексів засобів захисту 
об’єктів-аналогів. 

Для опису нечітких вихідних даних експерт обирає рейтингове або 
грошове оцінювання ризику. Якщо експерт обирає рейтингову оцінку, 
то необхідна лінгвістична змінна Р={низький, середній високий} анало-
гічна КД для вхідних змінних і функції належності її нечітких множин 
мають аналогічний вигляд. Якщо експерт обирає грошове оцінювання 
ризику, то для різних ОІД поняття великих, середніх і малих втрат ма-
ють різні грошові еквіваленти. В цьому випадку експерт повинен вказа-
ти в грошовому вираженні суми потенційних втрат, які відповідають 
несуттєвим, малим, середнім, великим, критичним оцінкам. По цій 
шкалі можна оцінювати: ризик реалізації по базовим загрозам для ресу-
рсу, ризик реалізації сумарно по всім загрозам для ресурсу, ризик реалі-
зації по загрозам для інформаційної системи, ризик реалізації за всіма 
загрозам для інформаційної системи, ризик реалізації за всіма загрозам 
для інформаційної системи після завдання контрзаходів, ефективність 
окремих контрзаходів, ефективність комплексу контрзаходів. ФН нечі-
тких множин відповідної лінгвістичної змінної Р={несуттєвий, малий, 
середній, великий, критичний} наведено на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Ризик 
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Для оцінки ефективності окремих контрзаходів і комплексу контр-
заходів можна використовувати різні критерії оцінювання: зниження 
сумарного ризику, який був, до якого став (недостатнє, достатнє, пере-
вищення), ймовірності характеристики запобігання загрозі або компле-
ксу загроз контрзаходу – комплексу контрзаходів, при ньому можуть 
окремо розглядатись загрози, повзанні з максимальними можливими 
ризиками, з найбільш ймовірними ризиками, тощо. Або можуть вико-
ристовувати складні функції, які виражають великі втрати та ймовірно-
сті з врахуванням вагових коефіцієнтів важливості найбільш ймовірних 
загроз чи загроз, пов’язаних з максимальними ризиками. 

Для оцінювання ефективності окремих контрзаходів вводимо лін-
гвістичну змінну ЕК={низька, достатня, завищена}, яку визначаємо на 
універсумі ймовірностей успішної протидії комплексу загроз, яким 
протидіє контрзахід (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Ефективність контрзаходів 

 
Висновки. Таким чином, в даній роботі на основі аналізу норма-

тивно-правової бази і методів оцінювання ризиків визначені атрибути 
вхідної і вихідної інформації та головні функціональні блоки інфор-
маційної моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оціню-
вання ризиків інформаційної безпеки за методологією OCTAV;. роз-
роблені та апробовані алгоритми оцінювання ризиків в галузі інфор-
маційної безпеки для адаптованої нечіткої автоматизованої системи 
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оцінювання ризиків за методологією OCTAVE; розроблена відкрита 
бібліотека діючої нормативно-правової бази і відповідних сайтів за 
тематикою ризиків інформаційної безпеки на основі однозначної нечі-
ткої логіки і методології OCTAVE. 

Результати роботи можуть бути використані при розробці повно-
функціональної системи оцінювання ризиків і в навчальному процесі 
при викладанні дисциплін «Менеджмент інформаційної безпеки», 
«Методи теорії надійності та ризику». 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ИСХОДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Авторы: Ю.С. Волянский, ученик 11-Б класс, гимназия №4, 
г. Николаев, Украина; О.А. Щелконогов, ст. преподаватель,  
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

Рассмотрены существующие способы обнаружения изменений в исход-
ные изображения с целью определения наиболее точного метода. 

В современном мире цифровые изображения (ЦИ) являются од-
ним из основных источников информации в различных сферах жизне-
деятельности. Фотографии являются подтверждением каких-либо со-
бытий; космические снимки отражают состояние какой – либо терри-
тории и т.д. ЦИ могут быть искажены злоумышленниками с целью 
скрыть или изменить информацию, содержащуюся в них[1-4]. 

Самым часто используемым способом подделывания ЦИ является 
копирование и вставка области этого же изображения. Такие изменения 
называют клонированием фрагментов цифрового изображения, а копи-
руемые области – клонами. Между копированием и вставкой клон мо-
жет подвергаться искажениям, которые можно разделить на яркост-
ные(добавление шума, линейное контрастирование, фильтрация) и гео-
метрические (маштабирование, поворот, аффинное преобразование). В 
настоящее время существует целое направление, посвященное разра-
ботке алгоритмов и методов обнаружения клонирования изображений – 
общим в них является разработка некоторых признаков, инвариантных 
к различным искажениям клонов, вычисляемых для положений сколь-
зящих окон с перекрытиями. Например, в работе[5], рассматривается 
подход к обнаружению клонов без искажений, в основе которого лежит 
вычисление значений разработанных хэш-функций. Но в тоже время, 
ни один из существующих алгоритмов не дает полной гарантии обна-
ружения неискаженных клонов, поэтому задача определения метода и 
алгоритма поиска подобных изменений до конца не решена. 

Целью данной работы является исследование различных способов 
обнаружения изменений в исходные изображения с целью определе-
ния наиболее оптимального метода. 
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В настоящее время существуют следующие методы определения 
внесения изменений в исходные ЦИ: 

− обнаружение клонов на ЦИ; 
− анализ коэффициентов дискретного косинусного преобразования; 
− анализ сингулярных чисел, поиск коррекции цвета или яркости; 
− выявление JPEG-сжатия. 
Метод обнаружения клонов на ЦИ имеет следующий алгоритм: 

1. Выбор размера блока. 
2. Выбор схемы разбиения на блоки. 
3. Сравнение блоков. 
4. Вычисление векторов-признаков. 
5. Поиск клонов. 
Представленный алгоритм производит поиск клонированных объек-

тов на изображении. Вычислительна сложность этого алгоритма – один 
из главных минусов. Проблема появляется еще на первом этапе в выборе 
размера блока. При значительном уменьшении размера блока возрастает 
возможность обнаружения ложно попарно одинаковых областей. Это 
затрудняет обнаружение клонов и увеличивает время поиска. Если при-
менять этот алгоритм для крупномасштабных изображений, то сравнение 
блока со всеми может существенно увеличить расходы процессора, па-
мяти и затрат по времени. В работе рассматриваются блоки равные 8х8. 
Используется операция побитовое исключающее ИЛИ. Данная операция 
является одной из самых быстродействующих, реализована аппаратно в 
микропроцессорах. Сравнение блоков производилось с помощью 8 опе-
раций исключающее ИЛИ. И это максимальное возможное число опера-
ций, которое может потребоваться лишь для клонированных блоков и 
области на нижней границе клонированного блока. Для остальной части 
ЦИ это будет одна – две операции, так как при несоответствии первой же 
строки можно перейти к следующему блоку. 

Таким образом, можно сделать выводы, что метод обнаружения 
клонов изображения путем побитового сравнения блоков ЦИ с помо-
щью высокоскоростной операции исключающее ИЛИ позволит при 
сочетании аппаратной и программной среды получить качественный 
анализ ЦИ на наличие возможных изменений исходных изображений. 
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УБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНЗИТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ 
ДОСТУПОМ МЕРЕЖНИМ РЕСУРСОМ 

Автор: І.А. Голінко, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: Д.М. Самойленко, к.ф.-м.н., доцент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Вступ. Розвиток інформаційного суспільства, перенесення комуні-
кацій у кіберпростір, постійне зменшення часових обмежень на прийнят-
тя рішень створює необхідність включення до сучасного мережного об-
міну інформації з обмеженим доступом (ІзОД). До такої інформації вису-
ваються додаткові умови як щодо її існування, так і до її транзиту [1-3].  

Огляд проблеми. Основною можна вважати вимогу щодо забо-
рони існування ІзОД у відкритому вигляді у жодній частині інформа-
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ційно-комунікаційної системи (ІКС), окрім кінцевого користувача [1-
2]. Слід врахувати, що на шляху до користувача мережна інформація 
проходить через транзитні вузли та системи: підсилювачі, маршрути-
затори, сервери баз даних, файлів та протоколів, тощо. Кожен з таких 
вузлів сам по собі може бути складеною системою з розподіленим фу-
нкціоналом. З іншого боку, кожен вузол чи канал між ними може бути 
місцем атаки на ІзОД. Відповідно, додатковою вимогою до транзиту 
ІзОД є контроль за її цілісністю та, у разі її порушення, можливість 
встановлення місця, де таке порушення трапилось [3]. 

Метою даної роботи є розробка принципів захисту та контролю 
цілісності ІзОД при її транзиті в ІКС. 

Основна частина. Завжди існує проблема вибору між необхід-
ним рівнем захисту інформації та ефективністю роботи мережного 
ресурсу. У деяких випадках користувачами або споживачами заходи 
щодо покращення безпеки можуть бути розцінені як заходи з обме-
ження доступу та ефективності, інколи, в супереч вимог законодавст-
ва [4]. Тим не менш, службова та конфіденційна інформація 
обов’язково має класифікуватись як ІзОД і зазнавати захисних перет-
ворень – шифрування. 

У найпростіших випадках шифрування забезпечує захист ІзОД 
від розкриття та дозволяє встановити її цілісність через правильність 
дешифрування. Однак, встановити місце ІКС де відбулось порушення 
цілісності неможливо. 

Для покращення показників безпеки при транзиті ІзОД пропону-
ється здійснити каскадний розподіл парольної інформації за всіма вуз-
лами ІКС. 

 
 Iкінц=F1(K1, F2(K2, F3(K3, … FN(KN, Іпоч))),  

 
де Iкінц, Іпоч – кінцева (користувацька) та початкова ІзОД, Кі – парольні 
(ключові) параметри, Fі – функції перетворення (шифрування). 

Початкове шифрування здійснюватиметься сервером бази даних при 
вилученні ІзОД, останнє – клієнтською частиною веб-сторінки. Для про-
грамної реалізації декомпозиції парольної інформації, необхідно включи-
ти до клієнтського коду засоби дешифрування ІзОД, синхронні з сервер-
ним механізмом шифрування. Пароль, що вводиться для дешифрування 
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повинен реалізовуватися поза формою авторизації для унеможливлення 
його надсилання при випадковому натисненні кнопки авторизації.   

Висновки. Запропоновано принципи убезпечення транзиту інфо-
рмації з обмеженим доступом через розподіл парольної інформації. 
Додержання принципів дозволить покращити контроль цілісності при 
транзиті ІзОД. 

Список літератури: 
1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних си-

стемах: закон України від 05.07.1994 № 80/94-вр [Електроний ресурс]-
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2&D1%80. 

2. Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в 
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних  системах: постанова Кабінету Міністрів України 
від 29.03.2006 №373 [Електроний ресурс] Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF. 

3. НД ТЗІ 2.5-010-2003 Вимоги до захисту інформації WEB-
сторінки від несанкціонованого доступу [Текст] / НД ТЗІ, затвердже-
ний наказом ДСТСЗІ СБ України від 02.04.2003 №33. 

4. Про доступ до публічної інформації: закон України від 
13.01.2011 №2939-VI [Електроний ресурс]- Режим доступу: 
http://zakon4/rada.gov.ua/laws/sghow/2939-17. 

УДК 004.056:534.6 

РОЗРОБКА БЛОКА АНАЛІЗУ РІВНЯ ВХІДНОГО СИГНАЛУ 
ТА КОМУТАЦІЇ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА МОВОПОДІБНОГО 

СИГНАЛУ "ОСА – 1" 

Автор: С.І. Горбань, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: С.М. Нужний, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. В наш час невпинно зростає цінність і значимість інфор-
мації. При цьому її захисту часто приділяється недостатня увага, і це 
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на фоні того, що засоби перехоплення акустичної інформації невпин-
но розвиваються і висувають все більш жорсткі вимоги до апаратури 
захисту і її операторів [1]. 

На кафедрі ЕОС та інформаційної безпеки Національного універ-
ситету кораблебудування розробляється лабораторний комплекс «До-
слідження методів протидії витоку акустичної інформації з викорис-
танням радіозакладних пристроїв» [2]. Одним з елементів комплексу є 
генератор мовоподібного сигналу «ОСА – 1», який має значні перева-
ги над серійними зразками. Однак під час тестування дослідного зраз-
ка були виявлені деякі недоліки в алгоритмі роботи пристрою [3]. 

Так, при аналізі роботи генератора «ОСА – 1» було виявлено недо-
лік, який дає можливість зловмиснику отримати фрагменти автентично-
го, неспотвореного сигналу. Вказаний недолік не є критичним – макси-
мально можлива довжина такого фрагменту не перевищує 0,5 сек. Однак, 
при певних умовах, це може створити небажаний витік інформації [3]. 

Метою даної роботи є розробка та створення блоку для аналізу 
рівня сигналу на вході генератора мовоподібного шуму «ОСА – 1» та 
автоматизації вибору каналу вхідного сигналу(комутації). 

Основна частина. Для вирішення поставленої задачі запропоно-
вано використати блок аналізу рівня вхідного сигналу та комутації, 
який складається з трьох основних частин: підсилювача вхідного сиг-
налу, компаратора та комутатора (див рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Дослідна математична модель блока аналізу 
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Результати роботи математичної моделі блоку представлена рис. 2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Осцилограми сигналів блока аналізу рівня вхідного  
сигналу та комутації для генератора мовоподібного сигналу  

«ОСА – 1»: а) XSC1; б) XSC2. 
 

Висновки.  
1. Проаналізовано роботу генератора мовоподібного сигналу 

«ОСА – 1» та виявлено недолік та запропоновано його усунення. 
2. Запропоновано принципову схему блока аналізу рівня вхідного 

сигналу та комутації для генератора мовоподібного сигналу «ОСА – 1». 
Список літератури: 

1. Хорев А.А. Методы защиты речевой информации и оценки их 
эффективности / А.А. Хорев, Ю.К. Макаров // Специальная техника. – 
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2. Нужний С.М. Учбово-дослідний лабораторний комплекс дос-
лідження пристроїв протидії несанкціонованому витоку конфіденцій-
ної інформації по оптично-вібро-акустичному каналу // Матеріали на-
уково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій» 
«Information Technology Security» (ITS–2011). Збірник тез – К.: НАУ-
друк, 2011. – С.117–118. 

3. Нужний С.М. Нові рішення для систем захисту акустичної мов-
ної інформації в сучасних умовах / Матеріали V Всеукраїнської науково-
технічної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми інфор-
маційної безпеки на транспорті» – Миколаїв, НУК, 2015. – С. 12-15. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ 
ГАРАНТІЙ КОРЕКТНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ БЕЗПЕКИ 

Автор: Ю.О. Гратій, студентка, Національний університет ко-
раблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. Переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформа-
ційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній 
та міжнародній безпеці, зростає кількість та потужність кібератак, 
вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб. 

Функціональний профіль захищеності визначає вимоги до ком-
плексу засобів захисту (КЗЗ) щодо послуг захисту та рівнів їх гаран-
тій. Рівні гарантій є складовою оцінки захищеності інформації в 
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу (НСД) і мо-
жуть використовуватися при розв’язку двох типів задач: задачі експе-
ртизи та задачі проектування КЗЗ. При цьому оцінка гарантій здійс-
нюється за окремими групами критеріїв і є досить складною задачею, 
що підлягає автоматизації в рамках автоматизованої системи оцінки 
захищеності інформації в комп’ютерних системах від НСД. Процеду-
ри оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від неса-
нкціонованого доступу є досить складними, що зумовлює необхід-
ність їх автоматизації. 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

87 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

На Україні автоматизацією процесів роботи з нормативними до-
кументами займаються спеціалісти в ряді вищих навчальних закладів 
[1-4], зокрема – в Харківському Національному університеті радіоеле-
ктроніки та Національному університеті кораблебудування [1, 2, 4], 
однак на даний час така система не реалізована. 

Метою даної роботи є: розробка структури і алгоритмів автома-
тизованої систем оцінки рівня гарантії коректності реалізації функціо-
нальних послуг безпеки в системах захисту інформації від несанкціо-
нованого доступу 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: 

− проаналізувати нормативно−правову базу оцінювання рівня 
гарантії коректності реалізації функціональних послуг безпеки; 

− визначити джерела інформації для розроблюваної системи; 
− визначити атрибути вхідної  і вихідної інформації для розроб-

люваної системи; 
− побудувати інформаційну модель оцінювання рівнів гарантії 

коректності реалізації функціональних послуг безпеки;  
− розробити структуру та алгоритми автоматизованої системи 

оцінки рівня гарантії коректності реалізації функціональних послуг 
безпеки; 

− апробувати розроблені алгоритми. 
Основна частина. Питання коректності реалізації функціональ-

них послуг безпеки висвітлені в наступних документах НД ТЗІ 1.4-
001-2000, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД ТЗІ 2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, 
НД ТЗІ 2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 3.7-
002-99,  НД ТЗІ 3.7-003-05, Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліків послуг у галузі криптографічного захис-
ту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та крип-
тосистем і засобів криптографічного захисту інформації, господарська 
діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню», Положенні про держа-
вну експертизу в сфері технічного захисту інформації. Наказ Адмініс-
трації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
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України 16.05.2007 № 93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-
ни 16.07.2007 за № 820/14087 із змінами, затвердженими наказом Ад-
міністрації Держспецзв’язку від 10.10.2012 № 567, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 06.11.2012 за № 1863/22175. 

Критерії гарантій, що дозволяють оцінити коректність реалізації 
послуг захисту, поділені на шість груп: вимоги до архітектури комплек-
су засобів захисту, вимоги до середовища розробки; вимоги до послідо-
вності розробки; вимоги до випробування комплексу засобів захисту; 
вимоги до середовища функціонування; вимоги до експлуатаційної до-
кументації. Рівні гарантій утворюють ієрархічну систему з семи рівнів. 
Алгоритми визначення рівня гарантій при експертизі КЗЗ і вимог до 
проекту КЗЗ, що визначаються певним рівнем гарантій різняться.  

Вхідними даним для блоку оцінювання рівня гарантій при проек-
туванні КЗЗ є заданий профілем захищеності рівень гарантії послуги 
G і матриця зв’язку вимог з рівнями гарантій, а при експертизі – мат-
риця задовільнених вимог. 

Вихідними даними розроблюваної системи при проектуванні КЗЗ 
є текстові дані щодо вимог кожної групи гарантій.  

Вихідними даними розроблюваної системи при експертизі КЗЗ є 
текстові експертні висновки щодо відповідності або невідповідності 
системи захисту вимогам щодо коректності реалізації функціональних 
послуг безпеки та, в разі порушення вимог гарантій, – дані щодо від-
хилень від нормативних вимог. Ці якісні експертні дані можуть бути 
представлені і оброблені як нечіткі експертні оцінки. 

Для працездатності розробленої автоматизованої системи створе-
на база даних (рис.1), інформація в яку заносилася в узагальненому 
вигляді у точній відповідності до нормативних матеріалів, але деякі 
таблиці містять додаткову інформацію, що логічно випливає з норма-
тивної і є необхідною при обробці даних. 

При проектуванні та експертизі КЗЗ процедури роботи системи 
відповідають розробленим інформаційним моделям, наведеним на 
рис.2, рис.3 і здійснюються за алгоритмами, наведеними на рис.4, 
рис.5.  

Таким чином, автоматизована система є працездатною з точки зо-
ру вводу інформації, процедур отримання висновків, відображення 
результатів та інформативної підтримки (працездатності бібліотеки). 
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Рисунок 1 – Структура бази даних 

 
Рисунок 2 – Інформаційна модель проектування КЗЗ 
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Рисунок 3 – Інформаційна модель експертизи КЗЗ 

 
Висновки. Розробка автоматизованої системи оцінки рівня гаран-

тії коректності реалізації функціональних послуг безпеки дозволяє 
скоротити час і зменшити кількість можливих помилок персоналу при 
проектуванні і експертизі комплексних систем захисту інформації. В 
даній роботі на основі аналізу нормативно-правової бази оцінювання 
рівня гарантії коректності реалізації функціональних послуг безпеки 
визначені джерела та атрибути вхідної та вихідної інформації для ав-
томатизованої системи оцінки рівня гарантії коректності реалізації 
функціональних послуг безпеки; розроблено структуру та алгоритми 
автоматизованої системи оцінки рівня гарантії коректності реалізації 
функціональних послуг безпеки, апробовано розроблені алгоритми; 
побудовано інформаційну модель процесів оцінки рівня гарантії коре-
ктності реалізації функціональних послуг безпеки для процедур прое-
ктування та експертизи; визначений склад бібліотеки нормативно-
правової бази в Україні і тематичних сайтів, що стосуються автомати-
зації методики оцінки рівня гарантії коректності реалізації ФПБ. 
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Рисунок 4 – Алгоритм проектування КЗЗ 
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Рисунок 5 – Алгоритм експертизи КСЗІ  
при невизначеному профілі захищеності 

 
Список літератури: 

1. Баронова О.А., Петров В.Є. Модуль захисту персональних да-
них та конфіденційної інформації в системі документообігу ВУЗу 
//Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнаро-
дною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транс-
порті». – Миколаїв: НУК, 2011. – С.127-129. 

2. Гратій Ю.О. Джерела інформації для автоматизації методики 
оцінки рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

93 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

безпеки //Макаровські читання 2016: Матеріали IX Всеукраїнської на-
уково-практичної конференції молодих науковців. – Миколаїв: НУК, 
2016. – С.17-19. 

3. Лєншин А.В. Методи аналізу та побудови функціональних 
профілів захищеності // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
технічної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми ін-
формаційної безпеки на транспорті».-Миколаїв: НУК, 2012. – С.70-73. 

4. Подима О.В. Алгоритм оцінки захищеності інформації в 
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу // Матеріали 
ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною уча-
стю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Ми-
колаїв: НУК, 2013. – С.197-201. 

УДК 681.5 

СТРУКТУРА НЕЧІТКОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Автор: П.Г. Гурець, студент, Національний університет кораб-
лебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. Оцінювання ефективності системи захисту інформації є 
складною задачею, що зумовлено необхідністю багатокритеріального 
оцінювання різних засобів, наявністю ресурсних обмежень та імовірніс-
ним характером впливових факторів, причому суттєва доля факторів має 
нечіткий характер і підлягає обробці методами нечіткої логіки. Нечіткі 
системи широко використовуються [1-4] внаслідок зручності врахування 
числових та якісних факторів, в тому числі визначених експертом на ін-
туїтивному рівні, однак в них наявний ряд недоліків, докладно проаналі-
зованих в [3], яких позбавлена теорія однозначної нечіткої логіки (ОНЛ). 

Метою даної роботи є розробка інформаційної моделі автоматизо-
ваної системи управління ризиків на основі однозначної нечіткої логіки. 
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Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати наступні задачі: 

− проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення 
атрибутів вхідної інформації для інформаційної моделі управління 
ризиками інформаційної безпеки на основі ОНЛ; 

− проаналізувати методи оцінювання ризиків інформаційної безпеки; 
− проаналізувати особливості отримання висновків на основі ОНЛ; 
− розробити алгоритми та інформаційну модель автоматизованої 

системи управління ризиками на основі однозначної нечіткої логіки. 
Як показав проведений аналіз нормативно-правової бази, визна-

чення і аналіз ризиків з метою управління інформаційною безпекою 
повинні проводитися у відповідності з ISO 15408, ISO 17799, НД ТЗІ 
1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-001-99, НД ТЗІ 2.5-002-99, НД ТЗІ 2.5-003-
99, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД ТЗІ 2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, НД ТЗІ 
2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.6-002-2015, НД ТЗІ 2.6-003-
2015,  НД ТЗІ 2.7-002-99, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 2.7-013-2016, 
НД ТЗІ 3.7-002-99,  НД ТЗІ 3.7-003-05. 

Найбільш узагальненими вхідними даними, що властиві різним 
методикам оцінці ризиків є перелік загроз; ймовірності виникнення 
загроз; ймовірність успішної реалізації загрози; розмір збитків при 
реалізації загроз. Вихідними узагальненими даними є сумарний ризик 
і висновок щодо його прийнятності чи неприйнятності для конкретно-
го об’єкта дослідження, тобто висновок щодо ефективності системи 
захисту інформації. 

Всі перелічені вище вхідні дані, окрім переліку загроз, можуть 
бути представлені засобами нечіткої логіки. Експертній оцінці підля-
гають рейтинги цих даних. Тому, якщо згідно з конкретною методи-
кою оцінювання ризиків, збитки оцінюються в грошових одиницях, то 
необхідно вводити додаткову лінгвістичну змінну, терми якої відпові-
дають величинам рейтингу. 

Для опису і обробки нечітких даних застосовуємо методи ОНЛ [2], 
що дозволяє суттєво спростити процедури визначення функцій належ-
ності (ФН) та процесів фаззифікації та дефаззифікації, Узагальнений 
алгоритм оцінювання ризиків на основі ОНЛ містить наступні етапи: 

Етап 1. Формування вхідних даних. Складання переліку загроз. 
Опис ФН рейтингів загроз і ймовірностей загроз, ймовірностей їх реа-
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лізації і рейтингів збитків. Визначення експертним опитуванням зна-
чень ФН рейтингів загроз, ймовірностей загроз, ймовірностей реаліза-
ції загроз  і рейтингів збитків. 

Етап 4. Обчислення. Визначення ризиків від ймовірної реалізації 
кожної загрози і сумарного ризику. 

Етап 5. Отримання висновку щодо ефективності системи захисту 
інформації.  

Розроблювана система управління ризиками в інформаційній без-
пеці повинна: 

− забезпечувати можливість вибору зваженою експертною оцін-
кою критерії оцінювання ефективності системи захисту. В якості та-
ких критеріїв можуть виступати: відносне зниження ризику, ймовір-
ність успішної протидії комплексу засобів захисту, комплексу загроз 
(визначена в шкалі рейтингів або ймовірностей). забезпечувати мож-
ливість визначення відношення абсолютного або відносного змен-
шення ризику до вартості КСЗІ з врахуванням етапів проектування, 
впровадження та експлуатації; 

− забезпечувати можливість обчислення ризиків пов’язаних з 
окремими ресурсами, загрозами і вразливостями;  

− забезпечувати пошук максимумів, мінімумів, середніх і 
найбільш ймовірних значень ризиків, пов’язаних з ресурсами, загро-
зами і вразливостями; 

− видавати результати користувачу щодо оцінок ризиків, ресурсів, 
пов’язаних з ресурсами загрозами і вразливостями з вказівкою найбільш 
і найменш критичних з токи зору ризиків вразливостей, а також оцінки 
ефективності окремих заходів і КЗЗ в цілому, в тому числі, оцінки еко-
номічної доцільності впровадженої системи захисту інформації. 

Розроблена інформаційна модель такої системи, наведена на 
рис.1. 

Алгоритм оцінки ризиків на основі нечіткої логіки містить насту-
ані етапи: 

1) Введення правил програмування у вигляді продукційних пра-
вил, що відображають взаємозв'язок рівня вхідних даних та рівня ри-
зику на виході.  
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Рисунок 1 – Інформаційна модель системи 

 
2) Завдання функції приналежності вхідних змінних. 
3) Отримання первинного результату оцінок вхідних змінних. 
4) Фазіфікація оцінок вхідних змінних (знаходження конкретних 

значень функцій приналежності). 
5) Агрегування (має на увазі перевірку істинності умов шляхом 

перетворень функцій приналежності через нечітку кон'юнкція і нечіт-
ку диз'юнкція). 

6) Активізація висновків (знаходження вагових коефіцієнтів по 
кожному з правил і функцій істинності). 

7) Акумуляція висновків (знаходження функції приналежності 
для кожної з вихідних змінних). 

8) Дефазіфікація (знаходження чітких значень вихідних змінних). 
Для формування функцій належності вхідних і вихідних нечітких 

даних можуть використовуватися метод призначення параметрів та 
метод призначення і корекції параметру, що, власне є модифікацією 
методу призначення параметрів. Метод коригування параметрів 
(МКП) заснований на застосуванні стандартних наборів графіків ФН. 
Експерт вибирає найбільш придатний за його думкою графік зі стан-

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

97 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

дартного набору, а потім у діалозі з комп'ютером (якщо існує спеціа-
льна програмна підтримка) або іншим способом з'ясовує його параме-
три і в разі потреби коригує їх. В узагальненому випадку експертним 
шляхом повинні визначатися: форма кривої F, кількість параметрів 
кривої P, назви параметрів кривої TEi, діапазон визначення ФН [xmin, 
xmax], кількість точок в діапазоні визначення ФН N, координати точок в 
діапазоні визначення ФН xj. Вихідною інформацією для блоку введен-
ня нечітких даних є: µj(xj) – значення ФН в точках xj . Результати ап-
робації розроблених алгоритмів наведені на рис 1 у вигляді результа-
тів спрацьовування окремих процедур. 

 

 
Рисунок 2 – Апробація алгоритмів 

 
Висновки. Таким чином, в даній роботі на основі аналізу норма-

тивно-правової бази, методів та критеріїв управління ризиками, оці-
нювання критичності загроз, активів і вразливостей,особливостей 
отримання висновків на основі ОНЛ визначені атрибути вхідної і ви-
хідної інформації для інформаційної моделі управління ризиками ін-
формаційної безпеки на основі ОНЛ і головні функціональні блоки 
інформаційної моделі, розроблені та апробовані алгоритми моделі. 
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інформації в комп'ютерних системах на основі моделей нечіткої логіки: 
Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.21 / НАН України. Ін-т пробл. мо-
делювання в енергетиці. – К., 2000. – 16 с. 
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Автор: С.С. Данильченко, студент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: Д.М. Самойленко, к.ф.-м.н., доцент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

При створенні диспетчера доступу (ДД) до мережного інформа-
ційного ресурсу (МІР) виникає задача перевірки правильності роботи 
серверного програмного забезпечення (ПЗ). Одним з варіантів є ство-
рення стандартного індексного файлу, що запускається лише при від-
мовах серверного механізму оброблення запитів. 

У той же час, за умови відмови серверного ПЗ, залишається мож-
ливість примусового запиту диспетчера доступу через його ім’я:  

 
WWW.MIP.TZI/DISP.PHP 
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актуальною залишається задача перевірки правильності запуску ДД 
засобами самого ДД. 

У якості вирішення зазначеної задачі пропонується додавання 
GET параметрів при оброблені запиту серверними механізмами. 
Окрім безпосереднього переспрямування запиту до диспетчера 

 
RewriteRule .* DISP.PHP 

 
необхідне забезпечити передачу додаткового параметра для контролю 
роботи серверного ПЗ: 
 

RewriteRule .* DISP.PHP?control=true 
 
У подальшому, наявність параметра control свідчитиме про лега-

льний режим запуску. 
Висновок. Запропоновані шляхи удосконалення роботи диспетче-

ра доступу мережного інформаційного ресурсу через додатковий кон-
троль дієздатності серверного програмного забезпечення. 

Список літератури: 
1. C.C. Данильченко, Д.М. Самойленко Аналіз способів створен-

ня людино-орієнтованих імен з позиції інформаційної безпеки Матері-
али V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 
участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – 
Миколаїв: Вид-во НУК, 2015. – с. 108-109. 
УДК 004.056 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ 
ТРИВИМІРНОГО СПЕКТРОАНАЛІЗУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «НЕМЕЗИДА» 
Автор: С.І. Довженко, студент, Національний університет  

кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 
Науковий керівник: С.М. Нужний, к.т.н., доцент, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

З розвитком технологій цифровий формат став основним для ауді-
озаписів (фонограм). Фонограми можуть бути отримані з багатьох дже-

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

100 



 Секція 5. Школа молодих науковців  
 
рел, які можуть записувати та зберігати інформацію. З іншого боку, в 
наш час існує велика кількість спеціалізованих програм різного рівня 
складності, які дозволяють проводити маніпуляції над цифровими запи-
сами. Це обумовило появу проблеми визначення їх автентичності.  

Для проведення досліджень та розробку нових методів автенти-
фікації фонограм в НУК на кафедрі ЕОС та ІБ розробляється спеціалі-
зоване програмне забезпечення для віртуальної лабораторії аналізу 
цифрових фонограм – комплексу «НЕМЕЗИДА». Метою програмного 
модуля, який розробляється, є візуалізація сонограми вхідного сигна-
лу, для аналізу і подальшої обробки фонограми задля виявлення ознак 
стороннього втручання в аудіозапис.  

Для удосконалення існуючого програмного забезпечення апарат-
но-програмного комплексу «НЕМЕЗИДА» розроблено спеціалізова-
ний модуль, в який інтегровано Вейвлет-претворення та ряд фільтрів 
(Чебишева, Баттерворта, Бесселя, Гауса, Лежандра, Габора, Еліптич-
ний). Такий набор функцій є унікальним та не має аналогів на доступ-
ному ринку програмних продуктів. Даний програмний продукт допо-
магає суттєво покращити аналіз цифрових фонограм. 

Висновок. Удосконалено апаратно-програмний комплекс 
«НЕМЕЗИДА» впровадженням в нього блоку фільтрації зі змінними 
характеристиками. Що покращило аналіз та обробку цифрових фоно-
грам для признання автентичності. 

Список літератури: 
1. Зубов Г.Н. Краткий обзор современных методов криминали-

стической идентификации личности по фонограммам устной речи. 
(Для следователей, судей, адвокатов) [Електронний ресурс] / Г.Н. Зу-
бов; ООО "Форенэкс", 2011 – Режим доступу: 
[http://фоноскопическая.рф/articles_and_publications/methods_of_voice_
identification/] 

2. Диагностика аутентичности фонограмм и видеофонограмм 
(звукозаписей и видеозаписей) [Електронний ресурс] ООО "Форе-
нэкс", 2010 – Режим доступу: 
[http://aimtech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3:pho
nexi&catid=1:aimtech&Itemid=6 – Заголовок з екрану]. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Метод заміни знаків однакової форми є одним з найбільш ємніс-
них для звичайних (друкованих) текстів. Його використання дозволяє 
вносити авторські та захисні мітки у зазначені об’єкти. 

Для текстів, що зберігають коди комп’ютерних програм, метод 
знаків однакової форми має суттєві обмеження, пов’язані з тим, що 
програмні інструкції не дозволяють вільної заміни латинських симво-
лів на українські. Доступними для заміни у таких текстах є лише «ря-
дкові» поля, що зберігають символьні повідомлення для виведення на 
екран. Але і ці поля змінювати не рекомендується, оскільки виведення 
може змінитись через використання різних таблиць кодувань символів 
зі зміненими кодами для українських символів. 

Для комп’ютерних програм значно більші можливості має метод 
невидимих знаків (кінцевих пробілів), оскільки в програмах практич-
но кожен рядок є окремим абзацом. 

Розширення методу символів однакового нарису для програмних 
кодів носить назву методу об’єктів однакової семантики. Суттю мето-
ду передбачається синхронна заміна ідентифікаторів семантично од-
накових програмних елементів. 

Мається на увазі, що функціональність програми жодним чином 
не зміниться, якщо для певної програмної змінної чи функції буде ви-
брано інше ім’я, ніж у первинній формі. Єдина вимога полягає в тому, 
щоб заміна імені (ідентифікатора) була проведена в усіх місцях, де 
відбувається звернення до об’єкту. 

Повністю ідентичними за функціональністю є наступні програми, 
реалізовані мовою С++. Більш того, в силу вибору однакових довжин 
імен, що змінюються, файли матимуть повністю однаковий розмір. 
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#include <stdio.h> 
 
int kvadr(int x) 
{ 
  return x*x; 
} 
 
main() 
{ 
 for(int i=0;i<10;i++) 
  printf(“%d \n”,kvadr(i)); 
} 

#include <stdio.h> 
 
int squar(int y) 
{ 
  return y*y; 
} 
 
main() 
{ 
 for(int j=0;j<10;j++) 
  printf(“%d \n”,squar(j)); 
} 

 
До об’єктів однакової семантики відносяться практично усі про-

грамні елементи, що задаються програмістом (не мовою програмуван-
ня). Це можуть бути змінні, процедури та функції, класи, їх властиво-
сті та методи, шаблони, тощо. 

Висновок: метод заміни елементів однакової семантики дозволяє 
впроваджувати індивідуальні елементи у програмні коди. Це може 
виступити підґрунтям для реалізації засобів самотестування клієнтсь-
кої частини мережних інформаційних ресурсів. 

Список літератури: 
1. Самойленко Д.М. Динамічна текстова стеганографія: навчаль-

ний посібник для індивідуальної роботи  з дисципліни «Криптографія 
і стеганографія» / Д.М.Самойленко – Миколаїв: НУК, 2016 – 68с. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
РОЗРАХУНКУ ТА ПОБУДОВИ ВАНТАЖНОГО ПЛАНУ СУДНА 

Автор: С.О. Казимиренко, магістрант, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Впровадження нових інформаційних технологій обслуговування 
вантажних операцій спрямовано на підвищення надійності експлуата-
ції водного транспорту та підвищення економічної ефективності робо-
ти порту. Правильне і раціональне розміщення на судні вантажів і за-
пасів на майбутній рейс є одним з найважливіших умов безпеки пла-
вання судна і доставки вантажів за призначенням. У зв'язку з цим роз-
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раховується вантажний план судна − графічне зображення розміщення 
кожної партії вантажу [1]. Розрахунки потребують застосування вели-
кої кількості документації та є дуже громіздкими, вимагають великих 
часових витрат, допущення помилок може призвести до створення 
аварійних ситуацій.  

Метою роботи є визначення основних методів розміщення ван-
тажу у вантажних приміщеннях судна та створення проекту інформа-
ційної системи для його розрахунку і побудови. 

Складання вантажного плану судна є функціональним обов’язком 
стивідора та відбувається в декілька етапів, які включають в себе розра-
хунок чистої вантажопідйомності судна на рейс, визначення заванта-
ження судна, розрахунок розподіленої маси вантажних відсіків та при-
міщень, розробка плану комплектації вантажу, графічне зображення 
вантажного плану, перевірка та виправлення метацентричної висоти та 
диференту судна. Теоретичним підґрунтям є відомості про судно, ван-
таж та умови плавання. Дані про судно ( вантажопідйомність по сезонах 
і зонам плавання; вантажомісткість окремих вантажних приміщень і 
судна в цілому; вантажопідйомність механізмів; ємність баластних цис-
терн і бункерів; відстань центру ваги вантажних і баластних приміщень 
і бункерів від кіля та міделя тощо) беруться з технічного паспорту суд-
на. Відомості про вантаж та умови плавання беруться з коносаментів, в 
яких повинно бути вказано відомості про відправника, одержувача, по-
рти відправлення та призначення, та про вантаж. 

Кожен інформаційний потік (рис.1) супроводжується документа-
ми, велика кількість яких при складанні плану вручну може призвести 
до помилок, пов’язаних зі списуванням даних, або ймовірності загуб-
лення інформації в процесі передачі між учасниками.  

Тривалість підготовки до вантажних операцій збільшується через 
велику кількість проміжних розрахунків з дрібними числами та робо-
ту з кресленнями. Вирішення вказаної проблеми полягає у вивченні 
методів розміщення вантажу на судні для створення оптимального 
карго-плану, створенні механізму систематизації інформації, для чого 
в роботі пропонується розробка та впровадження інформаційної сис-
теми розрахунку та побудови вантажного плану судна (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема інформаційних потоків 

 

 
Рис. 2. Схема інформаційної системи розрахунку 

та побудови вантажного плану судна 
 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

105 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

При дослідженні методів розміщення вантажів було приділено 
увагу задачі пакування рюкзака, для вирішення якої було застосовано 
генетичні алгоритми, які дозволяють максимально наблизитися до ро-
зрахунку оптимального вантажного плану з урахуванням критеріїв 
часу та економічної ефективності. В основі інформаційної системи 
лежить база даних [2], яка містить дані про розмірні характеристики 
суден, характеристики вантажу, умови плавання та зберігає розрахун-
ки вантажного плану судна.  

Спроектована інформаційна система дозволяє оптимізувати робо-
ту стивідора, дозволяючи розрахувати оптимальний вантажний план, а 
також позбавивши таких недоліків як робота з великою кількістю па-
перової документації та громіздкі розрахунки. Автоматизація цього 
процесу дозволяє значно зменшити часові витрати, що покращує ро-
боту порту в цілому. 

Висновок: На підставі виконаного аналізу сучасних тенденцій об-
робки суден у морських портах та методів розміщення вантажів у ванта-
жних приміщеннях, було розроблено інформаційну систему розрахунку 
та побудови вантажного плану судна, яка дозволить розраховувати опти-
мальний вантажний план судна, корегувати його вручну, виконувати ро-
зрахунок та перевірку диференту та метацентричної висоти судна при 
отриманому варіанті завантаження, формувати звітну документацію. 

Список літератури: 
1. Аксютин, Л. Р. Грузовой план судна [Текст] / Л. Р. Аксютин. – 

Одесса: ЛАТСТАР, 1999. – 140 с. 
2. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных: [пер. с англ. К. 

А. Птицына]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1328 с. 
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УДК 681.5 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ЩОДО МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Автор: П.В. Купрієвич, студент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна  

Вступ. При розробці комплексних систем захисту інформації перед-
бачається всебічне дослідження об’єкта інформаційної діяльності (ОІД) 
[1-5], в тому числі побудова моделей безпеки, які дозволяють визначити 
оптимальне рішення, що підлягає реалізації. На даний час існує множина 
моделей безпеки [5-9], які різняться за критерієм, який контролюють, за 
типом логіки, за набором суб’єктів, об’єктів, типом їх взаємодії. З наявної 
множини моделей безпеки при вирішенні конкретної прикладної задачі 
слід обрати ту, що найбільше відповідає специфіці ОІД і особливостям 
постановки задач, які вирішуються при моделюванні систем безпеки. Ро-
зробці і аналізу моделей безпеки присвячені роботи багатьох вітчизняних 
і зарубіжних науковців [5-9], однак на даний час на ринку відсутні про-
грамні засоби підтримки прийняття рішень як для процесів вибору моде-
лей, так для процесів їх побудови, дослідження та аналізу отриманих ре-
зультатів. Тому розробка такої системи є актуальною задачею. 

Метою даної роботи є розробка структури автоматизованої системи 
підтримки прийняття рішень щодо моделей інформаційної безпеки. 

Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати такі задачі: проаналізувати наявні на даний час моделі ін-
формаційної безпеки і визначити особливості цих моделей; проаналі-
зувати нормативні вимоги до спектру задач, що розв’язуються при 
проектуванні систем захисту інформації і визначити функціональний 
склад системи; розробити структуру автоматизованої системи підтри-
мки прийняття рішень щодо моделей інформаційної безпеки. 

На даний час застосовуються такі моделі: дискреційного доступу 
Adept-50, Хартсона (п’ятивимірний простір), Харрісона-Руззо-Ульмана, 
Белла і ЛаПадула, спеціалізована модель MMS, Біба (Biba), Low-Water-
Mark (LWM), Гогена-Мезігера, Лендвера, Сазерлендська модель, Клар-
ка-Вільсона, Take-Grant, модель Міллена розподілу ресурсів та ін. 
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Кожну з моделей можна характеризувати типами доступу (read, 
write тощо), що використовуються в моделі, типами та набором 
об’єктів (файли, процеси тощо), типами та набором суб’єктів (людина, 
процес тощо), типом політики безпеки (дискреційна, мандатна, рольо-
ва), критерієм, який реалізує модель (конфіденційність, цілісність, до-
ступність). Особливості моделей безпеки наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Класифікація моделей безпеки 

Модель Кри-
терій Тип Операції Суб’єкт/об’єкт Визначальні 

атрибути 

Adept-50 К дд 
 readO 

користувачі/ 
завдання, терміна-
ли, файли 

категорії, по-
вноваження 

Хартсона К дд * користувачі/ 
операції, ресурси 

повноважен-
ня 

Матриця 
доступів К дд readO, 

executeO 
користувачі/ 
ресурси 

права доступу 

Харрісона-
Руззо-

Ульмана 
К дд 

create*, 
delete*, 
modifyA 

об’єкти, суб’єкти, 
визначені наслід-
ки дій з точки зору 
переходу прав 

права доступу 

Белла і 
ЛаПадула К м readO, 

writeO 

об’єкти 
 
активні і пасивні 
суб’єкти 
система 

Рівень секре-
тності 
рівні доступу 
рівень безпе-
чності 

MMS (Ле-
ндвера) К сп readO, 

modifyO 

користувач/ 
об’єкти, контей-
нери 

ролі, ступені 
довіри 

Take-Grant К дд modifyA об’єкти, суб’єкти права доступу 
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Продовження таблиці 1 

Модель Кри-
терій Тип Операції Суб’єкт/об’єкт Визначальні 

атрибути 

Грехема-
Деннінга К дд 

create*, 
delete*, 
modifyA 

Власники; аудито-
ри; об’єкти; 
суб’єкти, що 
отримали права; 
суб’єкти, що пре-
тендують на права 
передумови  

права досту-
пу, постумови 
кільця захис-
ту 

Невтру-
чання (Го-

гена-
Мезігера) 

К  * 

користувач/ 
in,out stream 
транзакції 
дії в середині 
домену 
дії поза доменом 

рівні корис-
тувачів 

RBAC К р 
create*, 
delete*, 
modifyA 

Групи ролей 
управління (кори-
стувачами і окре-
мими об’єктами) і 
групи ролей кори-
стувачів (мають 
права на об’єкти), 
політики призна-
чення ролей 

ролі, дозволи 

Low-
Water-
Mark 

(LWM) 

К м 
read, 
write, 
reset 

процеси/об’єкти Змінні рівні 
таємності 

Сазерленд-
ська(неви-
водимості) 

К   

суб’єкт/поток 
інформації 
дозволені комбі-
нації станів 
початкові позиції 

рівні корис-
тувачів 
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Продовження таблиці 1 

Модель Кри-
терій Тип Операції Суб’єкт/об’єкт Визначальні 

атрибути 

Кларка-
Вільсона Ц  * 

Об’єкти, суб’єкти, 
супервізор 
Транзакції, іденти-
фікація суб’єктів 
до і після вико-
нання команди 

 

Біба (Biba) Ц м readO, 
writeO 

Субєкти і обєкти 
із заданими рівня-
ми прав, система 
обмежень припус-
тимих дій 

рівні цілісно-
сті 

Міллена Д   

Процеси, ресурси, 
вектори просторових 
і часових вимог про-
цесів та ресурсів, 
вектори обмежень 

Пріорітет ви-
конання про-
цесів 

мандатна 
ВВО(DoS) Д   

процеси/ ресурси 
пріоритети проце-
сів і об’єктів 

Пріорітет ви-
конання про-
цесів 

з повним 
перекрит-

тям 
 йм  

Загрози – ресурси 
системи захисту – 
інформаційні ресурси 

Ефективність 
протидії сис-
темі загроз 

Примітки: 
дд – дискреційного 
доступу 
йм – ймовірнісна 
м – мандатна 
р – рольова 
с – спеціалізована 

К – конфіденційність 
Ц – цілісність 
Д – доступність 
 

actionO – дія проводиться над 
об’єктом 
action* – дія може проводитись 
як над об’єктом, так і над 
суб’єктом 
actionA – дія проводиться над 
правом доступу 
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Нормативні вимоги до спектру задач, що розв’язуються при прое-
ктуванні систем захисту інформації, визначаються в НД ТЗІ 2.5-004-
99, НД ТЗІ 2.5-005-99, НД ТЗІ 2.5-008-02 та ін. Аналіз цих документів 
дозволив визначити такі першочергові функції, що мають бути реалі-
зовані в розроблюваній системі: 

− аналіз ОІД для допомоги визначення типу АС і профілю захи-
щеності; 

− складання вимог до функцій захисту за обраним профілем; 
− аналіз вимог до функцій захисту для обрання найбільш адеква-

тних для конкретної прикладної задачі моделей безпеки; 
− побудова обраної моделі чи групи моделей; 
− дослідження системи за побудованою моделлю (моделями); 
− отримання висновків щодо ефективності системи захисту; 
− збереження, візуалізація і видача користувачу результатів. 
Для реалізації цих функцій пропонується система, що містить: 

− блок вводу описових характеристик ОІД; 
− блок визначення типу АС, відповідного їй профілю захищеності; 
− блок генерації списку вимог до функцій захисту згідно з нор-

мативними документів; 
− блок пошуку відповідних моделей безпеки; 
− блок роботи з обраною моделлю; 
− блок роботи з моделлю загроз, який містить блок роботи зі 

стандартними наборами даних для моделей загроз, засобів захисту,  
− рівнів таємності, прав та груп доступу; блок роботи з експерт-

ними даними; блок редагування даних моделі; блок розрахунку ступе-
ню захищеності; 

− блок генерації звітів. 
Висновки. В даній роботі на основі аналізу нормативно-правової 

бази і теоретичних основ захисту інформації з обмеженим доступом 
проведено аналіз сучасних моделей інформаційної безпеки, визначені 
особливості цих моделей і функціональний склад системи; розроблено 
структуру автоматизованої системи підтримки прийняття рішень що-
до моделей інформаційної безпеки. 

Список літератури: 
1. НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в 
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2. НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і ста-
ндартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації 
від несанкціонованого доступу (зі зміною № 1). 

3. НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформа-
ції від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизова-
них системах класу 2. 

4. НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки техніч-
ного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в 
автоматизованій системі. 
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УДК 004.934.2: 534.442.6 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

В УМОВАХ ЇХ ЗНАЧНОГО ЗАШУМЛЕННЯ 

Автор: М. А. Меркулова, студентка, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: С.М. Нужний, к.т.н., доцент, , Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. Мовна інформація є одним з основних джерел отримання да-
них про фінансову, науково-дослідну, виробничу діяльність організації 
або особисте життя людини, тобто відомостей, що не підлягають широ-
кому розголосу і є інформацією з обмеженим доступом. Її захист від ви-
току по технічних каналах завжди був і зостається актуальною задачею. 
А за твердженням Стіва Кента, якщо у зловмисника є можливість добути 
інформацію хоча б на 10-15%, то система захисту недостатня.  

Мета даного дипломного проекту полягає в виявленні можливос-
ті виділити корисний сигнал з отриманого, тобто перехваченого акус-
тичного сигналу, в результаті його очищення й обробки по наведеним 
у дипломній роботі алгоритмам. Мета цієї програми – виявлення не-
доліків захисту інформації в реальних умовах. 

Основна частина. Головним питанням, яке виникає при вирі-
шенні проблеми захисту акустичної інформації, є питання, пов’язане 
із забезпеченням необхідного рівня відношення сигнал/шум на межі 
приміщення, де циркулює інформація з обмеженим доступом [1]. 

Традиційним методом захисту мовної інформації, яка циркулює в 
межах контрольованої зони, є використання пристроїв постановки ві-
броакустичної завади. На даний час в Україні та світі, вказане питання 
вважається вирішеним: існує велика кількість пристроїв, які пройшли 
сертифікацію в ДССЗЗІ України, і в повній мірі відповідають вимогам 
нормативних параметрів в сфері ТЗІ –«РИАС», «МАРС-ТЗО-4-2», 
«ОЦЗІ-ВА» тощо. Однак, як показує аналіз спеціалізованої технічної 
літератури, такий метод захисту не є досконалим [2]. 

Структурна схема лабораторної установки наведена на рис.1.  
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Рисунок 1 – Структурна схема лабораторної установки 

 
На рисунку прийнято наступні позначення: К1…К5 – комутатори; 

ГМ – гучномовець (джерело акустичного сигналу); М – мікрофон. 
В якості метрологічного пристрою запропоновано використову-

вати спеціалізований пристрій – шумомір, наприклад «Асистент», 
ВШВ-3М або інший (головною вимогою, згідно з вимогами НД ТЗІ, є 
клас точності не гірше «1»). 

Спектральний аналіз виконується за допомогою стандартного та 
спеціалізованого програмного забезпечення (Sound Forge, Spectran, 
DFT (Discrete Fourier Transform та інші). 

Завданням лабораторної установки є проведення досліджень за-
хищеності мовної інформації при використанні різних типів сигналів 
постановки завади та розробка програмного модуля спектрального 
аналізу акустичних сигналів в умовах їх значного зашумлення [3]. 

В рамках дипломного проекту, була доведена необхідність розробки 
нової методики оцінки захищеності небезпечних сигналів на межі конт-
рольованої зони на основі їх кореляційного аналізу спектру сигналу. 

Висновок. В роботі проаналізовано принципи побудови систем 
захисту акустичної інформації на ОІД, існуючі методи, програмні за-
соби та сучасні методики шумоочищення фонограм, які можуть бути 
використані зловмисник.  
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Запропоновано методику виявлення корисного сигналу кореля-
ційним методом та створено програму у консольному вигляді, що 
виявляє небезпечний сигнал в умовах їх значного зашумлення.  

Список літератури: 
1. Хорев А.А. Методы защиты речевой информации и оценки их 

эффективности / А.А. Хорев, Ю.К. Макаров // Специальная техника. – 
2001. – № 4. – С. 22 – 33. 

2. Нужний С.М. Учбово-дослідний лабораторний комплекс дос-
лідження пристроїв протидії несанкціонованому витоку конфіденцій-
ної інформації по оптично-вібро-акустичному каналу // Матеріали на-
уково–технічної конференції «Безпека інформаційних технологій» 
«Information Technology Security» (ITS–2011). Збірник тез – К.: НАУ-
друк, 2011. – С.117–118. 

3. Нужний С. М. Оцінка захищеності мовної інформації при за-
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Ю. І. Касьянов. Матеріали ІV-ої міжнародної науково-технічної кон-
ференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем» – Львів: 
НУ "Львівська політехніка", 2015. – С. 175 – 176. 
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Вступ. В наш час автентифікація особистості по голосу широко за-
стосовується в системах контролю доступу до інформаційних або мате-
ріальних ресурсів на основі біометричних параметрів – такі системи 
мають ряд переваг щодо інших біометричних систем, основними з яких 
є порівняно невелика вартість і відносна простота практичної реалізації 
[1,2]. Значного розвитку автентифікація дикторів по фонограмам набула 
в криміналістиці [3]. Однак, в Україні є значне відставання від провід-
них країн світу, а також і від Росії, в використанні методів розбірливості 
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мови для визначення рівня захищеності конфіденційної інформації на 
ОІД та автентифікації дикторів, як джерел вказаної інформації. 

Таким чином, підвищення надійності систем автентифікації особис-
тості по голосу є актуальною науково-технічною задачею. Точність іден-
тифікації (встановлення) та верифікації (підтвердження) особистості по 
голосу в істотній мірі визначається адекватністю математичної моделі, 
яка описує мовний сигнал [2]. Збільшення точності в рамках існуючих 
методів опису мовних сигналів призводить, як правило, до значного збі-
льшення кількості параметрів моделі, що тягне за собою збільшення сис-
тематичної помилки та часу обробки даних, що надійшли, а також зни-
ження значущості таких параметрів для характеристики індивідуальних 
особливостей голосу людини. Високий рівень, помилок систем автенти-
фікації по голосу обумовлюється також трансформацією голосу внаслі-
док хвороб, особливих емоційних станів, вікових змін тощо [1,2]. 

Метою роботи є удосконалення методики ідентифікації дикторів, 
при аналізі цифрових фонограм, методом дослідження алофонів за 
умови їх значного зашумлення. 

Основна частина. Проведені аналіз та класифікація методів ав-
тентифікації дикторів і систем розпізнавання мови. Доцільно викорис-
товувати алофони в якості мінімальних мовних одиниць (ММО) в сис-
темах розпізнавання мови через те, що: 

− ці мовні одиниці зберігають ефекти взаємодії звуків;  
− кількість базових одиниць відносно невелика, що впливає на 

малий розмір словника і простоту фонетичної моделі; 
−  використання алофонів як ММО підвищує якість систем ав-

тентифікації дикторів і систем розпізнавання мови. 
Запропонований альтернативний метод ідентифікації диктора, за-

снований на порівнянні просодичних ознак – статистик тривалості 
алофонів фонем [1,2]. 

Проведений огляд існуючих на даний момент програмних проду-
ктів та програмних засобів для розпізнавання мови та ідентифікації 
дикторів. 

В роботі проведено дослідження мови двох непрофесійних дик-
торів із застосуванням програми GoldWave версії 6.13. Отримано ос-
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цилограми і спектрограми мови. Зроблено висновок про можливість 
використання алофонів при ідентифікації та верифікації дикторів. 

Встановлено, що одним з факторів, що перешкоджають прове-
денню експертизи ідентифікації є шуми, які виникають при запису 
фонограм в наслідок об’єктивних та суб’єктивних причин. Основними 
з них є шуми, пов’язані з аналого-цифровим перетворенням в апара-
турі запису, вплив реверберації приміщення, наявність сторонніх тех-
нологічних по побутових шумів. Таким чином поставлено питання 
про дослідження впливу сторонніх акустичних сигналів (завад) на 
якість виявлення слідів модифікації. 

Для дослідження особливостей виявлення впливу завад на рівень 
розбірдивості в роботі проведене моделювання додаткових шумів в 
первинному запису та розроблено механізм вейвлетної очистки сигна-
лу для його подальшої обробки за допомогою методу фрактальних 
перетворень [4]. 

Як результат було отримано порівняння досліджуваних фоно-
грамм сигналів до та після очистки від шумів за допомогою вейвлет-
перетворення (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Порівняння досліджуваних фонограмм сигналів до та 

після очистки від шумів за допомогою вейвлет-перетворення: 
1 – еталонний сигнал, 2 – зашумлений сигнал після вейвлет-очистки, 

3 – зашумлений неочищений сигнал 
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Висновок.  
Поведений аналіз показує, що після очистки сигналу є можли-

вість проведення процедури ідентифікація сигналів за допомогою 
фрактальних перетворень, тобто є можливість відновити, з достат-
ньою вірогідністю, смислову складову інформаційного повідомлення 
та провести автентичність диктора.  

Таким чином, запропонована методика використання вейвлет-
очистки сигналу від шуму є дієвим способом для підвищення якості 
проведення досліджень захищеності мовної інформації на межі конт-
рольованої зони за умови використання пристроїв постановки актив-
них завад. 
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Однією з небезпек для дротових комунікаційних ліній є імпульсні 
перешкоди, що полягають у появі напруг наднормового значення про-
тягом незначного часу. 

Серед причин виникнення таких перешкод можна зазначити наступні: 
− рухомий контакт між двома матеріалами (тертя, намотування / 

розмотування, різальні операції та інше); 
− швидкий температурний перепад (наприклад, у момент запус-

ку і завантаження); 
− сильні електричні поля (типові для умов промислових вироб-

ництв), вплив іонізуючого випромінювання (у т.ч. від лазерних прин-
терів, ксерографів, ламп денного світла, тощо); 

− наведення від роботи інших пристроїв; 
− атмосферна електрика, у т.ч. блискавки. 
Для захисту ліній від імпульсних перешкод використовують влас-

тивості діодів (стабілітронів чи стабісторів), які дозволяють уникнути 
перевищення напруг більших, ніж напруги відкриття (чи пробою) пе-
реходу, а також властивості газорозрядних ламп утворювати струм 
при високих напругах. Для покращення якості захисту пропонується 
використання багаторівневих схем. 

Зазначені схеми можна використовувати в тому випадку, коли ве-
личина енергії захисного діода перевищує встановлений для нього 
допустимий рівень. Найпростішим прикладом використання багаторі-
вневого захисту є двоступеневий захист. Для симетричних ліній зв'яз-
ку доцільно впровадити схеми, зазначені на рис. 1. 

Принципом роботи схем є те, що TVS-діоди включені в кожну 
ланку лінії симетрично щодо загальної шини заземлення для випадків 
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Рис. 1. Варіанти багаторівневих схем захисту 

 
захисту низькочастотних і високочастотних ланцюгів. Час прохо-
дження імпульсу струму через TVS-діоди співвимірний часу запізню-
вання пробою розрядників, яке не перевищує 0,5-1 мкс, тому що пог-
линута діодом енергія не велика, і основна частка енергії напруги пог-
линається розрядником.  

Висновок: для створення модулю захисту комунікаційних ліній 
від імпульсних перешкод запропоновані багаторівневі схеми, що ви-
користовують швидкісні діоди та розрядні пристрої із співвимірним 
часом реакції утворення розрядного струму. 
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Створення комплексних захисних систем потребує використання різ-
номанітних прийомів та досягнень сучасної науки. Серед новітніх напря-
мів розвитку криптографічних алгоритмів, які прийнято називати епохою 
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«постквантової криптографії» [1], можна відзначити теорію алгебраїчних 
решіток, адаптовану Міклосом Айтаєм [2] з доведенням їх складності. 

Актуальність вивчення криптографії, заснованої на теорії реші-
ток, полягає у потенціалі, який здатен перевищувати існуючі крипто-
графічні системи з аналогічними параметрами, та дозволяє створити 
альтернативи існуючим криптосистемам. Незважаючи на цей потенці-
ал вивченню теорії алгебраїчних решіток у рамках підготовки фахів-
ців з інформаційної безпеки приділяється замало уваги. 

Основними сферами застосування теорії решіток є асиметричні 
криптосистеми та системи цифрового підпису. Основними асиметрич-
ними системами, що базуються на теорії решіток, є системи NTRU [3], 
Айтая-Дворка в модификації Гольдрейха, Гольдвассера и Халеві 
(ADGGH) [4], Джентрі (Gentrymrf) [5] и Реджева (Regev або LWE) [6]. По-
рівняння основних параметрів цих криптосистем приведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Порівняння основних параметрів криптосистем на 

решітках 

Система 

Складність параметру 

Крипто-
стійкість 

Розмір 
публічного 

ключа 

Розмір приватного 
ключа 

Вибаг-
ливість до 
ресурсів 

ADGGH 
O(n11) – 
uSVP O(N5logN) O(N2) ≈O(nlog

2
c), 

 c < 3 

Regev O(n1.5) – 
SVP O(N2log2N) O(N logN) O(n) 

Gentrymrf 2k – SIVP O(k3.5) O(k) O(k7) 

NTRU 100.0826n-

2.58 сек ≈ 2
1 log
2 4

NN  2( ) log
4

2 log p

NN n k

n q

−
≈  O(n2) 

 
В таблиці 1 N – обсяг базису решітки в бітах, n – розмірність ре-

шітки, k – рівень захищеності (в бітах) відносно симетричного алгори-
тму шифрування (задається на етапі визначення параметрів системи), 
p – малий модуль, q – великий модуль.  
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Криптографічна система NTRU є перспективною системою, яка 
вигідно відрізняється від своїх найближчих суперників RSA та ECC за 
швидкістю роботи [7 та 8]. Характеризується вона також порівняно 
більшою довжиною шифротексту та потенційно більшим часом розк-
риття (в середньому на 2 MIPS-year) [9]. 

Криптосистема ADGGH характеризується більшою ресурсоємніс-
тю, ніж її аналоги, вищим показником криптостійкості і середньою 
швидкодією. Вона стала основою для появи системи NTRU.  

Система Gentry є найвибагливішою до ресурсів обчислювальної 
техніки. Ступінь захищеності k задається ступнями поліномів. Її пере-
вагою є можливість обробки захищеної інформації без необхідності 
повної розшифровки [1].  

LWE шифрування, або система Regev, має теоретичний доказ 
криптостійкості у гіршому випадку за розмірами ключей і відрізняєть-
ся відносно високою швидкістю шифрування-дешифрування.  

Схеми цифрового підпису, засновані на теорії решіток, зокрема 
GGH и NTRUSign, спочатку мали важливий недолік – кожний екземп-
ляр підпису надавав зловмиснику інформацію про секретний ключ. 
Для усунення цієї вразливості для схеми NTRUSign [10] був розроб-
лений алгоритм внесення спотворень або пертурбацій, які збільшують 
мінімальну кількість підписів, які необхідно отримати зловмиснику 
для атаки. При цьому швидкодія та захищеність схеми значно краща, 
ніж в опонентів [11]. 

У роботі [12] запропоновано покращений варіант цифрового підпи-
су, який характеризується високими показниками швидкодії й меншими 
розмірами ключів. Ця схема має формальний доказ своєї криптостійкості 
та характеризується вищим показником захищеності [12, дод. А].   

Висновки: криптопримітиви на решітках характеризуються ви-
щою швидкодією та стійкістю до атак, ніж альтернативні системи, як-
от RSA та ECC. Це зумовлює інтерес до вивчення цих систем та впро-
вадження їх до комплексу криптографічного захисту інформації, осо-
бливо в галузях, де швидкодія має важливе значення. 

Список літератури: 
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Однією з задач мережних інформаційних ресурсів є робота з елект-
ронною поштою – інформування адміністраторів про події безпеки, підт-
вердження реєстрації та даних авторизації користувачів, відновлення па-
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ролів, тощо. У більшості випадків питанням інформаційної безпеки при 
роботі з поштовими серверами приділяється недостатня увага. 

Перед роботою з поштовим сервером необхідно встановити кон-
текст з’єднання. Більшість SMTP-серверів підтримують стандартні 
контексти, проте, для покращення показників безпеки бажано їх пере-
значити: 

 
$smtp_context=array('ssl'=>array('verify_peer'=>false, 'verify_peer_name'=>false)); 

$stc = stream_context_create($smtp_context); 
 
Другим кроком є встановлення підключення до серверу. Для за-

побігання небажаних змін ролей клієнта та сервера слід використову-
вати виключно клієнтський спосіб з’єднання (сокету): 

 
$s = stream_socket_client($smtp_prot. "://". $smtp_host.":". $smtp_port, $errno, 

$errstr, 10, STREAM_CLIENT_CONNECT,$stc); 
 
Процес комунікації з поштовим сервером відбувається за станда-

ртним протоколом, проте, різні сервери по-різному встановлюють те-
ксти статусів відповідей. При цьому коди статусів регламентовані 
стандартом [1] і є однаковими для усіх серверів. Відповідно, після 
одержання даних від серверу необхідно здійснити перевірку саме на 
наявність у цих даних очікуваного коду. 

 
$ans=""; 

  while($st = fgets($s,254)){ 

    $ans.= $st 

    if(substr($st,3,1) == " ")  break;  

  } 
 
У змінній $ans наведеного фрагменту міститимуться дані від сер-

вера. Наприклад, рядок «220 smtp1m.mail.yandex.net ESMTP (Want to 
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use Yandex.Mail for your domain? Visit http://pdd.yandex.ru». Лише код 
відповіді (220) буде спільним для різних сеансів комунікації (у разі ус-
пішного підключення). Як поштовий субдомен (smtp1m), так і рекламні 
повідомлення можуть зазнавати змін, тобто контролювати їх не варто. 
Відповідно, ознакою проблемної відповіді буде виконання умови 

 
if(strpos($ans,"220")===false) 

 
Кожний крок комунікації з поштовим сервером має власний спе-

цифічний код відповіді. Саме за цим кодом можна класифікувати крок 
як успішний чи ні.  

Прагнення до спрощення кодів може призвести до створення уні-
фікованої функції, що перевіряє код відповіді як «позитивний» чи 
«помилковий». 

Однак, таку перевірку на множину позитивних кодів слід вважати 
недоцільною з точки зору інформаційної безпеки, оскільки поява по-
зитивного коду 250 (ОК – дані прийняті) для запиту підключення (код 
220) є аномальною ситуацією, що може свідчити про потенційну небе-
зпеку ретрансляції запитів (атака «людина посередині»). 

Висновок: для убезпечення комунікації з поштовим сервером не-
обхідно відслідковувати лише коди відповідей. Не варто перевіряти 
коди на ознаку «позитивності» через належність до певних груп, рег-
ламентованих стандартом. Перевірка має здійснюватись індивідуаль-
но для кожного кроку комунікації. 

Список літератури: 
1. RFC 3463 Enhanced Mail System Status Codes. Режим доступу: 

https://tools.ietf.org/html/rfc3463 
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РОЗРОБКА НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕРЕЖНИХ ВПЛИВІВ 

Автор: М.О. Яворський, студент, Національний університет ко-
раблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. При розв’язку задач класифікації, визначення стану захи-
щеності об’єкту інформаційної діяльності, отриманні висновку в базах 
знань, управлінні технічними пристроями, в тому числі технічними 
засобами захисту інформації, та в багатьох інших випадках виникає 
необхідність опрацьовування нечітких даних.  

Метою даної роботи є розробка структури блоку отримання висно-
вків для моніторингу небезпечних психологічних мережних впливів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
задачі: 

− проаналізувати існуючі процедури отримання висновків на не-
чітких знаннях; 

− визначити особливості отримання висновків на основі ОНЛ; 
− визначити вхідні та вихідні дані для розроблюваного блоку у 

складі автоматизованої системи формування і обробки нечітких еталонів; 
− розробити структуру блоку отримання висновків для виявлен-

ня психологічних мережних впливів. 
Основна частина. Нечіткі дані можуть бути представлені окре-

мими нечіткими множинами (НМ), підтипом яких є нечіткі числа, і 
лінгвістичними змінними (ЛЗ). Класична теорія нечіткої логіки знай-
шла широке практичне застосування в різних системах штучного ін-
телекту, однак вона має ряд певних логічних неузгодженостей, закла-
дених вже на рівні універсаму. 

Порівняно із класичною теорією модуль однозначного нечіткого 
управління (рис.1-2) набуває нових функцій і тому змінюється.  
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Рисунок 1 – Модуль однозначного нечіткого управління 

 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема модуля однозначного 
нечіткого управління для 2-х правил (вхід ХА ={х1

А, х2
А} 

обробляється лише одним інформаційним модулем) 
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Таким чином, вхідними даними для розроблюваного програмного 
блоку є: кількість і вагові коефіцієнти експертів; описи лінгвістичних 
змінних або нечітких чисел та їх кількість; база правил. Описи нечіт-
ких множин в загальному випадку складаються з назв, координат но-
сія НМ та відповідних значень ФН.  

Крім того, якщо база правил побудована з використанням в анте-
цедентах або консеквентах термів лінгвістичних змінних, то з умови 
рівності одиниці суми значень всіх функцій належності для заданої 
точки універсуму випливає залежність між ФН поточного, старшого і 
молодшого термів. Вихідними даними є отриманий нечіткий висновок 
(назва терму або нечіткої множини) із мірою впевненості або конкрет-
не числове значення.  

Висновки. В роботі на основі аналізу процедур отримання виснов-
ків на нечітких знаннях визначені особливості отримання висновків на 
основі ОНЛ, вхідні та вихідні дані, а також структура блоку отримання 
висновків для виявлення небезпечних психологічних мережних впливів. 

База знань ОНЛ надає можливість отримання рішення в "атомар-
ному", "об’єднаному", "окремому" інформаційному модулі, за рахунок 
чого у сукупності спрощується аналіз складних процесів. 

Список літератури: 
1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его примене-

ние к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 165 с. 
2. Турти М.В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні 

мережі: Монографія. Частина І. – Миколаїв: Вид-во Європейський 
університет, Миколаївська філія, 2007. – 141 с. 
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