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      У–45        Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті: 
матеріали VIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції 
з міжнародною участю : в 2 ч. – Миколаїв : НУК, 2017. – Ч. 1. 
– 152 с. 

У збірнику подано матеріали VІІ 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, 
викладачів, інженерів та студентів. 
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СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ І СИСТЕМ 

УДК 004.056.52 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОННИХ 
СИСТЕМ ШВИДКОГО РОЗГОРТАННЯ 

Автори: Л.П. Крючкова, д.т.н., доцент; В.О. Пшоннік, аспірант, 
Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна  

У наш час існує значна потреба в охоронних системах швидкого ро-
згортання (ОСШР) як у військовій, так і цивільній сферах застосування. 
У випадку військового застосування це охорона пунктів тимчасової дис-
локації, тимчасових штабів, нічних стоянок піхоти та техніки. У цивіль-
ній сфері це передусім захист матеріальних цінностей під час їх транспо-
ртування та тимчасова охорона нового об’єкта до організації на ньому 
повноцінного всебічного захисту. Рубежі, що охороняються (переважно 
замкнуті), можуть розташовуватись на місцевості зі складним та непідго-
товленим ландшафтом, після виконання задач складові частини комплек-
су зазвичай згортаються і розгортаються в іншому місці.  

Сучасна охоронна система швидкого розгортання – це повноцін-
ний комплекс технічних пристосувань, основним завданням якого є 
своєчасне інформування служб охорони про проникнення на терито-
рію сторонніх об’єктів, а також про виникнення інших форс-
мажорних ситуацій (руйнування стін, перекриттів, стекол; вихід з ладу 
елементів структури системи, тощо) [1]. 

Основними тактико-технічними характеристиками ОСШР, що ви-
значають її сигналізаційну надійність є імовірність виявлення поруш-
ника і середнє напрацювання на помилкове спрацювання (тривогу). 
До важливих характеристик ОСШР відносяться тривалість установки, 
дальність виявлення вторгнення, дальність передачі інформації, масо-
габаритні показники, термін безперервної працездатності.  

Засоби ОСШР, як правило, повинні маскуватися. Працездатність 
та наявність ОСШР може виявлятися зовнішньою радіорозвідкою за 
допомогою контролю функціонування радіоканалів передачі інформа-
ції, що використовуються для періодичного самоконтролю системи, 
або сигналізації про вторгнення.  
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В доповіді сформовано перелік вимог, які визначені для охорон-
них систем швидкого розгортання [2]: 

1. Висока швидкість розгортання системи. 
2. Висока гнучкість системи захисту (розмір та форма контрольо-

ваної зони). 
3. Надійна робота системи у випадку складного рельєфу або 

щільної забудови. 
4. Висока адаптивність до несподіваних випадків як підчас розго-

ртання, так і під час штатного режиму роботи. 
5. Скритність системи у радіодіапазоні. 
6. Захист системи від глушіння та саботажу. 
7. Висока автономність системи. 
8. Можливість компонування різними типами датчиків. 
9. Стійкість до агресивних умов навколишнього середовища. 
Оскільки ОСШР часто відносять до виду військової техніки, тех-

нічна інформація про них обмежена, але завдяки можливостям мережі 
Internet і матеріалами спеціалізованих науково-технічних конференцій 
типу ICCST [3] все ж піддається аналізу. 

На основі проведеного аналізу існуючих охоронних систем вста-
новлено: 

− Робочий частотний діапазон (915 МГц) більшості іноземних си-
стем знаходиться поза виділеного в Україні (868 МГц), для цілей охорони 
частотного діапазону. Особи, які використовують у нас в країні таку апа-
ратуру, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

− Переважна більшість систем обладнана незмінною та незнач-
ною кількістю датчиків, що обмежує її використання. 

− Система використовує проводовий зв'язок, що додає відповідні 
обмеження, або використовує постійно функціонуючий радіоканал, 
чим видає свою наявність та відповідно знижує свою ефективність.  

− Вітчизняні системи розроблені для використання певного типу 
датчика і тому необхідно використовувати або декілька систем одно-
часно або значний час налаштовувати їх на спільну роботу. 

Для сучасних розробок провідних зарубіжних компаній характер-
ні такі загальні тенденції розвитку охоронної техніки: 
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− Застосування новітніх електронних компонентів зі зниженим 
енергоспоживанням, що дозволяє створювати системи з автономним 
електроживленням. 

− Використання мініатюрних радіопередавачів сигналів тривоги в 
складі охоронних датчиків, що дозволяє відмовитися від прокладки кабе-
лів сигналізації та створювати безпроводові системи охорони периметрів. 

− Використання новітніх цифрових методів обробки сигналів, 
що призводить до появи "інтелектуальних" сенсорів з такими функці-
ями як розпізнавання типових сигналів вторгнення, локалізація пору-
шника в межах зони охорони, дистанційна діагностика і налаштування 
датчиків, тощо. 

В результаті аналізу існуючих охоронних систем швидкого розго-
ртання встановлено, що вони не вдовольняють повною мірою сучас-
ним вимогам, отже, метою подальших досліджень має бути синтез 
структури і параметрів ОСШР. 

Список літератури: 
1. Polyset.ru [Електронний ресурс]: / Охранные системы быстрого 

реагирования – 2003. – Режим доступу: 
http://polyset.ru/article/st326.php 

2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практичес-
кое применение / Изд. 2-е, испр. : Пер. с англ. – М. : Вильямс, 2007. – 
1104 с. 

3. IEEE International Carnahan Conference on Security Technology 
[Електронний ресурс]: / Radio Electronics & Info Communications – 
2017. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

УДК 681.5 

ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ НЕЧІТКИХ СИСТЕМ 
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

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

Вступ. В Стратегії кібербезпеки України як один з принципів забез-
печення захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства та держави в кіберпросторі визначено пропорційність та аде-
кватність заходів кіберзахисту реальним та потенційним ризикам. 
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В системах захисту інформації при оцінюванні їх ефективності, 
при побудові систем моніторингу і систем управління засобами захис-
ту застосовуються нечіткі дані, для яких на даний час наявні різнома-
нітні методи отримання і обробки [1], що взаємопов’язані між собою 
[2, 3]. Системи управління складовими комплексу засобів захисту 
найчастіше реалізуються у вигляді нейронних мереж, які різняться за 
типами нейронів, структурою, складністю, алгоритмами навчання, 
адаптовністю і формують управляючий вплив на основі чітких і нечіт-
ких вхідних даних [4]. На даний час відсутні рекомендації щодо вибо-
ру методів розробки нечітких систем (НС) інформаційної безпеки (ІБ) 
для вирішення прикладних задач, тобто наявна проблема оптимізації 
процесів проектування та функціонування нечітких систем. 

Метою даної роботи є розробка підходу до рішення проблеми 
оптимізації нечітких систем з врахуванням обмежень, обумовлених 
специфікою прикладних задач інформаційної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: визначити вимоги до засобів обробки нечітких даних, обумов-
лені специфікою застосування нечітких даних в різних галузях ІБ; ви-
значити критерії і розробити методику оптимізації НС. 

Пропонується проводити оптимізацію НС за системою критеріїв  
рис.1, яка віддзеркалює комплексний наскрізний підхід до процесу 
оптимізації: від визначення форми подання нечітких даних до впрова-
дження системи. 

Алгоритм методики оптимізації НС містить наступні етапи: 
1. Аналіз прикладної задачі і визначення: 
а) ресурсних обмежень, обумовлених специфікою прикладної за-

дачі: вимог надійності; обмежень структурної складності системи, 
пропускної здатності каналів передачі інформації і швидкості вико-
нання операцій, вартості системи та ін.; 

б) функцій НС: вимог щодо оптимальних узагальнених і елементар-
них процедур обробки даних, навчання системи (вимог до процедур, шви-
дкості, гнучкості, необхідних ресурсах), здатності системи до адаптації. 

2. Ранжування визначених обмежень (п.1, а) і визначених вимог 
(п.1., б) будь-яким методом, наприклад методом попарного порівнян-
ня на рангових оцінках. 
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Рисунок 1 – Система критеріїв оптимізації нечітких систем 
 інформаційної безпеки 

 
3. Аналіз відомих нейронів і нейронних мереж на здатність вико-

нувати елементарні і узагальнені процедури обробки даних і форму-
вання множин альтернативних рішень для кожної процедури. 

4. Оцінювання елементів множин альтернативних рішень для ко-
жної елементарної і узагальненої процедури за кожним критерієм п.1 
та за сукупністю критеріїв з врахуванням їх важливості. 

5. Оцінювання наскрізної узгодженості і сумісності НС. 
Висновки. В даній роботі розроблено підхід до рішення пробле-

ми оптимізації нечітких систем з врахуванням обмежень, обумовлених 
специфікою прикладних задач ІБ. 

 
Список літератури: 

1. Корченко А. Г. Построение систем защиты информации на не-
четких множествах. Теория и практические решения. – К.: “МК-
Пресс”, 2006. – 320 с. 
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2. Турти М.В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні 
мережі: Монографія. Частина 1. – Миколаїв: Вид-во Європейський 
університет, Миколаївська філія, 2007. –140 с. 

3. Турти М.В. Задача оптимізації процедур обробки нечітких да-
них в інформаційній безпеці // Матеріали міжнародної науково-
технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні тех-
нології». Т.4. Сучасні технології інформаційної безпеки. – К.: ДУІКТ, 
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4. Турти М.В. Обмежуючі функції нечітких систем управління в 
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УДК 681.5 
ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

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

Вступ. В системах захисту інформації застосовуються різномані-
тні керовані апаратні і програмні засоби. В якості систем управління 
ними найчастіше використовуються нейронні мережі, які формують 
управляючий вплив на основі чітких і нечітких вхідних даних. При 
обробці нечітких даних можна виокремити: 

− задачі опису нечітких даних, які можуть бути вирішені різни-
ми методами побудови функцій належності (ФН) [1, 2], що характери-
зуються особливостями алгоритмів отримання та обробки експертних 
даних і здатні формувати ФН з певними властивостями; 

− задачі визначення методики обробки нечітких даних, вибір 
якої обмежується методиками, здатними обробляти ФН із певними 
властивостями, і вимогами до швидкодії та обсягу використовуваних 
ресурсів, обумовленими специфікою прикладних задач інформаційної 
безпеки [3]; 
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− задачі реалізації засобів обробки нечітких даних, що реалізу-
ють визначені методики і характеризуються різною структурою, скла-
дністю, адаптовністю. Однією з таких задач є задача оптимізації сис-
тем управління засобами захисту інформації, актуальність вирішення 
якої витікає з принципу Беллмана при комплексному підході до прое-
ктування засобів захисту інформації.  

Метою даної роботи є розробка підходу до рішення проблеми 
оптимізації систем управління засобами захисту інформації (СУЗЗІ) 
на основі нейронних мереж. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: визначити вимоги до систем управління засобами захисту ін-
формації; визначити критерії і розробити методику оптимізації СУЗЗІ 
на основі нейронних мереж. 

СУЗЗІ є автоматизованими системами, що передбачають отримання 
висновків щодо об’єктів і процесів систем захисту інформації на основі 
чітких і нечітких вхідних даних. Нейронна мережа являє собою сукуп-
ність окремих нейронів, взаємозв’язаних між собою згідно із топологією 
мережі. Окремі нейрони можуть виконуватися за різними конструктив-
ними схемами, що впливає на загальну топологію нейронної мережі, її 
складність, вартість, здатність до адаптації і навчання тощо. 

В якості критеріїв оптимізації СУЗЗІ можна виділити такі власти-
вості як швидкодія 1z , визначеність виходу системи у просторі станів 
об’єкта керування 2z , зручність налагодження системи 3z , здатність 
до навчання 4z  і адаптації 5z , вартість 6z , обсяг ресурсів, витрачених 
на реалізацію СУЗЗІ { }7 71 72 7 7, , , ,q Qz z z z z=    і задіюваних нею в 

процесі роботи { }8 81 82 8 8, , , ,g Gz z z z z=   , показники якості СУЗЗІ як 

системи управління { }9 91 92 93, ,Z Z Z Z= , де 

{ }1 291 911 912 91 91, , , ,r RZ z z z z=    – показники точності в усталених ре-

жимах, { }2 292 921 922 92 92, , , ,r RZ z z z z=    – показники якості перехідних 

процесів, { }393 931 932 93 93, , , ,r RZ z z z z=    – показники стійкості систе-

ми. Для різних об’єктів управління ці критерії мають різну вагу hv , 
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тому функція мети для задачі оптимізації СУЗЗІ в разі представлення 
значень критеріїв оптимізації бальними оцінками може бути задана у 
вигляді 

 
6 3

97 8 9
7 8 9

1 1 1 1 1
max

3

pRQ G
p

h h q g pt
h q g p tp

vv v vF v z z z z
Q G R= = = = =

= + + + →∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . (1) 

При формуванні функції мети бальні оцінки різних критеріїв зада-
ються з міркувань отримання системи високої якості, тобто, наприклад, 
найбільшій швидкодії відповідає найбільше граничне значення з при-
йнятого діапазону оцінок, а найбільшій вартості – найменше. 

Як приклад розглянемо можливості оптимізації процесу навчання 
НМ. Відомий спосіб навчання нейронів за дельта-правилом або правилом 
Відроу-Хоффа (Widrow-Hoff), згідно з яким на початку навчання ваговим 
коефіцієнтам нейронів надаються малі випадкові значення, наприклад, із 
діапазону [-0,1;…;+0,1] з випадковим призначенням знаків «+» та «-», а 
розрахунки вагових коефіцієнтів виконуються за формулою 
 ( )1 1

new old old
j j E j j jw w y y x w xη η d= + − = + ⋅ ⋅ ,  

де ( )1 1Ey yd = − ;  

1Ey  та 1y  – еталонне та розраховане значення виходу; 
old
jw і new

jw – старе та нове значення вагових коефіцієнтів;  
0 1η =   – коефіцієнт навчання (звичайно приймається рівним 

0,05…0,25). 
В процесі навчання на вхід нейрону подається одна навчальна 

еталонна пара за іншою, в результаті чого вагові коефіцієнти нейронів 
коригуються доти, поки для усіх еталонів похибка у розпізнаванні 
об´єктів не стане менше деякого прийнятого значення [4, 5].  Недолі-
ком даного способу навчання нейрону є ускладнення аналізу багато-
шарових мереж, для яких стає невідомим еталонний навчальний вихід 
для всіх шарів, крім останнього.  

Для розпізнавання образів ряду класів з порядковим номером 
{ }1, 2, ,k K=  , з ознаками об’єктів у вигляді вектора числових вхід-
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них змінних { }1 2, , , , ,j nX x x x x=   , 1,j n=  може застосовуватися 
багатошарова НМ, для навчання якої застосовується  спосіб зворотно-
го розповсюдження похибки (back-propagation) [6]. Перший сенсорний 
шар на вході цієї мережі містить n нейронів (за кількістю ознак) без 
активаційних функцій, які використовуються для розмноження та но-
рмалізації вхідних змінних. Вихідний шар містить К нейронів (за кіль-
кістю класів) з проміжними вирішальними функціями та активацій-
ними функціями нейронів зі значеннями (0…+1) на їх виходах, а про-
міжні шари з проміжними вирішальними функціями та активаційними 
функціями нейронів зі значеннями (0…+1) на їх виходах використо-
вуються як асоціативні шари, у яких кількість нейронів та ваги їх вхо-
дів визначають у процесі навчання. Back-propagation використовує два 
потоки розрахунків в багатошаровій нейронної мережі: пряме просу-
вання вхідного вектора змінних навчальної пари «вхід – вихід» і зво-
ротне просування отриманої похибки розрахунків «вихід-вхід» при 
застосуванні у таких переміщеннях описаного вище дельта-правила. 
Недоліком даного способу навчання багатошарової нейронної мережі 
є складність навчання при коригуванні у нейронів вагових коефіцієн-
тів, можливість зависання програми навчання в разі потрапляння сис-
теми у точку локального оптимуму, невідомість оптимальної структу-
ри мережі, яка коригується у процесі навчання шляхом зміни кількості 
шарів та кількості нейронів в асоціативних шарах на основі компромі-
су за точністю роботи НМ та за часом її навчання.  

Ці способи характеризуються відсутністю зв’язку внутрішньої стру-
ктури НМ із специфікою розв’язку поставленої задач, складністю проце-
дури навчання, в процесі якого необхідно коригувати всі без винятку ва-
гові коефіцієнти нейронів, і  високою вартістю НМ, обумовленою неоп-
тимальністю структури схеми, що пояснюється відсутністю критеріїв 
визначення кількості асоціативних шарів та кількості нейронів в них. 
Зменшити вартість експлуатації НМ можна за рахунок спрощення про-
цедури навчання; вилучення процесу коригування у нейронів вагових 
коефіцієнтів; прозорості отриманого рішення внаслідок визначення логі-
чного призначення і функції кожного нейрону у проміжних асоціативних 
шарах системи; забезпечення можливості самонавчання нейронної мере-
жі шляхом введення нових експериментальних об’єктів навчання. На-
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приклад, в [7] для цього запропоновано кожну j-ту вісь розділити на jα  
фрагментів і у 2-му шарі розташувати нейрони з одним входом і актива-
ційною функцією { }, jj

XP
α

 у вигляді прямокутного сигналу зі значеннями 

«1» у межах фрагменту осі jx  та значеннями «0» у іншому разі та з одним 
виходом, з якого отримують числове значення активаційної функції 

{ }, jj
XP

α
. 3-ій шар складають з нейронів з n входами, до яких з ваговими 

коефіцієнтами «1» вмикають відповідні виходи нейронів 2-го шару. Фра-
гменти, що визначені у другому шарі, утворюють у сукупності для одно-
го нейрону третього шару один відповідний інформаційний модуль, який 
є опуклим багатокутником в n-вимірному просторі. Далі визначають ін-
формаційні модулі, що не відповідають жодному класу, і видаляють з 
НМ відповідні нейрони; інформаційні модулі, що відповідають одному 
класу, і відносять їх до 4-го реагуючого шару; інформаційні модулі, що 
відповідають декільком класам, які дроблять доти, поки кожному класу 
не відповідатиме один нейрон у вихідному шарі.  В результаті на кожно-
му кроці змінюється кількість нейронів у 3-ому шарі та збільшується кі-
лькість нейронів у 2-ому і 4-ому шарі. Такий спосіб навчання придатний 
як для чітких, так і для нечітких систем, дозволяє навчати та перенавчати 
систему у процесі її роботи при зміні функцій системи шляхом введення 
нових навчальних експериментальних даних. Він надає можливість зме-
ншити витрати на обладнання, експлуатацію, налагодження системи за 
рахунок спрощення кінцевої схеми нейронної мережі, використання не-
чітких систем та підвищення точності за рахунок опису складних ділянок 
досліджуваного процесу найменшими фрагментами на осях вхідних 
змінних системи управління. 

Висновки. В даній роботі розроблено підхід до рішення пробле-
ми оптимізації систем управління засобами захисту інформації 
(СУЗЗІ) на основі нейронних мереж визначені вимоги до СУЗЗІ та 
критерії їх оптимізації, доведено, що оптимізація процесу навчання 
НМ дозволяє зменшити витрати на обладнання, експлуатацію, налаго-
дження системи, підвищити її точність. 
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СЕКЦІЯ 2. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА В ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

UDC 004.056.55 
METHOD FOR ALGORITHM TEMPORAL COMPLEXITY 

MEASURING 

Authors: S.S. Danilchenko, student; D.M. Samoilenko, docent, 
National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine  

To create a complex data protection system for network information 
resource in accordance with the regulatory requirements it is necessary to 
implement the concept of Access Manager as a single transition point of all 
requests. There are several different approaches to implementation of Ac-
cess Manager with different reliability as a security parameter. The popular 
opinion is that the highest security quality Access Manager is also the 
slowest one. It impairs the other security quality – "availability".  

Fundamental researches of balance between reliability and availability 
for Access Managers were not carried out previously. To compare different 
algorithm temporal complexities it is necessary to create the method of time 
measuring. 

In accordance with elected object there are following measure prob-
lems: 

a) Short algorithms took a very short worktime. Its measuring is on the 
edge of precision. 

b) Network communications depend from many reasons that could in-
fluence connection time.  

c) For accumulating execution time and averaging influence factors 
algorithm should be repeated several times. It deals with the problem of 
separating the algorithm and codes that perform repeats. 

As a solution for given problems, we propose the next method: 
a) Basic algorithm repeats N1 times. Total time t1 is measured. 
b) Algorithm repeats N1=2N times and spent time is t2. 
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 Секція 2. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності  
 та в інформаційно-телекомунікаційних системах  
 

c) So on we measure t3,4,… using 3N, 4N etc. repeats. 
d) Data obtained processed by linear regression: ti = a+bNi.  
After data analysis coefficient a gives us information about temporal 

complexity of repetition service codes whereas coefficient b is the time of 
basic algorithm work. 

References: 
1. UKRAINE Security Service of Ukraine (2003) Requirements for 

information security of WEB-page from unauthorized access (2.5-010-
2003). Kyiv: SSU 

UDC 004.056 

THE EFFECT OF REPEATED LISTENING EXPERIENCES ON 
THE INTELLIGIBILITY OF SPEECH IN THE FORMANT 

METHOD OF AVALUATION OF SPEECH INFORMATION 
PROTECTION 

Authors: U.I. Kasyanov, lecturer; U.P. Kyselyova, student;  
I.O. Dashkovskyi, student, National University of Shipbuilding, Mykolaiv, 
Ukraine  

Introduction. Recently, criterion of verbal speech intelligibility is 
widely implemented into practice of security evaluation of speech 
information [1]. The advantage in relation to the generally accepted criterion 
of the signal-to-noise ratio is invariance to the type of interference [2]. 

Evaluating the security, howewer, should be taken into account not 
only the impact on the intelligibility of speech of used protection means, 
but also a number of factors that improve the intelligibility of the 
intercepted message. 

The purpose of the work was to determine the impact of repeated 
listening on verbal intelligibility of speech considering this factor in the 
formant method of evaluation the  speech information protection. 

Main part.  
The primary objectives of  the work were defined: 

− analysis of existing methods of intelligibility of speech and 
justification of the choice of the research method; 

− development of  research program; 

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

15 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

− development of a methodology of research of the effect of repeated 
listening of the speech message on the intelligibility of texts; 

− conducting experimental studies of the effect of repeated listening 
on the intelligibility of the language; 

− improvement of the method of evaluating the security of speech 
information by the formant method by introducing correction coefficients 
of verbal intelligibility values at the point of listening. 

Used in certified methods for evaluating the speech information 
protection on the criterion of intelligibility of speech an objective method, 
based on the formant theory of language, does not allow to evaluate the 
impact of repeated listening on the intelligibility of speech. But it is 
possible to include the results of repeated listening to the formant method. 

The aim of the work is to improve the method of the speech 
information protection by the formant method by introducing coefficients 
of correction of the values of verbal intelligibility at the point of listening. 
By incorporating these coefficients into calculations based on the formant 
method, we obtain more refined results given the repeated listening. 

In order to solve this problem, objective methods of determining the 
intelligibility of speech, in particular formant method, are not suitable. 
Therefore, the most universal, considering the factors of effect on the 
intelligibility of the speech, is the method of articulation testing. 

The methodology of research using the articulation test method has 
been developed. It includes: 

− the selection of texts or words, the preparation of audio recordings 
of texts, the noise signal formation, the imposition of noise on audio 
recordings of the text, the selection of auditors; 

− multiple playback of records at different levels of noise, 
auditioning by auditors and recording what they heard; 

− comparison of recorded with the text originals and calculation of 
verbal intelligibility; 

− analysis of the results, determining the dependence of intelligibility 
of speech on the number of auditions. 
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As a result of the research carried out by this methodology, the 
dependence of the average verbal intelligibility on the number of auditions 
for different signal-noise ratios in the case of "white noise" interference and 
the dependence of verbal intelligibility on the signal-noise ratio with 
different number of auditions were obtained. 

By the methodology of N.B. Pokrovsky of the measuring of 
intelligibility is carried out by specially selected and trained articulation 
teams, where persons who do not have speech and hearing defects and who 
possess certain combining abilities, attention and quick reaction are selected. 
The young people aged 18 to 23 are most in line with these requirements 
years (with age there is hearing loss at frequencies above 3000 Hz). If it turns 
out that one of the auditors constantly gives results that are significantly 
different from others, then it should be excluded from the team. The hearing 
threshold for auditors should not differ by more than 5...6 dB. 

The operator dictates the syllables in an equal voice, concisely, at a 
certain rhythm (20 syllables per minute) – 50...100 syllables in one 
appointment, 3...4 hours a day (with breaks 10...15 minutes after each 
hour). The same table does not repeat throughout the day. Several operators 
record the accepted syllables. The number of correctly accepted syllables is 
determined by comparing records with transmitted tables. The results 
obtained by different auditors should not differ by more than 7...10%. 

Measurement of the verbal  intelligibility is carried out only at very 
low percentages of the component of intelligibility, working in noise and in 
special studies. The rate of dictation of words – 10 words per minute. 

The verbal intelligibility of a speech message by each of the auditors is 
defined as the ratio of recognized words to their total number. At the same 
time, recognized words in coherent texts include correctly written words 
and words with minor mistakes that do not change the meaning of a word, 
phrase or text (as determined by an expert). All other words are considered 
unrecognized. The results for all auditors are averaged. 

The audition was attended by 5 auditors stationed at a distance of 2 m 
from the speakers. Before audition, the previous adaptation of auditors to 
noise was carried out within 5...10 minutes. The auditors listened to audio 
recordings of the word table 4 times for each signal/noise ratio, recording 
clear words at each listening. When the noise level changes, the word table 
changes too. 
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As a result of the experiment we received 100 records of 5 tables, which 
were compared with the originals. Words with errors that did not change 
their meanings, on the principle of the worst option security were considered 
to be recognized. The statistical averaging of the results was carried out. 

The language message is audited several times. When listening for the 
first time, it's difficult to understand the words, because of the imposed 
white noise, for the second time, unclear words become more legible, with 
each subsequent listening test is more and  more understandable. 

The processing of the results includes the calculation of the average 
coefficient of the verbal intelligibility of the second, third and fourth 
listening relative to the first. The obtained coefficients are introduced into 
the calculation of the evaluating of the protection of the premises by the 
formant method and the dependence of the average verbal intelligibility on 
the number of auditions at different values of the signal-to-noise ratio is 
constructed. 

Based on the obtained data, the second, third and fourth auditions are 
compared with the first by the formula (1) 

 
 1n nW W W∆ = − , (1) 

 
where n is the number of listening. 

Using calculations of evaluation by the formant method presented in 
[5] and considering the improvement of this method presented in [6], it is 
possible to adjust these calculations by adding the obtained coefficients to 
the results of verbal intelligibility obtained by the formant method by the 
formula (2). It will be sufficient to consider only the relations of fourth 
listening from the first, as it gave the most productive results. 

 
 Wk Wf W= + ∆ , (2) 

 
where Wf  – the verbal intelligibility is obtained by the formant method, 
and W∆  – the coefficient of verbal intelligibility when repeated listening. 
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According to the experiment, a table was created and average values 
of verbal intelligibility were calculated. 

Graph of the comparison of verbal intelligibility found by the formant 
method and fiven therepeated listening are presented in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – Graphs of intelligibility W  of the received formant method and  
adjusted intelligibility of Wk  considering the influence of repeated listening 

 
Thus, repeated listening increases the intelligibility of the speech, with 

the greatest influence on signal-to-noise ratios from -5 to 5 dB. 
The obtained dependencies give an opportunity to take into account 

the influence of repeated listening when evaluating the speech information 
protection by the formant method. 

Conclusions. 
Multiple listening can give rise to verbal intelligibility by 10...20%. 

The greatest increment of intelligibility gives the 2nd and 3rd auditions. 
The greatest effect is observed in the signal-to-noise ratio from -5 to 5 dB. 
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The use of an improved methodology and the results of the conducted 
research will improve the effectiveness of  evaluating the  language 
information protection. 
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UDC 004.056.55 
RELIABILITY ESTIMATION FOR FRACTAL 

AUTHENTICATION SCHEME 

Authors: V.V. Reznichenko, student; D. M. Samoilenko, docent,  
National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine  

In secure authentication schemes different communication protocols 
are used. One of the most perspective protocols is zero-knowledge protocol 
(ZNP) [1]. 
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In such protocols in the communication channel transmits no 
information about the secret knowledge even in ciphered form. So, attacker 
has no possibilities for secret knowledge restoration by analysis of any 
number of transmitted packs. 

The most popular zero-knowledge protocols use mathematically 
complex problems without known simple solution for inverse calculation. 
Complexity are usually derived from problem of graph isomorphism 
(Hamiltonian cycle in large graphs) or discrete log problem (in a given 
group). From the other side, the obscurity case a weakness of protocols – 
discovering solution of the problem impairs the secrecy of protocol. 

One of the objects that combine aforementioned properties is a 
complex fractal set (FS). In work [2] FS is defined to be a set of complex 
points X0 for which converges the iterative sequence 

 

 1
N

k kX X C+ = + , (1) 
 

where C – complex constant (consists of two real numbers – real and imag-
inary parts), N – the power of sequence. 

For the better presentation FS points could be placed on a Cartesian 
plane (means complex plane) forming fractal set image. 

The idea of authentication with zero-knowledge is similar to the 
distant knowledge diagnostic problem. So in authentication schemes could 
be used some ideas adopted form this problem. 

Proposed in work [3] method of distant knowledge diagnostics is 
focused on edge definition problem in semantic space. For the 
authentication problem the method could be easily changed with a 
procedure of full-space tracing defining the edge of intersected sets. In pre-
sent work, we test the scheme for authentication errors where values of C 
components differ in client and server. 

In Tab.1 shown the results for authentication error count in 1000 cli-
ent-server requests. The results are average values of authentication re-
quests where real or imaginary part of C were changed for 0.01 or 0.001 
both decrease and increase cases. 

As we can see from Tab.1 initial values for C and N could improve au-
thentication reliability. For the better results aforementioned values should 
be taken from the edge of Mandelbrot set [3]. 
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Tab.1. Authentication error count in 1000 client-server requests 

С N ΔRe or ΔIm 
0.01 0.001 

(0,24; 0,50) 2 24 3-4 
(0,59; 0,42) 3 75 23 
(0,61; 0,45) 4 73 20 
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HYPERTEXT PARAMETERS PROTECTION 
TRANSFORMATION 

Authors: O.E. Sivko, student; D.M. Samoilenko, docent, National  
University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine  

Modern tends of IT systems evolution are to fill all spheres of human 
life. In some cases it dealt with interconnection of formally unrelated 
systems. Most of all, for connection and data transfer the HTTP protocol is 
used. Due to its oldness many modern problems find no simple solutions [1].  

Moreover, for a small data units like password or birthdate there are no 
necessity for complex ciphering. Follow Shannon’s principles of secure 
communication we could easy use crypto “salt” with entropy not less than 
whole data.  

This article is for develop a ciphering with feedback algorithm which 
operates with symbols directly (not with its codes) designed for small data 
units transfer via HTTP protocol especially for GET method. 

In work [2] an idea for such ciphering was proposed.  
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We propose a schema, similar (in idea) to DES algorithm: A) initial 
permutation; B) password appliance; C) final permutation. Permutation 
tables from DES standard could be used for 64-symbol blocks. 

The base of the method is involute transform in symbol set (alphabet). 
Practical realization of data ciphering will be shown using PHP language as 
a popular tool for HTTP communications.  

Password appliance is produced in cipher-feedback mode. Since data 
block was expanded with “salt” it is not necessary to provide other non-
linear transformations. Cipher-feedback means that after password symbols 
finishing, previous symbols of cipher are used as password: 

 
$pass="password"; 
$plen = strlen($pass); 
$ciph = ""; 
for($i=0;$i<32;$i++) {  
$t = $perm[$i]; 
     $p = ($i<$plen)?$pass[$i]:$ciph[$i-$plen];//password or cipher 
     $ciph.=$alph[$mod-($sno[$t]+$sno[$p])%$mod-1]; } 
 
For ciphering algorithm testing, first, produce many ciphers for the 

same initial text and password. Second, repeat the test for the data consists 
of the same symbols. 

 
Table 1 Algorithm tests 
text: _secure_text 
password: p text: ____________________ (20_) 
password: p 
YHb9bFS08mc9eG5ROpTgfx5R1zV9_r3_ 
6Opr5yEQetqr8zRxWjgrmHHEvbbyJRTm 
jtqTQTDot0rTT4Q7_dbbWDXN9n9s8G1A 
SDvghJy12iwgkKLIIe0azQZGh74k2Raw 
mbfYN_OjwSgYQa12c6e2IRO4cqf0ZxF8

 TxaZ0PancxaZ0PancxaZ0Panc_0IZGYu 
ePNgNxz6zPNgNxz6zPNgNxz6zkDOzFIq 
ituGJTSGDtuGJTSGDtuGJTSGDngDrPDF 
Nf3Ve7jr8f3Ve7jr8f3Ve7jr80EA6RiJ 
eKDdNCJ9zKDdNCJ9zKDdNCJ9zosSJMHc 
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Monospace font in Tab.1 allows better visual analysis of cipher: there 
are no vertical lines with the same symbol (analogue for fixed bits). 
Therefore, in practice algorithm shows appropriate results. 

Due to involute transform and mutually inverse permutations, 
deciphering algorithm is the same to ciphering, but cipher should be used 
instead of initial data. In deciphered result first symbol order (in alphabet) 
tells us how much symbols are informative. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ РОБОЧОГО МІСЦЯ У 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 

Автор: О.О. Гайша, к.т.н., доцент; В.Ю. Стучинська, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Тестування є важливим процесом, що може замінити звичні ме-
тоди контролю знань, такі як розв’язування комплексних задач чи 
прикладів, і може використовуватися з різними цілями, починаючи від 
самоконтролю, і закінчуючи вихідним підсумковим контролем знань.  

Виконання тестування саме у комп’ютерній формі є логічним 
кроком на шляху впровадження комп’ютерних інформаційних техно-
логій у повсякденну роботу сучасного ВНЗ. Інформатизація освіти є 
надактуальним питанням, що дозволяє багато у чому покращити ро-
боту вузів та вирішити застарілі, досить неприємні проблеми (як от 
необ’єктивна оцінка знань студентів, прояви корупції, великий обсяг 
майже неоплачуваної роботи у викладача під час сесії, і т.п.). 
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Враховуючи усі плюси комп’ютерного тестування, вважаємо цю 
технологію дуже перспективною і такою, що обов’язково підлягатиме 
впровадженню рано чи пізно у кожному ВНЗ. Однак, як і у будь-якого 
нововведення, тут присутня низка труднощів, починаючи від необхід-
ності наявності комп’ютерного класу (тобто апаратної частини систе-
ми, hardware), до необхідності розробки чи адаптації відповідного 
програмного забезпечення (software). Певний перелік питань виникає і 
до спеціалістів із захисту інформації, зокрема, захисту підлягають: 

− база даних із питаннями (для унеможливлення їх попереднього 
розв’язування); 

− база даних із правильними відповідями, яка може бути інтег-
рована з попередньою, а може і зберігатися окремо (це необхідно для 
унеможливлення прямого введення номерів правильних відповідей); 

− інформаційно-комунікаційне середовище, а саме канал пере-
дачі даних, що виникає під час тестування, якщо воно виконується 
віддалено (стандартний і найбільш обґрунтований варіант); 

− комп’ютер-сервер (адже, наприклад, при реалізації загроз його 
фізичній безпеці порушується доступність інформації; при вірусній 
атаці порушується цілісність даних, і т.д.); 

− комп’ютер-клієнт, працюючи на якому, людина проходить са-
ме тестування. 

Останній об’єкт захисту розглянемо тут докладніше.  
В першу чергу захисту підлягає номер правильної відповіді на 

питання, що є активним у даний момент часу. Якщо тестування ве-
деться у віддаленому режимі, то номер правильної відповіді взагалі 
краще не передавати на сторону клієнта, а лише після відповіді наді-
слати результат у форматі «вірно/не вірно», а також, можливо, неве-
ликий пояснювальний коментар, якщо відповідь була надана невірно. 
Отже, нейтралізувати дану загрозу можна правильною організацією 
взаємодії (протоколом) клієнтської та серверної частин програмного 
комплексу, призначеного для проведення тестування. 

Очевидною є необхідність фізичного захисту автоматизованого 
робочого місця (АРМ), на якому ведеться сам процес тестування сту-
дента. При нехтуванні цією вимогою можливі як загрози цілісності та 
доступності даних, так і їхній секретності. Так, можливим є варіант 
проходження тесту лише частково, після чого, наприклад, аварійно 
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вимикається живлення комп’ютера-клієнта: при цьому у базі даних з 
результатами тестувань, що розміщена на комп’ютері-сервері, буде 
наявним неповний запис, тобто реалізується загроза цілісності даних. 
Також, малоймовірний, але принципово можливий варіант, що сту-
дент надав усі правильні відповіді і намагався перейти до екрану з ре-
зультатами, а саме у цей час відбулася втрата доступу до системи (на-
приклад, через згадане вище вимкнення живлення клієнта, чи пору-
шення каналу зв’язку, і т.п.). Відповідно реалізується загроза доступ-
ності, бо людина не може отримати доступу до санкціонованої і вкрай 
важливої для неї інформації. Найбільш ймовірною загрозою для АРМ 
на комп’ютері-клієнті є загроза секретності, адже, за умови проведен-
ня тестування у звичайному комп’ютерному класі, дуже легко підгле-
діти, яку відповідь надає людина на сусідньому комп’ютері на окрес-
лене питання. Щоб протидіяти цій загрозі, можна, по-перше, рандомі-
зувати видачу питань та номерів варіантів відповідей до них. Цей під-
хід можливий лише коли немає логічної залежності між окремими пи-
таннями, наприклад, коли вони усі відособлені і задаються по одній і 
тій самій темі (аби не було багатократних стрибків між темами туди-
сюди). Також можливим є територіальне рознесення осіб, що тесту-
ються: щоправда, це можливо лише за умови досить великої площі у 
комп’ютерному класі, що майже завжди не відповідає дійсності. Ще 
одним способом є певне відмежування одного АРМ від сусіднього 
якимись перегородками, наприклад, фанерними щитами, і т.п. (тобто 
стінками, що легко монтуються). 

Отже, у робота окреслено загрози, що виникають на АРМ на клі-
єнтському комп’ютері у системі автоматизованого комп’ютерного те-
стування, а також наводяться шляхи по боротьбі із ними. 
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УДК 004.056.5: 534.[78: 83] 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЧАСТОТНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ 
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЗНИЖЕННЯМ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ  

В АКУСТИЧНОМУ КАНАЛІ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ 

Автори: Ю.І. Касьянов, ст. викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна; 
В.М. Коханевич, магістрант, Jiangsu University of Science and 
Technology, Китай 

Вступ. Останнім часом у провідних державах світу в практику 
оцінювання захищеності мовної інформації впроваджується критерій 
розбірливості мови у точках можливого знімання інформації та розро-
блено відповідні методики [1, 2]. Це обумовлено тим, що розбірли-
вість мови є первинною мірою зрозумілості отриманого мовного спо-
віщення [3] і, крім того, даний критерій є інваріантним до виду завад, 
створюваних засобами активного захисту мовної інформації [4]. 

Оскільки звукоізоляція виділених приміщень є основним пасивним 
методом захисту мовної інформації від витоку прямим акустичним ка-
налом, то бажано знати, на скільки звукоізоляційні конструкції будуть 
знижувати розбірливість мови у точках можливого знімання інформації 
зловмисником, в томі числі і в залежності від частотного діапазону.  

Проблемі оцінювання ефективності звукоізоляційних конструкцій 
присвячено ряд публікацій [5 – 7], де розглядається зв'язок звукоізо-
ляції з розбірливістю мови. 

Мета даної роботи полягає в визначенні зв’язку між частотними 
характеристиками звукоізоляції та зниженням розбірливості мови в 
акустичному каналі витоку інформації, а також розробці методики 
розрахунку частотних характеристик звукоізоляційних матеріалів за 
критерієм розбірливості мови. 

Основна частина. В процесі виконання роботи було розроблено 
дві методики. 

Перша методика оцінювання зниження розбірливості мови звуко-
ізоляційною конструкцією базується на інструментально-
розрахунковій методиці оцінки захищеності мовної інформації [1], що 
використовує формантний метод визначення розбірливості мови. 
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Розроблена методика була апробована шляхом розрахунку втрат 
розбірливості мови при проходженні мовного сигналу з інтегральним 
рівнем 70 дБ через дверну конструкцію. В якості шумової завади було 
взято фоновий шум з відомою частотною характеристикою. 

На основі рівнів мовного сигналу в октавних смугах та частотної ха-
рактеристики звукоізоляції за стандартною методикою розраховані рівні 
небезпечного сигналу в контрольній точці (рис. 1). Цифри по осі абсцис 
(0…6) відповідають середньогеометричним частотам відповідних октав-
них смуг мовного діапазону (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц) 
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Рисунок 1 – Рівень сигналу в КТ, розрахований за звукоізоляцією  
конструкції: Lp – тестовий сигнал, Q – частотна характеристика  

огороджувальної конструкції, Lc – рівень сигналу в КТ 
 
Було визначено відношення сигнал/шум в точці прийому та роз-

раховано розбірливість формант в октавних смугах Аі (спектральний 
індекс артикуляції) за інструментально-розрахунковою методикою з 
урахуванням уточнень, наведених в [7]. 

За розробленою методикою визначаються відносні втрати формант 
у октавних смугах (зниження спектрального індексу артикуляції). 
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Отримані залежності відносних втрат формант в октавних смугах 
приведені на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Частотні залежності розбірливості формант (Ai),  
ймовірності появи формант (Аmі), ймовірності сприйняття  

формант (Рі) та абсолютних (∆Ai) і відносних (δAi) втрат формант  
у октавних смугах 

 
Друга методика оцінювання зниження розбірливості мови звукоі-

золяційною конструкцією базується на визначенні індексу звукоізоля-
ції огороджувальної конструкції за [8], та подальшому розрахунку ін-
тегрального рівня сигналу в контрольній точці за тестовим сигналом 
та індексом звукоізоляції. 

Далі було отримано аналітичну залежність, за якою розраховуєть-
ся коефіцієнт звукоізоляції на основі інтегральних рівнів сигналу і 
шуму в контрольній точці: 
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де Kp – коефіцієнт звукоізоляції;Lc – рівень небезпечного сигналу в 
контрольній точці; Lш – рівень шуму. 

На основі кореляційного аналізу [9] за коефіцієнтом звукоізоляції 
визначається словесна розбірливість мови. 

Аналіз результатів показує, що: 
− погрішність між словесною розбірливості мови при розрахун-

ках за розробленими методиками дуже малий і становить менше 1%; 
− в області низьких частот маємо найбільші відносні втрати фо-

рмант. Це можна пояснити малою ймовірністю появи формант на цих 
частотах; 

− на частотах 1 – 4 кГц відносна втрата формант є найменшою, 
ймовірно через те, що тут знаходиться основна доля формант і рівень 
звукоізоляції виявляється недостатнім для їх втрати. 

Висновки. Контрольні розрахунки довели, що обидві методики 
працездатні і можуть використовуватися для оцінювання захищеності 
мовної інформації та оцінювання ефективності звукоізоляції щодо за-
безпечення необхідного рівня захисту. 
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УДК 004.056.5: 534.781 
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРУ ДОВГОТРИВАЛОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МОВНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ФОРМАНТНИМ МЕТОДОМ 

Автори: Ю.І. Касьянов, ст. викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна; 
О.О. Трофимчук, магістрант, Jiangsu University of Science and 
Technology, Китай 

Вступ. Невід'ємними  задачами в процесі розробки та впроваджен-
ня заходів технічного захисту мовної інформації є оцінювання ефектив-
ності використовуваних засобів захисту та ступеня захищеності.  

При оцінюванні захищеності мовної інформації від витоку акус-
тичним каналом загальноприйнятим (в тому числі в Україні) критері-
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єм наразі є відповідність відношення сигнал/шум, виміряного у конт-
рольних точках, значенням, встановленим нормативними документа-
ми. Однак, критерій відношення сигнал/шум при оцінюванні захище-
ності мовної інформації є неоднозначним щодо сприйняття інформації 
зловмисником при різних видах акустичних завад, що доведено дослі-
дженнями, описаними в [1 – 4]. 

У зв'язку з цим, в ряді зарубіжних країн в практику оцінювання 
захищеності мовної інформації введено критерій розбірливості мови, 
який є первинною мірою зрозумілості отриманої мовної інформації та 
інваріантний до виду використаних акустичних завад, що дозволить 
знизити рівень шуму у виділеному приміщенні при використанні ефе-
ктивних генераторів мовоподібних завад [5]. Створено сертифіковані 
методики оцінки захищеності мовної інформації за критерієм словес-
ної розбірливості мови, в яких використано формантний метод визна-
чення розбірливості [1, 6].  

Звичайно, що визначення розбірливості потребує урахування ха-
рактеристик та особливостей тієї чи іншої мови. Зокрема, у формант-
ному методі використовується спектр довготривалої мови та розподіл 
формант за частотою. 

Метою даної роботи є отримання усередненого спектру довгот-
ривалої української мови для використання в формантному методі при 
оцінюванні захищеності мовної інформації. 

Основна частина. Для проведення експерименту програмою ZD 
Soft Screen Recorder були сформовані аудіофайли фрагментів зачита-
ного тексту з телевізійних новин українською мовою. В якості мовно-
го матеріалу використовуються політичні та наукові тексти. Підбира-
лись мовні фрагменти, які прочитувались рівним голосом, щоб ви-
ключити вплив емоційного фактору на спектральні характеристики в 
результаті форсування мови. Загальна кількість дикторів – десять осіб, 
з яких п’ять чоловіків та п’ять жінок.  

Данні файли зчитувались програмою Sound Forge Pro. Довжина 
звукової доріжки 15 секунд (рис. 1).  
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Рисунок 1– Звукова доріжка сигналу української мови довжиною  

15 секунд в програмі Sound Forge Pro 
 
Вимірювання проводяться в наступному порядку: 

−  підготовлений аудіо запис довжиною в 15 секунд подається в 
програмне забезпечення Sound Forge Pro;  

− за допомогою влаштованого спектрального аналізатора про-
грами Sound Forge Pro визначаються нормалізовані спектри мовного 
сигналу жінок та чоловіків; 

− отримані спектри довготривалої української мови чоловіків і 
жінок порівнюються; 

− проводиться усереднення спектральних характеристик. 
На рис. 2 та 3 представлено отримані спектри довготривалої україн-

ської мови для жіночих та чоловічих голосів та відповідні усереднені 
спектри. Усереднені спектри виділено жирною лінією. Найбільший роз-
кид спектральних характеристик спостерігається у високочастотній обла-
сті спектру, особливо у жінок. Це можна пояснити все ж певним впливом 
емоційного фактору та зменшенням кількості формант в даній області. 

На рис. 4 показано узагальнений спектр довготривалої українсь-
кої мови. 
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Рисунок 2 – Спектри довготривалої української мови жіночих голосів 

 

 
Рисунок 3 – Спектри довготривалої української мови чоловічих голосів 

 
Висновки. Використання формантного методу для оцінювання за-

хищеності мовної інформації за критерієм словесної розбірливості мови 
повинно враховувати особливості спектральних характеристик мови спі-
лкування. Використання отриманого узагальненого спектру довготрива-
лої української мови дозволить підвищити точність оцінювання. 
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Рисунок 4 – Узагальнений спектр довготривалої української мови 

 
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. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. Мо-
нография / Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. – Киев: 
Имэкс-ЛТД, 2008. – 420 с. 

3. Рева И. Л. Усовершенствованная методика оценки защищен-
ности речевой информации от утечки по техническим каналам: дис. 
канд. техн. наук / И. Л. Рева; науч. рук. В. А. Трушин. – Новосибирск: 
Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, 2012. – 130 с. 

4. Касьянов Ю.І. Задача оцінки ефективності використання гене-
раторів реальних мовоподібних завад / Ю.І. Касьянов, С.М. Нужний // 
Захист інформації і безпека інформаційних систем: Матеріали 5-ої мі-
жнародної науково-технічної конференції. – Львів: НУ "Львівська по-
літехніка", 2016. – С.136 – 137. 

5. Касьянов Ю.І.  Щодо критеріїв оцінювання захищеності мов-
ної інформації / Ю.І.Касьянов, С.М. Нужний // Сучасні проблеми ін-
формаційної безпеки на транспорті: Матеріали VІ всеукраїнської нау-
ково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 
2016. – С. 22 – 28. 

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

35 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

6. Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи / 
Н.Б. Покровский. – М.: Гос. изд-во литературы по вопросам связи и 
радио, 1962. – 392 с. 

УДК 004.056.55 
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ ЗАХИСНОГО СКЛА НА ПАРАМЕТРИ 

СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Автори: В.Л. Ключко, студентка; Д.М. Самойленко, к.ф.-м.н., 

доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Захисне скло відеосистеми спостереження (ВСС) упереджує 
вплив пилу, бруду та природних явищ на об’єктив відеореєстратора. 
При цьому сама наявність скла може внести суттєві корективи у опти-
чні параметри ВСС і повинна враховуватись при проектуванні. 

Оптичний тракт ВСС зображено на рис. 1 і являє собою послідов-
не проходження трьох середовищ з різними оптичними параметрами: 
повітряного проміжку товщиною d1, що відповідає відстані від апер-
турної точки об’єктива відеокамери до захисного скла, та показником 
заломлення n1; захисного скла, що розглядається як плоско-
паралельна пластина (ППП) товщиною d2, з показником заломлення 
n2; зовнішнього середовища n3. Зовнішнє середовище може бути як 
повітрям, так і водою, за умови підводного спостереження. 

На рис. 1 також зображено хід граничного променя, який формує 
поле зору ВС як фігуру обертання граничного променя відносно опти-
чної осі ОО1. 

Вплив захисного скла на оптичні параметри ВС буде полягати у 
наступному: 

1. Зміні граничного апертурного кута (кута зору) ВСС на виході з 
ϕ1 на ϕ3 (якщо n3> n2, то кут зору зменшується);  

2. Зміні з r1 на r3 радіуса плями поля зору на виході променя з 
ППП, яким буде визначатись мінімально допустимий діаметр скла ге-
рметичного міцного корпусу, що забезпечує повне поле зору (у будь-
якому разі убік зменшення); 
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Рис. 1. Оптичний тракт ВС та хід граничного променя 

 
3. Зміні з d1 на d1

* положення апертурної площини ВСС, що спо-
стерігається з зовні, причому зазначене зміщення може залежати від 
кута надходження ϕ1. Це погіршує фокусування ВСС, а також до роз-
миття картинки кадру в залежності від віддаленості до центра. 

Зазначені фактори можуть вплинути як на якість одержаного зо-
браження, так і на помилки прийняття рішення за умови автоматично-
го спостереження. Це обумовлює актуальність додаткових досліджень 
для реальних ВСС 
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УДК 004.732.056 
ТЕХНОЛОГІЯ SOFT TEMPEST ЯК ПРИХОВАНИЙ МЕТОД 

ШТУЧНОГО ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАТИВНИХ ПОБІЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ  

Автори: Л.П. Крючкова, д.т.н., доцент; Т.Ю. Калініченко, 
магістрант, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна  

В наш час тема захисту інформації дуже актуальна, тому що ін-
формаційна сфера грає все зростаючу роль у забезпеченні безпеки всіх 
сфер життєдіяльності суспільства. Захист інформації перетворюється 
сьогодні на одну з найактуальніших задач внаслідок надзвичайно ши-
рокого розповсюдження як власне різноманітних систем обробки ін-
формації, так і розширення локальних та глобальних комп’ютерних 
мереж, якими передаються величезні об’єми інформації державного, 
військового, комерційного, приватного характеру, власники якої часто 
були б категорично проти ознайомлення з нею сторонніх осіб.  

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, орга-
нізаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 
цілісність інформації та належний порядок доступу до неї [1]. 

Джерелами утворення технічних каналів витоку інформації є фі-
зичні перетворювачі. Будь-який електронний елемент при певних 
умовах може стати джерелом утворення каналу витоку інформації. 
Одним з найбільш небезпечних каналів витоку інформації в інформа-
ційних системах є побічне електромагнітне випромінювання і наве-
дення (ПЕМВН), що створюється технічними засобами, наприклад, 
персональні електронні обчислювальні машини (ПЕОМ) та лінії зв'яз-
ку. Декодуючи ці випромінювання, можна отримати відомості про 
інформацію, що обробляється в даному технічному засобі. 

По каналу ПЕМВН може бути перехоплено не більше 1 – 2% да-
них, що зберігаються і обробляються на ПЕОМ та інших технічних 
засобах передачі інформації (ТЗПІ) [2]. 

Побічні електромагнітні випромінювання, які генеруються елект-
ронними пристроями, обумовлені протіканням струмів в їх електрич-
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них колах. Спектр ПЕМВН цифрового електронного обладнання являє 
собою сукупність складових гармонік в деякому діапазоні частот. Час-
тотний діапазон побічних електромагнітних випромінювань знахо-
диться в межах від одиниць кГц до 1 – 5 ГГц і визначається тактовою 
частотою використовуваного засобу обробки інформації [3]. 

Практично в кожному цифровому пристрої існують електричні 
кола, що виконують допоміжні функції, якими не передають сигнали, 
що містять закриту інформацію. Випромінювання, породжувані проті-
канням струмів в таких колах, безпечні в сенсі витоку інформації. Для 
таких випромінювань цілком підходить термін – неінформативні ви-
промінювання (неінформативні ПЕМВН). З точки зору захисту інфо-
рмації, неінформативні випромінювання можуть бути дуже корисни-
ми, з'являючись, в разі збігу діапазону частот, у вигляді завади прийо-
му інформативних персональних електроних обчислювальних машин. 

Найбільш небезпечними пристроями обчислювальної техніки, з 
точки зору витоку інформації по ПЕМВН, є монітори ПЕОМ, клавіа-
тура, принтери, провідні лінії зв'язку. Саме з цих пристроїв найлегше 
отримати інформацію через штучне виникнення електромагнітних ви-
промінювань завдяки програмам-закладкам. Програма шукає необхід-
ну інформацію на диску і шляхом звернення до різних пристроїв ком-
п'ютера викликає появу побічних випромінювань. Така технологія 
отримала назву Soft Tempest (Transient Electromagnetic Pulse Emanation 
Standard – «м’який» ПЕМВН) – технологія прихованої передачі даних 
по каналу побічних електромагнітних випромінювань за допомогою 
програмних засобів, яка за своєю суттю є різновидом комп'ютерної 
стеганографії, тобто методу прихованої передачі корисного повідом-
лення в нешкідливих відео, аудіо, графічних і текстових файлах. 

Методи комп'ютерної стеганографії в даний час добре розроблені 
і широко застосовуються на практиці. [4,5] Особливістю технології 
Soft Tempest є використання для передачі даних каналу ПЕМВН, що 
значно ускладнює виявлення самого факту несанкціонованої передачі 
порівняно з традиційною комп'ютерною стеганографією. Дійсно, якщо 
для запобігання несанкціонованої передачі даних по локальній мережі 
або мережі Інтернет існують апаратні і програмні засоби (FireWall, 
Proxy server і т.п.), то засобів для виявлення прихованої передачі да-
них по ПЕМВН немає, а виявити таке випромінювання в загальному 
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широкосмуговому спектрі (більше 1000 МГц) паразитних випроміню-
вань ПК без знання параметрів корисного сигналу досить проблема-
тично. Основна небезпека технології передачі конфіденційної інфор-
мації з використанням ПЕМВН полягає в приховості роботи програ-
ми-вірусу. Така програма на відміну від більшості вірусів не псує дані, 
не порушує роботу ПК, не виробляє несанкціоновану розсилку по ме-
режі, а значить, тривалий час не виявляється користувачем та адмініс-
тратором мережі. Тому, якщо віруси, що використовують Інтернет для 
передачі даних, проявляють себе практично миттєво і на них швидко 
знаходиться протидія у вигляді антивірусних програм, то програми, 
що використовують побічні випромінювання електронного обладнан-
ня для передачі даних, можуть працювати роками не даючи про себе 
знати. В даний час технологія Soft Tempest включає в себе не тільки 
способи розвідки, але й програмні способи протидії розвідці, зокрема 
використання спеціальних TEMPEST-шрифтів, що мінімізують висо-
кочастотні випромінювання. 

Вигідна особливість для зловмисника від природних ПЕМВН по-
лягає у наступному: при звичайному ПЕМВН ймовірний зловмисник 
перехоплює великий потік інформації, мала частка якого становить 
інтерес, наприклад при перехопленні ПЕМВН монітора інтерес пред-
ставляє перш за все не саме зображення екрану, а текстова інформа-
ція, що має конфіденційний характер. При використанні ж Soft 
Tempest зловмисник отримує інформацію, що представляє безпосере-
дній інтерес. Так само дозволяє використовувати найбільш потужне 
джерело випромінювання, тим самим збільшуючи корисний сигнал. 

Висновки 
Виявити витік інформації через дію втручання Soft Tempest є 

складним завданням, оскільки зміна роботи технічного засобу буде 
навряд чи помічена користувачем. Тому способи захисту від витоку 
інформації даним каналом залишаються такими ж, як і для звичайних 
TEMPEST – генератори шуму і екранування. Так само можливе усу-
нення таких програм за допомогою оновлення програмного забезпе-
чення, частково з допомогою антивірусів, при створенні відповідних 
сигнатур погроз. 
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Розробка, застосування програмного забезпечення використовує 
TEMPEST в якості носія інформації, є актуальною і небезпечною за-
грозою безпеці інформації, так як на даний момент не існує систем 
захисту, що контролюють витік за рахунок Soft Tempest. 

Список літератури: 
1. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 1992. – №48. – Ст. 650 (Вводиться в дію Постановою 
BP від 02.10.92 №2658-12 // ВВР. – 1992. – №48. – Ст. 651. 

2. Wim van Eck, I. Neessen and P. Rijsdijk. On the electromag-fields 
generated by video display units // Proc. symp. EMC. Zurich, March 1985. 

3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и сред-
ства защиты информации / Под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2010. – 
Том I. Несанкционированное получение информации. – 464 с. 

4. Хорошко В.О.,а Азаров О.Д., Шелест М.Є., Яремчук Ю.Є. Ос-
нови комп’ютерної стеганографії : Навч. посіб. для студентів і аспіра-
нтів. — Вінниця: ВДТУ, 2003 

5. N.F. Johnson, S. Jajodia, Steganalysis: The Investigation of Hidden 
Information, IEEE Information Technology Conference, Syracuse, New 
York, USA, Sept. 1st-3rd. 1998. 

УДК 621.391 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ  
В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗАВАД 

Автори: Л.П. Крючкова, д.т.н., доцент; Д.О. Тарасенко,  
аспірант, Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна  

Володіння матеріальними засобами та інформацією є основою 
будь-якої людської діяльності, причому останнім часом володіння ін-
формацією стає вирішальним фактором успіху. Сучасні системи ра-
діозв'язку вирішують велику кількість завдань і використовують при 
цьому для передачі інформації безліч сигнальних форматів з різними 
енергетичними і спектральними параметрами. Застосування конкрет-
ного сигнального формату визначається відповідністю цих параметрів 
умовам, в яких відбувається передача і приймання інформації. До та-
ких умов відносяться як характеристики використовуваних радіокана-
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лів, що регламентуються міжнародними і державними стандартами,  
так і можливі навмисні і ненавмисні порушення цих стандартів і ви-
мог, які призводять до виникнення різного роду спотворень і завад та 
погіршення якості функціонування радіосистем. 

Більшість радіотехнічних систем працює в складній електромаг-
нітній обстановці. Поряд з атмосферними і індустріальними завадами 
є велика кількість внутрішньосистемних завад, що визначаються хара-
ктеристиками каналів і умовами поширення радіохвиль, а також взає-
мних міжсистемних завад, створюваних сторонніми радіозасобами. 
Крім того, в деяких радіоканалах можлива наявність навмисно ство-
рених завад, призначенням яких є придушення або зниження ефектив-
ності діючої радіолінії. 

У зв'язку з цим однією з найважливіших проблем, що стоять пе-
ред розробниками нових радіосистем, є оптимізація виду і параметрів 
використовуваних сигналів з урахуванням цих умов, що багато в чому 
зумовлює рівень ефективності функціонування самої радіосистеми і 
ступінь її негативного впливу на сторонні радіозасоби. Іншою важли-
вою проблемою є забезпечення захисту радіосистем від такого роду 
завад шляхом розробки і створення пристроїв, здатних послабити або 
повністю усунути їх вплив на якість приймання інформації. 

Враховуючи викладене, актуальним завданням є розробка науко-
во-обґрунтованих методів і технічних рішень для систем зв’язку, зда-
тних забезпечити завадостійке приймання дискретної інформації в 
умовах інтенсивного впливу зовнішніх завад, та форм і способів упе-
реджувальної протидії впливам різних дестабілізуючих і деструктив-
них чинників з боку навколишнього середовища як ненавмисного, так 
і навмисного характеру. 
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УДК 004.934.2: 534.442.6 
ОБ’ЄКТИВОВАНА МЕТОДИКА 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 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та широке засто-
сування комп’ютерних (мережевих) технологій суттєво збільшив ри-
зики витоку інформації по відповідним каналам. Однак, не зважаючи 
на такі зміни, канали витоку мовної інформації зостаються одними з 
найбільш вагомих джерел доступу до конфіденційної інформації. До 
найбільш задіяних з таких каналів відносяться перехоплення повідом-
лень в телекомунікаційних мережах (як дротові так і бездротові мере-
жі) та використання беззахідних методик (спрямовані і лазерні мікро-
фони, віброакустичні стетоскопи та інші). Особливе значення витоку 
мовної інформації для України та світової спільноти показують остан-
ні події – перехоплення телефонних розмов та несанкціонований запис 
конфіденційних перемов видатних політичних діячів, в тому числі ке-
рівників держав, та військовослужбовців від МВС України, Генераль-
ного штабу ЗСУ, штабу АТО і до окремих бійців в зоні АТО. 

Найбільш ефективним методом протидії витоку акустичної (мов-
ної) інформації в наш час є використання активних методів зашум-
лення. Їх основою є генератори завади. До недавнішнього часу вони 
будувались на основі генераторів «білого шуму» та/чи його модифіка-
цій – т.з. «колорових шумів». Однак розвиток спеціалізованих напря-
мків аналізу складних сигналів та принципів формування мовних сиг-
налів дозволили створити методики, які дозволяють проводити очи-
щення фонограм сигналів від такого типу шумів. 

Як заміну для генераторів «білого шуму», в наш час, передові ви-
робники спеціалізованої апаратури запропонували генератори, які 
отримали додаткову функцію – «мовний хор» або як його називають в 
літературі «гомін (галас) натовпу». Головною перевагою таких гене-
раторів є використання реальної людської мови. Це призводить до по-
яви зв’язаних частотних спектрів при формуванні мовних формант, 
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які є основою при створенні гомону натовпу. Для збільшення рівня 
захищеності мовної інформації в деяких моделях VIP класу є можли-
вість модифікувати (доповнювати) типовий мовний хор акустичною 
фонограмою дикторів, які знаходяться в контрольованій зоні. 

Аналіз алгоритмів роботи генераторів «мовний хор» та пристроїв 
зашумлення на їх основі показує, що рівень захищеності мовної інфо-
рмації від несанкціонованого доступу значно збільшується. Однак і 
такі пристрої мають ряд системних недоліків. До основних з них не-
обхідно віднести обмеженість довжини коду формування завади (тоб-
то він є псевдо випадковим) та можливість проведення зловмисником 
фільтрації несанкціонованих фонограм методами виявлення нетипо-
вих фонем. Безумовно, такий аналіз можливий тільки при наявності у 
зловмисника значного об’єму первинних записів, що суттєво обмежує 
його можливості. 

Мета даної роботи полягає в вирішенні наукової проблеми: за-
безпечення захисту мовної інформації на об’єктах інформаційної дія-
льності України на основі розробки об’єктивованої методики визна-
чення оцінки ступеню захищеності мовної інформації на межі контро-
льованої зони за критерієм розбірливості мови, основаного на визна-
ченню коефіцієнта деструктивних змін фонемної структури тест-
сигналу, та використання в системі постановки активних завад генера-
тора мовоподібного сигналу скремблерного типу 

Основний зміст 
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: 

1) організаційних заходів; 
2) організаційно–технічних заходів (використання системи звуко-

ізоляції); 
3) технічних заходів (використання пристроїв постановки актив-

них завад).  
Вони мають ряд суттєвих недоліків.  
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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 
витоку по акустичному каналу. Втім, враховуючи інтенсивність роз-
витку засобів радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки та 
методів математичної обробки сигналів, цей рівень не відповідає су-
часним викликам. 

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

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. 

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 
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%. 
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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 тре-
тьоктавних смугах, які відповідають в найбільшій мірі максимумам 
розподілу енергії в фонемах. 

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 за рахунок визначення коефіцієнтів кореляції та 
рівня спектрального зашумлення конкретних алофонів.  

Висновки 
В роботі запропоновано об’єктивовану методику та технологію 

оцінки ступеню захищеності мовної інформації на межі контрольова-
ної зони за критерієм розбірливості мови, заснованої на методиках 
професорів М.Б. Покровського та М.А. Сапожкова, та фільтрації, на 
основі вейвлет-перетворення і фонемно-кореляційного аналізу, при 
порівнянні тест-сигналу на об’єкті захисту (контрольованій зоні) та на 
межі контрольованої зони, що дозволило поєднати переваги 
суб’єктивного методу визначання розбірливості мови та інструмента-
льних методик спектрального аналізу. 

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| 

46 



 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 
эффективности / 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| 

47 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
ШАФ З ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНУВАННЯ 

Автор: О.П. Провозін, заст. голови правління з питань захисту 
інформації, ПАТ «НДІ ЕМП», м. Київ, Україна 

Об'єктом випробувань є екрануюча конструкція (ЕК) у вигляді 
екранованої телекомунікаційної шафи з електромагнітним захистом у 
повністю змонтованому, налагодженому стані. Такі шафи сьогодні в 
Україні пропонуються як вітчизняними, так і іноземними виробника-
ми для захисту інформаційно-телекомунікаційного обладнання, у тому 
числі обладнання, що реалізує мультимедійні технології для потреб 
ситуаційних приміщень установ і організацій, від: 

− зовнішніх деструктивних (електромагнітних) впливів з метою 
збереження інформації з обмеженим доступом (ІзОД), що обробляєть-
ся на цьому обладнанні, від знищення або спотворення; 

− перехоплення ІзОД при застосуванні методу ВЧ-
«нав’язування» до обладнання, встановленого в шафі по ефіру та по 
струмопровідним лініям, які від неї відходять; 

− витоку ІзОД за рахунок побічних електромагнітних ви-
промінювань (ПЕМВ) обладнання, встановленого в шафі, при її обробці. 

Методика призначена для випробувань в частині вимірювання 
ефективності екранування (ЕЕ) екрануючих конструкцій (ЕК) телеко-
мунікаційних шаф, що послабляють електромагнітне поле до 80 дБ у 
діапазоні частот від 100 кГц до 10000 МГц із метою визначення відпо-
відності величини ЕЕ вимогам технічної документації. 

Ефективність екранування визначається як визначене в децибелах 
відношення напруженості впливаючого поля до напруженості поля, 
що проникає через екран. 

Ефективність екранування вимірюється в діапазоні частот від 
100кГц до 30 МГц по магнітному полю, а у діапазоні частот від 30 
МГц до 10000 МГц – по електромагнітному полю. 

Електромагнітне екранування, як здатність ЕК послабляти енергію 
електромагнітного поля, засновано на явищах відбиття і поглинання ене-
ргії електромагнітного поля при проходженні його через оболонку з еле-
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ктропроводного матеріалу. Сумарне послаблення електромагнітного по-
ля, внесене замкнутим однорідним екраном, визначається виразом: 

 
 Ае=Ав+Ап (дБ), (1) 

 
де: Ав, Ап – втрати енергії електромагнітного поля за рахунок відбиття 
і поглинання відповідно. 

У реальних ЕК необхідна величина ЕЕ повинна забезпечуватися 
всіма елементами, що входять у конструкцію ЕК. Двері, вентиляційна 
система, система електроживлення, технологічні введення і т.і. повин-
ні забезпечувати загасання не менш заданої величини ефективності 
екранування ЕК у цілому. 

Іспитам піддаються всі ділянки ЕК, через які можливе проник-
нення електромагнітної енергії. 

− Метод перевірки ефективності екранування ЕК зводиться до 
наступного: 

− одна з поверхонь екрана ЕК, що перевіряється, піддається 
впливу магнітного і електромагнітного поля визначеної частоти; 

− параметри поля вимірюються за допомогою приймальної ан-
тени, навантаженої на вхід вимірювального приймача, у яких показан-
ня індикаторів попередньо калібруються в одиницях напруженості 
поля (дБ); 

− з огляду на результати вимірювань напруженості поля випромі-
нювання з екраном і без нього, визначається ефективність екранування. 

Вимірювання Ае здійснюється шляхом порівняння результатів 
двох послідовних вимірювань: 

а) результатів вимірювання величини поля, що впливає, у відсут-
ності екрана Ео, Hо (калібрування); 

б) результатів вимірювання величини поля, що впливає, прони-
каючи через елемент, що перевіряється, Е, H (вимірювання). 

Джерелом електромагнітного поля, що впливає, є випромінююча 
антена, яка живиться від генератора сигналів відповідної частоти і до-
статньої потужності. У комплект апаратури повинні входити сполучні 
кабелі, перехідні пристрої і пристосування для встановлення антени в 
робоче положення. 
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Вимірювання інтенсивності електромагнітного поля, як того що 
впливає (Ео, Hо), так і того, яке проникає через елемент екрану, що 
перевіряється (Е, H), здійснюється приймальною вимірювальною ан-
теною і високочутливим вимірювальним приймачем (аналізатором 
спектру). 

При проведенні вимірювань комплект генераторної апаратури 
встановлюється усередині ЕК, що перевіряється. 

Оскільки величина ефективності екранування істотно залежить від 
частоти, вимірювання проводяться на декількох частотах у заданому діапа-
зоні. Значення частот рекомендовано вибирати найближчими до значень, 
обраних з ряду по ГОСТ 30373-95 [3] з допустимим відхиленням, 10%. 

На частотах, розташованих між зазначеними частотами, рівень 
сигналу контролюють по індикаторному приладу вимірювального 
приймача (аналізатора спектру) при плавному перестроюванні часто-
ти. Якщо окремі значення сигналу перевищують виміряні на контро-
льних частотах, то вимірювання проводять на тій частоті, на якій зна-
чення сигналу максимальне. 

Вимірювання загасання потенційно „небезпечних” місць (екрано-
вані двері, стикові з’єднання ЕК, технологічні введення) необхідно 
проводити не менш 3-х разів. 

За результатами багаторазових вимірювань розраховується сере-
днє значення загасання, внесеного даним елементом екрана: 
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де: Аiе – загасання елемента екрану при разовому вимірюванні; 
Ае – усереднене значення загасання за результатами n>3 вимірювань. 

Ефективність екранування ЕК у цілому визначається за мінімаль-
ним значенням Ае всіх елементів, вимірюваних на одній частоті. 

Випробування проводять (якщо умови не обговорені окремо) у 
нормальних кліматичних умовах [2,4,5]. 

Випробуванням підлягають місця з’єднання типових елементів 
екранування (двері, електричні повітропровідні фільтри, введення лі-
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ній мережі електроживлення, сигналізації та локальної обчислюваль-
ної мережі), а також інші конструктивні елементи та вузли, неякісний 
монтаж яких може привести до зниження величини ефективності ек-
ранування.  

При проведенні випробувань повинні забезпечуватись вимоги 
безпеки у відповідності зі стандартами системи ССБП: „Техника безо-
пасности при работе с радиоэлектронным оборудованием” (Раздел 
«К»), а також «Правил по технике безопасности и производственной 
санитарии при работе на высокочастотных установках…», які розпо-
всюджуються на групи пристроїв і ГОСТ 12.3 019-80 [6]. 

Випробування ЕК повинні здійснюватися кваліфікованими фахів-
цями кількістю не менш 2-х осіб. 

Контрольно-вимірювальна апаратура повинна відповідати вимо-
гам ГОСТ 11001-80 [7]. 

Для впевненого прийому сигнала у діапазоні частот від 100 кГц 
до 10000 МГц можливо здійснення модуляції сигналу від генератора. 

В комплекті генераторної апаратури необхідно використовувати 
антени, які мають діаграму направленості від 60 до 180 градусів за 
рівнем 0,5 Рмакс. При цьому випромінююча антена повинна бути роз-
рахована на роботу з максимально можливою вихідною потужністю 
генератора. 

На рисунках 1 та 2 прийняті наступні позначення: 1 – генератор; 2 
– атенюатор; 3 – передавальна антена; 4 – приймальна антена; 5 – ате-
нюатор; 6 – вимірювальний приймач (аналізатор спектру). 

Приймальні антени повинні встановлюватися на поворотних при-
строях, які дозволяють змінювати положення антен в горизонтальній 
та у вертикальній поляризаційних площинах, орієнтуючись по макси-
муму сигналу. 

Іспити необхідно проводити відповідно до методик, викладених в 
п.3.9-3.11 ГОСТ 30373-95 [3] електромагнітним полем, що проникає, 
методом порівняння. 

Відстань між центрами антен: 
 

 Rг + Rпр = R≥Д1+Д2+t (м) (3) 
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Рисунок 1 – Склад і розміщення вимірювальної апаратури (ВА) при 

вимірюванні рівня випромінюваного електромагнітного поля антена-
ми при відсутності екрану [2, 4]. 
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Рисунок 2 – Склад і розміщення ВА для вимірювання рівня  

випромінюваного електромагнітного поля, ослабленого екраном [2, 4]. 
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де: Д1 (Дг) – діаметр випромінюючої (генераторної) антени, м; 
Д2 (Дпр) – діаметр приймальної антени, м; 
t – товщина екрана, м; 

При вимірюваннях ефективності екранування в діапазоні частот 
від 100 кГц до 10000 МГц необхідно враховувати істотну різницю ме-
тодів вимірів на різних частотах, тому доцільно розглядати три окре-
мих діапазони: 

I – 100 кГц – 30 МГц; 
II – 30 МГц – 10000 МГц. 
За даними багаторазових вимірювань визначити ефективність ек-

ранування на кожній частоті вимірювань. За результатами багаторазо-
вих вимірювань розрахувати середнє значення загасання, внесеного 
даним елементом екрана, згідно ГОСТ 30373-95 [3]. 

Обробка результатів вимірювань ефективності екранування. 
Визначається ефективність екранування на кожній частоті вимі-

рювань.  
Остаточну величину ЕЕ визначають по мінімальному із отрима-

них значень ЕЕ для окремих ділянок екранованої поверхні на всіх ви-
браних для вимірів контрольних частотах.  

За результат вимірювання ефективності екранування приймають-
ся найменше з усіх отриманих значень EE. 

Апаратурне забезпечення методики складають сучасні вимірюва-
льні прилади в складі програмно-керованого широкосмугового гене-
ратора, аналізатора спектра Е7405А, відповідних приймальних та пе-
редавальних антен [8], персонального комп’ютера (ПК) типу 
«Notebook» для управління параметрами вимірювальних частот. 

Для встановлення рівня випромінюваного електромагнітного по-
ля та налаштування генератора сигналів на відповідну частоту його 
підключають до ПК типу «Notebook» з відповідним програмним за-
безпеченням оптоволоконним кабелем, який вводиться в середину ЕК 
через радіочастотний хвилеводний фільтр шафи. 

За даною методикою вперше в Україні проведено визначення 
ефективності екранування у зазначеному вище діапазоні частот низки 
телекомунікаційних шаф виробництва ТОВ «Інстрім» [1]. 

Список літератури: 
1. Шафа з електромагнітним захистом серії CSN/CSW. Паспорт. 
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УДК 004.056.55 
ВАРІАНТИ ПЕРВИННИХ ЛАНОК КСЗІ МЕРЕЖНОГО 

РЕСУРСУ 

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

Однією з задач інформаційної безпеки є захист мережевих інфор-
маційних ресурсів (МІР) – сайтів, порталів, електронних бібліотек та 
архівів, банків, тощо. При проектуванні захищених МІР з комплексною 
системою захисту інформації необхідно дотримуватись ряду вимог но-
рмативних документів. Однією з таких вимог є створення первинної 
ланки КСЗІ МІР у вигляді диспетчера доступу (ДД) – єдиної точки про-
ходження усіх звернень до МІР, як до інформаційної системи [1]. 

Визначальною відмінністю МІР від автоматизованих систем кла-
су «1» (одномашинні однокористувачеві комплекси) [2] з точки зору 
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проходження запитів від користувачів полягає у багатоетапному про-
цесі передачі надхідної інформації до кінцевого обробника (скрипта 
МІР). Схематично, такий процес можна уявити послідовністю трьох 
кроків: встановлення з’єднання («рукостискання»), оброблення запиту 
серверним програмним забезпеченням (ПЗ), запуск кодів МІР з пере-
дачею результатів попередньої обробки або, у разі неспроможності 
оброблення, формування повідомлення щодо помилки. Відсутність 
можливості впливу на роботу серверного ПЗ засобами МІР є голов-
ною проблемою, що ускладнює проектування ДД. 

Пропонується ДД, що у якості прикладу реалізовує перевірку 
трьох «білих записів»: головна сторінка (порожній запит – ^$), запит 
авторизації (/login), множинний запит (/news/номер), де номер – деяке 
число. За умови збігу запиту з шаблоном здійснюється перехід на від-
повідний обробник запиту у окремому файлі (index1-3.php). Інші запи-
ти спрямовуються на обробник помилок (error.php). 

 
Варіант 1: 
RewriteEngine On 
RewriteRule ^$ index1.php [END] 
RewriteRule ^login$ index2.php [END] 
RewriteRule ^news/(\d+)$ index3.php?n=$1 [END,QSA] 
RewriteRule .* error.php 
 
Варіант 2: 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} 200 
RewriteRule ^ – [L] 
RewriteRule ^$ index1.php [L] 
RewriteRule ^login$ index2.php [L] 
RewriteRule ^news/(\d+)$ index3.php?n=$1 [L,QSA] 
RewriteRule .* error.php 
 
Для перенесення процесу аналізу запитів до самого МІР необхід-

но ретранслювати усі запити до єдиного файлу ДД «main.php». Відмо-
ва від використання для ДД стандартного файлу «index.php» здійснена 
з метою можливості контролю роботи ДД. Для практичного випробу-
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вання було складено дві варіації файлу «.htaccess». У другій варіації 
додано опцію [END] для упередження повторного запуску аналізу че-
рез його потенційний вплив на загальну швидкодію ДД. 

 
Варіант 3: 
RewriteEngine On 
RewriteRule .* main.php 
 
Варіант 4: 
RewriteEngine On 
RewriteRule .* main.php [END] 
 
Запропоновано 4 варіанти програмної реалізації первинної ланки 

КСЗІ мережного ресурсу з використанням технології оброблення за-
питів сервера Apache 2. 

 
Список літератури: 

1. Вимоги до захисту інформації WEB – сторінки від несанкціо-
нованого доступу: НД ТЗІ 2.5-010-2003. / СБ України. Київ: ДСТСЗІ 
СБ України, 2003. 20 с. URL: 
http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/doccatalog/document?id=106344 (дата зве-
рнення: 05.05.2017). 

2. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних си-
стемах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.5-004-99 / СБ 
України. Київ: ДСТСЗІ СБ України, 1999. 61 с. URL: 
http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/doccatalog/document?id=106342 (дата 
звернення: 05.05.2017). 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЕННОГО 
ДОСТУПА ЧЕРЕЗ OPENVPN 

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

На данный момент наиболее распространенными являются следую-
щие протоколы для организации VPN через сети коммутируемого доступа: 
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP(Layer 2 Tunnel Protocol) и 
L2TP/IPsec, SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) и OpenVPN. 

PPTP 
Плюсы: 

− клиент PPTP встроен почти во все операционные системы; 
− очень прост в настройке; 
− работает быстро. 
Минусы: 

− небезопасен (уязвимый протокол аутентификации MS-CHAP 
v.2 все еще много где используется). 

L2TP и L2TP/IPsec 
Плюсы: 

− очень безопасен; 
− легко настраивается; 
− доступен в современных операционных системах. 
Минусы: 

− работает медленнее, чем OpenVPN; 
− может потребоваться дополнительная настройка роутера. 
SSTP 
Плюсы: 

− очень безопасен (зависит от алгоритма шифрования, обычно 
используется очень стойкий AES); 

− полностью интегрирован в Windows (начиная с Windows Vista SP1); 
− имеет поддержку Microsoft; 
− может работать сквозь файрволлы. 
Минусы: 

− работает только в Windows-среде. 
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OpenVPN 
OpenVPN является программным приложением с открытым исхо-

дным кодом, которое использует возможности виртуальной частной 
сети (VPN) для создания защищенных соединений точка-точка или 
сайт-сайт на всем маршруте следования информации, а также при ис-
пользовании мостиков конфигураций дистанционно. Внутри 
ОреnVPN используются протоколы безопасности SSL (Secure Socket 
Layer – уровень защищенных сокетов) или TLS (Transport Layer 
Security – безопасность транспортного уровня), с помощью которых 
пользователи могут обмениваться ключами. 

OpenVPN является достаточно новой технологией с открытым 
кодом, которая использует библиотеку OpenSSL и протоколы 
SSLv3/TLSv1, наряду с множеством других технологий для обеспече-
ния надежного VPN-решения. Одним из его главных преимуществ 
является то, что OpenVPN очень гибок в настройках. Этот протокол 
может быть настроен на работу на любом порту, в том числе на 443 
TCP-порту, что позволяет маскировать трафик внутри OpenVPN под 
обычный HTTPS (который использует, например, Gmail) и поэтому 
его трудно заблокировать. 

Еще одним преимуществом OpenVPN является то, что использу-
емые для шифрования библиотеки OpenSSL поддерживают множест-
во криптографических алгоритмов (например, AES, Blowfish, 3DES, 
CAST-128, Camelia и другие). Наиболее распространенные алгоритмы, 
которые используют VPN-провайдеры – AES и Blowfish. AES являет-
ся новой технологией, и хотя оба считаются безопасными, тот факт, 
что он имеет 128-битный размер блока, а не 64-битный как у Blowfish, 
означает, что он может работать с большими (более 1Гб) файлами лу-
чше. Различия, однако, довольно незначительные. То, как быстро ра-
ботает OpenVPN, зависит от выбранного алгоритма шифрования, но, 
как правило, работает быстрее, чем IPsec. 

OpenVPN стал технологией №1 при использовании VPN, и хотя 
он изначально не поддерживается операционными системами, этот 
протокол широко поддерживается через стороннее программное обес-
печение. Совсем недавно невозможно было использовать OpenVPN на 

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

58 



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

iOS и Android без джейлбрейка и рута, а сейчас появились сторонние 
приложения, которые частично решили эту проблему. 

С этим связана другая проблема OpenVPN – гибкость может сде-
лать его неудобным в настройке. В частности, при использовании ти-
повой программной реализации OpenVPN (например, стандартный 
открытый клиент OpenVPN под Windows) необходимо не только ска-
чать и установить клиент, но и загрузить и установить дополнитель-
ные конфигурационные файлы. Многие VPN-провайдеры решают эту 
проблему путем использования преднастроенных VPN-клиентов. 

Плюсы: 
− гибко настраивается; 
− очень безопасен (зависит от выбранного алгоритма шифрова-

ния, но все они безопасны); 
− может работать сквозь файрволлы; 
− может использовать широкий спектр алгоритмов шифрования. 
Минусы: 

− необходимо стороннее программное обеспечение; 
− может быть неудобен в настройке; 
− ограниченная поддержка портативными устройствами. 

УДК 621.38:004.42 
ОБЗОР МЕТОДОВ ПОИСКА КЛОНИРОВАННЫХ 

ОБЛАСТЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Автор: О.А. Щелконогов, ст. преподаватель, Национальный  
университет кораблестроения имени адмирала Макарова,  
г. Николаев, Украина 

В современном мире цифровой контент стал неотъемлемой час-
тью нашей жизни. С одной стороны, цифровые технологии повышают 
удобство и производительность обработки информации, с другой сто-
роны несут в себе большие возможности для злоумышленников эту 
информацию модифицировать. Цифровые аудио–, видео– и фото–
данные являются одним из таких видов информации, подлинность ко-
торой необходимо во многих случаях устанавливать. Копирование 
части данных для замещения другой части (клонирование) одного 
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файла – широко распространенный метод модификации. Задача усо-
вершенствования существующих и разработки новых методов детек-
тирования такого рода фальсификаций является актуальной и в насто-
ящее время. Данная работа посвящена обзору существующих методов 
поиска клонированных областей на фотоизображениях. 

Основная часть 
В общем виде алгоритм поиска клонированных участков на изоб-

ражении выглядит следующим образом (рис.1):  
 

Ввод изображения

Предобработка

Сопоставление

Алгоритм получения 
характеристик 
(особенностей)

Обнаружение 
фальсификации

Постобработка

 
Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм поиска клонированных участков 

 
Предобработка предназначена для предварительной подготовки 

изображения, например, преобразования цветного изображения в по-
лутоновое. 
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Алгоритм получения характеристик – извлечение тех или иных 
особенностей, которые представляют изображение в некоторой, удоб-
ной для последующего анализа, форме. 

Сопоставление – процесс поиска сходства характеристик, полу-
ченных на предыдущем этапе. 

Постобработка – необязательный этап, на котором, например, 
может быть сделан вывод о характере трансформации скопированной 
области (поворот, изменение размера), если таковая имелась. 

Алгоритмы получения характеристик изображения делятся на 2 
группы: блок-ориентированные методы и методы, основанные на пои-
ске характерных точек. Одним из основных требований к методам по-
лучения характеристик является уменьшение объема анализируемых 
данных. Важными характеристик также являются быстродействие и 
устойчивость характеристик различного рода трансформациям клони-
рованных участков. 

Этап сопоставления также играет большую роль в процессе дете-
ктирования. Здесь может использоваться, евклидово расстояние, пост-
роение KD дерева, лексикографическая сортировка. 

В блок-ориентированных методах изображение разбивается на 
отдельные пересекающиеся блоки, для каждого из которых, в соответ-
ствии с используемой функцией, определяются параметры блока. По-
иск клонирования ведется по совпадению параметров блоков. В мето-
дах на ключевых точках изображение на блоки не делится – ключевые 
точки определяются на всем изображении. Определяются дескрипто-
ры ключевых точек и поиск дублированных областей ведется по сов-
падению дескрипторов ключевых точек. 

Некоторые из методов получения характеристик изображения по-
казаны на рис.2. 

На рис 2 использованы следующие обозначения: 
DCT – дискретно-косинусное преобразование; 
DWT – дискретное вейвлет-преобразование; 
SVD (Singular Value Decomposition) – сингулярное разложение;  
PCA (Principal Component Analysis) – метод анализа главных ком-

понент; 
FMT – преобразование Фурье-Меллина. 
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Детектирование 
клонирования

Блок-ориентированные 
методы

DCT

Методы на основе 
ключевых точек

DWT

PCA

FMT

Моменты Цернике

Сравнимые хэши

SIFT

SURF

ORBSVD

 
Рисунок 2 – Классификация методов получения характеристик 
 
Формирование дескриптора SIFT (Scale Invariant Feature 

Transform) [1] производится на основе вычисления значения магниту-
ды и ориентации градиента в каждом пикселе, принадлежащем окрес-
тности особой точки размером 16х16 пикселей. 

Дескриптор SURF (Speeded up Robust Features) определяется для  
особых точек на изображении, поиск которых выполняется на основа-
нии матрицы Гессе [2]. 
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ORB (Oriented Fast and Rotated Brief) [3] основан на детекторе 
FAST (Features from Accelerated Segment Test) и BRIEF (Binary Robust 
Independent Elementary Features) дескрипторе. 

Блочные методы способны обнаруживать клоны в малоконтраст-
ных областях и при мультиклонировании. Кроме того, эти методы до-
статочно устойчивы к JPEG-сжатию и шумам и дают точное местопо-
ложение клонированной области. Методы на основе ключевых точек 
инвариантны к некоторым геометрическим преобразованиям, таким 
как масштабирование и вращение (некоторые блочные методы также 
обладают такими свойствами). 

Список литературы: 
1. Lowe D. G. Object recognition from local scale-invariant features // 

Proc. Intl. Conference on Computer Vision. – 1999. – P. 1150–1157. 
2. Bay H., Ess A., Tuytelaars T., Van Gool L. SURF: Speeded up ro-

bust features // Computer Vision and Image Understanding. – 2008. – V. 
110. – P. 346–359. 

3. Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige, Gary Bradski: 
"ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF", Computer Vision 
(ICCV), IEEE International Conference on. IEEE, pp. 2564 – 2571, 2011. 

УДК 621.38:004.42 

СРАВНЕНИЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ХЭШ-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Автор: О.А. Щелконогов, ст. преподаватель, Национальный  
университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина 

Необходимость экспертизы фотографий возникает всякий раз, ко-
гда требуется установить факт наличия или отсутствия модификаций, 
т.е. установить их аутентичность. Проведение такой экспертизы мо-
жет потребоваться в судопроизводстве, при публикации в средствах 
массовой информации, решении задач разведки и обороны и т.д. Од-
ним из самых распростарненных методов фальсификации является 
клонирование – т.е. замена части изображения копированием другой 
части того же самого изображения. Для детектирования клонирования 
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существует достаточно много методов, одним из которых является 
использование перцептивных хеш-функций [1 – 5]. Перцептивные 
хеши – это частный случай локально-чувствительного хеширования 
[6]. Локально-чувствительные хеш-функции для похожих объектов 
возвращают близкие значения хешей, которые можно сравнивать ме-
жду собой и делать выводы о степени сходства двух наборов данных. 

В [1] описаны варианты хеш-функции по среднему значению 
(ahash), в [2] – хеш на основе перепада яркости (dhash), в [3] – хеш на 
основе коэффициентов дискретно-косинусного преобразования 
(phash), в [4] – хеш на основе радиального разброса, в [5] – хеш на ос-
нове оператора Марра-Хилдрета. 

Для усложнения поиска модификаций злоумышленник может ис-
пользовать изменение контраста, яркости, размытие, увеличение резко-
сти, добавление аддитивного и импульсного шума, пересжатие изобра-
жения и другие операции, предоставляемые графичскими редакторами. 

Наибольшее быстродействие показывают хеш-функции [1 – 3]. 
Было проведено их сравнение в условиях дополнительной обработки 
скопированной области с целью усложнения детектирования фальси-
фикации. Некоторые результаты показаны на рис. 1 – 3. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Тестовое изображение:  
а) исходное; б) фальсифицированое 

  
а)  б) 

Рисунок 2 – Работа dhash при изменении контраста:  
а) фальсифицированое изображение; б) результат детектирования 
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 Секція 2. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності  
 та в інформаційно-телекомунікаційних системах  
 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Работа dhash при размытии:  
а) фальсифицированое изображение; б) результат детектирования 
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СЕКЦІЯ 3. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«КІБЕРБЕЗПЕКА» 

УДК 004.056 
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«КІБЕРБЕЗПЕКА» 

Автори: В.І. Корицький, викладач; А.А. Дудкіна, студентка,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Процес підготовки спеціаліста з кібербезпеки передбачає виконання 
студентом ряду практичних завдань із застосуванням спеціалізованих 
апаратних та програмних засобів, а також вирішення теоретичних завдань 
різного рівня складності. Окрім того, тенденції щодо збільшення об’ємів 
самостійної роботи студентів та впровадження дистанційної освіти потре-
бують використання підходів, які дозволять підвищити рівень професій-
ної підготовки за рахунок автоматизації навчального процесу [1]. 

Сучасне програмне забезпечення для оцінювання рівня знань на-
дає користувачеві широкі можливості з формування баз завдань, орга-
нізації процесу тестування та обробки його результатів [2-4]. Однак, 
такі продукти не надають можливості вирішення низки специфічних 
задач (наприклад, розрахунок підсилювального каскаду, реалізація 
простого програмного модуля, виправлення помилок в програмному 
коді та ін.), що робить недоцільним їх використання в задачах навчан-
ня студентів за спеціальністю «Кібербезпека». 

Метою роботи є розробка програмного комплексу для контролю 
рівня знань студентів, які навчаються за спеціальністю «Кібербезпе-
ка». Програмний комплекс має реалізовувати наступні функції:  

− інтерактивне навчання студентів за змістом дисциплін за спе-
ціальністю;  

− формування завдань зі зміною встановлених параметрів в за-
здалегідь заданих межах; 
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− формування статистики за результатами виконання студента-
ми завдань з можливістю контролю успішності за різними проміжка-
ми часу; 

− можливість розширення набору навчальних дисциплін, за яки-
ми проводиться контроль та синхронізація переліку питань з робочи-
ми програмами дисциплін. 

Виходячи з функціональних вимог, які зазначено вище, програм-
ний комплекс пропонується організувати за технологією «клієнт-
сервер». До складу комплексу входять три програмних продукти: сер-
вер тестування, клієнт студента, клієнт викладача. 

До складу серверної частини комплексу входять база даних кори-
стувачів та завдань, база методичної та навчальної літератури ,база 
збірок з програмним кодом для вирішення завдань за спеціальними 
дисциплінами. Сервер тестування за запитом студента формує набір 
тестових завдань з обраної дисципліни та тем, і надає даний набір клі-
єнтській частині. Після отримання пакету відповідей сервер перевіряє 
їх на вірність шляхом зіставлення із записами в базі завдань або вико-
нання програмного коду з відповідної збірки. Результати перевірки 
повертаються клієнтській частині студента та заносяться до журналу, 
який зберігається в базі користувачів. 

Клієнт студента реалізує інтерфейс користувача з сервером та пі-
дтримує сесію тестування з дотриманням умов (обмеження часу, по-
рядку надання відповідей та ін.), зазначених в базі завдань. Також клі-
єнт надає студентові результати тестування, формує список тем дис-
ципліни, рівень засвоєння яких рекомендується підвищити та надає 
доступ до відповідної навчально-методичної літератури. 

Клієнт викладача призначений для редагування баз літератури, 
користувачів та завдань, а також аналізу результатів тестування окре-
мого студента або групи за певним об’ємом матеріалу (тема, модуль, 
курс дисципліни). 

В доповіді більш детально розглянуто можливості запропонова-
ного комплексу, визначено загрози його інформаційній безпеці та за-
пропоновано методи їх усунення. 

Висновок  
Визначено функціональні вимоги та запропоновано структуру про-

грамного комплексу для оцінювання рівня знань студентів, які навчаються 
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за спеціальністю «Кібербезпека». Впровадження запропонованого компле-
ксу до навчального процесу дозволить підвищити рівень професійної під-
готовки студентів та організувати дистанційний навчальний процес. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
БЕЗДРОТОВОГО КАНАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ 

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

Бездротові канали зв’язку дають змогу передавати інформацію на 
далеку відстань без великих затрат ресурсів. Канал зв’язку реалізуєть-
ся швидко і достатньо дешево, так як не потрібно прокладати дроти і 
виділяти ресурси на підтримання їх працездатності. Однак, бездрото-
вий канал зв’язку має свої недоліки:   

− загасання радіохвиль;  
− завмирання сигналу через відбиття, розсіювання та дифракцію 

радіосигналу;  
− сигнал, який передається бездротовим каналом може бути пере-

хоплений або зашумлений засобами потенційного зловмисника [1-2].  
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Перераховані вище недоліки можуть призвести до викривлення 
вихідного сигналу або навіть втрати зв’язку між передавачем та прий-
мачем, а також витоку інформації. Отже, спеціаліст з організації захи-
сту інформації має володіти навичками використання каналів зв’язку 
даного типу, а також діагностування та усунення уразливостей, які 
можуть виникнути в процесі експлуатації таких каналів. 

Метою даної роботи є розробка лабораторного комплексу для до-
слідження особливостей процесу інформаційного обміну бездротовим 
каналом зв’язку. Лабораторний комплекс пропонується реалізувати за 
структурою, яку зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Узагальнена структура лабораторного комплексу  

 
До складу комплексу входять керований передавач (КПРД) сиг-

налу з нерухомою антеною, керований приймач (КПРМ) сигналу з ан-
тенним модулем, який здатен забезпечувати обертання антени навколо 
вертикальної осі, керований генератор шумів (КГШ), вимірювач рівня 
прийнятого сигналу (ВРС), мікроконтролер (МК), ПЕОМ. 

Задачею КПРД є формування сигналу з параметрами, які визна-
чено МК та випромінювання його до середовища розповсюдження 
сигналів (СРС). КПРМ разом з ВРС використовується для визначення 
потужності сигналу, який прийнято, його оцифрування та передавання 
до ПЕОМ для подальшого аналізу. КГШ формує шум, рівень якого 
визначено МК. Даний модуль буде застосований для дослідження ме-
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тодів підвищення стійкості радіоканалу до зовнішніх шумів. Таким 
чином, запропонований комплекс може бути використаний для вико-
нання наступних задач: 

− дослідження методів формування та передавання сигналів ра-
діоканалом; 

− дослідження схемотехніки та принципів дії приймальних та 
передавальних пристроїв; 

− побудова діаграми спрямованості приймальної антени; 
− дослідження впливу завадостійких кодів на стійкість радіока-

налу до зовнішніх шумів. 
Запропонований комплекс планується застосовувати в ході вико-

нання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Засоби переда-
вання інформації в системах ТЗІ», «Засоби приймання та обробки ін-
формації і системах ТЗІ», «Мікропроцесорні засоби обробки даних в 
системах ТЗІ». 

Висновок  
Запропоновано структуру лабораторного комплексу для дослі-

дження бездротового каналу інформаційного обміну. Засобами ком-
плексу можливо дослідити принципи формування та розповсюдження 
радіосигналу, вплив зовнішніх чинників на процес інформаційного 
обміну бездротовим каналом, підходи до забезпечення стійкості кана-
лу до шумів та перешкод.  
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ 

РАМКОВИХ АНТЕН 

Автори: Л.П. Крючкова, д.т.н., доцент; В.С. Миненко, магістрант, 
Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна  

Рамкові антени є широко поширеним засобом створення і прий-
мання електромагнітних хвиль. Перші згадки про магнітні рамкові 
антени можна зустріти в роботах 1888 року відомого вченого Генріха 
Герца, де він доводив той факт, що електрично мала рамка (периметр 
рамки набагато менший за довжину хвилі) має діаграму спрямованості 
у формі цифри «вісім». З тих пір рамкові антени не тільки не втратили 
своєї актуальності, а й продовжують розширювати сферу застосуван-
ня, стаючи невід'ємною частиною нових радіотехнічних пристроїв. 

Нами створено лабораторний комплекс для дослідження просторо-
вих характеристик ближнього поля рамкових антен та проведення екс-
периментальних досліджень у сфері електромагнітної сумісності техні-
чних засобів. До складу комплексу входять: генератор напруги, що жи-
вить контур джерела поля; схема включення рамкової антени; осцилог-
раф; вольтметр; комплект рамкових антен; комплект пасивних електри-
чних коливальних контурів, налаштованих на фіксовані частоти.  

Фрагмент обладнання комплексу наведено на рис.1. 
Просторові характеристики ближнього поля рамкової антени ви-

значаються шляхом внесення в задані точки простору пасивних елект-
ричних коливальних контурів (ПЕК), налаштованих на частоту поля. 
Методика досліджень пояснюється схемою взаємодії контура джерела 
поля і ПЕК (рис.2). 

Система індуктивно зв'язаних активного і пасивного електричних 
коливальних контурів (рис.2) описується системою рівнянь: 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд обладнання для дослідження  

просторових характеристик ближнього поля рамкової антени 

 
Рисунок 2 – Схема взаємодії контура джерела поля і ПЕК: 

L1 – джерело поля; L1C1 – контур джерела поля; E  – генератор  
напруги, що живить контур джерела поля; L2C2 – ПЕК; 

 – інформативний параметр; x, y, z – координати внесення ПЕК;  
k – поле значень частот настройки ПЕК. 
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де e – змінна напруга, прикладена до контура джерела поля L1C1; 

M – коефіцієнт взаємної індукції між катушками L1 та L2,  
або в символічному вигляді:  
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= + −  – комплексні опори 

кожного з контурів; 
ω – кругова частота джерела э.р.с. E ; 

MZ jwM=  – опір взаємної індукції. 

Вхідний опір системи зв’язаних контурів 
2 2

Z ( )э1 1 2
Mj Z Z

ωω = +  

відрізняється від вхідного опору одиночного контура на величину вне-

сеного опору
2 2

вн.1
2

MZ
Z

ω
= , який кількісно відображує вплив струму 

пасивного контура 1I  на величину струму в контурі джерела поля 2I .  
Активна вн.1r  і реактивна вн.1x  складові внесеного опору вн.1Z  зро-

стають зі збільшенням опору зв'язку xзв і визначаються величиною ре-
активного опору ПЕК x2. Найбільшу величину внесений активний опір 
має в разі збігу частот настройки ПЕК, контура джерела поля і генера-

тора, який його живить: 
2
зв

вн.1 вн.1 max
2

r x r
r

= = . Внесення реактивного опо-

ру з вторинного контура в первинний відбувається тільки в тому ви-
падку, коли зв'язані контури не налаштовані на частоту джерела. 

Викладене створює принципову можливість дослідження просто-
рових характеристик ближнього поля рамкових антен шляхом внесен-
ня в задані точки простору ПЕК, налаштованих на частоту поля. Інфо-
рмативним параметром при цьому може бути обраний енергетичний 
параметр – амплітуда вихідної напруги контура джерела поля 
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Аналіз виразу (3) показує, що зміна напруги на джерелі поля ви-

значається зміною знаменника. Збільшення активного опору контура 
джерела поля призводить до зменшення напруги на джерелі поля L1. 
Величина відгуку на внесення ПЕК (інформативний параметр U ) ви-
значається еквівалентною добротністю контура джерела поля, доброт-
ністю ПЕК і величиною взаємної індукції між котушками індуктивно-
сті рамкової антени та пасивного контура. 

Відбір енергії пасивним контуром, а значить, і зменшення напру-
ги на джерелі поля тим більший, чим більший зв'язок між чутливим 
елементом і котушкою ПЕК та чим менші власні втрати в контурі 
джерела поля. Тому котушки індуктивності L2 ПЕК слід розміщувати 
на феритовому стержні з великою початковою магнітною проникніс-
тю, який концентрує силові лінії поля і збільшує величину коефіцієнта 
взаємної індукції M. 

На підставі проведених досліджень розроблено методики аналі-
тичного та експериментального дослідження просторових характерис-
тик ближнього поля рамкових антен, які можуть використовуватися 
при проведенні наукових досліджень та в навчальному процесі при 
підготовці фахівців у сфері технічного захисту інформації. 
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Схему виконання вимірювань наведено на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Схема виконання вимірювань. 

 
Лабораторний комплекс використовується у навчальному процесі 

при вивченні дисциплін «Поля і хвилі в системах технічного захисту ін-
формації» та «Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації». 

УДК 37.022 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В НАВЧАННІ 

Автор: О.В. Патлайчук, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Актуальність. Використання інформаційних технологій в на-
вчанні, спроможно вивести останнє на більш високий рівень, та до-
зволити м вищої освіти України, включитися в систему європейської 
освіти, в якості повноправного партнера. Для цього важливим стає 
надання студентам широкого спектра можливостей для навчання. 

Використання інформаційних технологій, зокрема засобів віртуа-
льної та доповненої реальності, як допоміжних засобів навчання, зда-
тнє забезпечити виконання цієї вимоги.  
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Метою роботи є аналіз особливостей використання засобів вірту-
альної та доповненої реальності у вищий освіті. 

Основний текст. «Реальний світ має межі, світ уяви безмежний», ще 
в 18 столітті сказав знаменитий французький філософ Жан-Жак Руссо. 

На початку 60-х років з'явився перший прототип системи для 
створення віртуальної реальності – "Sensorama", який дозволяв перег-
лядати 3D-стереоскопічні зображення, паралельно супроводжуючи 
візуальну частину стерео-звуком, запахами і ефектом вітру. Sensorama 
зацікавила багатьох і поклала початок новому напрямку. У 1989 році 
Джарон Ланьер (Jaron Zepel Lanier) ввів термін "віртуальна реаль-
ність". Здобувши настільки привабливу назву, напрямок привернув до 
себе ще більше уваги громадськості. 

У наступному році дослідником з компанії Boeing, Томом Коде-
лом був введений новий термін – "Доповнена реальність" (Augmented 
Reality). Це було не просто новою назвою існуючого напрямку, це бу-
ло новим відгалуженням від віртуальної реальності, яке переросло в 
повноцінну, самостійну галузь. На відміну від віртуальної реальності, 
доповненна реальність не заміщає людині весь навколишній світ вір-
туальною альтернативою, а доповнює і збагачує її, додаючи поверх 
оточуючих нас предметів додаткові шари інформації. 

Сьогодні одним з найбільш популярних напрямків розвитку вір-
туальної і доповненої реальності є освіта, де можливе існування безлі-
чі різних варіантів застосування сучасних технологій.  

Необхідність наполегливого впровадження інновацій в даний час 
обумовлюється катастрофічним зростанням інформації, яку необхідно 
обробляти для підтримки прогресу в розвитку сучасної науки, те саме 
стосується інформації, яку студент, повинен засвоїти під час навчання. 
Обсяг даних зростає швидше, ніж продуктивність комп'ютерів, яка, 
подвоюється кожні півтора року. Таким чином, «криза даних», ставить 
наступне питання перед учбовими закладами: як саме «запихнути» 
збільшені за обсягом знання у голову учня, враховуючи, що остання 
не зазнала великих змін. 

Найважливішою віхою на шляху подолання «кризи даних» став звіт 
Національного наукового фонду США «Візуалізація в наукових обчис-
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леннях» (1987 р), який наголосив на важливості інтерактивної візуалізації 
великих масивів даних і звернув увагу наукової громадськості на знаме-
нитий афоризм Хемминга: «Метою обчислень не є числа, а розуміння 
(осягнення, проникнення в суть)». В результаті було сформовано новий 
науковий напрям «Наукова візуалізація», що розвиває методи і засоби 
розуміння розв'язуваних проблем за рахунок залучення до аналізу даних 
здатності людини бачити і розуміти зображення. Технології віртуальної 
реальності дозволяють в повній мірі використовувати те, що людина 
отримує 80% інформації з навколишнього світу за допомогою зору, при 
цьому люди запам'ятовують 20% того, що вони бачать, 40% того, що во-
ни бачать і чують, і 70% того, що вони бачать, чують і роблять. Доведено 
на досвіді: повне залучення в навчальний процес підвищує мотивацію і 
успіхи в отриманні знань. А це означає, що з VR-технологіями можливо 
перейти на якісно новий рівень обробки інформації. 

Навіть скромне, посильне впровадження новітніх технологій мо-
же вже зараз показати основні переваги застосування AR/VR техноло-
гій в освіті. 

До них відносяться: наочність, тобто, можливість продемонстру-
вати явище з будь-яким ступенем деталізації; безпека – занурення гля-
дача в будь-яка обставини без найменших загроз для життя; залучення 
в роль безпосереднього учасника подій або експериментатора, що до-
зволить учням по-новому підійти до вивчення великого масиву даних 
з будь-якого предмету, в тому числі, і з предметів гуманітарного 
спрямування; фокусування, яке розглядають, як спосіб повного зосе-
редження на матеріалі, і відторгнення зовнішніх подразників, водно-
час, не беручи до уваги прагнення студента швидше вирватися з пари, 
це може стати ще одним, внутрішнім бар'єром, який не дозволяє інфо-
рмації, отриманої за допомогою віртуальної реальності, досягти «сту-
дентського розуму». 

При використанні нових технологій в освіті, стає небохідною від-
повідна перебудова навчального процесу. Наприклад, можуть бути 
запропоновані цікаві можливості для передачі матеріалу, в вигляді 
нетривалого за часом «занурення», яке може бути організовано в не-
обхідні моменти заняття.  

Навчання в процесі гри у віртуальній реальності підвищує моти-
вацію студентів. Віртуальна реальність, в якій учень є активною дійо-
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вою особою, а не просто глядачем, з іншого боку, стає потужним мо-
тиватором, якщо здійснюється у формі захоплюючої гри.  

Ефект від використання віртуальних ігор для освітніх цілей поси-
люється за рахунок наступних чинників: занурення гравця в ігровий 
світ – завдяки достовірній обстановці для дій; стирання відмінностей 
між гравцями – стать гравця, вага, національність не повинні впливати 
на відносини гравців один до одного; оцінювання за власними діями. 
Багато що з того, що е неможливим, або обмеженим для конкретного 
учня в реальному житті, може бути досягнуто в віртуальної реальності. 
Інший фактор – це пам'ять, візуальний і кінетичний досвід, отриманий 
студентом у віртуальному світі, також підвищує здатність до навчання. 

Слід відзначити, що зараз існує безліч освітніх ігор, але не у всіх з 
них виходить мотивувати учнів. Студентам необхідні натхнення і зао-
хочення для підтримки прагнення до навчання з метою розвитку своїх 
власних здібностей. Захопленість, яку може породити віртуальна реа-
льність, в кінцевому рахунку, можливо трансформується у інтерес до 
досліджень за рамками гри і сприятиме розвитку інтелекту.  

Якщо майбутнє для освіти полягає в використанні віртуального 
простору, як саме технологія віртуальної реальності може вплинути на 
процес навчання? Досліди показали, що взаємодія в віртуальному кла-
сі сприяє соціальній інтеграції учнів і підвищенню рівня їх впевненос-
ті, крім того, вона дає багато можливостей для групової роботи і до-
зволяє учням вчитися один у одного.  

Групова або командна робота, в свою чергу, здатна стати своєрід-
ним тренажером подолання розчарувань і невдач, які завжди зустрі-
чаються на шляху у учнів, не кажучи вже про конкуренцію. Крім цьо-
го, знаходження рішення проблеми, яка не лежить на поверхні, навчає 
стратегії прийняття ризиків і пошуку альтернативних шляхів вирі-
шення проблеми. 

У самостійному навчанні, віртуальна реальність може бути пред-
ставлена у вигляді спеціально розроблених освітніх курсів, які можуть 
бути розміщені як в онлайн-магазинах (наприклад, Steam, Oculus 
Store, App Store, Google Play Market), так і бути частиною розроблено-
го навчальним закладом курсу для студентів. Зрозуміло, можливість 
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освоювати або повторювати матеріал самостійно, в даному випадку, 
вимагає фінансових витрат, які ляжуть на учня або ж на навчальний 
заклад (покупка / оренда обладнання, забезпечення безперебійного 
зв'язку). 

Разом з тим, в сучасних умовах, коли скорочується час на практи-
чне освоєння матеріалу, система віртуальної реальності цілком може 
виступити в ролі своєрідного тренажера, який може бути використа-
ний багато разів. 

Недоліком і потенційною проблемою при використання віртуаль-
ної реальності в освіті, перш за все, стане обсяг, у вигляді великих ре-
сурсів для створення контенту, що практично повністю виключить з 
цього процесу розробника лекційного курсу, і зробить його спожива-
чем продукції, спеціально створеної сторонніми компаніями.  

Список літератури: 
1. Беленова А. 5 способов изменить образование с помощью вир-

туальной реальности / А.Беленова [Електронний ресурс] // Режим дос-
тупу: http://vrmania.ru/stati/5-sposobov-izmenit-obrazovanie-s-
pomoshhyu-virtualnoj-realnosti.html 

2. Виртуальная реальность в целях обучения [Електронний ре-
сурс] // Режим доступу: http://armikael.com/elearning/using-virtual-
reality-in-education.html 

3. Задоя Е.С. Виртуальные технологии в образовании // Фунда-
ментальные исследования. – 2007. – № 6. – С. 75-76 / Е.С.Задоя [Елек-
тронний ресурс] // Режим доступу: https://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=3179 

4. Судницкий В. Виртуальная реальность в образовании / 
В.Судницкий [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://vrgeek.ru/2016/07/21/2467_obrazovanie-v-vr/ 

5. Центр визуализации и виртуальной реальности для науки и 
образования. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ve-
group.ru/3dvr-resheniya/obrazovanie-i-nauka/ 

6. Ширшова Л. Как виртуальная реальность обогащает обучение 
уже сегодня / Л.Ширшова [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://newtonew.com/web/ar-and-vr-conference-2016 

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

79 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

УДК 004.056 
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ СТУДЕНТІВ 

Автори: Є.М. Табаков, фахівець; В.В. Тищенко, фахівець;  
О.О. Шкарпенець, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Сучасний навчальний процес тісно пов'язаний з використанням 
інформаційних технологій. Однак при експлуатації та обслуговуванні 
звичайних комп’ютерних систем виникає ряд проблем: 

− висока складність адміністрування великого числа робочих 
станцій; 

− неефективне використання комп'ютерних ресурсів; 
− відсутність можливостей для повноцінної віддаленої роботи; 
− зростання системних вимог нового програмного забезпечення; 
− відсутність взаємозамінності робочих станцій. 
Уникнути зазначених проблем можливо з використанням техно-

логії VDI.  
VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – технологія, що дозволяє 

створювати віртуальну інфраструктуру і розгортати повноцінні робочі 
місця на базі серверних систем, на яких працює безліч віртуальних 
машин – персональних робочих місць. 

Віртуальні ПК, з якими працюють користувачі, нічим не відріз-
няються від звичайних персональних комп'ютерів. Однак технологія 
VDI дозволяє тримати всю необхідну для роботи інформацію під ру-
кою в будь-якому місці, де є доступ до Інтернету (вдома, в ділових 
поїздках, на відпочинку). Всі дані користувачів зберігаються в хмарі, 
установка нового ПО строго регламентована, оновлення відбуваються 
регулярно, людський фактор відіграє помітно меншу роль у порівнян-
ні з використанням звичайного варіанту робочого столу, коли всі про-
грами встановлені безпосередньо на комп'ютер користувача. Вся ін-
формація з віртуального комп'ютера зберігається в спеціальних дата-
центрах. Це забезпечує її гарантований захист від втрати (всі дані 
проходять процедуру автоматичного резервного копіювання), випад-
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кового або навмисного видалення, а також від доступу до неї сторон-
ніх осіб. 

Обслуговування віртуальних робочих місць (зокрема установка 
ПО, оновлення програмного забезпечення й т.д.) проводиться централі-
зовано, що дозволяє мінімізувати тимчасові витрати, а також значно 
знизити навантаження на системних адміністраторів. Також відбуваєть-
ся економія коштів на покупку ліцензійного програмного забезпечення 
для кожного комп'ютера і утриманні додаткового штату фахівців. 

Технологія VDI дозволяє розгорнути своє робоче місце і отрима-
ти доступ до всієї інформації не тільки з ПК, а й ноутбука, смартфона 
або іншого авторизованого пристрою. 

Висновок 
Запропоновано створити програмно-апаратний комплекс засобів 

віртуалізації робочих місць на основі технології VDI, використання 
якої, у порівнянні з термінальним доступом, має наступні переваги: 

− надання комп'ютерів і додатків за допомогою єдиної платформи; 
− централізоване управління образами; 
− високоточне відображення для кінцевих користувачів на всіх 

пристроях; 
− кінцеві користувачі отримують високу продуктивність і мож-

ливість доступу до віртуальних робочих столів з будь-яких пристроїв і 
з будь-якого місця; 

− спрощення управління робочими станціями; 
− можливість організації дублюючих і катастрофостійких клас-

терів робочих станцій; 
− швидке розгортання загального середовища робочих столів. 
Список літератури: 

1. Структура vdi-решений [Электронный ресурс] / Режим досту-
па: http://www.delphiplus.org/samouchitel-sistemnogo-administratora/ 
struktura-vdi-reshenii.html# 

2. Виртуализация рабочих мест (VDI) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://it-solutions.ua/ru/s67-virtualizatsiya-rabochih-mest-
VDI.html 

3. Сравнение технологий для виртуализации рабочих станций 
(VDI) и классических ПК [Электроный ресурс] / Режим доступа: 
http://efsol.ru/articles/desktop-virtualization.html 
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УДК 159.947.23 
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ: 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ У ВІДКРИТОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ І 

ЗАХИСТ СВОБОДИ ВОЛІ ОСОБИСТОСТІ 

Автор: О.О. Гончарова, викладач, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Сучасний світ швидкоплинно трансформується. Ми живемо на 
своєрідному культурному зламі, коли старі соціальні парадигми біль-
ше не діють, а нові виявляються настільки непередбачуваними і вини-
кають настільки швидко, що часто ми виявляємося занадто інертними, 
аби гідно їх сприйняти та відрефлексувати.  

Однією із таких швидкоплинних трансформацій є збільшення інте-
нсивності інформаційних потоків, внаслідок чого сучасне суспільство 
багато дослідників схильні називати інформаційним або smart-
суспільством. Інформація в такому суспільстві набуває якості повно-
цінного засобу життєдіяльності та отримує чіткі риси провідного влад-
ного ресурсу. Раніше говорили: «Хто володіє знанням – володіє сві-
том». Сьогодні цей крилатий вислів з поправкою на актуальність зву-
чить дещо інакше: «Хто володіє потоками інформації – володіє світом».  

Оскільки інформація перетворюється на ресурс влади, вона ство-
рює і прецеденти владних відносин між її носіями та користувачами. 
А там, де виникають владні відносини, закономірно виникають і спе-
цифічні засоби впливу на об’єкти влади. Мета такого впливу проста – 
зробити так, щоб об’єкт поводив себе і реагував відповідно із цілями 
носія влади. Існують два головні способи застосування влади – відк-
ритий примус та маніпуляція. Метод відкритого примусу зазвичай 
притаманний тоталітарним суспільствам і передбачає силове втручан-
ня до сфери суспільного. Його головні інструменти – це заборони, різ-
номанітні види гонінь, фізичне знищення тощо, він не є притаманним 
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інформаційному суспільству. Натомість метод латентних маніпуляти-
вних впливів на свідомість споживачів інформації тут набуває свого 
небувалого розквіту [1, C. 142]. 

Зазвичай під терміном «маніпулювання» мають на увазі засоби 
прихованого соціально-психологічного та ідеологічного впливу, які 
використовуються для зміни мислення та поведінки людей всупереч 
їхнім природнім інтересам і спонуканням [5, c. 55]. Маніпулювання 
свідомістю – це своєрідне панування над духовним станом людей, ке-
рування ним шляхом нав’язування відповідних стереотипів мислення і 
поведінки, що вигідні третім особам. Іншими словами, маніпулювання 
свідомістю (на відміну від одиничних актів маніпуляцій з інформаці-
єю) – це систематичне втручання у внутрішній світ людини, підкорен-
ня його утилітарним інтересам [2, c. 247]. 

Головними ознаками маніпулятивних інформаційних засобів 
впливу на особистість є: 

1. латентний характер для об’єкта маніпулювання  
2. односторонній виграш для замовника чи виконавця маніпулю-

вання; 
3. робота з наявними цінностями, уявленнями, стереотипами лю-

дей з метою їх подальшого викривлення; 
4. гра на людських слабостях, як-то: пристрасті, потяги, невіглас-

тво тощо. 
Сучасна ж відкритість інформаційного простору, зумовлена пов-

сюдним використанням мережі Інтернет, ставить проблему маніпуля-
цій з інформацією на принципово новий рівень, ніж це було в минулі 
історичні епохи. Доступ до свідомості окремої людини став здійсню-
ватися значно легше, дешевше та відбуватись повсякчасно – саме у 
той момент, коли вона вмикає свій ПК або дивиться у чорний екран 
гаджету. Постійно знаходячись у інформаційному потоці, людина по-
ступово втрачає чутливість до його складових. В основі цього явища 
лежить простий психологічний фактор: для ефективної роботи корот-
кострокової пам’яті та концентрації уваги людина має сприймати від 7 
до 9 об’єктів за один сеанс прийому інформації. У сучасних умовах 
цей потік об’єктів для сприйняття значно зростає. Все більшого по-
ширення набуває явище прокрастинації в мережі Інтернет, коли лю-
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дина, відволікаючись від нагальних завдань, починає бездумно диви-
тися у мережі різноманітний розважальний або псевдокорисний для 
себе контент. Особливо така форма прокрастинації характерна для 
представників академічного середовища, які не тільки проводять бага-
то часу за комп’ютером, але і займаються інтелектуальною напруже-
ною працею, яка потім закономірно вимагає часу на відпочинок та 
зняття розумового напруження. Зайняття Інтернет-прокрастинацією – 
не найкращий вихід із цього стану з багатьох причин. Одна із них – це 
особлива вразливість людської психіки під час пасивного, некритич-
ного сприйняття інформації, в яку саме в цей час можуть бути закла-
дені різноманітні «маніпулятивні гачки» [3, c. 49].  

Фактор такого поширеного інформаційного шуму, в якому неми-
нуче закладені різноманітні засоби маніпулювання, підсилюється і 
фактором доступності особистих даних користувачів соціальних ме-
реж. Загальновідомим фактом є поширення таргетингової реклами у 
соціальних мережах, яка пропонує користувачеві саме ті товари і ті 
послуги, на які він міг невимушено «клікати» під час перегляду пев-
них сторінок чи листуючись із «мережевими» друзями. Це – класичне 
маніпулювання і використання незахищених особистих даних у суспі-
льстві тотального споживання. За аналогічним алгоритмом розгорта-
ються політичні кампанії, різноманітні ідеологічні обробки, навіть ма-
сштабні терористичні операції. Яскравим прикладом може слугувати 
вербування осіб у терористичні організації типу ІДІЛ, причому 
об’єктом такого вербування часто виступають висококваліфіковані 
спеціалісти технічного спрямування [2, c. 245 – 246]. Їхня вразливість 
до Інтернет-маніпулювання криється далеко не у браку інтелектуаль-
них здібностей, а у майстерній експлуатації слабких сторін людської 
психіки маніпуляторами.  

Отже, Інтернет-простір, перевантажений потоками найрізноманіт-
нішої інформації, стає неекологічним середовищем для людської психі-
ки і ментально негігієнічним для людської природи. Деякі дослідники 
вважають, що мережа позбавляє людину природнього права на інфор-
маційну тишу. У цій тезі є слушний сенс, якщо вважати, що сьогодні 
повна відмова від послуг мережі означає добровільний остракізм і вихід 
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із простору комунікативного поля [4, c. 113]. Проте з іншого боку лю-
дина, надаючи свої незахищені персональні дані, часто неусвідомлено 
сама надає привід Інтернет-маніпуляторам ними скористатися.  

Вихід із ситуації на сьогоднішній день представляється не стільки 
системним, скільки особистісно-орієнтованим. По-перше, кожному 
користувачеві Інтернет-мережі необхідно здійснювати виважений ін-
формаційний сортинг – вміти відрізняти у морі інформаційних месе-
джів корисні для себе, безпечні, але даремні та часозатратні, та небез-
печні, брехливі, абсурдливі. Наголосимо, що такий стортинг вимагає 
значного самоконтролю, самоспостереження та – особливо – орієнта-
ції у способах верифікації інформації на предмет її відповідності дійс-
ності. Необхідним є утворення специфічного інтелектуального фрей-
му сприйняття дійсності, формування цілісного світогляду, нерозірва-
ного еклектичними елементами, що дозволяє бачити світ і себе у ньо-
му як цілісну систему із певними логічними закономірностями та 
ознаками здорового глузду. Саме такий фрейм для особистості має 
формувати система вищої освіти, причому не тільки вивчання техніч-
них, але і гуманітарних дисциплін. Подолання розірваності сприйнят-
тя та побутового невігластва пересічних людей – першочергове за-
вдання системи вищої освіти [2, c. 250]. Однак його виконання немо-
жливе без добровільного вибору людини бути виборчою та критич-
ною до того, що саме вона інформаційно «споживає». По-друге, необ-
хідно дотримуватися «інформаційної» гігієни у соціальних мережах, з 
обачністю ставитися до того, які саме особистісні дані розміщуються 
на сторінках і до який ймовірних наслідків це може призвести. «Гач-
ком» для маніпуляторів можуть бути не тільки офіційні дані, але і 
особистісна інформація, яка відкриває доступ до сфери приватного 
життя [5, c. 79]. Інформація про людські вподобання, переконання та 
слабкості – це потужний інструмент для латентного контролю. 

Отже, маніпулювання свідомістю у сучасних інформаційних по-
токах здійснюється масштабніше, ніж будь-коли, і ставить кожного з 
нас під ймовірне око нагляду. Проте жодне маніпулювання неможли-
во здійснити без зворотної реакції на нього, без того, хто сприйме ма-
ніпулятивний меседж. Вміти бачити ці меседжи і не реагувати на них, 
забезпечуючи цим цілісність свого унікального особистого життя – це 
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не тільки своєрідний талант, але і специфічний засіб інформаційної 
самооборони, яку сьогодні має знати кожен. 
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УДК 316.77 
МЕДІАСФЕРА ЯК ПОЛЕ ГЕРМЕНЕВТИЧНИХ ПРАКТИК В 

КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Автори: О.М. Дрожанова, к.соц.н., доцент; О.П. Ступак, ст.  
викладач, Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Зростання ролі інформації в житті суспільства та її перетворення 
в найважливіший ресурс економіки, політики й культури посилюють 
вплив медіасфери на поведінку людей та управління їх мотиваціями. 
Фактично, в умовах зміни технологічних укладів ЗМІ перетворюються 
з традиційної «четвертої влади» на один з основних видів зброї в ін-
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формаційно-мережевих війнах (або війнах сьомого покоління). Один з 
перших теоретиків інформаційної війни Річард Шафранскі підкреслю-
вав важливість ментального виміру і вищих цінностей в посиленні на-
ціональної могутності, а цілями інформаційної війни називав системи 
знань і уявлень [1, С. 405].  

Принциповим моментом в сучасних теоріях інформаційної війни 
є переважна концентрація уваги на когнітивних (смислових) засадах 
формування і зростання інформаційної могутності, а не власне на тех-
нологічних засобах. Через це інформаційна війна переводиться на рі-
вень «війни знань», і на початку ХХІ століття парадигма інформацій-
ної війни як «війни знань» стала загальноприйнятою. У такій паради-
гмі стратегічна перевага залежить не від концентрації на фактах і чис-
лах, а від взаємно доповнюючого розуму тих, хто їх інтерпретує. У 
2010 році у науковий обіг був уведений термін «епістемологічна вій-
на», який відбиває перенесення акценту з інформаційних технологій 
на технології когнітивні, що задають смисловий контекст формування 
і розвитку інфосфери через механізми інтерпретації.  

Інтерпретація є базовим концептом філософської герменевтики, 
який сьогодні набуває нової значимості й активно залучається до фо-
рмування нових епістемологічних парадигм у постнекласичній науці. 
Розкриття цього поняття як «фундаментальної процедури пізнавальної 
діяльності» [2, С. 51] дозволяє по-новому поглянути на особливості 
пізнання й відображення реальності засобами мас-медіа. Інтерпретація 
як особливий тип соціального ментального досвіду є основою механі-
зму соціалізації та самоідентифікації на рівні індивіда, інституціаліза-
ції та інтеграції – на рівні суспільства. У сучасному суспільстві такі 
процеси стають можливими лише в проінтерпретованій культурно-
комунікативній сфері. Суб’єктом, що здійснює таку глобальну інтерп-
ретацію, і виступають ЗМІ, надаючи можливості масової комунікати-
вної публічної взаємодії. У процесі інтерпретації мас-медіа виконують 
роль виразника соціальних уявлень, які допомагають зорієнтуватись у 
поточних проблемах сучасності. Простір масової комунікації, створю-
ваної через ЗМІ, можна розглядати як простір конструювання, існу-
вання й трансляції соціальних смислів. 
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Якщо традиційні онтологічні категорії конструювались за раху-
нок елімінації «суб’єктивності» як перешкоди в досягненні істинного 
знання, то онтологічні принципи, за якими вибудовується медійна ка-
ртина реальності, базується на уявленні постнекласичної науки про те, 
що будь-яка онтологія – це перш за все мовні ментальні конструкції. 
Мас-медіа створюють картину світу, яка є рефлексивним, ментальним 
образом реальності, матеріалізованим у формі тексту, знаку, мови. 
Публічний текст, створюваний для аудиторії, гранично насичений до-
кументальними й художніми образами, спирається на синтез знакових 
форм і виразних засобів. Його характеризують символічна насиче-
ність, переплетіння численних знакових моделей, які через сучасні 
технології набувають нових просторових і часових форм.  

В інтерпретованій медійній інформації реалізується близька до су-
часного світовідчуття «екзистенційно-антропологічна теорія пізнання» 
[3, С. 465]. Такий тип мислення крім загальних гносеологічних якостей 
має аксіологічні характеристики. Створюючи соціокультурну реаль-
ність у формі картини світу сучасної людини, мас-медіа як жоднен ін-
ший інститут суспільства сприяє раціональному функціонуванню «жо-
рсткого ядра культури» і забезпечує наявність специфічної антропотех-
ніки в соціальній системі. Медіатекст є тим унікальним культурно-
символічним конструктом, який дозволяє здійснити багатоваріантний 
процес виробництва і передачі соціально значимих смислів, тієї інфор-
мації, яка, за Ж. Бодріяром, «скрізь сприяє прискореному обігу смислу і 
створює приріст смислу, аналогічний приросту в економічній сфері, 
зумовленому прискореним оборотом капіталу» [4, С. 118]. Інтер-
суб’єктивні принципи комунікації, через які у медіасфері формується 
специфічна картина світу, призводять до утворення особливої просто-
ровості – людиномірного, суб’єктивно освоєного людиною смислового 
середовища. Критерій достовірності – достатньої вірності, збіг з реаль-
ністю, яка сприймається повсякденним мисленням, – іноді виявляється 
вирішальним для створення смислового простору, що задовольняє спо-
живачів інформації. Підрив довіри до інформації як до суспільно кори-
сної цінності може стати «міною сповільненої дії», яка підкладається 
під процеси формування інформаційної культури. 
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МАНІПУЛЯЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ НЕ- ТА 

ВЕРБАЛЬНОГО ВПЛИВУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІТИЧНИХ МАХІНАЦІЙ  

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

В широковживаному тлумаченні вербальним (від латинсько-
го verbum, слово) мовним впливом називають вплив диктора, який 
виникає під час розмови, на співрозмовника за допомогою слів. При 
вербальному впливі має значення, якою мовною формою ми користу-
ємося під час висловлювання своєї думки, які слова при цьому вико-
ристовуємо, в якій послідовності, як голосно, з якою інтонацією, що, 
коли та кому говоримо. 

Невербальний вплив – це вплив за допомогою невербальних засо-
бів, які супроводжують нашу мову (жести, міміка, наша поведінка під 
час висловлювання, зовнішній вигляд того, хто говорить, відстань до 
співрозмовника тощо). 

Ярким проявом успішної комбінації вказаних впливів є виступи 
провідних політиків, історичних діячів світової політики – Авраам 
Лінкольн (1809 – 1865), Адольф Гітлер (1889 – 1945), Уїнстон Чер-
чилль (1874 – 1965), Джона Ф. Кеннеді (1917 – 1963). На російськомо-
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вних сайтах до вказаних майстрів ораторської майстерності відносять 
А.Ф. Коні (1844 – 1927), В.І. Леніна (1870 – 1924), Л. Троцького (1879-
1940), В.В. Путіна та інших. 

Розвиток інформаційних мультимедійних засобів створив факти-
чно новий підхід до свідомості людей – комбіноване використання 
відео та мовної інформації на фоні певної, попередньо засвоєної 
(отриманої) інформації. Основними принципами такого підходу є: 

1. як всі знають, … [повторюється інформація, яка є «стереоти-
пом» в суспільстві], та й … [далі надається теза, яку слухачі повинні 
сприйняти як продовження попередніх тез (знань) з повною впев-
неністю, що вони все це знають, просто «випадково» забули. Для за-
кріплення такого сприйняття тези, необхідна інформація повторюєть-
ся декілька разів в різних комбінаціях зі «стереотипною». Інфор-
маційною підтримкою виступає відеоряд, який повинен відволікти 
певну частину уваги слухачів і створити ефект засвоєння інформації 
на підсвідомому рівні]. Вказана методика проходить постійне вдоско-
налення – головним її користувачем є рекламні компанії; 

2.  «сенсація». Принцип впливу близький до попереднього. 
Особливістю методу є придання «тезі» статусу сенсації – достовірної 
інформації, яку отримали з надійних, провірених джерел. При цьому 
відеоінформація повинна виконати двояку задачу – відволікти частину 
уваги за рахунок «демонстрації» підтверджуючих «фактів» (напри-
клад, слайд-шоу з фотографій чи відеозаписи) та створити ефект роз-
криття таємниці (таємниче джерело, що має доступ до абсолютно до-
стовірної інформації). Прикладами такого підходу є плівки Мельни-
ченко, свідчення Едварда Сно́удена та інші; 

3. відбувається масове вкидання відверто «фейкової» інформації, 
а через деякий час проводиться офіційний захів, в якому пояснюється 
її недостовірність. Особливістю є те, що «фейки» складаються з 
декількох пунктів, а роз’яснення надається тільки частині і таким чи-
ном, щоб у слухачів слалось враження повної непричетності диктора 
(чи організації/держави) до розповсюдження «фейків» та засудженні 
їх появи. При цьому, «цінна» інформація, яка знаходиться в самому 
«фейку» повинна відійти на другий план і перейти в статус «немає 
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диму без вогню». Такий підхід вимагає більшого часу і є більш 
клопітким, однак дає можливість створити необхідне підґрунтя для 
двох попередніх методів. Яскравим прикладом такого підходу є вико-
ристання так званих «тролів» та «ботів» на форумах; 

та інші. 
Яскравими прикладами-антиподами можна назвати доктрини 

«Русский мир» та «Українська державність». Маючи антагоністичні 
цілі, вони, фактично, мають однакову мету – завдання довести істори-
ко-правову першість на історичну, економічну, територіальну та етно-
графічну спадщину прабатьків – Київську Русь. 

Особливістю цього протистояння є, в тому числі, й в методології 
досягнення поставленої задачі. 

Так, аналіз показує, в доктрині «Русский мир» фактично постав-
лена задача створити (розвинути) ідеологію «единого русского наро-
да» шляхом поєднання процесів асиміляції місцевого населення пере-
селенцями з центрально та східно-російських регіонів і формування 
стійкого стереотипу в суспільстві та на міжнародному рівні про «не-
додержавність південно-західної окраїни». 

Яскравим прикладом асиміляції є історія Криму з часів його при-
єднання до Російської імперії і до теперішнього часу – силова «чист-
ка», а фактично геноцид по відношенню до кримських татар та тим що 
співчували їхньому стану, в комплексі з масовими процесами русифі-
кації переселеного з північних та центральних районів України селян 
за часів Російської імперії (князь Потьомкін, граф Воронцов та інші) і 
Радянського Союзу, використання можливості поселення в Криму в 
якості бонусу за віддану службу для відставних військових і так далі. 

Закриваючи очі на всі вказані факти (а не вказаних є ще набагато 
більше), ідеологи «Русского мира» поставили завдання поступового 
закріплення в свідомості населення як Росії і України так і всього сві-
ту постулату «Київська Русь → Московське князівство → Російська 
імперія → СРСР → Росія».  

Для створення відповідної «картинки» в ЗМІ ідеологи «Русского ми-
ра» почали використовувати гуманітарну інтервенцію – від встановлення 
пам’ятників Володимиру та іншим діячам часів Київської Русі до створен-
ня мультиплікаційної та кінематографічної продукції, яка повинна призви-
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чаїти суспільство до визнання постулату. Додатково можна вказати на ви-
користання на багатьох російськомовних ресурсах промороликів (в якості 
реклами перед переглядом мультфільмів) в яких на рівні дитячої психіки 
прославляються досягнення російської економіки і військової могутності, 
звеличується Путін. Тобто створюється відповідне психічне кодування 
людей з дитинства. Така діяльність в повній мірі відповідає першому під-
ходу, а її гіпертрофованим результатом є ікони з образом Путіна. 

Однак, більш цікавим з точки зору дослідження методів маніпуляції 
інформацією є об’єднання другого і третього підходів для поширення іде-
ології «Руського мира». Одним з проявів такого підходу до історії є поява 
таких «історичних» сенсація як «Велика Тартарія», «Вся правда про Кули-
кову битву», «А чи було татаро-монгольське іго», «Нова хронологія» і так 
далі. Автори вказаних «сенсацій», в багатьох випадках, з високим профе-
сійним рівнем та методологічними підходами (наприклад роботи групи 
вчених під керівництвом академіка РАН професора А.Т. Фоменко, істори-
чно-телевізійний проект М. Задорнова) доводять до користувачів інтернет 
ресурсів сенсаційні «відкриття» з історії слов’янських народів. Одночасно 
з цим, в інтернеті, наприклад в форумі по обговоренню матеріалів сайту, на 
інших «альтернативних» сайтах можна найти інформаційні матеріали, в 
тому числі й мультимедійного характеру, в яких докладно розглядаються 
недоліки «сенсаційних» матеріалів. Але головним, що залишається не-
змінним є вказаний вище постулат.  

На рис. 1 наведено кадр з фільму «Золота орда» (режисер Тимур 
Алпатов). Події, що відтворюються в фільмі відносяться до кінця ХІІІ 
століття, часів правління князя Володимира Всеволодовича – великого 
князя київського. Але, як видо з рисунку-карти кордон Київської Русі 
того часу автори фільму проводять по Дніпру!, тобто розділ України 
відбувся ще за тих часів. Звідси, у пересічного глядача, автоматично 
формується чітка позиція по відношенню до загарбницьких забаганок 
«Київської хунти». Також цікавим на карті є віднесення земель по р. 
Волга та західному і південному узбережжю Каспійського моря в під-
порядкування Київської (Володимирської) Русі. 

Для порівняння на рис. 2 наведена карта з підручника з історії 7 
класу. 
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Рисунок 1 – Карта Київської Русі згідно з фільмом «Золота Орда» 

 

 
Рисунок 2 – Карта з підручника з історії 7 класу 

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

93 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

Прихильники доктрини «Українська державність», нажаль, точа-
ли відразу з визнання українського національно-визвольного руху 
(ОУК-УПА) воюючою стороною у Другій світовій війні та реабілітації 
їх лідерів – політичних і військових керівників (С. Бандера, Р. Шухе-
вич та інших). Враховуючи багатовіковий процес формування не-
прийнятності України як самостійної держави – як зі сторони Російсь-
кої імперії / Російської Федерації, так і зі сторони Польщі (Речі Пос-
политої), Угорщини (Австро-Угорська імперія), це призвело, в непід-
готовленому суспільстві, фактично до кризи доктрини. Що в певній 
мірі знайшло відображення виникненні антиукраїнських настроїв в 
Криму та на сході України, проблем з впровадженням закону України 
про освіту (претензії Угорщини), погіршенням відносин між Україною 
і Польщею. Одночасно з вказаними проблемами необхідно вказати на 
головні причини їх виникнення: 

1. протидія прагненням українського народу зі сторони російсь-
кої великодержавної ідеології; 

2. низький рівень фахової підготовки лідерів та їх команд, що 
впроваджують доктрину «Українська державність», їх неготовність до 
жорсткої протидії гібридними засобами, які використовує опонент – 
включаючи маніпуляцію суспільною свідомістю та використанням 
військових підрозділів. 

Як висновок, можна вказати на необхідність переходу від страте-
гії «кавалерійської атаки» до кропіткої, «по шагової» методології фо-
рмування суспільної свідомості, починаючи зі початкових шкіл. А в 
цьому контексті використання історії боротьби українського нараду за 
свою незалежність в якості основи для кінематографічних та мультип-
лікаційних проектів є одним з найперспективніших елементів компле-
ксної програми протидії доктрині «Русского мира». 
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СЕКЦІЯ 5. ШКОЛА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
Автор: Д.О. Бабійчук, 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. З кожним днем науково-технічний прогрес веде до якісно-
го вдосконалення суден, оснащення їх новітньою апаратурою, полег-
шення регулювання руху і т. ін. Проте рівень відносної аварійності не 
зменшується, а навпаки збільшується, що зумовлюється зростанням 
кількості морських і річкових суден та інших водних об’єктів, елемен-
тарним нехтуванням судноводіями законодавчо встановлених правил 
безпеки судноплавства, послабленням контролю за безпекою судноп-
лавства і у сфері експлуатації суден, у зв’язку з переходом останніх в 
приватну власність та ін. За таких умов виникає нагальна потреба в 
розробці науково-обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на удо-
сконалення існуючих засобів державного контролю за безпекою суд-
ноплавства на морському і річковому транспорті.  

Аналіз аварійності світового судноплавства показує, що майже 
80% аварійних випадків пов'язані з «людським фактором», з помилка-
ми, порушеннями норм і правил з боку осіб суднового екіпажу. Тому 
відповідно до Кодексу («Міжнародний кодекс з управління безпечною 
експлуатацією суден і запобіганням забрудненню (МКУБ)») кожна 
судноплавна компанія повинна розробити і ввести в дію систему 
управління безпекою, доскладу якої як складова входить система 
управління інформаційною безпекою. 

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) 
(англ. information security management system, ISMS) — частина зага-
льної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує 
ризики інформаційної безпеки як бізнес-ризики, і призначена для роз-
роблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, 
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підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки. У своєму 
розвитку СУІБ, як комплекс апаратно-програмних засобів, призначе-
них для управління процесом захисту інформації, пройшли еволюцій-
ний шлях від однопроцесорних контролерів до розвинених багатопро-
цесорних конфігурацій – файлових процесорів і машин баз даних – з 
характерними для них паралельними процесами й складною міжпро-
цесорною взаємодією. СУІБ є дуже великим комплексом з ускладне-
ною логікою, тому при розробці доцільно застосовувати проектні рі-
шення, що перевірені на математичних моделях. 

Імітаційна модель – це різновид математичних моделей, що опи-
сують динамічні процеси в реальних системах і піддаються перевірці. 

Метою даної роботи є розробка імітаційної моделі функціону-
вання системи управління інформаційною безпекою, з врахуванням 
особливостей об'єкта інформаційної діяльності, системи захисту інфо-
рмації і системи управління інформаційною безпекою. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
задачі: 

− визначити методи побудови імітаційних моделей СУІБ судна; 
− визначити особливості побудови імітаційних моделей СУІБ 

судна за найбільш доцільним методом. 
Актуальність роботи обумовлена тим, що інформація на судні 

стає одним з основних ресурсів, ефективний захист якого можливо 
забезпечити тільки шляхом створення системи управління інформа-
ційною безпекою 

Основна частина. СУІБ базується на багатьох особливостях, на-
приклад: визначаються перспективні управлінські рішення, які в подаль-
шому затверджуються остаточно. Метою створення та використання імі-
таційної моделі функціонування СУІБ є отримання даних віртуального 
експерименту, щодо функціонування системи захисту інформації. 

Формалізований опис СУІБ ускладнюється тим, що у зв'язку з рі-
зною специфікою робіт технологічної схеми на кожному етапі вико-
ристовується власний метод специфікації, причому всі методи базу-
ються на моделях, що становлять собою той або інший вид машини 
послідовностей [1].   
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Побудована інформаційна модель функціонування СУІБ наведена 
на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 − Інформаційна модель функціонування СУІБ 

 
Основними проблемами створення СУІБ судна та автоматизації 

управління інформаційною безпекою судна є необхідність забезпечу-
вати захист інформації такої складної системи як судно на всіх етапах 
«життя» судна: конструювання (планування, будівництво, випробу-
вання), експлуатація, утилізація (перебудова); залежність інформацій-
ної безпеки судна від багатьох критеріїв; необхідність забезпечувати 
працездатність СУІБ судна на етапі експлуатації при відсутності про-
фесіоналів в галузі безпеки інформації. На інформаційну безпеку суд-
на впливають фактори, які можна розбити на наступні групи: незадо-
вільні властивості судна; несприятливі зовнішні умови; відмови суд-
нових технічних засобів та обладнання; вплив вантажів, функціональних 
систем і пристроїв цільового призначення; помилки в діях екіпажу, паса-
жирів, персоналу. 
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Висновки. Прогнозоване збільшення структурної й функціональ-
ної складності СУІБ, насамперед, використання в її составі елементів 
системи штучного інтелекту, визначає актуальність проектування 
СУІБ на основі дослідження функціонування СУІБ на імітаційній мо-
делі, на яку судно як ОІД накладає на додаткові вимоги, обумовлені 
постійною зміною географічного положення ОІД, що супроводжуєть-
ся не тільки зміною кліматичних умов, а й нормативно-правового се-
редовища функціонування, умов комунікацій з судноплавною компа-
нією, портами та ін.. Для відображення в моделі цих особливостей не-
обхідні засоби опису нечітких динамічних параметрів і засоби прийн-
яття рішень на основі сукупності чітких і нечітких даних, що генеру-
ються випадковим чином як набори задіяних блоків опису типових 
впливових факторів, вхідні дані для яких також є випадковими. Як 
показав проведений аналіз [2] функціонально повним для досліджува-
ної предметної галузі є метод мереж Петрі, для якого визначені мате-
матичні основи побудови імітаційних моделей СУІБ. Дослідження 
СУІБ судна на такій моделі дозволить оптимізувати і обґрунтовувати 
витрати на ІБ; підвищити ефективність забезпечення ІБ за рахунок 
досягнення комплексності, взаємопов'язаності, ефективності та прозо-
рості всіх методів і засобів забезпечення ІБ.  

Список літератури: 
1. Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р. Дослідження моделі оцінюван-

ня живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку 
за допомогою мереж Петрі //Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". – 2011. – № 699: Інформаційні системи та ме-
режі. – С. 82–94. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://science.lp.edu.ua/sites/ default/files/Papers/09_71.pdf (Дата доступу 
25.10.17). 

2. Бабійчук Д.О. Математичні основи побудови імітаційної моделі 
функціонування системи управління інформаційною безпекою 
//Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної технічної конференції 
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ної прикладної математики». – Миколаїв: НУК, 2017. – С.7-9. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ АКВАТОРИИ 
Автор: Д.Н. Билецкий, студент, Национальный университет  

кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Использование большого количества и многообразия средств за-
щиты акватории в первую очередь связана с тем фактом, что по стати-
стике в следствии морского терроризма и других видов вреда как на-
пример контрабанда, в Украине и мире ежегодно несут убытки кото-
рые исчисляются миллиардами долларов. 

Одной из опасных проблем сегодняшнего дня становится морс-
кой терроризм: теракты, направленные против транспортных средств 
в том числе беспилотных и инфраструктуры. В такой ситуации необ-
ходимы современные высокотехнологичные комплексы инженерно-
технических и кибернетических средств обеспечения безопасности 
объектов со стороны прилегающих акваторий. 

Защита акватории осуществляется с помощью комплексов актив-
ных и пассивных средств: 

1. Радиолокационные станции сантиметрового и миллиметрового 
диапазона обнаруживают объекты в радиусе десятков километров и 
является форпостом в системах охраны. 

2. Программно-аппаратные компоненты автоматического приня-
тия решений, оповещения, хранения данных. 

3. Гидроакустической станции подводной охраны предназначены 
для обнаружения и классификации в автоматическом режиме вторже-
ния в охраняемую зону подводных пловцов и др. в сложных гидроло-
гических условиях. 

4. Пассивные электронно-оптические системы панорамного ска-
нирования, в том числе и стабилизированные, работающих в автома-
тическом режиме круглосуточно в любых погодных условиях.  

5. Магнитометрические системы, находясь на границах, четко 
фиксируют пересечение охраняемой зоны любых, даже очень малых, 
ферримагнитных предметов. 

Принятие комплекса защиты обусловлено наличием многочис-
ленных каналов и способов вторжения в экономическое пространство 
государства через акватории. 
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УДК 004.056:534.6 
СТВОРЕННЯ БЛОКА АНАЛІЗУ РІВНЯ ВХІДНОГО СИГНАЛУ 

ТА КОМУТАЦІЇ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА МОВОПОДІБНОГО 
СИГНАЛУ "ОСА – 1" ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО 

ЕФЕКТИВНОСТІ  

Автор: С. 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 
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 не-
долік, який дає можливість зловмиснику отримати фрагменти автен-
тичного, неспотвореного сигналу. Вказаний недолік не є критичним – 
максимально можлива довжина такого фрагменту не перевищує  
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0,5 сек. Однак, при певних умовах, це може створити небажаний витік 
інформації [3]. 

З метою вирішення вказаного недоліку була проведена розробка 
блоку для аналізу рівня сигналу на вході генератора мовоподібного 
шуму «ОСА – 1» та автоматизації вибору каналу вхідного сигна-
лу(комутації).  

Метою даної роботи є створення блоку для аналізу  рівня сигналу 
на вході генератора мовоподібного шуму «ОСА – 1» та автоматизації 
вибору каналу вхідного сигналу(комутації), а також порівняльне дос-
лідження ефективності роботи генератора мовоподібного шуму «ОСА 
– 1» з блоком аналізу та без нього. 

 

 
Рисунок 1 – Дослідна математична модель блока аналізу 

 
Рисунок 2 – Прототип блока аналізу рівня вхідного сигналу та  

комутації для генератора мовоподібного сигналу "ОСА – 1" 
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Основна частина. За результатами розробки був створений про-
тотип блока аналізу рівня вхідного сигналу та комутації для генерато-
ра мовоподібного сигналу "ОСА – 1" та складений план досліджень 
ефективності генератору до та після удосконалення. 

Висновки.  
1. Створена дослідна модель блока аналізу рівня вхідного сигналу 

та комутації для генератора мовоподібного сигналу "ОСА – 1" 
2. Розроблено методику проведення досліджень ефективності ро-

зробки. 
3. Проведені дослідження ефективності генератору генератора 

мовоподібного сигналу "ОСА – 1" до та після удосконалення. 
Список літератури: 
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УДК 004.056.55 

ВИБІР ЗАХИСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ БРАУЗЕРІВ 

Автор: Л.Р. Гребень, студентка, 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 

Метою роботи є розвинення та випробування методики встанов-
лення часової складності програмних реалізацій криптоалгоритмів для 
різних обчислювальних засобів з різної архітектурою, швидкодією, 
операційною системою, розрядністю. 

Сучасні криптографічні алгоритми мають досить широкий пере-
лік створених бібліотек та готових програмних реалізацій різними мо-
вами програмування. Вимогами довільного конкурсу криптографічних 
розробок передбачається її подання у вигляді готового програмного 
модуля. Відповідно, для таких алгоритмів найбільш доцільно викори-
стати авторські (чи погоджені) реалізації, що є доступними для усіх 
користувачів. До таких реалізацій можна віднести мережну колекцію 
CryptoJS, а також Інтернет-сторінки авторів алгоритмів. У зазначений 
спосіб було використано алгоритми RC4, Rabbit, DES, Triple DES, AES, 
Blowfish та ГОСТ 28147-89. 

Для аналізу було реалізовано 14 криптографічних перетворень. З 
них 7 – сучасні блокові шифри, реалізація яких забезпечена підклю-
ченням скриптових бібліотек вільного поширення. Решта 7 – текстові 
шифри, що були розроблені значно раніше. Їх було реалізовано у ви-
гляді окремих функцій. 

У якості обчислювача було використано Fujitsu Windows 7 PC (In-
tel® Pentium ® CPU B960)на базі ОС Windows 7, LG PC (Intel® 
Pentium ® CPU G4400 @ 3,30GHz) на базі ОС Windows 10 Pro/Linux 
Mint та у додатку А обчислення, з використанням інших комп`ютерів: 
ASUS X540S (Intel® Celeron ® CPU N3050 @ 1,60GHz), ASUS PC 
(AMD Athlom™ II X2 250 Processor 3,00GHz), LG PC (AMD Athlom™ II 
X4 635 Processor 2,90GHz). 

наявність принципової відмінності часової складності в залежно-
сті від типу браузера, на якому виконуються одні і ті ж коди. Для най-
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простіших перетворень з транспозицією спостерігається найбільша 
відмінність – понад 10 разів за середнім часом.  

Для більш працеємних алгоритмів відмінність менша, проте спо-
стерігається відносна зміна взаємного відношення часової складності. 
Так, для браузера Google Chrome класичний шифр Віженера (з повною 
абеткою) має більшу часову складність, ніж більш сучасний DES, тоді 
як для Internet Explorer спостерігається протилежна ситуація. Це може 
свідчити про різні співвідношення часу виконання бітових та тексто-
вих операцій різними браузерами і обґрунтовує перспективи подаль-
ших досліджень. 

Для аналізу впливу розрядності архітектури на часову складність 
алгоритмів було виконано подібні зазначеним вище дослідження для 
ПК Intel Pentium, архітектура x64, 2x1,8GHz, RAM 4 Gb, операційна 
система відповідної розрядності – Windows 8.1. Fujitsu Windows 7 PC 
(Intel® Pentium ® CPU B960)на базі ОС Windows 7, LG PC (Intel® 
Pentium ® CPU G4400 @ 3,30GHz) на базі ОС Windows 10 Pro/Linux 
Mint та у додатку А обчислення, з використанням інших комп`ютерів: 
ASUS X540S (Intel® Celeron ® CPU N3050 @ 1,60GHz), ASUS PC 
(AMD Athlom™ II X2 250 Processor 3,00GHz), LG PC (AMD Athlom™ II 
X4 635 Processor 2,90GHz). 

Як можна помітити, час виконання класичних алгоритмів браузе-
рами Google Chrome залишається співвимірним (у межах відмінностей 
між частотами ядер процесорів). У той же час, спостерігається зрос-
тання часу виконання бітових алгоритмів. Найбільш помітна відмін-
ність для алгоритму Blowfish – понад 2 рази. Це може свідчити про 
недостатню адаптованість криптоалгоритмів до 64-бітної архітектури. 

Для браузера Internet Explorer зміна архітектури не змінює взаєм-
не співвідношення часів виконання алгоритмів. Усі величини знахо-
дяться у межах відхилень, що задаються похибкою та відмінністю у 
швидкодії досліджуваних комп’ютерів. 

Взаємне співвідношення часів виконання різних криптоалгорит-
мів демонструє діаграма на рис.4.2 , побудована за даними табл. 4.3. 
Як видно, часові показники відрізняються майже у 100 разів. Що до-
зволяє оптимізувати швидкодію інформаційних ресурсів з криптоза-
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хисту у широких межах. Для браузера K-Meleon спостерігається екст-
ремальне зростання часової складності, майже у 10 разів, для інших 
браузерів відрізняється близько 3 разів, найшвидший  Internet Explorer 
– близько 0,5 мс. Повільніший Safari 1,5 мс. 

З урахуванням того, що дані про операційну систему та тип брау-
зера передаються у  складі запиту на сайт, сервер має змогу обрати 
найкраще з криптографічних перетворень для кожної конкретної си-
туації. Виграш від такого вибору відповідає скороченню у рази часу 
криптографічних перетворень.  

Отже, з огляду на високу популярність мережних технологій і актуа-
льність для них задач криптографії, створено обчислювальні програми 
дослідження складності алгоритмів для клієнт-серверної архітектури.  

Показано, що співвідношення часової складності різних алгорит-
мів знаходиться у досить широких межах (у два порядки), що дозво-
ляє обирати найбільш оптимальний з них для умов конкретної задачі 
чи обмежень на працеємність чи час виконання перетворення. 

Виявлено відмінності часової складності алгоритмів в залежності 
від типу браузера, на якому виконуються одні і ті ж коди. Для найпро-
стіших перетворень з транспозицією спостерігається найбільша від-
мінність – понад 10 разів за середнім часом. 

Список літератури: 
1. Biryukov, Alex and Khovratovich, Dmitry Related-key Cryptanal-

ysis of the Full AES-192 and AES-256 5912Advances in Cryptology – 
ASIACRYPT 2009 (2009). – DOI:10.1007/978-3-642-10366-7_1. 

2. "ISO/IEC 18033-3:2010 Information technology – Security tech-
niques – Encryption algorithms – Part 3: Block ciphers". Iso.org. 2010-12-
14. Retrieved2011-10-21 
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ВРАХУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ БАГАТОРАЗОВОГО 
ПРОСЛУХОВУВАННЯ У ФОРМАНТНОМУ МЕТОДІ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Автор: І.О. Дашковський, студент, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 
Науковий керівник: Ю.І. Касьянов., ст. викладач, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ Одним з основних джерел отримання інформації про осо-
бисте життя людини або фінансової, адміністративної або виробничої 
діяльності організації, тобто відомостей, що не підлягають широкому 
розголосу є мовна інформація. Іноді одне речення може коштувати 
мільйони доларів компанії або фірмі, а якщо говорити про військову 
таємницю, то мова вже йдеться про людські життя. 

Критерій розбірливості мови набуває широкого вжитку з розвит-
ком галузі інформаційної безпеки, який більш точно може характери-
зувати адекватність прийнятих заходів існуючим загрозам. 

Метою роботи є удосконалення методики оцінювання захищено-
сті мовної інформації формантним методом за рахунок корекції зна-
чень розбірливості мови у контрольній точці, що враховує можливість 
багаторазового прослуховування. 

Для досягнення мети вирішені наступні задачі: 
− проаналізовані існуючі методи розбірливості мови та обґрун-

тований вибір методу дослідження; 
− розроблена програма проведення досліджень; 
− розроблена методика дослідження впливу багаторазового про-

слуховування мовного повідомлення на розбірливість текстів; 
− проведені експериментальні дослідження впливу багаторазо-

вого прослуховування на розбірливість мови; 
− удосконалена методика оцінювання захищеності мовної інфо-

рмації формантним методом введенням коефіцієнтів корекції значень 
словесної  розбірливості в точці прослуховування. 
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Об'єктом дослідження є формантний метод визначення розбірли-
вості мови і методики оцінки захищеності мовної інформації на його 
основі.  

Предметом дослідження є процес оцінювання захищеності мов-
ної інформації за критерієм розбірливості мови з урахуванням можли-
вості запису та багаторазового прослуховування. 

Формантні методи, і розроблені на їх основі методики, наразі не 
дозволяють врахувати вплив можливості запису та багаторазового 
прослуховування на розбірливість мови. Тому для дослідження вико-
ристано метод артикуляційних випробувань [2], який вже давно вико-
ристовується для оцінки якості каналів мовного 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. 

В експерименті для запису та відтворення використовувались 
таблиці слів з діючого в Україні ГОСТ 16600-72 [1]. Слова зачитува-
лись почергово двома дикторами (чоловіком і жінкою).  

Схема проведення інструментальної стадії наведена на рис. 1.  
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.  

На основі отриманих даних порівнюються друге, третє та четвер-
те прослуховування відносно першого. 

Використовуючи розрахунки оцінювання формантним методом 
представлені у [2] та беручи до уваги удосконалення даного методу, 
яке представлене у [3], були скореговані дані розрахунки, додавши 
отримані коефіцієнти до результатів словесної розбірливості отрима-
них формантним методом.  

Результати внесення коефіцієнту до формантної методики пред-
ставлені у (рис. 2). 

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

107 



 

Сучасні проблеми інформаційної 
безпеки на транспорті 

VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

 

 
Рисунок 1 – Схема експерименту 

 
Рисунок 2 – Графіки розбірливості мови W отриманого формантним 

методом та скорегованої розбірливості Wk, що враховує вплив  
багаторазового прослуховування 
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Висновки. 
При заваді типу «білий шум» збільшення розбірливості за рахунок 

багаторазового прослуховування становить 10…20%, причому найбі-
льший вплив має місце при відношеннях сигнал\шум від -5 до 5 дБ. 

Таким чином, отримані в дипломній роботі залежності дають мо-
жливість враховувати вплив багаторазового прослуховування при оці-
нюванні захищеності мовної інформації формантним методом. 

Список літератури: 
1. Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования 

к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений: ГОСТ 
16600-72. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1973. – 90 с. 

2. Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи / 
Н.Б. Покровский. – М.: Гос. изд-во литературы по вопросам связи и 
радио, 1962. – 392 с. 

3. Касьянов Ю.І. Використання тонального методу визначення 
розбірливості мови для задачі оцінки захищеності мовної інформації / 
Ю.І. Касьянов, С.В. Дума // Сучасні проблеми інформаційної безпеки 
на транспорті: Матеріали V всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2015. – С. 32 – 38. 

УДК 004.056.5: 534.[784: 835]: 621.391.883 
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ 

РАДІОМОНІТОРИНГУ 

Автор: І.А. Демідов, 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. Знання та уміння з принципів радіозв’язку, будови прий-
мальних та передавальних пристроїв, засобів радіомоніторингу та ра-
діопротидії є необхідними для фахівця з інформаційної безпеки та те-
хнічного захисту інформації. Особлива увага має бути приділена 
практичній підготовці. 

При створенні навчальних лабораторій слід ураховувати ряд 
принципових обмежень. По-перше, розміри лабораторії мають дозво-
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ляти виходити з ближньої зони передавача, тобто передбачати розне-
сення антен передавального та приймального пристроїв на відстань 5-
10 довжин хвиль[1-2]. 

По-друге, використання частотного ресурсу регламентується но-
рмативними документами. Це пов’язано з тим, що в кожній країні є 
свої службові частоти, користуватися якими може лише держава, а 
також встановлюються міжнародні частоти, такі як «частоти лиха» та 
інші[3-5]. 

По-третє, існують обмеження на потужність передавальних засо-
бів навіть на дозволених частотних діапазонах. Це пов’язано як з пи-
таннями електромагнітної сумісності, так і з вимогами техніки безпе-
ки при роботах з електромагнітними полями. 

Аналіз законодавства України та нормативних документів, що ре-
гламентують радіозв’язок (ст. 5 ЗУ від 01.06.2000 № 1770-III.)[5], до-
зволив запропонувати використання аматорського діапазону на часто-
ті 1,29 ГГц, якій було обрано серед таких аматорських діапазонів: 

Діапазон 144 МГц (2 м): 144-146 МГц – VHF. 
Діапазон 220 МГц (1,4 м): 222-225 МГц – VHF. 
Діапазон 430 МГц (70 см): 430-440 МГц – UHF. 
Діапазон 1260 МГц (23 см): 1260-1300 МГц – SHF. 
Існують обмеження на потужність передавальних засобів навіть 

на дозволених частотних діапазонах. Це пов’язано як з питаннями 
електромагнітної сумісності, так і з вимогами техніки безпеки при ро-
ботах з електромагнітними полями. На частоті в 1,29 ГГц обмеження 
потужності складає у 10 мВ[12]. 

При розробці приймального і передавального пристрою необхід-
ним було виготовлення різних типів антен[8-9]. Для передавального 
засобу була вибрана антена типу «Хвильовий канал»[10-11], а для 
прийому – диполь.  

Було обрано саме такий вид антени для передавального засобу, 
тому що він має вузьку діаграму спрямованості.  
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Рисунок 1 – Діаграма спрямованості антени «Хвильовий канал» 
 
Для приймального засобу була вибрана антена типу диполь, яка 

має довжину 14,6 см.  

 
Рисунок 2 – Діаграма спрямованості антени диполь 

 
Список літератури: 

1. Закон України Про радіочастотний ресурс України. – Стаття 5. 
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ний ресурс] – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_radio-
chastotnij_resurs_ukraini/statja-5.htm 

2. Аматорські радіодіапазони України. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: 
http://ecta.com.ua/images/pages/Радиолюбительские_диапазоны1.Pdf 

3. Основні положення регламенту аматорського радіозв’язку 
України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://knowledge. 
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УДК 004.056.5 
ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ЗВ’ЯЗОК ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ  

І РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ 

Автор: В.С. Житлов, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Науковий керівник: Ю.І. Касьянов., ст. викладач, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Вступ. Розбірливість мови вже давно є одним з основних критері-
їв в оцінці якості каналів мовного зв’язку, бо від неї залежить, чи зро-
зуміє слухач почуту інформацію, чи ні [1, 2]. Останнім часом критерій 
розбірливості мови почали використовувати і в області інформаційної 
безпеки для оцінки захищеності мовної інформації (оцінці ефективно-
сті заходів захисту) [3].  

Метою роботи є визначення та порівняння впливу звукоізоляції 
на рівень небезпечного сигналу та розбірливість мови в каналі витоку 
мовної інформації на прикладі типових огороджувальних конструкцій. 

Об’єктом дослідження є процес оцінювання звукоізоляційних 
властивостей огороджувальних конструкції в задачах захисту виділе-
них приміщень від витоку мовної інформації прямим акустичним ка-
налом. 

Предмет дослідження – властивості звукоізоляційних конструк-
цій щодо зниження рівня сигналу та розбірливості мови. 
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Основна частина.  
Розроблена методика оцінки звукоізоляції за критерієм розбірли-

вості мови полягає у вимірюванні в контрольних точках (точках мож-
ливого знімання інформації) відношення сигнал/шум в семи октавних 
смугах з середньогеометричними частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 
4000, 8000 Гц і наступним розрахунком формантної розбірливості в 
октавних смугах, загальної формантної розбірливості, складової та 
словесної розбірливості. Вимірювання проводиться при шумовому 
тестовому сигналі зі спектром, що відповідає усередненому спектру 
довготривалої мови. 

При дослідженні за розробленою методикою з критерієм розбір-
ливості мови за даними табл. 1 визначалось відношення сигнал/шум, а 
потім за інструментально-розрахунковою методикою, основаною на 
формантному методі в інтерпретації В.Б. Покровського [3], визнача-
лись формантна розбірливість в октавних смугах, загальна формантна 
розбірливість, складова та словесна розбірливості. Для розрахунку 
розбірливості було використано програму розроблену в MathCad. 

 
Таблиця 1 – Дослідження дверної конструкції за класичною мето-

дикою з використанням тестового сигналу зі спектром мови 

f, Гц 
Шум (фон) 

(ш)L  

Мовний  
сигнал 

(с ш)L +  

Мовний сигнал на дверній 
конструкції 

(с ш)L +  (с)L  

Інтегральний рівень 70 дБ  
125 35 53 35 25 
250 30 66 37 36 
500 21 66 41 41 
1000 17 61 29 29 
2000 14 56 28 28 
4000 12.5 53 27 27 
8000 12.5 49 18 16 

 
Графік залежності звукоізоляції від частоти при тестових сигна-

лах білого шуму та шуму зі спектром, відповідним усередненому спе-
ктру довготривалої мови, представлено на рис. 1. 
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Графік залежності розбірливості формант в октавних смугах від 
частоти для дверей показано на рис. 2. Там же приводяться залежності 
максимальної формантної розбірливості (ймовірності появи формант) 
Аmі, ймовірності сприйняття формант Рі , та абсолютних і відносних 
втрат формант у октавних смугах (зниження спектрального індексу 
артикуляції). Відносні втрати формант являють собою ймовірність 
втрати. 

 

  
Рисунок 1 – Частотна характери-

стика звукоізоляції дверей  
досліджена за стандартною  

методикою. Q – сигнал білий шум, 
Q1 – сигнал шум зі спектром дов-

готривалої мови 

Рисунок 2 – Частотні залежності 
розбірливості формант (1), 

ймовірності появи формант (2), 
ймовірності сприйняття формант 

(3) та абсолютних (4) і відносних (5) 
втрат формант у октавних смугах 

 
Висновки. Розроблена методика оцінки звукоізоляційних власти-

востей огороджувальних конструкцій за критерієм розбірливості мови 
дасть можливість оперативно проводити оцінювання захищеності мо-
вної інформації.  

Список літератури: 
1. Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи / Н.Б. 

Покровский. – М.: Гос. изд-во литературы по вопросам связи и радио, 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
Автор: К.О. Коновалов, 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. Розвиток інформаційних технологій призвів в сучасному ін-
формаційному суспільстві до створення відкритого кіберпростору. Окрім 
переваг, які він надає, кіберпростір обумовлює виникнення нових загроз 
національній та міжнародній безпеці. Зростає кількість та потужність 
кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб. Кібер-
злочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди 
інтересам особи, суспільства і держави. Відповідними контрзаходами 
служб безпеки інформації є узгодження дій у боротьбі із кіберзлочинніс-
тю, що супроводжується узгодженням національних стандартів в галузі 
інформаційної безпеки із міжнародними стандартами. 

Метою даної роботи є розробка інформаційної моделі системи 
управління інформаційною безпекою на основі європейських стандар-
тів з перевіркою відповідності національним стандартам. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні за-
дачі: проаналізувати нормативно-правову базу побудови СУІБ; визначи-
ти функціональний склад системи, атрибути вхідної і вихідної інформа-
ції, розробити структуру та алгоритми для автоматизованої системи оці-
нки відповідності СУІБ вимогам міжнародних і національних стандартів. 

Основна частина. При створенні системи управління інформацій-
ної безпеки потрібно керуватися відповідними заходами. Заходи управ-
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ління варто вибирати, ґрунтуючись на відношенні вартості реалізації 
послуг та впровадження систем безпеки й зниження ризиків і можливих 
втрат, якщо відбудеться порушення безпеки ІКСМ. Слід зазначити, що, 
хоча всі заходи управління в стандартах та нормативних документах є 
важливими, але застосування якого-небудь засобу управління повинне 
відповідати ризикам та можливим загрозам даної ІКСМ.  

Оскільки система має здійснювати інформаційну підтримку голо-
вних процедур, то вона має містити набір тематичних бібліотек, до 
яких окремо має бути доступ з інтерфейсу користувача (рис.1), як і до 
блоку введення даних та блоку процедур, що складається з підсистем 
проектування та експертизи.  

 

 
Рисунок 1 − Узагальнена структура системи 

 
Для перевірки відповідності СУІБ вітчизняним і міжнародним 

стандартам безпеки необхідно описати середовище функціонування і 
користувачів системи, визначити за цими даними клас АС, а потім ро-
зробити алгоритмами, що дозволять визначити вимоги до комплексу 
засобів захисту. Після цього або при розпаралелюванні процесів – од-
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ночасно з цим слід визначити множину суб′єктів, тобто користувачів і 
процесів, що впливають на стан ІБ при взаємодії з об′єктами захисту. 
Схематично алгоритм перевірки наведено на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 − Визначення відповідності європейським стандартам 

 
Оскільки процедури проектування і процедури експертизи різнять-

ся як за вхідними даними, так і за алгоритмами, доцільно будувати 
окремо інформаційну модель СУІБ для процесу проектування і процесу 
експертизи, хоча ці моделі мають окремі спільні блоки, зокрема блоки 
вимог вітчизняних і міжнародних нормативних документів. 

Висновки. В дані роботі на основі аналітичного огляду нормативно-
правової бази і наукових публікацій [1-8], присвячених розробці, впрова-
дженню та експлуатації СУІБ, визначені джерела інформації для розроб-
люваної системи, функціональний склад системи, атрибути вхідної і вихі-
дної інформації, структуру та алгоритми для автоматизованої системи оці-
нки відповідності СУІБ вимогам міжнародних і національних стандартів. 

Результати роботи знайдуть використання в навчальному процесі, 
зокрема при викладанні дисциплін «Управління інформаційною без-
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пекою» та «Менеджмент інформаційної безпеки» галузі знань 12 «Ін-
формаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека». Розроблені 
алгоритми та інформаційна модель можуть бути використані при по-
будові системи підтримки прийняття рішень щодо розробки, впрова-
дження та експлуатації СУІБ. 
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2007. – № 15. – С. 31-39. 

6. Горицький В.М., Романченко В.В. Оцінка відповідності безпеки 
інформаційних технологій на основі зіставлення вимог міжнародних 
стандартів та національних нормативних документів //XI Міжнародна 
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УДК 003.26 : 004.056.55 
ГЕНЕРАТОР МОВОПОДІБНОЇ ЗАВАД ДЛЯ СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Автор: Д.О. Парьоха, 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. Сьогодні питання інформаційної безпеки актуальні як ні-
коли. Особливо це вірно по відношенню до компаній, оскільки конку-
рентна боротьба між фірмами найчастіше приймає вельми безкомпро-
місний характер. Останнім часом все більше і більше поширюються 
різні методи прослуховування приміщень. Акустичні «закладки», або, 
просто кажучи, жучки, використовувати які ще не так давно могли 
виключно спецслужби, вирвалися на свободу. 

Метою роботи є розробка технології використання та уточнення 
технічних характеристик до генератора активних мовоподібних завад 
для протидії витоку інформації віброакустичним каналом. 

Для досягнення мети вирішені наступні задачі: 
− проведено огляд методів захисту мовної інформації та систем 

постановки активної віброакустичної завади; 
− виконано аналіз технічного забезпечення, яке використовуєть-

ся в системах постановки активної віброакустичної завади; 
− проведено аналіз ступеня захищеності мовної інформації при ви-

користанні засобів постановки активних акустичних завад різних типів; 
− розроблені рекомендації щодо технічних характеристик та ал-

горитму використання генератора мовоподібної завади. 
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Об'єктом дослідження є система захисту мовної інформації.  
Предметом дослідження виступають методи захисту мовної ін-

формації активними акустичними завадами мовоподібного типу. 
Метод дослідження являє собою об’єднання методик когнітивної 

методології, системного аналізу, математичного моделювання. 
Проаналізувавши існуючі прилади для захисту акустичної інфор-

мації шляхом застосування активної віброакустичної завади, були ро-
зроблено вимоги щодо технічних та експлуатаційних характеристик 
генератора мовоподібних завад для систем протидії витоку інформації 
віброакустичним каналом. Основні з вимог наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Технічні та експлуатаційні характеристики генерато-

ра мовоподібного сигналу 
Частотний діапазон, не менше, Гц  180-5600 
Вид шуму  мовоподібний 
Середовище зашумлення  акустичне 
Спосіб генерації  цифровий 
Об’єм пам’яті, Мбіт  1 
Чутливість мікрофона, дБ  – 44 ± 2 
Кількість каналів, шт  2 
Максимальна вихідна потужність на канал, Вт  14 
Споживана потужність, не більше, Вт  35 
Напруга живлення змінним струмом, В  220 
Напруга живлення постійним струмом, В  3,3 і 5 
Час підключення сторонніх джерел, с 3-10 

 
Для підвищення ефективності роботи прилада, рекомендовано 

використання сторонніх джерел, таких як: 
− аудіо книга; 
− аудіо запис; 
− цифрове телебачення; 
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− аналогове телебачення; 
− фільм; 
− радіоефір. 
Загальна кількість можливих додатково підключених джерел по-

винна не перевищувати восьми. 
Дослідження захищеності акустичної інформації наведені на ри-

сунках 1 – 4. 
 

 
Рисунок 1 – Спектрограма сингалу, що подається з інтервалом 10 с 

 
Рисунок 2 – Сонограма сингалу, що подається з інтервалом 10 с 
 
Висновки.  
1. Проведено огляд методів захисту інформації та систем поста-

новки активної віброакустичної завади, що дозволило встановити ная-
вність проблем з захищеністю мовної інформації, яка пов’язана з мо-
жливістю використання зловмисниками сучасних апаратно-
програмних засобів, які спроможні проводити фільтрацію білого шу-
му та відновлення перехопленої небезпечної інформації. 
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Рисунок 3 – Спектрограма генератора при включені гармонічного 

сигналу 
 

 
Рисунок 4 – Спектрограма зашумленного негармонічного сигналу 

 
2. Проаналізовано технічне забезпечення, яке використовується 

для систем постановки активних віброакустичних завад, що дозволило 
визначити основні недоліки вказаних систем та сформулювати до ге-
нератора мовоподібного сигналу. 

3. Складено рекомендації щодо технічних характеристик та алго-
ритму використання генератора мовоподібної завади. 

Список літератури: 
1. НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформа-

ції в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу, затвер-
джений наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.1999 № 22. 

2. НД ТЗІ Р-001-2000 Засоби активного захисту мовної інформа-
ції з акустичними та віброакустичним джерелами випромінювання. 
Класифікація та загальні технічні вимоги. Рекомендації, затверджений 
наказом ДСТСЗІ СБУ від 04.09.2000 р № 41. 
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3. Засоби активного захисту мовної інформації з акустичними та 
віброакустичним джерелами випромінювання. Класифікація та за-
гальні технічні вимоги. Рекомендації. НД ТЗІ Р-001-2000. – К.: 
ДССЗЗІ України, 2000. – 5 с. 

4. Ярочкин В.І. Інформаційна безпеку. Підручник для студентів 
вузів / 3-тє вид. – М.: Академічний проект: Трикста, 2005. – 544 з ил. 

5. Нужний С.М. Генератор мовоподібного сигналу для систем 
постановки акустичних перешкод / С.М. Нужний // Том IV. «Сучасні 
технології інформаційної безпеки» –К.: ДУТ. – 2015. – С.35-38 

6. Хорев А.А. Методы защиты речевой информации и оценка их 
эффективности / А.А. Хорев, Ю.К. Макаров // М.: Конфидент. – 2001. 
№ 4. 

УДК 003.26 : 004.056.55 
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

МЕРЕЖНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ 

Автор: С.В. Сидорович, 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 Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зро-
стаючою роллю його інформаційної сфери, що представляє собою су-
купність мережних інформаційних ресурсів (МІР), інформаційної ін-
фраструктури, системи формування, поширення, використання інфо-
рмації та регулювання виникаючих при цьому громадських відносин. 
Незахищеність інтересів громадян, суспільства і держави в інформа-
ційній сфері є самостійною загрозою безпеки України. 

Метою роботи є удосконалення комплексної системи захисту ін-
формації (КСЗІ) МІР, як програмної системи, від мережних атак, що 
спрямовані на програмні вразливості. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 
− провести аналіз нормативних вимог до КСЗІ;  
− провести аналіз мережних атак та способів захисту від них, 

виділити групу атак, щодо яких необхідне покращення КСЗІ; 
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− скласти проект захисного рішення; 
− реалізувати захисні рішення, випробувати їх роботу, оцінити 

покращення захищеності МІР. 
Об’єктом досліджень обрано комплексну систему захисту мереж-

ного інформаційного ресурсу. Предметом досліджень виступають мо-
дулі захисту від ін’єкційних атак та атак порушення доступності. Ме-
тод дослідження являє собою об’єднання методів когнітивної методо-
логії, системного аналізу, моделювання, синтезу та програмування. 

КСЗІ повинна забезпечувати реалізацію вимог із захисту цілісно-
сті та доступності розміщеної на WEB-сторінці загальнодоступної ін-
формації, а також конфіденційності та цілісності технологічної інфо-
рмації WEB-сторінки, розглянуті вразливості якраз і порушують ці 
критерії, тобто DOS-атаки порушують доступність а ін'єкційні атаки 
порушують цілісність. 

Атаки на відмову в обслуговувані (DOS) і являють собою великий 
клас мережних атак що класифікуються за різними ознаками для деталь-
ного аналізу була обрана атака F5, як одна з найпростіших в реалізації 
про те є доволі небезпечною, а заклечається вона в затисканні клавіші F5. 

Щоб зрозуміти про яку кількість запитів йде мова у F5 атаці був 
реалізований тестовий варіант такої атаки на даний МІР, який показав, 
що  після затискання клавіші F5 на 1 хв, кількість рядків у БД збіль-
шилась на 380, якщо таку маніпуляцію провести протягом 24 годин то 
результат буде приблизно 500000. Також цей результат може буди 
іншим відповідно до інтенсивності оновлень сторінки та кількості за-
лучених пристроїв.  

Щоб запобігти такій уразливості, достатньо вбудувати у сайт код 
який видає запит на оновлення сторінки. 

Наступним етапом удосконалення КСЗІ  став захист від SQL-
інєкцій. Цю проблему було вирішино за допомогою використання під-
готовлених запитів, за які відповідає окремий клас в СУБД 
mySQL(класс mysqli_stmt). При використанні підготовлених запитів, в 
яких змінюються лише дані, запит передається на сервер тільки один 
раз, в подальшому надсилаються лише змінені дані. 
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Для перевірки такої вразливості було створено таблицю 

drop_table при використані запиту таблиця буде видалена. 
 
$name= “Ivan'); DROP TABLE drop_table;"; 
$sql = "INSERT INTO `test` (`name`) values('{$name}');"; 
$statement = $db->prepare($sql); 
$statement->execute(); 
 
Щоб цього уникнути був реалізований захист через використання  

підготовлених запитів. В даному випадку СУБД закеширує запит і бу-
де тільки підставляти нові параметри замість знака питання, що уне-
можливить даний вид атаки. І якщо виконати той самий запит тоді до 
таблиці буде йти запис Ivan '); DROP  

 
TABLE drop_table; 
$sql = "INSERT INTO `test` (`login`) values(?);";  
$statement = $db->prepare($sql);  
$statement-execute([$name]);  
 
Щоб захиститися від XSS атак і усунути всі можливі XSS уразли-

вості, досить перед роботою з вхідними даними пропустити їх через 
фільтр і замінити всі небезпечні спец символи безпечними: 
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$filter = array("<", ">");  
$_GET['q']=str_replace ($filter, "|", $_GET['q']);  
 
Цих двох маленьких рядків коду досить для уникнення великих 

проблем. Тепер якщо спробувати впровадити ін'єкцію через адресний 
рядок або форму введення ніякої шкоди неможливо буде нанести 
оскільки всі дужки в змінній $ _GET ['q'] будуть замінені на безпечні 
символи в даному випадку«|», і JS стане нездійсненним оскільки 
JavaScrypt  починається і закінчується тегами <script>, а як відомо те-
ги складаються з трикутних дужків. 

Зараз показаний спосіб захисту тільки однієї змінної, для повного 
захисту необхідно пропускати усі вхідні дані через такий фільтр. 

Щоб цього не робити і випадково не пропустити якусь зміну без 
фільтрації була реалізована функція для масової перевірки усіх вхід-
них даних, методами POST і GET. 

 
function defender_xss($arr){ 
$filter = array("<", ">");   
foreach($arr as $num=>$xss){ 
$arr[$num]=str_replace ($filter, "|", $xss); 
} 
return $arr; 
}  
$_REQUEST=defender_xss($_REQUEST); 
 
Висновки.  
Проведено аналіз на вразливості МІР, який виявив вразливості на 

порушення доступності та конфіденційності інформації. Проти чого 
були впроваджені захисні рішення які добре виконують поставлену 
перед ними задачу. 

С тенденціями розвитку ІТ необхідність полягає в створенні безпе-
чних умов функціонування, як для користувачів так і для власників, що 
показує необхідність в розвитку як нормативної так і захисної бази. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Автор: М.Д. Стрельников, студент, Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Научный руководитель: М.В. Турты, к.т.н., доц., Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова,  
г. Николаев, Украина 

Введение. Актуальность темы обусловлена стремительным развити-
ем сферы информационных технологий в области сбора и автоматизиро-
ванной обработки данных, возможностью прогнозировать информаци-
онные атаки, а так же потенциальной опасностью шпионажа и дезинфо-
рмации с помощью технологий интеллектуального анализа данных.  

Исследованиям в области интеллектуального анализа данных по-
священы работы многих украинских и зарубежных ученых [1,2, 4-6]. 
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Целью данной работы является оценка перспектив технологий 
интеллектуального анализа данных в защите информации. 

С появлением и распространением общедоступной сети Интернет в 
1991 г. произошёл качественный рывок в ИТ-сфере. Человечество всту-
пило в эпоху информационного общества. На данном этапе развития 
человек стал активным элементом компьютерных сетей: потребителем 
и производителем данных, который взаимодействует с информацион-
ной средой. В 2002 человечество в среднем сгенерировало 18 эксабайт 
данных ( 181018 ⋅  байт), что превышает количество информации произ-
ведённой цивилизацией за весь период до этого. При этом объём инфо-
рмационного потока  продолжает увеличиваться на 30% ежегодно: ин-
тернет-публикации, e-mail, СМИ, социальные сети, данные GPS, муль-
тимедиа, интернет вещей и пр. Игнорировать такие объёмы данных не-
возможно – они содержат (как правило, в неявном виде) ценные сведе-
ния об их производителях и потребителях, статистические сведения об 
общем состоянии экономической, социальной, технологической и др. 
систем. Анализ данных и выявление в них закономерностей позволяет 
прогнозировать развитие самого общества, принимать оптимальные 
решения в условиях неопределённости, способствует развитию бизнеса, 
производства, тактическому доминированию в конкурентной среде. 
Однако проанализировать даже 1% всех данных за оптимальное время 
невозможно физически как человеку, так и классическим вычислитель-
ным системам. Согласно исследованиям калифорнийского института, 
обработкой информации человек в среднем занимается 11,8 часов в 
день, перерабатывая 34 ГБайта аудиовизуальной информации. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД или Data Science) – акти-
вно развивающееся направление в ИТ. Основная задача ИАД – это 
автоматизированный сбор, обработка и  анализ сырых данных (Data 
mining) с последующей интерпретацией в понятную человеком форму 
в виде статистки, инфографики или отчёта. В своём инструментарии 
ИАД опирается на технологии искусственного интеллекта, машинного 
обучения, распознания образов, искусственных нейронных сетей, баз 
данных, экспертных баз, статистику, математическое моделирование, 
сложных алгоритмов и др.  

К методам и алгоритмам Data Mining относятся: искусственные ней-
ронные сети, деревья решений, символьные правила, методы ближайше-
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го соседа и k-ближайшего соседа, метод опорных векторов, байесовские 
сети, линейная регрессия, корреляционно-регрессионный анализ, иерар-
хические методы кластерного анализа, неиерархические методы кластер-
ного анализа, в том числе алгоритмы k-средних и k-медианы, методы по-
иска ассоциативных правил, в том числе алгоритм Apriori, метод ограни-
ченного перебора, эволюционное программирование и генетические ал-
горитмы, разнообразные методы визуализации данных и множество дру-
гих методов, представляющих собой оптимальные для решения конкрет-
ного типа задач комбинации известных методов. 

Различные методы характеризуются определенными свойствами, 
основными из которых являются точность, масштабируемость, интер-
претируемость, проверяемость, трудоемкость, гибкость, быстрота и 
популярность. На рис.1 приведена сравнительная характеристика [3] 
некоторых распространенных методов. 

Как видно из рис.1, ни один метод не может обеспечить решение 
всего спектра задач Data Mining, однако эти методы позволяют сократить 
время поиска оптимального решения и анализа «больших данных».  

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ алгоритмов методов Data Mining 
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Применение продвинутых средств обработки и сбора данных вы-
водит информационную войну на новый уровень. Уязвимость челове-
ка, компьютерной системы, предприятия или инфраструктуры перед 
злоумышленником, вооруженным технологиями ИАД определяется 
количеством уязвимостей и каналов утечек информации, надёжнос-
тью шифрования, а так же контрприменением методов ИАД с целью 
соблюдения конкурентного равновесия. Информационная база для 
анализа может формироваться в автоматическом режиме. Так, напри-
мер, большое количество программных продуктов собирает конфиде-
нциальную информацию о пользователях с целью улучшения качества 
рынка предоставляемых услуг, не уведомляя об этом пользователей. 

Как показал проведенный анализ перспективными направлениями 
применения технологий ИАД в информационной безопасности явля-
ются:  

1. Искусственный интеллект (ИИ). Данное направление специа-
лизируется на аппаратно-программном воплощении алгоритмов, ими-
тирующих творческую и мыслительную деятельность человека. Про-
граммы, использующие модуль ИИ, способны к прогнозированию и 
планированию. Практическую реализацию ИИ нашёл в так называе-
мых экспертных системах, предназначенных для поиска оптимального 
решения в определённой предметной области на основе базы знаний, 
сформированной квалифицированными специалистами в данной отра-
сли. Экспертные системы широко применяются в решении логистиче-
ских, транспортных, экономических задач, разведке, а так же для выя-
вления критических узлов телекоммуникаций и сетей, определений 
вирусов, прогнозировании вирусных атак. 

2. Машинное обучение. Технология машинного обучения 
(Machine learning) строится на алгоритмах самообучения. Она имеет 
множество практических подходов, но зачастую представлена искусс-
твенной нейронной сетью (ИНС). Обучение нейронной сети происхо-
дит на основе входного массива данных, над которым многократно 
алгоритм обучения, причем на каждом шаге могут корректироваться 
параметры ИНС, ее структура и сам алгоритм. Особенность машинно-
го обучения состоит в том, что оно способно выявлять причинно-
следственные связи между данными. Одна из самых практичных об-
ластей применения нейронных сетей – это распознание образов. 
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3. Распознание образов. Нейронную сеть можно обучить распоз-
навать изображения путём выявления характерных геометрических 
элементов, речь с помощью анализа частотного спектра, опасные и 
безопасные режимы работы (по совокупности характеристик). 

Распознание образов может применяться для определения текста, 
изображений, лиц или жестов на камерах видеонаблюдения. Проект с 
использованием камер, распознающих лица преступников в настоящее 
время тестируется в Китае, Японии и США. Распознавание вирусов 
может быть произведено не только по сигнатуре, но и по их «сходству» 
с вирусом, что важно для систем с ограниченными ресурсами. По ана-
логичной технологии распознаются атаки в компьютерных сетях. 

Распознавание голоса, фразы, лица, отпечатка пальцев, клавиату-
рного почерка и других биометрических характеристик широко при-
меняется в системах контроля доступа. Причем, нейронные сети могут 
быть использованы как для защиты, так и для противодействия защи-
те. Например, для обхода reCAPTCHA на сайтах нейронные сети мо-
гут быть применены двумя способами: 

− распознание самого изображения и ввод соответствующего текста; 
− анализ сетью аудиоверсии reCAPTCHA и ввод текста. 
Потенциальными способами деструктивного применения методов 

ИАД являются: генерация вредоносного трафика и информационного 
шума; дезинформация; шпионаж; поиск уязвимостей в информацион-
ных системах; сетевое мошенничество, связанное с созданием ботов, 
имитирующих поведение человека. 

Основными проблемами направления ИАД в защите информации 
являются наукоёмкость; ограничения вычислительной мощности; не-
достаточная точность (средняя точность современных систем ИАД 
составляет около 68%.) 

Выводы. На нынешнем этапе технологии ИАД активно приме-
няются как частными компаниями, так и правительствами многих 
стран. Для мониторинга и предупреждения  информационных угроз 
желательно формирования государственных экспертных систем, а так 
же выработка критериев оценки для программ ИАД.  
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Вступ. Класичні парольні системи захисту з розвитком обчислю-
вальної техніки втрачають актуальність, оскільки текстові паролі, які 
забезпечують надійний захист, стаюсь занадто довгими, що призво-
дить додатково до численних помилок при їх вводі і нераціонального 
витрачання часу користувача. Найбільш перспективними є біометрич-
ні системи контролю доступу (СКД) з багатофакторною ідентифікаці-
єю користувачів, розробці яких присвячені роботи багатьох вітчизня-
них та зарубіжних науковців [1]. В основі біометричних систем конт-
ролю доступу лежить обробка характеристик, які найчастіше є нечіт-
кими, тому актуальним є аналіз систем які мають враховувати біомет-
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ричні характеристики не тільки з точки зору їх важливості для іденти-
фікації і мінімізації кількості помилок першого і другого роду, а й з 
точки зору особливостей застосованих методів нечіткої логіки. 

Метою даної роботи є розробка нечіткої моделі біометричної си-
стеми контролю доступу. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати наступні задачі: проаналізувати біометричні характеристи-
ки особи, виділити і описати ті характеристики, що є доцільними і до-
статніми для коректного відображення моделі; розробити модель не-
чіткої біометричної системи контролю доступу. 

Основна частина. Для використання ознаки в СКД як ідентифі-
каційної вона має відповідати низці умов: суттєвість (специфічність, 
оригінальність); відтворюваність (здатність бути неодноразово відо-
бражуваною); відносна стійкість, незмінність; рідкісність (найбільша 
ідентифікаційна цінність). 

Основними біометричними параметрами людини є відбиток па-
льця, форма долоні; розташування вен на тильному боці долоні або 
кисті руки; сітківка ока; райдужна оболонка ока; форма обличчя; тер-
мограма особи; форма вух; запах; спектр голосу; клавіатурний почерк. 

Обираємо для розроблюваної СКД в якості біометричного пара-
метру геометрію обличчя, перевагою якої є відсутність безпосеред-
нього контакту з особою, що ідентифікується, а недоліком – відносно 
висока вірогідність помилок першого і другого роду. 

Для побудови біометричної СКД можуть бути використані різні 
біометричні характеристики обличчя людини, кількість яких в різних 
системах звичайно лежить в межах 12-40. Для розроблюваної моделі 
обираємо схему «Діамант». Такий метод зручний тим, що результат не 
залежить від освітлення, виразу обличчя особи або від наявності вус, 
бороди чи окулярів.  

Згідно із схемою «Діамант» вхідними даними для розпізнавання 
особи є 15 кутів, для яких обираємо як найбільш доцільну для засто-
сування в моделі однозначну нечітку логіку [2]. Для опису вхідних 
даних образу вводимо лінгвістичні змінні Кут_1, Кут_2, …, Кут_15, 
що містять наступні нечіткі множини Кут_і={Менший αі, Однаковий з 
αі, Більший αі }. Впорядкування у бібліотеці образів за величинами 
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кутів дозволить пришвидшити процедуру розпізнавання. Висновки 
отримуються за системою рівнянь виду. 
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В залежності від способу визначення відповідності об’єкта і образа 

універсуми вихідної змінної можуть мати тип і границі, наведені у табл.1. 
Таблиця 1 – Універсуми вихідної змінної 

№ Універсум вихідної змінної Тип універсуму Границі  
універсуму 

1 У вигляді відстані в абсо-
лютних одиницях (Евклідо-

ва відстань, відстань по 
Манхеттену. Чебишевська 

відстань) 

Інтервал 
дійсних чисел 
від 0 до выхd   

(в абсолютних 
одиницях) 

0 – точно 
співпадають; 
выхd  – точно не 
співпадають 

2 У вигляді відстані у 
відносних одиницях 

(відстань по Камберу) чи у 
вигляді міри впевненості у 

відповідності об'єкта і обра-
за (за визначеною експерт-
ною оцінкою функцією на-
лежності нечіткого числа) 

Інтервал 
дійсних чисел 

від 0 до 1  
(в відносних 
одиницях) 

0 – точно 
співпадають; 
1 – точно не 
співпадають 

3 У вигляді достатньої кіль-
кості співпадаючих елементів 

списку об'єкта і образа 

Інтервал цілих 
чисел від 0 до 

15 (в відносних 
одиницях) 

15 – точно 
співпадають; 
1 – точно не 
співпадають 

4 Універсум вихідної змінної 
у вигляді достатньої кіль-
кості співпадаючих еле-
ментів списку напрямів 

зміни величини параметрів 
об'єкта і образа (відстань за 

Кендалом) 

Інтервал цілих 
чисел від 0 до 

15 (в відносних 
одиницях) 

15 – точно 
співпадають; 
1 – точно не 
співпадають 
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Розпізнавання особи за зображенням передбачає виконання про-
цедур отримання зображення, його попередню обробку, пошук облич-
чя на зображенні, визначення для знайденого обличчя відповідних ку-
тів, порівняння параметрів об’єкта і образа та отримання висновку 
щодо їх відповідності.  

Попередня обробка може передбачати розклад зображення на ко-
льорові канали, представлення повнокольорового зображення чи його 
кольорових складових в градаціях сірого, бінаризацію зображення, 
видалення шумів, тощо. 

Пошук обличчя на зображенні здійснюємо за допомого граматик, 
базова система яких наведена на рис.1. При цьому слід враховувати 
можливість хибного визначення обличчя. Для зменшення кількості 
таких помилок використаємо узагальнення інформації, отриманої з 
серії масштабованих зображень [1] при змінному розмірі маски. 

 

 
Рисунок 1 – Базова система граматик для пошуку обличчя  

на зображенні 
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Структурна схема розробленої моделі, в якій виконуваним проце-
дурам відповідають окремі блоки, наведена на рис.2 (кольором виді-
лені блоки, що обробляють нечітку інформацію. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема моделі 

 
Висновки. Таким чином, у даній роботі розроблена нечітка мо-

дель біометричної системи контролю доступу за біометрією обличчя 
на основі проведеного аналізу доцільних і достатніх для коректної ро-
боти СКД. 

Список літератури: 
1. Гнідець Т.Я. Біометрія: сильні та слабкі сторони //Науковий 

вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Серія юри-
дична. – 2014. – №2. – С.273-282. [Електронний ресурс]. Режим досту-
пу: http://journal.lvduvs.edu.ua/ visnyky/nvsy/02_2014/14gtyatss.pdf. 

2. Турти М. В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні ме-
режі: Монографія. Частина 1. – Миколаїв: Вид-во Європейський універ-
ситет, Миколаївська філія, 2007. – 140 с. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

КОРЕЛЯЦІЙНО-ЧАСТОТНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ 

Автор: Д.В. Хоптян, 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 Проблема захисту інформації помітно загострилася у зв'яз-
ку з широким розповсюдженням локальних і, особливо, глобальних 
комп'ютерних мереж, зростанням популярності мобільних пристроїв з 
підключенням до Інтернету. Захист інформації необхідний для змен-
шення ймовірності витоку (розголошення), модифікації або втрати 
(знищення) інформації, що становить певну цінність для її власника.  

Метою роботи є розвинення автоматизованого програмного ком-
плексу для аналізу файлів шифрограм на предмет вразливості до ста-
тистичного та кореляційного криптоаналізу.  

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 
− провести огляд методів криптоаналізу, відзначити особливості 

їх застосування до текстів, складених українською мовою; 
− розробити алгоритми та створити програмне забезпечення, що 

реалізує статистичні та кореляційні атаки на шифрограми. 
Об’єктом досліджень виступає якість цифрових криптографіч-

них систем, призначених для шифрування комп’ютерних файлів. 
Предметом досліджень обрано криптоаналітичні інструменти, що 
реалізують статистичний та кореляційний аналіз криптограми. Метод 
дослідження являє собою об’єднання когнітивної методології, систем-
ного аналізу, програмування, методів криптоаналізу. 

Незважаючи на успіхи сучасної криптографії, серед захисних рі-
шень можуть траплятись такі, що мають недоліки та вразливості для 
зловмисників. 
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Криптоаналіз — розділ криптології, що займається математични-
ми методами порушення конфіденційності і цілісності інформації без 
знання ключа. 

Основною метою криптоаналізу, з точки зору розробника, є ви-
значення криптографічної стійкості криптографічних перетворень. 

Криптоаналіз має проводитись перш за все розробником з метою 
доведення рівня гарантій щодо криптографічної стійкості, що задек-
ларована розробником та очікується замовником. 

Частотний криптоаналіз – метод криптоаналізу, який ґрунтується 
на частоті появи знаків шифротексту. Власне – на припущенні про 
існування нетривіального статистичного розподілу окремих символів і 
їх послідовностей як у відкритому тексті, так і в шифротексті, який, з 
точністю до заміни символів, буде зберігатися в процесі шифрування і 
дешифрування.  

В українській мові, як і в будь-якій іншій європейській мові, можна 
скласти частоту повторення літер. Розміщення літер на клавіатурі, а ра-
ніше на друкарській машинці, відповідають розподілу їх ймовірностей. 

Частотний криптоаналіз базується на застосуванні статистики для 
аналізу текстової інформації. Створено програмне забезпечення для 
реалізації кореляційно частотного криптоаналізу текстових 
комп’ютерних файлів. З навчальною метою до нього було включено 
модуль шифрування заданих текстів.  

Для випробування програми було обрано текст української мови в 
форматі (.txt) на 599 символи та пароль довжиною 8 символів.  

Аналізуємо частоту появи символів в зашифрованому тексті. За ре-
зультатами аналізу видно, що загальна кількість символів дорівнює 599, 
найчастішими символами є символи: «V» – 19,7%, «п» – 8%, «а» – 7,2%. 

Проводимо кореляційний аналіз шифротексту. Кількість зсувів дорі-
внює 60. На рисунку наведено значення функції K(s) для шифротексту.  

Для побудови графіка функції автокореляції, ми знаходимо функ-
цію кореляції. Значенням функції автокореляції шифротексту буде 
кількість однакових символів у шифротексті, які знаходяться на пев-
ній відстані один від одного. Лістинг знаходження функції автокоре-
ляції та побудови графіка функції автокореляції представлено нижче: 
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private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int shift = 0; 
            int kol = Convert.ToInt32(textBox2.Text); 
            int[] kof; 
            string str0 = "", str1 = ""; 
            str0 = richTextBox3.Text; 
            mass = new int[kol]; 
            tabl = new string[str0.Length, str0.Length]; 
            for (int i = 0; i < str0.Length; i++ { 
 for (int j = 0; j < str0.Length; j++){  
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shift = j + i;  
if (shift >= str0.Length) shift = shift % str0.Length; 
                    tabl[i, j] = Convert.ToString(str0[shift]);} } 
            for (int i = 0; i < kol; i++){ 
 for (int j = 0; j < str0.Length; j++) { 
                    str1 += tabl[i, j]; 
                } 
               listBox3.Items.Add(str1); 
                str1 = ""; } 
            for (int i = 1; i < kol; i++){ for (int j = 0; j < str0.Length; 

j++){ 
                    if (String.CompareOrdinal(tabl[0, j], tabl[i, j]) == 0){ 

mass[i – 1]++; } } } 
            str0 = ""; 
            for (int i = 0; i < mass.Length; i++){str0 += " – " + Con-

vert.ToString(mass[i]);  } 
textBox5.Text = str0; 
            int l = 0; 
            float[] x = new float[mass.Length]; 
            float[] y = new float[mass.Length]; 
            for (int i = 0; i < mass.Length; i++) 
            { 
                x[i] = (10 + (float)i * 5); 
                y[i] = 420 -200 – 200 * ((float)Math.Sin(mass[i])); 
           } 
            for (int i = 0; i < mass.Length – 1; i++) 
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            { 
              g.DrawLine(Pens.Red, x[i], y[i], x[i + 1], y[i + 1]); 
               } 
        } 

 
Висновки.  
Створено програмне забезпечення для реалізації кореляційно час-

тотного криптоаналізу текстових комп’ютерних файлів.  
За допомогою атаки із застосуванням функції автокореляції шиф-

ротексту проведено криптоаналіз шифру Віженера. Даний шифр не 
продемонстрував стійкість до цієї атаки.  

Перспективним є дослідження на стійкість описаних атак інших 
поліабеткових шифрів та їх модифікацій. 

 
Список літератури: 

1. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія у галузі захисту інформації в 
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УДК 004.056.5 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ТОНАЛЬНОГО 
МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ 

ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЗАХИЩЕНОСТІ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Автор: К.О. Шевченко, 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. Мова є найбільш природною формою людського спілку-
вання, тому захист мовної інформації – є основою інформаційної без-
пеки.  

Нормативна база України щодо захисту мовної інформації потре-
бує редагування та доповнення, так як можливості сучасної обчислю-
вальної техніки та програмних засобів стрімко розвиваються. Основ-
ним критерієм забезпечення захисту – є перевищення шуму над рів-
нем інформативного сигналу. Норми перевищення визначені відпові-
дними нормативно-технічними документами. В рамках існуючої ме-
тодики обстеження інформаційних об’єктів для оптимального налаш-
тування сигналу шуму, доводиться задавати достатньо високий рівень 
завади. Недоліком методики є те, що за допомогою спеціальних про-
грамних засобів можна очистити запис від шуму та отримати необхід-
ну інформацію, тому вона має бути доповнена більш сучасними мето-
дами. Необхідна розробка нових методик обстеження інформаційних 
об’єктів для їх подальшого захисту. 

Основною задачею є розробка методики розпізнавання алофонів 
з фонограм, які мають значний рівень зашумленості. Метою роботи є 
розробка методики дослідження захищеності мовної інформації, в 
умовах постановки перешкод, методом аналізу алофонів. 

Основна частина.  
Під час роботи використовувався фонетичний метод аналізу мов-

них сигналів. 
Первинна обробка мовних сигналів полягає у видаленні шумів, 

виокремленні значимої для розпізнавання інформації, усунення впли-
ву навколишнього середовища, стисненні сигналу та сегментації на 
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фонеми. Для обробки тестового сигналу було виконано видалення 
шуму, сегментацію та параметризацію. 

В якості базового набору фонетико-акустичних одиниць можуть 
виступати алофони, дифони, склади або їх комбінація – мультифони.  

Під час дослідження в якості мінімальних мовних одиниць 
(ММО) використовувались алофони, оскільки:  

- кількість базових одиниць відносно невелика, що веде за собою 
малий розмір словника і простоту фонетичної моделі; 

- алофони зберігають ефекти взаємодії звуків. 
На рисунку 1 представлена система визначення рівня захищеності 

мовного сигналу, що використовувалась під час експериментального 
дослідження. 

 

 
Рисунок 1 – Структура дослідної установки для визначення 

рівня захищеності мовного сигналу 
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Записаний на диктофон тестову фразу «зона поражения», було 
проаналізовано за допомогою комплексу wavelet 1d Matlab та в руч-
ному режимі виконано розділення слів фрази на алофони. Це дозволи-
ло сформувати базу використаних алофонів. 

За допомогою програми Sound Forge був згенерований сигнал бі-
лого шуму та проведено калібрування сигналу білого шуму та тестової 
фрази з заданими рівнями співвідношення сигнал / шум. В роботі роз-
глянуті співвідношення 0, -3, -6, -12, -15, -18 та -21 дБ. 

Таким чином було сформовано необхідну кількість тест-сигналів. 
Отримані тест-сигнали було очищено від білого шуму функцією 

«de-noise» блоку Matlab Wavelet 1d . На рис. 2 наведено скриншот з 
монітору під час проведення дослідження.  

 

 
Рисунок 2 –Очищення тест-сигнали від білого шуму функцією  

«de-noise» блоку Matlab Wavelet 1d 
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На рисунку представлено зашумлений тест-сигнал, очищений си-
гнал та 5 рівнів його очистки.  

На рис. 3 представлено оригінал тестової фрази, розбитий на ало-
фони та сигнал, що було отримано в результаті очистки від шуму при 
співвідношенні сигнал/шум -18 дБ. Видно, що половина алофонів не 
зберігає свої властивості при такому рівні зашумлення, але цього не-
достатньо для того щоб в повній мірі говорити про захищеність інфо-
рмації, адже допустимим є розпізнавання максимум 10% інформації. 

 

 
Рисунок 3 – Порівняння оригінальної фрази та відновленої функцією 

«de-noise» блоку Matlab Wavelet 1d  
 
Висновки.  
Опираючись на результати дослідження можна зробити висновок, 

що алофони достатньо стійкі до зашумлення, отже нормативна база 
методик захисту мовної інформації має бути доповнена новими мето-
дами захисту.  
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