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Васильєв О.Я. (ВІТІ)

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні офіцери, працівники ЗСУ та курсанти. Сьогодні, відповідно до 
річного плану воєнно-наукової роботи курсантів факультету, ми проводимо наукову 
конференцію воєнно-наукового товариства.

Конференція проводиться з метою підбиття підсумків наукової роботи 
курсантів за навчальний рік, популяризації кращих робіт і широкого обміну думками 
стосовно них на факультеті.

Робота воєнно-наукового товариства на факультеті була організована і 
проводилася відповідно до вимог керівних документів:

1. Наказу Начальника інституту від 31.08.2016 року №70 «Про організацію 
підготовки та проведення наукової і науково-технічної діяльності в інституті на 
2015/2016 навчальний рік».

2. Плану роботи військово-наукового товариства курсантів інституту на 
2015/2016 навчальний рік.

Товариші, кожний із вас у свій час виявив бажання самостійно займатися 
науковою працею і технічною творчістю, добровільно вступивши до воєнно- 
наукового товариства ВНТ курсантів інституту. На протязі року ви підвищували свою 
методологічну підготовку, розвивали наукове мислення, набували навики 
дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення задач бойового застосування з 
питань телекомунікацій та інформатизації, а також вивчали основи організації і 
проведення наукових досліджень.

Пріоритетними напрямками наукової роботи та науково-технічної діяльності 
роботи факультету є:

-  методологія аналізу, синтезу та управління телекомунікаційними 
мережами;

-  інформаційні системи та бази даних;
-  управління інформаційними мережами;
-  захист інформації в інформаційних мережах;
-  маршрутизація в територіальних мережах передачі даних;
-  підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту військової 

техніки зв’язку і автоматизації;
-  зменшення працезатрат на технічне обслуговування і ремонт військової 

техніки зв’язку та автоматизації;
-  підвищення якості зберігання засобів зв’язку та автоматизації Збройних 

Сил України;
-  автоматизація процесів управління технічним забезпеченням зв’язку на 

всіх рівнях підпорядкування;
Бажаю вам успіхів під час виступів як на пленарному засіданні так і під час 

роботи наукових секцій та закликаю до плідної творчої праці.
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Арямін П.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО ВПЛИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ БОТ-
МЕРЕЖІ

Відсутність надійної системи кібернетичної безпеки (стан захищеності 
кіберпростору в цілому або окремих об’єктів його інфраструктури та засобів їх 
взаємодії від ризику стороннього кібернетичного впливу) може призвести до втрати 
політичної незалежності будь-якої держави світу, тобто до фактичного програшу нею 
війни невійськовими засобами та підпорядкування її національних інтересів інтересам 
іншої (протиборчої) сторони.

Кібернетичний вплив -  сукупність взаємопов’язаних за метою і завданнями 
кібератак та/або кіберударів, спрямованих проти автоматизованих систем управління, 
систем зв’язку і управління зброєю, інформаційних мереж і систем противника, що 
проводяться підрозділами кібернетичної безпеки за єдиним замислом та під єдиним 
керівництвом для виконання в кібернетичному просторі визначених завдань.

Заходи кібернетичного впливу поділяються на:
-  кібернетичні атаки;
-  кібернетичні удари;
-  кібернетичні загрози (кіберзагрози).
Кібернетичні атаки спрямовані на реалізацію несанкціонованих дій в 

автоматизованих системах управління, системах зв’язку, управління зброєю, 
інформаційних мережах і системах противника з метою порушення порядку їх 
функціонування, змін властивостей інформації, отримання контролю над системою, 
копіювання, модифікації, вилучення, пошкодження, впровадження або знищення 
даних, створення умов для зміни поведінки їх користувачів, як в реальному так і в 
розподіленому масштабі часу, в тому числі з використанням закладних засобів.

Найпоширенішими типами кібернетичних атак є DoS та DDoS, так як вони 
характеризуються нескладною реалізацією і складністю протидії.

Існує два варіанти реалізації DDoS атаки :
-  ботнет;
-  флешмоб.
Бот-мережа (Ботнет) — це комп’ютерна мережа, що складається з деякої 

кількості хостів, із запущеними ботами — автономним програмним забезпеченням. 
Найчастіше бот у складі бот-мережі є програмою, яка приховано встановлюється на 
комп’ютері жертви і дозволяє зловмисникові виконувати певні дії з використанням 
ресурсів інфікованого комп’ютера.

На даний період часу, існують наступні перспективи та пропозиції для 
забезпечення розвитку кібербезпеки в Україні:

-  забезпечення фінансування заходів створення системи захисту інформації та 
кібернетичної безпеки;

-  забезпечення участі у міжнародних навчаннях (тренуваннях) тільки 
фахівців, що безпосередньо задіяні у виконанні завдань з кібернетичної безпеки;

-  здійснення системних та масштабних дій проти інтересів України у 
кіберпросторі іноземними державами (групами держав), зокрема із залученням 
кіберпідрозділів збройних сил іноземних країн шляхом використання спеціальних 
засобів (кіберозброєнь);

-  розгортання та технічне оснащення центрів захисту інформації та 
кібербезпеки Збройних Сил України відповідно до досвіду армій провідних країн 
світу, впровадження системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-
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телекомунікаційних системах Збройних Сил України та підвищення ефективності дій 
(операцій) Збройних Сил України у кіберпросторі;

-  розгортання та забезпечення функціонування центру кібербезпеки Збройних 
Сил України з функціями кіберрозвідки, кіберзахисту та ведення дій (операцій) у 
кіберпросторі.

Кібератака -  сукупність узгоджених щодо мети, змісту та часу дій або заходів -  
так званих кіберакцій, спрямованих на певний об’єкт впливу з метою порушення 
конфіденційності, цілісності, доступності, спостережуваності і/або авторства 
інформації, що циркулює в ньому, з урахуванням її уразливості, а також порушення 
роботи IT-систем і мереж зазначеного об’єкта.

Способи проведення мережевих атак:
DoS -  (Denial o f Service - Відмова в обслуговуванні) - атака, що має за мету 

змусити сервер не відповідати на запити. Такий вид атаки не передбачає отримання 
деякої секретної інформації, але іноді буває підмогою в ініціалізації інших атак

DDoS (Distributed Denial o f Service) -  має ту ж мету що і DoS, але проводяться 
не з одного комп’ютера, а з кількох комп’ютерів в мережі. В DDoS-атаках 
використовується або виникнення помилок, що призводять до відмови сервісу, або 
спрацьовування захисту, що приводить до блокування роботи сервісу, а в результаті і 
до відмови в обслуговуванні. DDoS використовується там, де звичайний DoS 
неефективний. Для цього кілька комп’ютерів об’єднуються, і кожен здійснює DoS 
атаку на систему жертви. Разом це називається DDoS-атака.

Метод ін’єкції або XSS - даний вид атаки заснований на тому, щоб в працюючу 
систему втілити сторонній код, який або забезпечить неправомірний доступ до 
закритої інформації, або взагалі дестабілізує систему.

Перехоплення пакетів. Оскільки найчастіше дані, зокрема, логіни і паролі, 
передаються по мережі в незашифрованому вигляді, то при відповідним чином 
встановленому і налаштованому програмному забезпеченні, що називається сніфером, 
хакер може отримати дуже багато інформації: хто, звідки і куди, а також які дані 
передавав.

Атака за допомогою шкідливого програмного забезпечення. На комп’ютер 
користувача з використанням різних методів, засилається або вірус, або троян, і, вже 
залежно від ступеня його шкідливості або передаються (виходять) будь-які дані, або 
взагалі перехоплюється контроль над системою.

Мейлбомбінг (розсипка спаму) - найстаріший тип атаки, коли на поштовий 
сервер відправляється велика кількість листів, внаслідок чого він не може обробити 
всю цю лавину і попросту падає. Було розроблено багато програм для здійснення 
спам-атаки, і навіть недосвідчений спамер міг заспамити скриньку недруга. При 
цьому в програми часто було вшито можливості анонімізації IP-адреси відправника та 
генерації тем повідомлень, тому позбутися такого спаму звичайними засобами було 
досить важко. Але й зараз спам приходить на пошту в досить великих кількостях, 
всупереч антиспам-фільтрам та іншого програмне забезпечення.

Мережна розвідка. При проведенні атаки хакер може отримати повний доступ 
до системи, дізнатися про її склад і встановлене програмне забезпечення, але при 
цьому жодних дій деструктивного характеру він не виконує. Тому, атака і називається 
розвідкою.

Соціальна інженерія заснована на жадібності, некомпетентності користувачів, а 
також бажанні хакерів показати власну значущість. Зловмисники можуть під самими 
різними приводами, втираючись в довіру, витягнути з користувача ті чи інші дані, 
зокрема, логін і пароль.

Рецензент: старший викладач кафедри бойового застосування математичного 
та програмного забезпечення АСУ підполковник Кондратюк А. Г.
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Бойко Є.С.

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ТИПУ 
«БАГАТОШАРОВИЙ ПЕРСЕПТРОН» ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

КІБЕРНЕТИЧНОГО ВПЛИВУ ЗА СУКУПНІСТЮ ПОВТОРЮВАНИХ, 
ЛОГІЧНО БЛИЗЬКИХ ОЗНАК ЗНАЧНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

В теперішній час створення перспективних систем забезпечення інформаційної 
безпеки ресурсів інформаційних систем асоціюється з використанням 
інтелектуальних засобів, що функціонують з використанням методів та моделей теорії 
нейронних мереж. Перспективність використання нейромережевих методів та 
моделей підтверджується окремими вдалими застосуваннями ШНМ в системах 
виявлення кібератак та великою кількістю відповідних теоретико-практичних робіт.

В даній роботі головною метою є підвищення ефективності ідентифікації 
кібернетичного впливу шляхом застосування математичного методу теорії штучних 
нейронних мереж.

Вирішуються завдання аналізу існуючих типів атак на відмову в 
обслуговуванні, способів їх проведення в контексті кібернетичної безпеки та 
теоретико-методологічних засад застосування штучних нейронних мереж для 
виявлення атак на відмову в обслуговуванні на ранніх етапах їх проведення, в 
результаті чого був розроблений програмний модуль, що ідентифікує кібернетичний 
вплив за сукупністю повторюваних, логічно близьких ознак значної інтенсивності.

Виходячи із дефініції та сутності кібернетики, як науки про загальні 
закономірності процесів управління і передачі інформації в суспільстві та машинах і 
безпеки, як стану захищеності певних об’єктів від загроз, кібернетичну безпеку 
можна визначити як стан захищеності управління в усіх сферах (соціальній, 
технічній, соціотехнічній) за якого забезпечується його ефективне здійснення.

Для забезпечення кібернетичної безпеки перш за все необхідно забезпечити 
протидію деструктивним впливам в цій сфері, а для цього потрібна відповідна 
інформація що потребує організації потужної кібернетичної розвідки. Тому, 
основними складовими кібернетичної безпеки є: кібернетична розвідка; кібернетична 
протидія; кібернетичні впливи.

Передумовою успішної кібернетичної атаки є розвідка кібернетичного 
простору противника, яка характеризується часовим та якісним критерієм добування 
інформації, характеристик одного або більше віддалених комп’ютерів інформаційно- 
телекомунікаційних мереж (ІТМ) противника.

Основними методами добування даних у кібернетичному просторі противника 
є технології сканування мережі (сканування адресного простору та портів з 
використанням активних та пасивних методів) та перехоплення мережевого трафіку з 
використанням методів несанкціонованого доступу (НСД) до інформації, що 
циркулює в ІТМ, а також використання класичних методів соціальної інженерії 
(психологічне маніпулювання з метою спонукати людину виконати певні дії чи 
розголосити конфіденційну інформацію).

В звіті Prolexic Technologies приводиться класифікація атак по техніці 
здійснення.

Виділяють три типа атак:
-  targeted attacks (використовують недоліки в протоколах, прикладних 

програмах);
-  consumption attacks (завантажують ресурси системи);
-  exploitative attacks (використовують вразливості, помилки кода).
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Основними методами добування даних у кібернетичному просторі противника 
є технології сканування мережі (сканування адресного простору та портів з 
використанням активних та пасивних методів) та перехоплення мережевого трафіку з 
використанням методів несанкціонованого доступу (НСД) до інформації, що 
циркулює в ІТМ, а також використання класичних методів соціальної інженерії 
• психологічне маніпулювання з метою спонукати людину виконати певні дії чи 
розголосити конфіденційну інформацію). Сканування мережі являє собою сукупність 
повторюваних, логічно близьких ознак значної інтенсивності, а отже може бути 
побудований алгоритм для вчасного попередження атаки.

Штучні нейронні мережі (ШНМ) будуються по аналогії з відповідною 
системою живого організму. Проте перш ніж почати своє функціонування нейронні 
мережі спершу повинні навчатись протягом деякого періоду з метою формування 
вхідного вектору даних, за допомогою якого в майбутньому система буде вирішувати 
являється поведінка нормальною чи ні. Після навчання нейронна мережа запускається 
в режимі розпізнавання. Якщо у вхідному потоці не вдається розпізнати нормальну 
поведінку -  фіксується факт атаки.

Термін навчання НМ в значній мірі залежить від архітектури НМ. Відповідно 
висновків проаналізованих теоретико-практичних робіт, найбільше поширення в СВА 
отримали НМ типу багатошарового персептрону (БШП), мережі Кохонена (SOM), 
ймовірнісної мережі (PNN) та мережі радіальної базисної функції (РБФ). БШП 
вважається найбільш «інтелектуальною» НМ, SOM придатна до самонавчання, а 
перевагами PNN та РБФ є простота і надійність.

Можна вважати, що для SOM, PNN та РБФ термін навчання прямо 
пропорційний кількості навчальних прикладів.

Зазначимо, що при моделюванні НМ на сучасних персональних комп’ютерах т 
« 0,01 с. Для БШП термін навчання знаходиться в квадратичній залежності від 
кількості навчальних прикладів.

Аналіз наукових теоретичних та практичних робіт, проведених в сфері 
забезпечення кібернетичної безпеки та отримані результати експериментальних 
розрахунків свідчать про переваги використання БШП в якості моделі НМ для 
ідентифікації кібернетичного впливу за сукупністю повторюваних, логічно близьких 
ознак значної інтенсивності, а саме запобіганню можливої атаки на етапі проведення 
кібернетичної розвідки противником.

Навчальна вибірка формується з ГСР-пакетів, що не викликають підозри (клас 
безпечних ГСР-пакетів) та ГСР-пакетів, що є небезпечними для системи (клас 
небезпечних ГСР-пакетів). Також враховуються IP-адреси вхідних ГСР-пакетів та 
порти, на які вони надходять. При навчанні нейронної мережі потрібно вказати, які 
ГСР-пакети є ознакою сканування мережі, а які є безпечними.

Після проведення необхідних теоретичних і практичних досліджень 
пропонується використовується нейронну мережа, яка має назву «багатошаровий 
персептрон». Ця нейронна мережа є мережею прямого розповсюдження, яка 
складається з вхідного, вихідного й одного або декількох прихованих шарів нейронів. 
Для навчання мережі було обрано навчання з «вчителем» -  алгоритмом зворотного 
розповсюдження помилки. Сутність алгоритму полягає у розповсюдженні сигналів 
помилки від виходів нейронної мережі до її входів у напрямку, зворотному прямому 
розповсюдженню сигналів у звичайному режимі.

Нейронна модель, що була спроектована і побудована в якості керуючого 
механізму програмного модулю для ідентифікації кібернетичного впливу за 
сукупністю повторюваних, логічно близьких ознак значної інтенсивності, містить 
три шари нейронних елементів, перший з яких призначений для розподілу вхідних 
сигналів на другий шар прихованих нейронів. Вхідними сигналами є параметри 
мережевого з’єднання, причому кожен з 14 нейронів вхідного шару відповідає за різні
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параметри, що отримуються з двох ГСР-пакетів: вхідного ГСР-пакету та відповіді 
сервера на нього.

Використовуються такі значення нейронної мережі:
-ознака аномальної поведінки /P-адреси пакету, що проходить через сервер;
-прапори вхідного РСР-пакету: URG, АСК, PUSH, RST, SYN, FIN;
-прапори РСР-пакету відповіді сервера на вхідний TCP-пакет: АСК, RST.
Причому кожен з нейронів відповідає за свій прапор РСР-пакетів.
При виборі необхідної архітектури нейронної мережі ключовими елементами 

розглядалися термін навчання НМ та її швидкість обробки даних. Тому, після 
проведення необхідних теоретичних та практичних досліджень, для навчання НМ 
було обрано метод зворотного поширення noMWiKH(backpropagation algorithm). Це 
ітеративний градієнтний алгоритм, який використовується з метою мінімізації 
помилки роботи багатошарового перцептрона і отримання бажаного виходу.

Для навчання нейронної мережі було сформовано навчальну вибірку, що 
складається з 80% небезпечних для системи ГСР-пакетів і 20% нормального 
мережевого трафіку, тобто співвідношення аномальних пакетів до легітимних 
дорівнює чотири до одного. Таке співвідношення отримано експериментальним 
шляхом і підтвержено найкращими результатами класифікації мережевого трафіка.

Для тестування нейромережі проведено ряд експериментів, причому в якості 
вхідних даних було використано реальний мережевий трафік, що проходив через 
одну з мережевих карт сервера, що була завчасно переведена у, так званий, 
нерозбірливий режим {promiscuous mode) для якнайкращого захоплення усього 
потенційно небезпечного мережевого трафіку.

Для навчання нейронної мережі сформовано навчальну вибірку, що 
складається з 80% небезпечних для системи ГСР-пакетів і 20% нормального 
мережевого трафіку, тобто співвідношення аномальних пакетів до легітимних 
дорівнює чотири до одного. Таке співвідношення отримано експериментальним 
шляхом і підтвержено найкращими результатами класифікації мережевого трафіка.

Для проведення випробування було обрано такі характерні повторювані події, 
як:

-  сканування службових портів з однієї /Р-адреси;
-  сканування будь-яких портів з однієї IP-адреси;
-  сканування усіх портів (або великої кількості підряд) з однієї /Р-адреси;
-  сканування службових портів з однієї IP-адреси, розподілене у часі 

проведення.
Так само з декількох IP-адрес.
Частка помилкових спрацьовувань для виявлення сканування мережі 

відрізняється на 2% від результатів теоретичного експерименту -  через недостатньо 
точну тренувальну базу нейронної мережі. Помилкові спрацьовування спостерігалися 
для сесій нормального трафіку, що потребує допрацювання кількості тренувальних 
вхідних параметрів, оскільки всі повідомлення про атаки викликають автоматичне 
блокування вузла-порушника.

Запропонований підхід, заснований на застосуванні методу нейронних мереж 
на основі багатошарового персептрону, дозволяє підвищити рівень виявлення 
мережевих вторгнень до комп’ютерних систем. Виявлення сканування мережі перед 
проведенням деяких типів атак відбувається з 97,62% ймовірністю при незначному 
рівні помилкових виявлень. Крім цього, запропонований підхід не вимогливий до 
ресурсів системи і здатний виявляти сканування портів, з використанням комбінації 
різних прапорів ГСР-пакетів (детектори, яких навчають, на одних типах прапорів, 
часто показують хороші результати на тих даних, на яких навчання не проводилося).

Рецензент: доцент кафедри бойового застосування математичного та
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програмного забезпечення АСУ к.т.н., доцент підполковник Хусаінов П.В.
Борков А.С.

ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В СИСТЕМІ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОРГАНУ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

В даний час зростання ролі інформаційних систем у сфері військового 
управління призводить, з одного боку, до підвищення ефективності бойового 
застосування сил та засобів в ході збройних конфліктів, та, з іншого боку, до 
посилення загроз в ході їх використання, шляхом проведення на них кібернетичних 
атак.

Під час інтеграції системи виявлення вторгнень (СВВ) в ІМ ОВУ ЗС України 
виникає питання вибору виду такої системи та впровадження її в повсякденну 
діяльність. Кожний ОВУ має індивідуальну архітектуру мережі, що вимагає від 
відповідальної служби робити обгрунтований вибір системи виявлення вторгнень через 
їх велику вартість та ймовірні комбінації при інтеграції.

На сьогоднішній день ОВУ здійснюють аналіз та оцінку поточного стану ІМ 
шляхом вибіркової візуальної оцінки даних про параметри функціонування ІМ, 
користуючись існуючими програмними засобами та особистими знаннями і досвідом. 
Такий підхід має певні недоліки, зокрема: неможливість одночасної оцінки стану 
функціонування ІМ у цілому, а тільки за обраними декількома вхідними показниками; 
утруднення об’єктивної оцінки її стану у визначенні часові нормативи в наслідок 
швидкоплинності змін параметрів ІМ та інше.

Система виявлення вторгнень (IDS -  Intrusion Detection System) -  програмний 
або апаратний засіб, призначений для виявлення фактів несанкціонованого доступу 
(вторгнення або мережевої атаки) в комп’ютерну систему або мережу .

Системи виявлення вторгнень (СВВ) забезпечують:
-  виявлення мережевих атак проти вразливих сервісів;
-  виявлення атак, спрямованих на підвищення прав користувачів;
-  виявлення спроб неавторизованого доступу до важливих файлів;
Основними компонентами систем виявлення вторгнень є сенсорна підсистема,

підсистема аналізу, сховище, консоль управління та модуль реагування.
На сьогоднішній день існує кілька різних типів СВВ, що відрізняються різними 

алгоритмами моніторингу даних і підходами до їх аналізу. Кожному виду системи 
відповідають ті чи інші особливості використання, переваги і недоліки.

Один із методів класифікації СВВ систем ґрунтується на з’ясуванні того, як 
вони проводять мониторинг інформаційної системи або мережі. Одні контролюють 
весь мережевий трафік і аналізують мережеві пакети, інші розгортаються на окремих 
комп’ютерах і контролюють операційну систему на предмет виявлення ознак 
вторгнення.

За способами моніторингу СВВ системи підрозділяються на network-based 
(NIDS) і host-based (HIDS).

NIDS (network-based) визначають атаки, захплюючи і аналізуючи мережеві 
пакети. Слухаючи мережевий сегмент, NIDS може переглядати мережевий трафік від 
кількох хостів, які приєднані до мережевого сегменту, і таким чином захищати ці 
хости.

HIDS (host-based) мають справу з інформацією, що збирається всередині 
єдиного комп’ютера. Таке вигідне розташування дозволяє HIDS аналізувати 
діяльність з великою вірогідністю і точністю, визначаючи тільки ті процеси і 
користувачів, які мають відношення до конкретного вторгнення в операційну систему 
інформаційної мережі. HIDS зазвичай використовують інформаційні джерела двох 
типів: результати аудиту операційної системи і системні логи.
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Системи виявлення атак, як і більшість сучасних програмних продуктів, 
повинні задовольняти ряд вимог. Це і сучасні технології розробки, і орієнтування на 
особливості сучасних інформаційних мереж, і сумісність з іншими програмами. Щоб 
зрозуміти, як правильно використовувати СВА, потрібно чітко уявляти, як вони 
працюють і які їх вразливі місця.

Якщо не враховувати різні експериментальні інновації в галузі виявлення 
комп’ютерних атак, то можна сміливо стверджувати, що існують дві основні 
технології побудови СВА. Суть їх полягає в тому, що, система має інформацію про 
"нормальну" поведінку спостережуваного об’єкта (це системи виявлення аномальної 
поведінки), або СВА мають деякий набір знань про методи вторгнень (це системи 
виявлення зловмисної поведінки).

Системи виявлення аномальної поведінки (anomalydetection) засновані на тому, 
що СВА відомі деякі ознаки, що характеризують «правильну» або «допустиму» 
поведінку об’єкта спостереження. Під «правильною» або «допустимою» поведінкою 
розуміються дії, що виконуються об’єктом і не суперечать політиці безпеки.

Системи виявлення зловмисної поведінки або зловживань (misusedetection) 
засновані на тому, що СВА відомі деякі ознаки, що характеризують поведінку 
зловмисника. Всі інші підходи є підмножинами цих технологій.

Технологія виявлення аномальної поведінки полягає в тому, що датчики 
(сенсори) аномалій ідентифікують незвичайну поведінку, аномалії у функціонуванні 
окремого об’єкта. В якості об’єкта спостереження може виступати мережа в цілому, 
окремий комп’ютер, мережева служба (наприклад, файловий сервер FTP), користувач 
і т.п. Датчики спрацьовують за умови, що напади відрізняються від «звичайної» 
(законної) діяльності.

Труднощі їх застосування на практиці пов’язані з нестабільністю самих 
об’єктів, що захищаються і взаємодіючих з ними зовнішніх об’єктів. Тут з’являється 
ще одне слабке місце, характерне більшою мірою для конкретних реалізацій, що 
полягає в некоректності визначення «дистанції» відхилення спостережуваної 
поведінки від штатної, прийнятої в системі, і визначенні «порога спрацьовування» 
сенсора спостереження.

Заходи і методи, які зазвичай використовуються у виявленні аномалії, 
включають в себе наступні:

— порогові значення: спостереження за об’єктом виражаються у вигляді 
числових інтервалів;

— статистичні заходи: рішення про наявність атаки робиться по великій 
кількості зібраних даних шляхом їх статистичної обробки ;

— параметричні: для виявлення атак будується спеціальний "профіль 
нормальної системи" на основі шаблонів (тобто деякої політики, якої зазвичай має 
дотримуватися даний об’єкт);

— непараметричні: тут вже профіль будується на основі спостереження за 
об’єктом у період навчання;

— заходи на основі правил (сигнатур): вони дуже схожі на непараметричні та 
статистичні заходи. У період навчання складається уявлення про нормальний 
поведінці об’єкта, яке записується у вигляді спеціальних «правил». Таким чином 
утворюються сигнатури «хорошої» поведінки об’єкта;

— інші заходи: нейронні мережі, генетичні алгоритми, що дозволяють 
класифікувати деякий набір видимих сенсору (датчику) ознак.

У сучасних СВА в основному використовують перші два методи. Слід 
зауважити, що існують два суттєвих недоліки при використанні даної технології:

-  виявлення аномального поведінки, яка не є атакою, і віднесення її до класу 
атак (помилка другого роду);
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-  не спрацювання на атаку, яка не підпадає під визначення аномальної 
поведінки (помилка першого роду).

Цей випадок набагато більш небезпечний, ніж помилкове включення 
аномальної поведінки до класу атак.

Зазвичай системи виявлення аномальної активності використовують журнали 
реєстрації і поточну діяльність користувача в якості джерела даних для аналізу. 
Переваги систем виявлення атак на основі технології виявлення аномального 
поведінки можна оцінити таким чином:

— системи виявлення аномалій здатні виявляти нові типи атак, сигнатури для 
яких ще не розроблені;

— вони не потребують оновлення сигнатур і правил виявлення атак;
— системи виявлення аномалій генерують інформацію, яка може бути 

використана в системах виявлення зловмисної поведінки.
Недоліками систем на основі технології виявлення аномальної поведінки є 

наступні:
— системи вимагають тривалого та якісного навчання;
— системи генерують багато помилок другого роду;
— системи зазвичай занадто повільні в роботі і вимагають великої кількості 

обчислювальних ресурсів.
Аналіз останніх публікацій та роботи відомих СВВ свідчить про широке 

впровадження в СВВ двох типів аналізу: статистичного аналізу на основі технології 
OLAP і інтелектуального аналізу даних на основі існуючих алгоритмів Data Mining з 
метою раннього виявлення вторгнень і пошуку аномалій в роботі.

Технологія комплексного багатовимірного аналізу даних -  OLAP допускає 
можливість здійснення будь-якого логічного і статистичного аналізу, а також 
багатовимірне концептуальне представлення даних користувачеві. Основними 
поняттями технології OLAP є заходи, вимірювання та ієрархії. Ідея застосування 
OZriP-технології для проведення статистичного аналізу полягає в побудові OLAP- 
куба за даними фактів активності. Для визначення OLAP-куба необхідно задати 
відображення атрибутів фактів активності в вимірювання, заходи і ієрархії, так як 
OLAP-куб повністю ними визначається. Числові атрибути фактів активності 
використовуються в якості заходів, атрибути тимчасового і строкового типу 
використовуються в якості вимірювань і ієрархій. При такому розподілі OLAP-куб 
може бути побудований тільки по подмножеству однотипних фактів, тобто фактів, що 
містять однаковий набір атрибутів. Сформовані заходи, вимірювання та ієрархії 
формують OLAP-куб. Користувачеві у вигляді звітів візуалізуються зрізи куба.

В результаті було розроблено програмний модуль, який здійснює 
інформаційну підтримку адміністратора з безпеки використовуючи сигнатури роботи 
системи виявлення атак OSSEC. Візуальний інтерфейс користувача надає змогу 
адміністратору швидко визначати характер тих процесів, що відбуваються як в 
мережі так і на окремо взятому комп’ютері.

Запропонований в роботі підхід, дозволяє істотно підвищити ефективність 
роботи адміністратора безпеки ІМ ОВУ, за рахунок реалізації запропонованого в 
роботі спеціального математичного забезпечення у вигляді програмного модулю 
аналізу даних у складі СППР адміністратора безпеки у складі СВВ інформаційної 
мережі ОВУ.

Рецензент: начальник кафедри бойового застосування математичного та 
програмного забезпечення АСУ д.т.н., доцент полковник Субач І.Ю.
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Коваль А.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЗЕРВНОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ УПРАВЛІННЯ БПЛА В
УМОВАХ РЕБ

БПЛА -  літальний апарат без екіпажу на борту. Створений для повітряної 
зйомки, спостереження та інших задач, в реальному часі за наземними об’єктами. За 
сучасним визначенням, безпілотний літальний апарат є тільки той апарат, який 
знаходиться під постійним дистанційним контролем пілота або пілотів і призначений 
для повернення на аеродром і для подальшого повторного використання. Тобто 
крилата ракета до категорії БПЛА не належить.

Раніше радіокеровані та повністю автоматизовані апарати об’єднували 
поняттям безпілотна авіація -  літаки, керування (пілотування) якими здійснюється без 
пілота, за допомогою приладів різних систем, що засобами радіо (радіолокації, 
телебачення) подають команди на автопілот. Елементи системи керування містяться 
поза літаком і можуть бути на землі, на воді і в повітрі, на місці старту, на маршруті 
польоту і в районі цілі. БПЛА мають явні переваги перед пілотованими апаратами -  
немає необхідності в оснащенні їх системами життєзабезпечення. Він є одним із 
перспективних напрямів розвитку сучасної авіації. Найважливішими перевагами 
БПЛА є високі електронні технології, які застосовуються при виробництві 
обладнання для цих систем і можливість використовування апаратів у складних 
умовах. Проте переважна більшість сучасних технічних систем залишається 
орієнтованими на людину, як ключову ланку в управлінні цими системами. Стимулом 
до розвитку безпілотної авіації у всьому світі послужило успішне і широке 
використання БПЛА арміями СІЛА та Ізраїлю в ході військових операцій. При цьому 
БПЛА зарекомендували себе як ефективний засіб розвідки та для виконання багатьох 
бойових завдань. Однак до теперішнього часу їх цивільне використання недостатньо 
реалізовано. Сьогоднішні БПЛА використовують найсучасніші технології, 
включаючи камери, радари та інфрачервоні датчики. Вони варіюються від невеликих, 
дистанційно керованих літальних апаратів, схожих на планери, до величезних БПЛА, 
що можуть літати самостійно за сотні миль під час запрограмованих місій.

Принцип польоту безпілотного літального апарату -  два пропелера 
обертаються за годинниковою стрілкою, два інших проти годинникової стрілки. З 
кожною парою двигунів, що обертаються в протилежну сторону, дозволяє йому 
використовувати осьове обертання вправо або вліво, за допомогою прискорення 
однієї пари і уповільненням іншої пари двигунів. Горизонтальний рух здійснюється за 
рахунок прискорення двигунами (збільшення тяги оборотами) на одній стороні і 
зниження тяги на інший, що дозволяє нахилити БПЛА в потрібному напрямку руху, 
після чого тяга двигунів врівноважується, кут нахилу, як правило визначає швидкість 
руху в цьому напрямку. Контроль висоти і її зміна здійснюються шляхом 
прискорення або уповільнення оборотів двигуна. Правовий статус безпілотних 
літальних апаратів наразі в Україні є досить невизначеним. Хоча у Повітряному 
кодексі України визначено поняття «безпілотне повітряне судно», в основних 
нормативних документах, що регламентують використання повітряного простору 
України, БПЛА не згадуються.

Використання безпілотних літальних апаратів, як і будь-який вид діяльності, 
що може бути потенційно небезпечним, вочевидь, повинне мати певні юридичні 
підстави. Однак, зміна законодавства -  досить інерційний, повільний процес, який не 
встигає за стрімким розвитком технологій. Отже сьогодні не лише в Україні, а й в  
інших країнах законодавче регулювання діяльності, пов’язаної із застосуванням 
БПЛА знаходиться на етапі становлення. Можна сказати, що на цей процес
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впливають два протилежні прагнення: «максимально заборонити» задля безпеки та 
«максимально дозволити» -  задля розвитку. Тобто постійно відбуваються певні зміни 
законодавства, приймаються та змінюються правила і норми.

Основним документом, що регламентує використання повітряного простору 
України є Повітряний кодекс України, який визначає поняття «безпілотне повітряне 
судно» як «повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, 
керування польотом якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної 
станції керування, що розташована поза повітряним судном». Тобто, на БПЛА мають 
поширюватись всі вимоги, що висуваються до використання повітряних суден.

Однак, що стосується реєстрації безпілотних літальних апаратів, то згідно з 
існуючим законодавством не підлягають реєстрації у Державному реєстрі цивільних 
повітряних суден України безпілотні повітряні судна, максимальна злітна вага яких 
не перевищує 20 кг. і які використовуються для розваг та спортивної діяльності. 
Виходячи з цього, БПЛА з вагою понад 20 кг, та ті, що використовуються з 
комерційною метою, мають бути зареєстровані в Державному реєстрі цивільних 
повітряних суден України.

Крім того, згідно з вимогами міжнародної «Конвенції про міжнародну 
цивільну авіацію 1944 р.», до якої Україна приєдналася 10.08.1992 р., Україна, як і 
кожна договірна держава, «зобов’язана при польоті БПЛА в районах, ві дкритих для 
цивільних повітряних суден, забезпечити такий контроль цього польоту, який 
дозволяв би усунути небезпеку для цивільних повітряних суден».

Однією з найпоширеніших причин втрати БПЛА -  це прямий вплив РЕБ на 
роботу БПЛА. Є декілька варіантів впливу на роботу БПЛА:

-  під час польоту порушити роботу його бортових датчиків;
-  забити його канали зв’язку, передачі даних та контроля;
-  заглушити сигнал системи GPS.
Не всі сучасні БПЛА мають автономні засоби керування, що гарантують 

повернення до точки вильоту. Після вище перерахованих дій збити БПЛА не має 
проблеми, тому необхідно реалізувати резервний канал зв’язку, для можливості 
повернення до безпечної зони або точки вильоту.

Резервний канал повинен:
-  автономно працювати в умовах дії РЕБ;
-  не залежати від вбудованих каналів зв’язку і передачі даних;
-  не заважати роботі основних каналів зв’язку.
Літальний контролер -  головна плата управління, забезпечує функціонування 

безпілотного літального апарата. До функцій літального контролера відносять: 
стабілізація апарата в повітрі; утримання висоти; автоматичний політ по заданим 
завчасно точкам; передача на землю поточних параметрів польоту за допомогою 
модема; забезпечення безпечного польоту; підключення додаткових пристроїв.

Контролер містить на собі сукупність різних електронних датчиків і сенсорів, 
які допомагають їй орієнтуватись в просторі, тримати горизонт, визначати висоту, 
кутове прискорення і навіть магнітне поле землі. Всі ці данні збираються, 
обробляються центральним процесором і за допомогою математичних алгоритмів 
обчислюється індивідуальна швидкість обертів кожного двигуна безпілотного 
літального апарату. Існує багато видів контролерів, але у кожного є свої недоліки та 
переваги.

Для вибору зв’язку за допомогою якого буде здійснюватися передача команд 
управління на БПЛА, необхідно розуміти умови в яких буде працювати передача 
даних. Найбільш придатний зв’язок для вирішення цієї задачі -  є супутниковий 
зв’язок, розглянемо переваги зв’язку для вирішення завдання:

-  вплив на роботу супутникового зв’язку засобами РЕБ противника -  є 
мінімальною та більш складною процедурою;
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-  висока оперативність та швидкість з’єднання;
-  передача коротких команд проходить з мінімальною затримкою;
-  більша перешкодозахищеність і стійкість, незначна залежність від погоди, 

пори року та часу доби.
Необхідно обрати модем, який підтримує супутниковий зв’язок.
Модем задовольняє критеріям для виконання свого завдання: невеликий 

розмір, для можливості розміщення на корпусі БПЛА; можливість підключення до 
інших пристроїв, включаючи БПЛА; мінімальна затримка відправки та отримання 
повідомлень.

Для розробки резервного каналу зв’язку вирішено використовувати мову C++, 
так як програмне забезпечення яке використовує Pixhack написане на C++. 
Програмне забезпечення називається ArduCopter. Мова програмування високого рівня 
з підтримкою декількох парадигм програмування: об’єктно-орієнтованої, 
узагальненої та процедурної.. Мова має строгу статичну типізацію, підтримує 
поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники на функції-члени класів, 
атрибути, події, властивості, винятки, коментарі.

Для розробки програмного модулю необхідно обрати операційну систему та 
набір інструментів. Існує декілька наборів інструментів:

-  за допомогою терміналу операційної системи Linux. Для недосвідчених 
користувачів цей набір інструментів може бути складним, так як для роботи з 
терміналом в Linux необхідно мати досвід.

-  За допомогою командного рядка операційної системи Windows. Для роботи з 
ним так само необхідно мати досвід.

-  За допомогою РХ4 toolchain, що містить в собі IDE Eclipse та налаштований 
командний рядок. Цей набір встановлюється на операційну систему Windows. Даний 
спосіб є більш зручним так як Eclipse має зручний інтерфейс та дозволяє 
встановлювати програмне забезпечення на літальний контролер.

-  За допомогою QtCreator та операційної системи Windows або Linux. 
Складність даного способу полягає в встановленні програмного забезпечення на 
літальний контролер.

Для розробки резервного каналу зв’язку будемо використовувати набір 
інструментів РХ4 toolchain. До цього набору входить: попередньо налаштоване 
середовище розробки Eclipse для контролерів Pixhack, а також попередньо 
налаштований командний рядок, для можливості зборки проекту, а також 
встановлення програмного забезпечення на контролер, але за допомогою Eclipse, так 
само дозволяється збирати програмне забезпечення і власне встановлювати на 
контролер. Для налаштування необхідно мати micro usb.

Основою даного програмного модуля являється обмін повідомленнями між 
оператором та БПЛА. Даний процес виконується за допомогою супутникового 
модему реалізовується налаштування модему за допомогою AT-команд. AT-команди 
-  набір команд, розроблених в 1977 році компанією Hayes для власної розробки, 
модему «Smartmodem 300 baud». Набір команд складається з серій коротких 
текстових рядків, які об’єднують разом, щоб сформувати повні команди операцій, 
таких як набір номера, початок з’єднання або зміни налаштування. Передача 
повідомлення від оператора здійснюється з сайту модема після реєстрації та оплати 
тарифу. Прийом повідомлення на БПЛА виконується за допомогою метода 
receive MSG класа Events. Цей метод приймає 1 аргументи: байти, які необхідно 
прийняти. Відправка повідомлення здійснюється за допомогою команд, а команди 
відправляємо за допомогою метода write, приймає 1 аргумент: команда, яку необхідно 
відправити.

14



Ре
це

нз
ен

т:
 

ви
кл

ад
ач

 
ка

фе
др

и 
бо

йо
во

го
 

за
ст

ос
ув

ан
ня

 
ма

те
ма

ти
чн

ог
о 

та
 

мн
ог

о 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 

А
С

У
 

ма
йо

р 
Ш

кі
ць

кі
й 

В.
В.

І

_

г



Лукашенко Є.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РОЗВІДКИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Ситуація, що склалася на початку антитерористичної операції показала 
необхідність до реформування та оновлення Збройних Сил України. Одним з перших 
кроків по підвищенню ефективності управління було здійснення переходу від 
аналогових засобів зв’язку до цифрових, що надало змогу організовувати більш 
стійкий та захищений зв’язок, а також передачу даних. Проте, не дивлячись на зміну 
засобів зв’язку та можливість здійснювати обмін даним, підхід до організації 
управління та взаємодії залишився аналоговим. Через невизначеність формату даних 
для обміну повнота інформації не відповідає потребам і вимагає уточнення, що як 
правило здійснюється голосовим способом. Крім того, передача телеграм, звітів, 
наказів та доповідей відбувається у вигляді документів Microsoft Word (або йому 
подібних) та має лише єдиний варіант оформлення, проте не є чітко структурованим з 
точки зору формату даних. Таким чином постає завдання приведення усіх силових 
структур до єдиної моделі даних. Модель даних може бути розроблена власними 
силами, проте, враховуючи напрямок розвитку та завдання по приведенню ЗСУ до 
рівня збройних сил країн-членів НАТО, більш доцільно використовувати вже 
розроблену в рамках багатосторонньої програми інтероперабельності модель даних 
НАТО. Застосування вже перевіреної моделі даних значно скорочує час на розробку 
національної системи оперативного(бойового) управління, зв’язку, спостереження та 
розвідки, а також надає можливість взаємодіяти підрозділам ЗСУ з підрозділами 
НАТО.

Сучасна воєнно-політична ситуація, що склалася навколо і в середині Україні 
безпосереднім чином впливає на напрямки розвитку ЗСУ у найближчі роки. 
Президентом України визначено напрямок реформування та розвитку збройних сил, а 
саме приведення ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО з метою отримання 
членства у альянсі. Відповідно до обраного напрямку Радою національної безпеки і 
оборони України спільно з радниками держав-членів НАТО було розроблено 
Стратегічний оборонний бюлетень. Стратегічний оборонний бюлетень України -  це 
концептуальний документ, що являє собою дорожню картою оборонної реформи.

Даний документ формує цілі і завдання по розвитку і реформуванню збройних 
сил, основною з яких є приведення армії до рівня НАТО та створення можливості 
взаємодії з військами альянсу.

У рамках розробки багатосторонньої програми взаємодії з метою забезпечення 
застосування єдиної моделі даних в усіх розроблюваних інформаційних системах 
фахівцями НАТО було розроблено Альтернативний метод розробки та обміну 
(ADEM). Цей метод передбачає застосування єдиного набору сутностей і зв’язків між 
ними, що надаються у вигляді XML схем.

XML схема -  спосіб описання типу XML документу, як правило, визначається 
шляхом введення обмежень на структуру та зміст документів заданого типу на 
додаток до базових синтаксичних обмежень самого формату XML. Дає можливість 
представлення типу документа на досить високому рівні абстракції. Як і решта мов 
схем, XML схема використовується для визначення певних правил «валідності» XML 
документів. Разом із правилами валідності структури документа, стандарт XML схема 
дозволяє визначати типи даних значень елементів та атрибутів у XML документах.

Такий підхід дозволяє об’єктно-орієнтованим мовам програмування 
генерувати класи і створювати об’єкти в пам’яті, що, по-перше, безумовно зручніше 
ніж парсинг звичайного текстового файлу, по-друге, це дозволяє декільком системам
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здійснювати обмін даними за єдиною моделлю незалежно від платформи і мови 
програмування застосованих для реалізації. Виходячи зі спектру завдань які має 
виконувати система оперативного управління, зв’язку та розвідки вона має 
забезпечувати роботу в єдиному інформаційному просторі усіх елементів взаємодії 
незалежно від рівня ієрархії. Організація роботи в єдиному інформаційному просторі 
дає змогу відображати повну оперативну обстановку, що в свою чергу надає 
можливість здійснювати оперативне управління.

Специфікація ADEM орієнтована на системи промислового характеру 
пропонує використовувати у якості базису системи технологію веб-сервісів, яка 
враховує вище зазначені особливості. Застосування технології веб-сервісів 
передбачає перш за все застосування клієнт-серверної архітектури, що безумовно 
змушує визначати елементам системи ролі клієнта та сервера. Оскільки система класу 
C4ISR має функціонувати у військовому середовищі, вона має враховувати ієрархічну 
організацію національних збройних сил, а отже і визначення ролей клієнт-серверної 
архітектури має здійснюватися відносно цієї ієрархічної структури.

Оснащення системою оперативного управління, зв’язку та розвідки найменшої 
одиниці тактичної ланки має полягати у забезпеченні підрозділів мобільними 
пристроями, які б мали змогу взаємодіяти в повній мірі з системою вищої ланки 
управління, або сусідньою. Це дасть змогу негайно реагувати в умовах швидкої зміни 
обстановки. Крім того, мобільні пристрої дадуть змогу військовослужбовцям 
рапортувати про поточну ситуацію оперативному управлінню в системі оперативного 
управління, зв’язку та розвідки. Мобільність пристроїв має закладатись не тільки в 
швидкому пересуванні або розгортанні системи, але й в змозі виконувати поставленні 
завдання військовослужбовцям маючи при собі цю систему і в разі необхідності мати 
можливість її використати. Але постає питання приведення всіх цих систем до 
єдиного структурованого формату даних для можливості взаємодії, як з країнами 
НАТО та силовими структурами України. Можливість взаємодії полягає у 
передачі даних наявними цифровими засобами зв’язку. Якщо мова йде про найнижчі 
складові тактичної ланки управління, то наявність засобів зв’язку не забезпечує 
достатньої швидкості каналу передачі для обміну даними. Отже рішення задачі 
передачі структурованих даних по каналам з малою швидкістю передачі є досить 
актуальним питанням.

Організація зв’язку в тактичній ланці управління починаючи від батальйону 
закінчуючи взводом відбувається відносно організаційної структури батальйону. 
Зв’язок організовується, як проводовими засобами так і радіо засобами зв’язку. Із 
забезпеченням військ цифровою апаратурою зв’язку стали надавати перевагу радіо 
засобам.

Зараз управління військами в зоні антитерористичної операції здійснюється 
виключно за допомогою цифрових засобів зв’язку. В основному це супутникові й 
транкінгові засоби, а також цифрові радіостанції. Окрім того, широко представлені 
засоби шифрування переговорів, що дозволяють здійснювати приховане управління 
військами. Тому перший етап створення сучасної та ефективної цифрової мережі 
зв’язку в Збройних Силах можна вважати пройденим. Зараз настав час для її 
удосконалення і збільшення ефективності.

Використання пристроїв радіо зв’язку описаних вендорів дозволяє 
здійснювати передачу даних, але вагомим обмеженням є ширина смуги пропускання.

Враховуючи напрямок розвитку ЗСУ відповідно до Стратегічного оборонного 
бюлетеня та використання концепції ADEM для розробки національної системи 
оперативного управління, зв’язку та розвідки, постає питання про передачу 
структурованих даних у вигляді XML для бойових підрозділів при наявності лише 
цифрових радіо засобів зв’язку з можливістю передачі даних на каналах з обмеженою 
швидкістю.
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Враховуючи питання, яке полягає у використанні вузьких каналів зв’язку для 
обміну структурованими даними постає необхідність у вибору технології розробки 
запропонованою розробниками ADEM. Ця технологія являється шаблоном 
проектування, яка надає розробникам свободу вибору мови програмування, 
середовища програмування, використання фреймворків та інше, але в свою чергу 
накладаю деякі обмеження стосовно реалізації. Даний шаблон має назву Low 
Bandwidth Exchange Pattern та описує механізм JDSSIEM. Цей механізм полягає у 
низькошвидкісному обміні даними, враховуючи ситуації коли мережа, або 
обчислювальні ресурси обмежені та/або переривчасті. Цей механізм спрямований в 
першу чергу на задоволення радіо мереж, де є обмеження смуги пропускання та 
з’єднання може бути обірване, чи де переважніше використання протоколів без 
встановлення з’єднання. Такі обміни потребують менших корисних навантажень. У 
зв’язку з обмеженою середою передачі даних, інформація може не бути доставлення 
до місця призначення, що вимагає поставити це повідомлення в чергу та передати 
повторно, або перенаправити для досягнення свого місця призначення.

Наявність каналів зв’язку з обмеженою пропускною здатністю в найнижчій та 
найчисельнішій складовій тактичної ланки управління вимагає від розробників 
систем класу C4ISR вирішувати цю проблему шляхом впровадження нових 
технологій в систему передачі даних програмних додатків. Для того щоб ці програмні 
додатки відповідали вимогам концепції ADEM -  для взаємодії з C4ISR системами 
дружніх країн, було описано паттерн проектування Low Bandwidth Exchange Pattern в 
який входить опис вимог для реалізації механізму JDSSIEM. Даний паттерн вирішую 
проблему низькошвидкісних та ненадійних каналів зв’язку. Таким чином бойові 
підрозділи, при наявності цифрових засобів зв’язку (при умові можливості передачі 
даних) мають можливість бути складовою частиною системи оперативного 
управління, зв’язку та розвідки. Окрім цього було визначено декілька додаткових 
завдань, наприклад синхронізація між абонентами мережі після втрати зв’язку, що є 
однією із основних функцій в системі оперативного управління, зв’язку та розвідки

У ході виконання даної роботи по розробці модулю організації та обміну даних 
в системі оперативного управління, зв’язку та розвідки для мобільних пристроїв, було 
проведено аналіз вимог НАТО щодо України для подальшої можливості співпраці з 
військами НАТО. Основною вимогою є створення системи C4ISR, створення якої 
надасть змогу автоматизувати процеси управління військами, в тому числі з 
військами країн-партнерів НАТО. Окрім того, було розглянуто організацію взаємодії 
кінцевих абонентів в системі оперативного управління, зв’язку та розвідки, на основі 
результатів проведеного аналізу, було виявлено проблеми вузьких каналів зв’язку, які 
ускладнюють організацію обміну структурованими даними. Для рішення даної 
проблеми розробниками ADEM, було описано механізм JDSSIEM у паттерні 
проектування Low Bandwidth Exchange Pattern. Даний шаблон не в повній мірі 
вирішує проблеми, пов’язані з передачею структурованих даних по каналам з малою 
пропускною здатністю, тому було вирішено ряд питань для реалізації механізму 
JDSSIEM в програмному модулі організації та передачі даних в системі оперативного 
управління, зв’язку та розвідки.

Рецензент: доцент кафедри бойового застосування математичного та 
програмного забезпечення АСУ к.т.н., доцент підполковник Нестеренко М. М.
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Мартиненко А.Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО ( БОЙОВОГО ) ЗВ’ЯЗКУ,
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВІДКИ

Ситуація, що склалася на початку антитерористичної операції показала 
необхідність до реформування та оновлення Збройних Сил України. Одним з перших 
кроків по підвищенню ефективності управління було здійснення переходу від 
аналогових засобів зв’язку до цифрових, що надало змогу організовувати більш 
стійкий та захищений зв’язок, а також передачу даних. Проте, не дивлячись на зміну 
засобів зв’язку та можливість здійснювати обмін даним, підхід до організації 
управління та взаємодії залишився аналоговим.

Через невизначеність формату даних для обміну повнота інформації не 
відповідає потребам і вимагає уточнення, що як правило здійснюється голосовим 
способом. Крім того, передача телеграм, звітів, наказів та доповідей у вигляді 
документів Microsoft Word ( або йому подібних) має лише єдиний варіант 
оформлення, проте не є чітко структурованим з точки зору формату даних. Таким 
чином постає завдання приведення усіх силових структур до єдиної моделі даних.

Модель даних може бути розроблена власними силами, проте, враховуючи 
напрямок розвитку та завдання по приведенню ЗСУ до рівня збройних сил країн- 
членів НАТО, більш доцільно використовувати вже розроблену в рамках 
багатосторонньої програми інтероперабельності модель даних НАТО. Застосування 
вже перевіреної моделі даних значно скорочує час на розробку національної системи 
оперативного(бойового) управління, зв’язку, спостереження та розвідки, а також 
надає можливість взаємодіяти підрозділам ЗСУ з підрозділами НАТО.

У рамках розробки багатосторонньої програми взаємодії з метою забезпечення 
застосування єдиної моделі даних в усіх розроблюваних інформаційних системах 
фахівцями НАТО було розроблено Альтернативний метод розробки та обміну 
(ADEM,Alternate Development and Exchange Method). ADEM передбачає застосування 
єдиного набору сутностей і зв’язків між ними, що надаються у вигляді XML схем Для 
розробки національної системи оперативного(бойового) управління, зв'язку 
спостереження та розвідки обрано специфікацію ADEM що прийнята у якості 
стнадарту НАТО STANAG 5525

Першочергово специфікація ADEM пропонується фахівцями НАТО країнам 
партнерам, а також перспективним членам альянсу для забезпечення взаємодії. На 
даній схемі зображено застосування специфікації ADEM у якості єдиної шини даних. 
Самими підрозділами НАТО застсовується модель даних МІР DEM.

Модель даних МІР розроблялася як модель даних взаємодії безпосередньо між 
підрозділами країн членів НАТО. За період свого застосування модель постійно 
нарощувалась інформацією про різні типи об’єктів. Проте застосування такої моделі 
для взаємодії з іншими підрозділами, країнами та організації є надлишковим через 
велику кількість надмірної інформації.

Тому у ході розвитку програми інтероперабельності усім хто бажає 
взаємодіяти з НАТО пропонується застосовувати модель ADEM. Вона є значно 
лаконічнішою за МІР і простіша для імплементації в національні системи C2IS, для 
прикладу кількісь об'єктів описана МІР приблизно 5000, а в ADEM приблизно 2500. 
Крім того у контексті розвитку програми взаємодії насупним етапом BASELINE 4 є 
імплементація ADEM в системи C2IS країн НАТО, тобто буде знійснюватись перехід 
на альтернативний метод обміну.

Виходячи зі спектру завдань які має виконувати система оперативного 
управління, зв’язку та розвідки вона має забезпечувати роботу в єдиному
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інформаційному просторі усіх елементів взаємодії незалежно від рівня ієрархії. 
Організація роботи в єдиному інформаційному просторі дає змогу відображати повну 
оперативну обстановку, що в свою чергу надає можливість здійснювати оперативне 
управління.

Специфікація АОЕМ орієнтована на системи промислового характеру 
пропонує використовувати у якості базису системи технологію веб-сервісів. 
Застосування технології веб-сервісів передбачає перш за все застосування клієнт- 
серверної архітектури, що безумовно змушує визначати елементам системи ролі 
клієнта та сервера.

Оскільки система класу С4І8Я має функціонувати у військовому середовищі, 
вона має враховувати ієрархічну організацію національних збройних сил, а отже і 
визначення ролей клієнт-серверної архітектури має здійснюватися відносно цієї 
ієрархічної структури.

Враховуючи особливості завдань та призначення підрозділів згідно бойового 
статуту сухопутних військ пропонується варіант розгортання системи класу С4ШЯ з 
використанням серверного функціоналу починаючи з рівня ротної тактичної групи.

Згідно даного варіанту ядро системи оперативного управління, зв’язку 
розвідки та спостереження, що буде складатися з бази даних об’єктів оперативної 
обстановки та веб-сервісів необхідних для внесення, отримання та відображення 
даних, розгортається починаючи з рівня ротної тактичної групи для забезпечення 
взаємодії між підпорядкованими підрозділами, які позначені на схемі як користувачі.

Проте постає необхідність синхронізації даних між підрозділами як на одному 
рівні ієрархії так і на різних для забезпечення можливості відображення оперативної 
обстановки і здійснення оперативного управління в залежності від області 
відповідальності (генеральний штаб, командування сектору, бригада, батальйон і 
т.д.), не допускаючи надлишковості і дублювання даних

Задача синхронізації даних між серверним елементами системи ускладнюється 
ієрархічною структурою збройних сил і ролями підрозділів при виконанні завдань. 
Ролі підрозділів як одного так і різних рівнів ієрархії визначають області 
відповідальності та права на відповідну інформацію. Така особливість накладає 
обмеження на процес звичайного тиражування даних, при якому дані 
розповсюджуються між усіма користувачами. Виникає завдання розподілення 
множин даних між відносно особливостей визначених ролями.

Слід враховувати, що ролі, а відповідно і межі відповідальності та вимоги до 
даних можуть бути нескінченно різними, оскільки визначення меж відповідальності 
або області взаємодії здійснюється на місцевості, тобто географічною областю, що 
може змінюватися в залежності від району дій. Визначення множини користувачів на 
основі множини критеріїв для розсилки множин повідомлень є завданням, що 
описується розділом дискретної математики -  теорія множин.

У ході виконання роботи було сформовано математичну та вирішено задачу, 
що описує мехнізм розподілу множин повідомлень між множинами користувачів на 
основі відношень між множинами характеристик повідомлень і множинами 
характеристик необхідних даних.

Нехай а -  об’єкт оперативної обстановки, тобто елемент множини даних А {а\, 
сі2. ... ап}, що треба передати, Ь -  елемент множини В {Ь\: Ьг, ... Ь„} користувачів, які 
знаходяться в системі і очікують дані. Для кожного елемента множини об’єктів 
оперативної обстановки А існує множина характеристик С={сі,с2,...сп}, що описує 
цей елемент. Для кожного користувача множини В існує множина характеристик 
необхідних даних В={сі/,сІ2,...сІп}. Тоді вибір користувачів для тиражування 
відповідних даних вирішується формуванням підмножини В1 з множини 
користувачів В для кожного об’єкта а, у якій всі елементи відповідають відношенню

а Я Ь, де Я = { А ,є Са}
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Математичне вирішення задачі про розподіл даних між користувачами з 
різними правами і вимогами до даних знаходить своє відображення у патерні 
проектування публікація-підписка.

Публікація-підписка (Publish-subscribe, Pub/sub) — шаблон проектування в 
архітектурі ПЗ, шаблон поведінки, що реалізує механізм передачі повідомлень, в 
якому відправники повідомлень, які називаються видавцями {publishers), не 
здійснюють пряме відправлення повідомлень приймачам, які називаються 
підписниками {subscribers), замість цього опубліковані повідомлення розбиваються на 
категорії за класами, без знання про те, яким підписникам вони мають бути прийняті і 
чи взагалі будуть такі підписники. Аналогічно, підписники виявляють зацікавленість 
в певних класах повідомлень і приймають ті повідомлення, які їх цікавлять, без 
знання того, які видавці їх публікують. Шаблон сприяє отриманню ПЗ з більшою 
масштабованістю та динамічнішою топологію мережі.

Запропонований специфікацією ADEM підхід до реалізації системи на веб- 
сервісах дає можливі функціонування системи у промислових масштабах і 
враховувати розподіленість системи лише з точки зору транспорту даних. Проте 
проектуючи систему такого рівня складності слід враховувати можливість 
масштабування системи, супроводження і складності роботи клієнта з декількома 
веб-сервісами. Для побудови систем на базі веб-сервісів існує 2 основних архітектурні 
стилі: сервіс-орієнтована архітектура і мікросервісна архітектура.

Для розробки системи C4ISR було обрано архітектурний стиль мікросервісів. 
Основні властивості архітектурного стилю: високий рівень незалежності та простота 
заміни однієї реалізації сервісу іншою; сервіси організовані відносно бізнес логіки яку 
вони виконують; кожен сервіс незалежно від інших може бути реалізований за 
допомогою будь-якої мови програмування.

Мікросервісна архітектура добре підходить для процесу безперервної 
поставки, на відміну від сервіс-орієнтовної архітектури мікросервісна спрямована на 
створення одного застосунка в той час як сервіс-орієнтована система — являє собою 
множину застосунків які взаємодіють між собою.

Для реалізації архітектурного стилю мікросервісів було обрано стек технологій 
Netflix OSS. Розробка програмного модулю здійснювалась мовою програмування Java 
із застосуванням парадигми реактивного програмування.

Реактивне програмування — це парадигма програмування, побудована на 
потоках даних і розповсюдженні змін. Це означає, що у мовах програмування має 
бути можливість легко виразити статичні чи динамічні потоки даних, а реалізована 
модель виконання буде автоматично розсилати зміни через потік даних.

Наприклад, в імперативному програмуванні вираз, а:= b + с означає, що а 
отримує результат виконання b + с безпосередньо під час обчислення виразу, і потім, 
якщо значення b і с зміняться, це не впливатиме на вже обчислене значення а. Проте, 
в реактивному програмуванні значення а буде автоматично оновлено за новими 
значеннями, що є протилежністю функційного програмування.

Для проведення оцінки ефективності було сформовано сценарій тестування з 
усіма можливими варіаціями підписок. Відповідно до сценарію тестування 
проводилось в лабораторних умовах та в умовах наближених до реальних, а вданий 
час проходить випробування в зоні АТО.

У рамках цієї задачі, для досягнення єдиного формату даних, у якості моделі 
даних було обрано специфікацію ADEM, що є перспективною моделлю даних НАТО і 
затверджена стандартом STANAG 5525. Для організації синхронізації даних між 
елементам системи C4ISR було розроблено програмний модуль в основу архітектури 
якого було покладено патерн проектування Publish/Subscribe, що є практичною 
реалізацією математичної задачі описаної раніше.

Рецензент: викладач кафедри бойового застосування математичного та
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Парнюк 1.0.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПЕРЕДАЧІ 
ДАНИХ МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ В САМООРГАНІЗОВУЮЧИХ 

МЕРЕЖАХ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ

Об’єктом роботи є організація системи зв’язку тактичної ланки управління.
Предметом роботи є шляхи передачі даних між цифровими пристроями за 

допомогою засобів зв’язку в тактичній ланці управління.
Завданнями даної роботи є:
-  проаналізувати використання засобів зв’язку в тактичній ланці управління;
-  розгляд підходів до вирішення питання передачі даних в умовах постійної 

зміни конфігурації мережі;
-  оцінити можливості запропонованого підходу щодо вирішення 

поставленого завдання.
Основними видами зв’язку ЗСУ є радіо та дротовий зв’язок. На даний момент, 

в ЗСУ в стоять на озброєнні радіостанції радянського зразка. Існує ряд переносних 
станцій, які зовсім старі і які не зустрічаються. До їх числа відносять Р-105. Р-107. Р- 
108.Р-109.

Стаціонарно використовуються Р-130 (КХ), Р-111, Р-123(УКХ). Дані станцій 
також аналогові.

Щодо початку проведення АТО. Система зв’язку в ЗСУ була актуальна хіба що 
для радянського періоду часу. Цифрові засоби зв’язку не зустрічались. Ситуацію було 
частково поліпшено матеріальними засобами волонтерських підрозділів. На даний 
момент йде активне закуповування для оснащення частин високотехнологічними 
цифровими радіостанціями Harris. Мова йде про радіостанції типу Falcon II (RF5800). 
Компанія Harris пропонувала і новішу модель Falcon III, проте вибір був зроблений 
на користь станцій Falcon II. Часто можна зустріти радіостанції компанії Motorola. 
Доволі швидко і широко розповсюдилась система зв’язку Tooway, послуги якої 
надала компанія Datagroup.

Тим не менш, рано чи пізно постає завдання передачі інформації на доволі 
великі відстані. Припустимо, потрібно створити абонентську мережу для здійснення 
комунікацій різного роду. Передача повинна вестись у цифровому вигляді. Засобами 
передачі для прикладу можна вважати радіостанції Motorolla або Harris, які так 
популярні на даний момент часу і являються актуальними практично у всьому світі.

Спосіб переведення сусідніх пристроїв в режим ретранслятора для передачі 
даних на довгі відстані являється вкрай нераціональним так як під час роботи у 
режимі ретранслятора, оператори абонентських станцій позбавлені можливості 
прийому та передачі даних.

Тому необхідне рішення, яке надавало б можливість організації абонентської 
мережі на великих площах в короткий строк і без значних зусиль з точки зору 
використання людського, матеріально-фінансового ресурсів. Дане питання вирішує 
застосування самоорганізовуючих мереж Mesh.

Перші згадки про Mesh для вирішення завдань передачі інформації вказані у 
військових застосуваннях. На базі технології Mesh створені системи для організації 
мобільного зв’язку з одиничними об’єктами в зоні військових дій. Такі системи 
забезпечують високошвидкісну передачу цифрової інформації, відео-і мовний зв’язок, 
а також визначають місце розташування об’єктів. Ідея Mesh-мереж бере свій початок 
з мобільних мереж {MANET), в яких функція маршрутизатора була реалізована на 
рівні IP. Протокол MANET має обмежену продуктивність, оскільки ZP-рівню не
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доступна інформація про умови бездротової передачі і сусідні вузли. Зокрема, ІР- 
рівню не доступна інформація про ймовірність спотворення пакетів завадами і 
колізіями, а також про схему модуляції і кодування, яка використовується в кожному 
із з’єднань. Mesh-мережі будуються як сукупність кластерів. Особливістю Mesh- 
мереж є використання спеціальних протоколів, що дозволяють кожній крапці доступу 
створювати таблиці абонентів мережі з контролем стану транспортного каналу і 
підтримкою динамічної маршрутизації трафіку з оптимальним маршрутом між 
сусідніми станціями. При відмові будь-якої з них відбувається автоматичне 
перенаправлення трафіку по іншому маршруту, що гарантує отримання трафіка 
адресату за мінімальний час. Кожен абонент оснащений радіоустаткуванням для 
зв’язку з Ме^/г-маршрутизатором. Завдяки своїм особливостям Mesh-мережі можуть 
використовуватись в різних сферах.

Перейдемо до розгляду практичної частини. Протоколом, який обрано для 
використання, є ZigBee. Особливістю даного рішення є підтримка топології Mesh, 
окрім інших простих топологій. Мережі ZigBee, на відміну від інших бездротових 
мереж передачі даних, повністю задовольняють всі необхідні вимоги, а саме:

-  завдяки комірчастій (mesh) топології мережі і використання спеціальних 
алгоритмів маршрутизації, мережа ZigBee забезпечує самовідновлення і гарантовану 
доставку пакетів у випадках обриву зв’язку між окремими вузлами, перевантаження 
або відмови якогось елементу;

-  специфікація ZigBee передбачає криптографічний захист даних, що 
передаються по бездротових каналах, і гнучку політику безпеки;

-  пристрої ZigBee відрізняються низьким електроспоживанням, особливо 
кінцеві пристрої, для яких передбачений режим «сну», що дозволяє цим пристроям 
працювати до трьох років від однієї звичайної батарейки АА і навіть ААА;

-  пристрої ZigBee компактні, і мають відносно невисоку вартість.
В якості апаратної частини було вирішено взяти ZigBee-модулі ХВее, що є 

готовими до застосування пристроями, здатними самостійно об’єднуватися в 
бездротові мережі з різною топологій точка-точка, зірка, MESH (сітчаста мережа). 
Підключений до мережі модуль забезпечує передачу даних на будь-який інший вузол 
мережі або на всі вузли одночасно.

Дані модулі використовують мережевий протокол Digimesh, що був 
випущений компанією Digi восени 2008 року в вигляді прошивок (Firmware) для 
модулів ХВее 802.15,4, побудованих на базі радіочастотної мікросхеми Freescale 
MCL3213. Унікальною особливістю протоколу DigiMesh І  можливість побудови 
мережі з сплячими ретрансляторами (роутерами).

Над апаратною частиною було проведено ряд тестів для подальшого розуміння 
його можливостей, Найпершим тестом, який було проведено, був тест на дальність 
роботи між двома пристроями. Відстань сягнула 5 км при умові відсутності прямої 
видимості та ряду залізо-бетонних перешкод в умовах густонаселеного міста.

Швидкість передачі становить 50 Кбіт за секунду з урахуванням поліпшеного 
алгоритму передачі. Зображення тестування швидкості зображено на рисунку

Даний пристрій підтримує технологію ППРЧ. Модуль використовує 50 каналів 
для передачі інформації і передає її по найменш занятому (подавленому) каналу.

Дана наукова робота пропонує підхід для випередження 
конкуркурентоспроможних країн в галузі телекомунікацій та IT-Індустрії за 
допомогою впровадження MESH-мереж, які мають наступні особливості: невисока 
вартість інвестицій та значне покриття користувачів; швидке розгортання і 
масштабованість; висока живучість та пропускна здатність; інтелектуальність.

Рецензент: викладач кафедри бойового застосування математичного та 
програмного забезпечення АСУ майор Шкіцькій В.В.
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Шалавінський Я.О.

МЕТОДИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ
СХОВИЩАХ

Синхронізація даних -  процес ліквідації відмінностей між двома копіями 
даних. Передбачається, що раніше ці копії були однаковими, а після певних 
маніпуляцій одна з них, або обидві були змінені незалежно одна від одної.

Синхронізацію можна класифікувати по різному. Для проектування та 
подальшої розробки системи синхронізації варто чітко визначитись з основними 
властивостями та шляхами її проведення.

1. За напрямком:
-  однонаправлена, або одностороння синхронізація -  дані змінюються тільки 

в одній з БД, а в іншій лише зберігаються і не підлягають змінам;
-  мультинаправлена, або багатостороння синхронізація -  дані можуть 

змінюватись та вводитись у всіх БД.
2. За часом проведення синхронізації:
-  синхронізація реального часу, або синхронна синхронізація -  тип 

синхронізації за якої дані повинні бути синхронізовані негайно після змін;
-  відкладена, або асинхронна синхронізація -  тип синхронізації при якій 

процес синхронізації запускається після певної події. Тобто зміни в одній з копій 
даних поширюється на інші після певного проміжку часу, а не в тій же транзакції.

3. За способом передачі інформації під час синхронізації:
-  пряма синхронізація -  синхронізація виконується за допомогою програми- 

клієнта, яка має стабільне підключення до сервера БД;
-  непряма, або недетермінована синхронізація -  синхронізація виконується за 

допомогою програми-клієнта, що не має стабільного підключення до сервера БД.
4. За способом аналізу інформації, що синхронізується:
-  синхронізація за станом -  алгоритм синхронізації працює за принципом 

порівняння записів однієї таблиці з записами іншої і на основі цієї інформації 
приймається рішення про проведення синхронізації;

-  синхронізація змін, або дельта синхронізація -  алгоритм синхронізації 
виконує перенесення лише змін інформації БД, які зберігаються в журналі виконаних 
транзакцій.

Розглянемо існуючі методи для виявлення змінених даних. В рамках даної 
роботи було умовно їх розділено на журнальні методи та методи пошуку змін за 
запитом. Перша група методів передбачає збереження дій, що виконуються з 
записами бази даних до журналу та їх відтворення на інших вузлах синхронізації. При 
використанні другої групи -  пошук змінених даних відбувається безпосередньо під 
час проведення сеансу синхронізації, або перед ним.

У випадку застосування методу ведення журналу змінених даних система 
реєструє в журналі інформацію про зміну даних в таблицях користувача, 
відслідковуючи як сам факт виконання операцій по зміні даних так і конкретні зміни. 
Як показано на слайді зміни в таблиці користувача записуються у відповідних 
таблицях змін. Ці таблиці забезпечують журнальне представлення виконаних змін, що 
розподілені в часі.

Також можливий варіант, коли в журнал вносяться не змінені дані, а сам факт 
про зміну рядків таблиці. Це дозволяє програмним системам визначати змінені рядки, 
отримуючи інформацію про зміни безпосередньо з таблиць користувача. Тобто в 
журналі міститься інформація про те, які рядки таблиць змінені без додаткової
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інформації про те, які поля було змінено. Процес вибірки змінених рядків 
відбувається безпосередньо перед проведенням процесу синхронізації. При цьому 
відбувається проходження по записах журналу та вибір відповідних рядків з таблиць 
бази даних.

Враховуючи вимоги до систем синхронізації та відповідно до наведеної 
класифікації типів проведення синхронізації вирішено, що процес синхронізації в 
рамках роботи підсистеми матиме наступні характеристики:

-  за напрямком -  мультинаправлена: кожна з віддалених БД виступатиме в 
ролі як джерела так і цілі синхронізації;

-  за часом проведення -  асинхронна: початком для проведення сеансу 
синхронізації слугуватиме запит клієнтської системи;

-  за способом передачі інформації -  недетермінована: проводитиметься час 
від часу за запитом клієнтської системи.

-  за способом аналізу інформації -  синхронізація змін: на кожному вузлі 
проводитиметься ведення версійності та реєстрації змінених даних.

Якщо реалізовувати схему з двосторонньою синхронізацією, тобто коли вузли 
являються і джерелом і приймачем інформації, що синхронізується, виникає ряд 
специфічних проблем. Розглянемо випадок лише для двох учасників (рис. 3.1). При 
цьому мається на увазі, що один з них являється клієнтом (окремо-взятим вузлом 
системи), а інший -  центральним сервером синхронізації, з яким зв’язуються всі 
клієнти системи.

При подібній схемі реалізації синхронізації даних кожен з вузлів-учасників 
процесу виступає в якості джерела та приймача даних.

Кожен вузол приймає запити на модифікацію даних як від локальних 
користувачів, які працюють з базою даних, так і від віддаленої сторони синхронізації. 
При відтворенні цього журналу вузлом-приймачем виконуються всі записані дії, які 
було виконано на вузлі-джерелі. Якщо цей вузол-приймач виступає в ролі також і 
вузла-джерела, то дані, що виконано в процесі відтворення журналу, також 
потраплять в журнал вузла-приймача і, відповідно, при наступному сеансі зв’язку їх 
буде передано відправнику знову. Тобто може виникнути процес неконтрольованого 
лавиноподібного процесу накопичення інформації, яка синхронізується, коли вузли 
передають один одному інформацію про один і той же запис.

Для запобігання подібної поведінки пропонується наступне: при прийомі та 
виконанні журналу, що отримано від іншої сторони, не вести власний журнал, щоб 
виконані зміни були виконані лише над локальними даними і не потрапили в журнал, 
що призначено для відправки вузлу, який щойно прислав свій журнал. Якщо для 
реалізації журнальної синхронізації використовується механізм тригерів, то потрібно 
блокувати їх виконання під час виконання журналу іншої сторони, або написати 
таким чином, щоб вони розпізнавали момент виконання журналу іншої сторони і не 
писали б в такому випадку власний журнал.

Якщо немає блокування ведення журналу інформації, отриманої від партнера 
синхронізації, виникає ситуація, що синхронізується ходить від одного вузла до 
іншого, що звичайно ж недопустимо.

По-друге, при реалізації двосторонньої синхронізації неодмінно виникає 
проблема конфлікту доступу до одних і тих же даних на обох сторонах учасників 
процесу синхронізації.

Цей конфлікт виникає у тому випадку, якщо на двох вузлах виконуються зміни 
одних і тих же даних. Припустимо, на вузлі 1 створили запис, а потім на вузлі 2 його 
видалили. Однак одночасно з цим видаленням на вузлі 1 було виконано операцію по 
зміні цього запису. Звичайно ж виникає конфлікт, який потребує вирішення -  які 
зміни рахувати вірними. Основне питання, на яке потрібно дати відповідь при 
виникненні схожого роду конфліктів, -  які дані все ж вірні і хто з вузлів-учасників
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правий. Відмітимо, що далеко не завжди можливо прийняти автоматизоване рішення 
про перевагу змін для якогось запису і необхідне рішення користувача.

Для розв’язання цього конфлікту використаємо наступні принципи:
-  більш вірними вважаються записи у того з вузлів, який створив запис і хто 

вважається його власником. Для реалізації цього правила необхідно щоб в кожній з 
таблиць процесу синхронізації було поле, що вказує на автора запису;

-  вводиться додаткове поле до журналу -  «час виконання зміни». При 
виконанні журналу час зміни запису порівнюється з часом локальної зміни цього 
запису і більш вірною вважається інформація, яка отримана пізніше. Слід зазначити, 
що це далеко не найкращий спосіб вирішення конфліктів, оскільки може створювати 
конфлікт зміни одного і того ж запису, що відбувся в різний час;

-  один з найнадійніших способів -  механізм відслідковування за виникненням 
конфліктних ситуацій, а у випадку виникнення таких ситуацій -  вимагати рішення 
користувача, не вирішуючи яка із сторін права, однак даючи оцінку кожній з таких 
ситуацій.

В рамках роботи було вирішено виділити чотири типи сутностей даних, в 
залежності від яких обмежується доступ до них. Обмеження залежать від 
користувача, що намагається отримати доступ до даних:

-  службові дані: доступ для зміни та перегляду інформації належить лише 
адміністратору;

-  особисті дані: створювати записи такого типу можуть всі користувачі, однак 
переглядати та редагувати -  лише автори записів;

-  публічні дані: право на створення та перегляд інформації належить всім 
користувачам системи, однак редагувати записи може лише автор;

-  загальнодоступні дані: створення, перегляд та редагування даних можуть 
здійснювати всі користувачі системи.

Введемо певні пояснення щодо таблиці: роль адміністратора може бути 
суміщена з роллю автора запису, або роллю іншого користувача у відношенні до 
даних, які не являються службовими.

В контексті бази даних типи об’єктів та обмеження поширюються на таблиці 
БД. Це означає, що, наприклад, якщо в певній таблиці зберігаються об’єкти типу 
службових даних то доступ до неї матимуть лише користувачі з правами 
адміністраторів.

Право на редагування записів таблиць зі службовими даними мають лише 
адміністратори. При цьому не має значення чи являється адміністратор автором 
запису (користувачів з правами адміністратора може бути декілька і не має значення 
хто з них додав запис). Всі інші користувачі системи мають права лише на перегляд 
даних такого типу. Прикладом можуть бути таблиці-довідники.

Доступ до особистих даних: право на перегляд та редагування можуть мати 
лише автори цих записів. Для всіх інших користувачів дані такого типу повністю 
приховані.

Суть публічних даних така ж як і в особистих даних, однак користувачі, що не 
являються авторами можуть переглядати подібні записи.

Загальнодоступні дані повністю відкриті для перегляду та редагування всіма 
користувачами. Очевидно, що при цьому авторство не має ніякого значення.

Службові дані доступні для перегляду всім користувачам системи, а для 
редагування -  лише користувачам з правами адміністратора. Тому в процесі 
синхронізації службові дані доступні для читання для всіх вузлів системи, тобто 
розповсюджуються для всіх користувачів. У разі редагування такого запису 
клієнтською системою при спробі зберегти зміни на сервері здійснюється перевірка 
прав користувача: якщо користувач являється адміністратором, то зміни приймаються 
і в майбутньому будуть розповсюджені по всім іншим вузлам. У тому разі, якщо

27



користувач не має прав адміністратора -  зміни не приймаються на сервері, а на 
клієнті повертаються до попереднього стану.

Важливо відмітити сценарій, коли запис службових даних редагується двома 
адміністраторами одночасно. В такому разі система синхронізації намагається 
поєднати зміни. Якщо у обох адміністраторів змінені поля не пересікаються -  
відбувається поєднання і обидві зміни стають актуальними. Якщо ж змінені поля 
пересікаються то актуальними залишаються зміни, що виконані раніше, а корекції 
іншого користувача відкидаються і оновлюються на клієнті.

Ідентифікатори версій генеруються на клієнті, а зберігаються в таблиці на 
сервері. Це дозволить вести облік версій та відслідковувати хронологію внесення 
змін. У кожного запису таблиць БД на сервері додано поле, в яке слід зберігати 
відповідний номер. Для зберігання інформації про змінені поля при кожному 
збереженні даних на сервері вирішено використовувати х»з/-файли. Назва кожного 
файлу буде співпадати з ідентифікатором версії даних, в рамках якої збережено зміни. 
Таким чином можна буде легко знайти необхідні зміни для проведення процесів 
розв’язання конфліктів та формування пакету змінених даних для відправки клієнту. 
Використання файлів дозволить зменшити об’єм пам’яті на збереження подібної 
інформації та дозволить швидше знаходити необхідну інформацію, оскільки одразу 
відомо абсолютний шлях до файлу в файловій системі серверу.

Розглянемо основні принципи алгоритму проведення синхронізації даних 
клієнта по кроках:

1. В певний момент часу роботи сторони клієнта до сервісу синхронізації 
надходить запит на початок проведення сеансу синхронізації даних. Якщо пристрій 
користувача в цей момент має підключений доступ до мережі інтернет та є 
можливість зв’язатись з центральним сервером синхронізації то продовжуємо цей 
процес, якщо ні -  повертається помилка про неможливість проведення синхронізації в 
даних момент (при використанні версії для ЛОМ необхідне підключення пристрою до 
коректного сегменту мережі).

2. Генеруємо новий ідентифікатор версії стану локальних даних клієнта.
3. Далі на клієнті відбувається формування пакету змінених даних. Якщо з 

моменту проведення останнього сеансу синхронізації жодні зміни не були внесені -  
список змінених рядків буде порожнім.

4. Після того як список змінених даних сформований, він відправляється на 
центральний сервер разом з ідентифікатором версії даних останньої синхронізації та 
ідентифікатором поточної версії, який щойно згенеровано. Якщо синхронізація ще 
жодного разу не проводилась, то версія останньої синхронізації буде порожньою.

5. Отримавши пакет сервіс синхронізації перевіряє чи є в ньому змінені 
рядки: якщо немає то клієнт не вносив змін в локальну БД, тому переходимо до кроку 
10, якщо є -  виконуємо процес далі.

6. Якщо версія останньої синхронізації виявилась актуальною (останньою 
версією на сервері) -  отже клієнт працював з поточним станом даних серверу і його 
зміни точно не конфліктують зі змінами на сервері (розв’язання конфліктів не 
потребується тому переходимо до кроку 8).

7. У разі, якщо на попередньому кроці виявилось, що з моменту останньої 
синхронізації були внесені зміни до центрального сховища, то перед збереженням 
його змін потрібно виконати дослідження на наявність конфліктів та розв’язати їх. 
Вирішено виконувати розв’язання конфліктних ситуацій методом об’єднання даних 
{merge). Проводити його необхідно наступним чином: з таблиці ідентифікаторів 
версій вибираються всі записи, що було здійснено з часу останньої синхронізації 
клієнта. За цими ідентифікаторами зчитуються хт/-файли в яких зберігається 
інформація про змінені поля рядків. Якщо зміни пересікаються -  на основі прийнятих 
правил вирішується, якій зі змін надати перевагу.
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8. Зберігаємо ідентифікатор нової версії, який було згенеровано раніше 
користувачем (тепер вона стає актуальною) та ідентифікатор користувача, що вносить 
зміни, до таблиці версій.

9. Коли конфлікти в даних розв’язано, можна переходити безпосередньо до 
збереження змін в базу даних. Виконувати збереження слід з урахуванням ролі 
користувача (адміністратор, автор запису, не автор запису) та типу даних, які 
зберігаються (службові дані, особисті дані, публічні дані, загальнодоступні дані). До 
кожного збереженого запису у відповідну колонку додається ідентифікатор поточної 
версії. Паралельно зі збереженням записів в базу даних необхідно створити х»?/-файл, 
назва якого співпадає з ідентифікатором актуальної версії, та записувати в нього 
інформацію про змінені поля записів.

10. Після збереження змін користувача необхідно сформувати пакет змінених 
даних, що відбулися з часу останньої синхронізації клієнта. Перевіряємо версію даних 
коли востаннє синхронізувався клієнт. Якщо вона порожня, (або ж такої версії не 
знайдено в таблиці ідентифікаторів версій) то з цим клієнтом ще жодного разу не 
проводилась синхронізація і вибираємо всі записи з БД, які доступні даному клієнту. 
В інакшому випадку використовуємо ті ж хті-файли, що були вибрані на кроці 7 та 
формуємо пакет змін для користувача з урахуванням його ролі та типу даних таблиць.

11. Сформований пакет повертаємо на пристрій користувача, а зміни, що 
містяться в пакеті зберігаємо до його локальної бази даних.

12. Оскільки синхронізація відбулась успішно, можна очистити журнал змін 
на пристрої користувача (вони вже успішно збережені на центральному сервері).

13. Зберігаємо ідентифікатор поточної версії даних. Тепер він буде 
використовуватись у наступному запиті на синхронізацію.

14. Сеанс синхронізації завершено. Локальні дані користувача в актуальному
стані.

Виконуючи синхронізацію за описаним алгоритмом можна досягти 
розповсюдження інформації та змін в ній між всіма вузлами розподіленої системи. Як 
видно з алгоритму, центральний сервер синхронізації приймає роль пасивного вузла, 
оскільки кожен з клієнтів посилає запит на проведення процесу оновлення даних на 
центральний сервіс.

Для реалізації виконання сервером активної ролі можна модифікувати описане 
рішення, додавши розсилання Рш/г-повідомлень, які будуть розсилатись всім 
розподіленим користувачам та інформувати їх про оновлення даних сервера. Після 
отримання такого повідомлення сторона користувача може провести оновлення 
власних даних. Тобто час між проведенням окремих сеансів синхронізації значно 
зменшиться, що підвищить достовірність стану локальних даних.

Для більш оптимального використання файлового сховища можна 
передбачити механізм архівації старих ;ш/-файлів. Вірогідність їх використання з 
часом зменшується, а при необхідності файл легко може бути отриманий з архіву.

В результаті проведеного дослідження запропоновано новий підхід щодо 
синхронізації даних розподіленої системи на різних її вузлах. Такий підхід перш за 
все дозволяє реалізовувати механізми забезпечення актуальності даних на всіх 
пристроях та фіксувати зміни між ними з подальшим підтриманням адекватності 
ресурсів всіх вузлів мережі. Основною особливістю даного методу являється розбиття 
даних системи на типи та здійснення контролю доступу до них в залежності від ролі 
користувачів. Таке рішення водночас забезпечує безпеку доступу та зменшує обсяг 
трафіку даних, що передаються по мережі в процесі синхронізації.

Рецензент: викладач кафедри бойового застосування математичного та 
програмного забезпечення АСУ капітан Редзюк Є.В.
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Шелар P.P.

МЕТОДИКА ВИБОРУ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ 
АТАК ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ОРГАНУ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Сьогодні, у вік інформаційних технологій, інформаційні системи -  це 
невід’ємна частина будь якого підприємства, організації чи установи. Завдяки своїм 
багатофункціональним можливостям, високій ефективності та продуктивності ІС 
задіяні у самих різних сферах життя сучасного суспільства. Інформаційні системи 
автоматизують процеси обробки інформації за допомогою відповідного програмного 
та апаратного забезпечення. У той самий час, поруч із використанням інформаційних 
систем виникають серйозні проблеми захисту ресурсів цих систем від загроз 
викрадення, зміни або знищення інформації. Однією з найбільш критичних загроз є 
кібернетичні атаки, спрямовані на порушення працездатності усієї інформаційної 
системи чи отриманні несанкціонованого доступу до неї. Це питання є актуальним , 
особливо коли автоматизація процесів управління військами є одним з головних 
напрямків розвитку Збройних Сил України. Для захисту систем від кібернетичних 
атак сьогодні застосовують спеціальні системи захисту -  системи виявлення атак.

Система виявлення кібернетичних атак (вторгнень) — програмний або 
апаратний засіб, призначений для виявлення фактів несанкціонованого доступу в 
комп’ютерну систему або мережу або несанкціонованого управління ними в 
основному через Інтернет. Відповідний англійський термін -  Intrusion Detection 
System (IDS). IDS можуть сповістити про початок атаки на мережу, причому деякі з 
них здатні виявляти раніше не відомі атаки.

До числа найбільше популярних систем виявлення вторгнень з відкритим 
вихідним кодом відносяться наступні:

-  OSSEC,розробник Daniel В. Sid, OSSEC.net;
-  STAT, розроблено в університеті University o f California at Santa Barbara;
-  Prelude, розробники Yoann Vandoorselaere та Laurent Oudot;
-  Snort, розробник Martin Roesch.
Як і багато інших механізмів захисту, технологія виявлення вторгнень повинна 

вирішувати кілька головних завдань:
-  зниження навантаження на персонал (або звільнення від нього), що 

відповідає за безпеку, від поточних рутинних операцій з контролю за користувачами, 
системами та мережами, які є компонентами інформаційної системи (ІС);

-  «розуміння» найчастіше незрозумілих джерел інформації про атаки 
(мережевого трафіку, журналів реєстрації, системних викликів і т.д.);

-  надання можливості управління засобами захисту не тільки експертам в 
галузі безпеки;

-  контроль всіх дій суб’єктів ІС (користувачів, програм, процесів і т.д.), в т.ч. 
і тими що володіють адміністративними привілеями;

-  розпізнавання відомих і по можливості невідомих атак попередження про 
них персоналу, що відповідає за забезпечення інформаційної безпеки;

-  аналіз інформаційних потоків.
Нерідкі ситуації, коли співробітники відділів захисту інформації та відділів 

телекомунікацій не володіють достовірною інформацією про протоколи які 
використовуються в сегментах мережі.

ЗО



Основними критеріями для їхньої оцінки є наступні критерії: класи атак, яки 
вони виявляють; рівень спостереження за системою; метод виявлення атак; 
адаптивність до невідомих атак; масштабованість; відкритість; реакція на атаку; 
захист.

Під час вирішення практичних задач щодо забезпечення захисту 
інформаційних систем виникає питання вибору метода визначення вагових 
коефіцієнтів характеристик систем виявлення кібернетичних атак. Неправильний 
вибір методу приводить, як правило, до недостатньої обгрунтованості вибору 
системи, що, у свою чергу, приводить до зниження ефективності застосування засобів 
захисту інформації у цілому.

Одним з найпоширеніших методів вирішення наведеної задачі є метод аналізу 
ієрархій (MAI) -  математичний інструмент системного підходу до складних проблем 
прийняття рішень. MAI не наказує особі, що приймає рішення (ОПР), будь-якого 
«правильного» рішення, а дозволяє йому в інтерактивному режимі знайти такий 
варіант (альтернативу), який найкращим чином узгоджується з його розумінням суті 
проблеми і вимогами до її вирішення.

Аналіз проблеми прийняття рішень в MAI починається з побудови ієрархічної 
структури, яка включає мету, критерії, альтернативи та інші фактори, що впливають 
на вибір. Ця структура відображає розуміння проблеми особою, яка приймає рішення. 
Кожен елемент ієрархії може представляти різні аспекти розв’язуваної задачі, 
причому до уваги можуть бути прийняті як матеріальні, так і нематеріальні фактори, 
вимірювані кількісні параметри та якісні характеристики, об’єктивні дані і 
суб’єктивні експертні оцінки . Іншими словами, аналіз ситуації вибору рішення в MAI 
нагадує процедури і методи аргументації, які використовуються на інтуїтивному 
рівні.

Наступним етапом аналізу є визначення пріоритетів, які представляють 
відносну важливість або перевагу елементів побудованої ієрархічної структури, за 
допомогою процедури парних порівнянь. Безрозмірні пріоритети дозволяють 
обґрунтовано порівнювати різнорідні фактори, що є відмінною рисою MAI. На 
заключному етапі аналізу виконується синтез (лінійна згортка) пріоритетів на ієрархії, 
в результаті якої обчислюються пріоритети альтернативних рішень щодо головної 
мети. Кращою вважається альтернатива з максимальним значенням пріоритету.

Урахування наведених факторів дозволяє зробити висновок про доцільність 
визначення вагових коефіцієнтів систем виявлення комп’ютерних вторгнень методом 
Сааті. Метод парних порівнянь Сааті, у даному випадку, полягає у порівнянні систем 
виявлення кібернетичних атак, що досліджуються між собою. Системи виявлення 
кібернетичних атак порівнюються попарно по відношенню до їх впливу на вирішення 
поставленої задачі (забезпечення захисту інформаційних систем та мереж).

Сформулюємо змістовну постановку задачі. Нехай є ІС, захист якої повинна 
забезпечувати деяка СВА.

Позначимо через системи виявлення атак та сформуємо матрицю
попарних порівнянь (матрицю Сааті):

А = Ця, J / A j||; і, j є  1,п. ( 1)

Якщо, доля системи виявлення атак Aj задається через (оцінка, яку визначає 
експерт у відповідності з обраною шкалою), то елементами матриці А є: ay;i,j = i,n, 
причому очевидно, що ау = І/aji.

Слід зауважити, що матриця попарних порівнянь у даному випадку є 
позитивно визначеною, зворотно-симетричною та має ранг, який дорівнює 1. 
Особливістю зворотно-симетричної матриці є те, що:
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на головній діагоналі завжди повинна знаходитися оцінка, що дорівнює 1 
(рівна важливість напрямків), тобто ау = при і =);

завжди необхідно дотримуватися відношення, що відповідає умові: якщо при 
порівнянні і-го напрямку з фм ставиться оцінка а у, то при порівнянні фго напрямку з
і-м оцінка а у; повинна бути зворотною ау, тобто = 1 / а у .

Робота експерта полягає у заповненні матриці парних порівнянь (1), шляхом 
попарного порівняння систем виявлення кібернетичних атак А1,А2, . . . ,АП, причому 
якщо невідомими, то попарні порівняння СВА здійснюється із
застосуванням суб’єктивних суджень, які чисельно оцінюються за шкалою Сааті та 
знаходженні вектору ваг СВА -  вектору Сааті.

Оскільки матриця А є зворотно-симетричною та узгодженою, тобто ау =1/а_у
та аі; = 1, то є справедливим наступне твердження: позитивна зворотно-симетрична 
матриця є узгодженою тоді, якщо порядок матриці та її найбільше власне значення 
співпадають, тобто лтах = п

Таким чином, власний вектор матриці (1) забезпечує упорядкування 
пріоритетів, а власне значення є мірою узгодження суджень. Відносна вага окремої 
СВА визначається оцінкою, якій відповідає елемент власного вектору матриці (1), 
нормалізованою до 1.

Існує декілька методів знаходження даного вектору, наприклад, методом 
лінійної алгебри, де даний вектор є власним вектором матриці парних порівнянь, що 
відповідає максимальному власному числу Хтах. У даному випадку спочатку 
знаходиться Хтах, а потім вирішується векторне рівняння А ■ \У = А,тах • XV.

Проте, процедура визначення власного вектору матриці є досить трудомісткою 
задачею, тому цілком доцільно вирішити задачу знаходження вагових коефіцієнтів 
СВА шляхом застосування методу розрахунку середнього геометричного відстані між 
оцінками об’єктів:

Л Гп п Гп

Кі =?|П аи ^Хр|ГІаи’ (2)
V Н  і = 1  ї  1 = 1

А

де Кі - нормалізована оцінка у'-ої СВА, у -  позначення СВА у рядку матриці 
парних порівнянь; і,) є 1,п.

Отже, алгоритм обчислення середнього геометричного складається з 
наступних кроків:

П
1. Знайти добуток елементів ]~[ау кожного рядку матриці (1).

Н

2. Розрахувати корінь п-ої степені пї\~[аи з кожного знайденого добутку.
V м

П І П
3. Знайти суму елементів ^ п П аи розрахованих значень.

і=і у і=і
4. Поділити значення, що були отримані на кроці 2 на суму, яка була 

розрахована на кроці 3.
Сума всіх нормалізованих оцінок (вектору Сааті) дорівнює 1.
Проте, слід зауважити, що застосування дискретної шкали для заповнення 

матриці парних порівнянь (1) приводить до деякої статистичної помилки, яку 
необхідно враховувати під час визначення значимості кожної СВА. Після визначення 
власного вектору матриці (1), необхідно знайти головне власне значення матриці 
/,тах, яке застосовується для оцінки узгодженості, яка відображує пропорційність
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переваг: чим ближче лтах до розміру п матриці Сааті, тим більш узгодженим є 
результат. лтах матриці (1) представляє собою відхилення оцінок парних порівнянь 
від ідеального значення та розраховується як добуток нормалізованої оцінки для 
кожного об’єкту (СВА) на сумарне значення оцінок для об’єкту, який досліджується, 
що виставлені експертом (сума оцінок по стовпцю матриці парних порівнянь):

^тах= І К (3)
і=1V і=1 У

де Kj -  значення нормалізованої оцінки дляу'-го об’єкту (по рядку матриці); ау
-  значення оцінки парного порівняння об’єкту (СВА) і з об’єктом ) (елементи 
вибираються по стовпцям матриці).

Для виявлення суперечливості результатів, які запропонував експерт під час 
заповнення матриці парних порівнянь застосовується кількісна міра -  індекс 
узгодженості:

Л/ = (4 _ -л ) /(я - її  (4)
де Xтах -  головне власне значення матриці; п -  ранг матриці.

Якщо відхилення перевищують встановлені обмеження, то експерту може бути 
запропоновано перевірити свої оцінки, що були занесені до матриці парних 
порівнянь.

Наведемо приклад. Нехай необхідно визначити відносну важливість чотирьох 
систем виявлення кібернетичних атак АІ,А 2,А 3,А 4 . У результаті експертного 
опитування отримана наступна матриця парних порівнянь:

1 5 6 7

1/5 1 4 6

1 /6 1 /4 1 4

1/7 1 /6 1 /4 1

У відповідності до (2), матриця парних порівнянь з розрахованими вектором 
ваг СВА та нормалізованими оцінками цього вектору прийме вигляд, представлений 
таблицею 1.

Таблиця 1. Матриця парних порівнянь з вектором ваг та нормалізованими 
_______________________________________ оцінками

СВА
А,

СВА
А2

СВА
А3

СВА
а 4

Вектор ваг 
СВВ

Нормалізов 
ані оцінки 

вектору ваг
Аі 1 5 6 7 3,8068 0,6418
а 2 1/5 1 4 6 1,4802 0,2495
А3 1/6 1/4 1 4 0,6389 0,1078
а 4 1/7 1/6 1/4 1 0,0059 0,0009

Сума 1,5095 6,4167 11,2500 18,0000 5,9318 1
З табл. 1 видно, що найбільшу вагу (найбільший пріоритет) має СВА А]. 

Відхилення оцінок парних порівнянь від ідеального значення: А.тах = 4,4219, індекс 
узгодженості I I I= 0,1406, відносна узгодженість порівнянь VII = 0,1563.

Отже, запропонована методика може бути застосована на практиці під час 
вирішення задачі вибору системи виявлення кібернетичних атак для захисту 
інформаційних систем при обмежених ресурсах на закупівлю платного програмного 
забезпечення.

Рецензент: начальник кафедри бойового застосування математичного та 
програмного забезпечення АСУ, доктор технічних наук, доцент полковник Субач І.Ю
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Яшник В.С.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЕБ- 
РЕСУРСІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗС УКРАЇНИ ВІД 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Сучасне суспільство в більшому ступені стає інформаційно-обумовленим, 
тому успіх будь-якого виду діяльності більше залежить від володіння інформацією і 
від відсутності її у конкурентів. І чим сильніше виявляється зазначений ефект, тим 
більш потенційні збитки від зловживань в інформаційній сфері, і тим більша 
необхідність захисту інформації. Таким чином, виникнення індустрії обробки 
інформації призвело до виникнення індустрії засобів захисту інформації.

На сьогоднішній день відомий цілий спектр методів захисту даних від 
несанкціонованого доступу, особливе місце серед яких займають стеганографічні 
методи. На відміну від інших методів, таких як, наприклад, криптографія, ці методи 
спираються на приховування самого факту передачі конфіденційної інформації.

Проблема використання стеганографічних методів у розподілених 
інформаційних системах стала в даний момент особливо актуальною тому, що з 
одного боку, розширилося використання комп’ютерних мереж, зокрема глобальної 
мережі Інтернет, по яких передаються великі обсяги інформації державного, 
військового, комерційного та приватного характеру, що не допускає можливість 
доступу до неї сторонніх осіб. З іншого боку, поява нових потужних комп’ютерів, 
технологій мережевих і нейронних обчислень дала можливість дискредитувати 
криптографічні системи, які нещодавно вважалися, такими що практично не можливо 
розкрити.

Установа, під час створення Веб-сторінки та визначення операторів, вузли 
яких будуть використовуватися для підключення до мережі Інтернет, повинна 
керуватися законами України, іншими нормативно-правовими актами, що 
встановлюють вимоги з технічного захисту інформації.

Веб-сторінка установи може бути розміщена на власному сервері або на 
сервері, що є власністю оператора. Адміністратор сервера зобов’язаний гарантувати 
власнику інформації рівень захисту у відповідності до вимог цього НД ТЗІ.

Функціонування \VEB-сторінки забезпечується АС, за допомогою якої 
здійснюється актуалізація розміщених на ІГЕБ-сторінці інформаційних ресурсів та 
керування доступом до них.

Для забезпечення захисту інформації \¥ЕВ-сторінки в цій АС створюється 
КСЗІ, що є сукупністю організаційних і інженерно-технічних заходів, а також 
програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації.

Створення КСЗІ здійснюється відповідно до технічного завдання, 
розробленого згідно з НД ТЗІ 3.7-001.

КСЗІ підлягає державній експертизі у порядку, передбаченому Положенням 
про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації.

Захист інформації на всіх етапах створення та експлуатації ІТЕБ-сторінки 
здійснюється відповідно до розробленого установою плану захисту інформації, зміст 
якого визначено НД ТЗІ 1.4-001. План захисту затверджується керівником установи, а 
у випадку використання сервера оператора -  погоджується з власником сервера.

Перелік інформації, призначеної для публічного розміщення на \VEB-сторінці, 
визначається з урахуванням вимог діючого законодавства та затверджується 
керівником установи, що є власником ІЕЇТб-сторінки.

Організація робіт із захисту інформації та забезпечення контролю за станом її
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захищеності на ]¥ЕВ-сторінці в установі здійснюється відповідальним підрозділом 
або відповідальною особою (далі - службою захисту інформації, СЗІ).

Криптографія -  це набір методів захисту інформаційних взаємодій від 
відхилень їх нормального, штатного протікання, викликаних злочинними діями 
різних суб’єктів, методів, що базуються на секретних алгоритмах перетворення 
інформації, включаючи алгоритми, що не є власне секретними, але використовують 
секретні параметри.

Криптографія -  це набір методів захисту інформаційних взаємодій від 
відхилень їх нормального, штатного протікання, викликаних злочинними діями 
різних суб’єктів, методів, що базуються на секретних алгоритмах перетворення 
інформації, включаючи алгоритми, що не є власне секретними, але використовують 
секретні параметри.

Найважливішою задачею криптографії є захист переданих по каналах зв’язку 
даних, що зберігаються в системах обробки, від несанкціонованого ознайомлення з 
ними і від навмисного їхнього викривлення.

Стеганографія -  це метод організації зв’язку, який приховує саму наявність 
зв’язку. На відміну від криптографії, де противник може точно визначити чи є 
повідомлення, що передається, зашифрованим текстом, методи стеганографії 
дозволяють вставляти секретні повідомлення у довільні документи так, щоб 
неможливо було запідозрити існування прихованого таємного повідомлення. При 
обробці даних стеганографічними методами відбувається приховування переданої 
інформації в інших об’єктах (файлах, дисках і т.д.) таким чином, щоб стороння особа 
не здогадувалася про існування схованого секретного повідомлення.

Стеганографічна система або стегосистема -  сукупність засобів і методів, які 
використовуються для формування прихованого каналу передачі інформації.

При побудові стегосистеми необхідно враховувати наступні положення: 
противник має повне уявлення про стеганографічну систему і деталі її реалізації. 
Єдиною інформацією, яка залишається невідомою потенційному противнику, є ключ, 
за допомогою якого тільки його власник може встановити факт присутності і зміст 
скритого повідомлення.

Найважливішою задачею криптографії є захист переданих по каналах зв’язку 
даних, що зберігаються в системах обробки, від несанкціонованого ознайомлення з 
ними і від навмисного їхнього викривлення.

В теперішній час стеганографічні системи активно використовуються для 
вирішення наступних основних задач:

-  захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу;
-  подолання систем моніторингу і керування мережевими ресурсами;
-  камуфлювання програмного забезпечення;
-  захист авторських прав на деякі види інтелектуальної власності.
Криптографія набула розвитку в багатьох сферах людської діяльності. З

інтенсивним розвитком технічних засобів та комп’ютерної техніки стало можливим 
надійне зашифрування інформації. Відомо, що під час передачі зашифрованого 
повідомлення воно може потрапити до осіб, які не повинні знати його зміст, і які в 
свою чергу будуть намагатись його дешифрувати, а в наш час при наявності сучасних 
комп’ютерних технологій це досить ймовірно.

Тому розглянемо другий напрямок забезпечення конфіденційності даних -  
стеганографію, науку про методи укриття факту передачі повідомлень. Характерною 
тенденцією в теперішній час в сфері ЗІ являється впровадження криптологічних 
методів.

Перед тим, як розглянути спосіб приховування даних в зображенні, треба 
розглянути формат зберігання файлів зображення. Зображення представляє собою 
двійковий файл, в якому знаходиться інформація про колір та яскравість кожної точки
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зображення (пікселя). Майже завжди використовується 8-ми або 24-розрядне 
представлення кольору.

У 8-розрядному зображенні кожній точці відповідає 8-розрядний опис 
кольору з палітри в 256 кольорів, 24-розрядне представлення зображення дає більш 
різноманітнішу палітру -  може використовуватись більш 16 млн. кольорів. В 24- 
розрядному зображенні для зберігання кожного пікселя потрібні три байти, які 
описують яскравість трьох базових кольорів -  червоного, зеленого, синього {Red, 
Green, Blue: RGB).

Для описання кольору сторінок в мережі Інтернет використовується 24- 
розрядне представлення кольорів. Для опису кольору використовується представлене 
6-тю шістнадцятирічними цифрами значення RGB. Розмір файлу зображення напряму 
залежить від числа пікселів і точності представлення кольору. Так, 8-розрядне 
кольорове зображення розміром 640 * 480 пікселів буде займати 307 Кбайт (640 * 480
* 1 байт), а 24-розрядне зображення розміром 1024 * 768 займе вже 2,36 Мбайт (1024
* 768 * 3 байт).

Одним з найбільш розповсюджених стеганографічних методів, що 
використовують психофізичні особливості суб’єкта (тобто людини) є метод заміни 
молодших бітів чи ZSB-метод (Last Significant Bits). Його популярність обумовлена 
функціональною простотою, великою ємністю і гарною захищеністю від стегоаналізу.

Змінюючи інтенсивність кожної складової, можна змінювати колір від 
чорного, коли інтенсивність усіх складових дорівнює нулю, до білого, коли 
інтенсивність усіх складових максимальна і дорівнює 255. Таким чином, максимальна 
кількість усіх можливих кольорів складає більш 16 мільйонів. Відомо, що око людини 
здатне розрізняти порядку 4 тисяч кольорів, таким чином можна підрахувати, що для 
кодування такої кількості кольорів досить чотири

N = Log2 (3) V4000 = 4 біти
Недоліком системи є:
-  підтримка тільки одного формату файлів-контейнерів (графічні файли 

формата bmp);
-  невелика ємкість контейнера.
Розроблена автоматизована система формування стеганографічних 

повідомлень на основі методу заміни найменших значущих бітів виконує 
встраювання текстового повідомлення в графічні файли bmp формату. Отримане 
«стегозображення» можна передавати мережею, або на дискеті, не хвилюючись за те, 
що противник дізнається про сам факт передачі повідомлення. Якщо ж йому якимось 
чином стане відомо про цей факт, він всерівно не зможе прочитати повідомлення, 
тому що володіючи тільки «стегозображенням» не можна вилучити з нього текст не 
володіючи вихідним зображенням. Це перевага системи. А якщо у «Відправника» і 
«Отримувача» є обумовлена бібліотека зображень, навіть намальованих ними самими 
за допомогою графічних редакторів, якої немає противник, то тоді навіть володіючи 
такою ж системою для формування стегоповідомлень противник всерівно не зможе 
вилучити текст.

Рецензент: заступник начальника кафедри бойового застосування
математичного та програмного забезпечення АСУ к.т.н., доцент підполковник Сілко 
О.В.
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