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На сьогодні основними операційними системами для мобільних пристрої є: iOS, 
Android, Windows Phone і BlackBerry10. Всі вони начинені захисними функціями, в яких 
знайшли втілення практично всі основні концепції інформаційної безпеки, позаяк мобільні 
телефони зберігають масу наших особистих відомостей. Мобільний телефон – це «джерело» 
вразливостей, якими часто користуються зловмисники. Мобільні пристрої здатні виконувати 
безліч сторонніх додатків, котрі безперервно працюють, постійно на зв'язку з мережами и 
часто лежать без нагляду і втрачаються. Їм необхідні сильні заходи захисту, але не в збиток 
зручності. Незважаючи на потужні архітектури безпеки, смартфони все ж можуть «підхоп-
лювати» шкідливі програми і наражати на небезпеку особисті дані, причому компрометація 
може відбуватися новими, порівняно з комп'ютерами, способами. Користувачі, підприємства, 
виробники обладнання та розробники повинні бути в курсі всіх ризиків для приватності ін-
формації та способів їх зниження [1,3,4]. 

Операційні системи мобільних пристроїв завідомо вважають додатки «ворожими» і за-
стосовують потужні механізми ізоляції їх один від одного, а також від системного ядра. Ці меха-
нізми («пісочниці») користуються здатністю процесора відокремлювати один від одного адресні 
простори завдань засобами контролю доступу, реалізованими на рівні файлової системи, а також 
криптографією, щоб не дозволити додаткам ділитися інформацією локально стандартними засо-
бами. У додатка може бути файлова зона, але доступ до неї є тільки у нього самого. Проте трап-
ляються помилки переповнення буфера, в тому числі в браузерах та інших поширених додатках. 
Такі помилки нерідко використовуються як точки входу шкідливими програмами, які можуть 
скомпрометувати окремий додаток або операційну систему (ОС) в цілому. Щоб зменшити цей 
ризик, в iOS і Android застосовується технологія Address Space Layout Randimization розміщення 
різних функцій додатків у випадково вибраних ділянках пам'яті. Це ускладнює життя зловмис-
никам, оскільки вони позбавляються гарантії знайти потрібні їм підпрограми [2]. 

Доступ практично до будь-яких сервісів і даних поза додатком вимагає привілеїв, дотри-
мання яких ретельно контролюється ОС. Зазвичай, додаток отримує привілеї від користувача за 
запитом. Після того, як дозвіл дано, він, як правило, зберігається протягом усього терміну вико-
ристання програми, але є можливість відкликати привілей вручну. Обмін привілейованою інфо-
рмацією між додатками порушує фундаментальний принцип комп'ютерної безпеки – принцип 
найменших привілеїв, згідно з яким процеси і користувачі повинні мати повноважень не більше, 
ніж достатньо для виконання завдання. Цей принцип зводить до мінімуму «поверхню атаки» для 
зловмисників, а також мінімізує ймовірність випадкових витоків інформації. 

Наприклад, компанія Apple, будучи одночасно постачальником устаткування і ПЗ, 
строго контролює програми, які користувачі можуть встановлювати на свої пристрої, і гара-
нтує, що завдяки перевіркам особисті дані будуть в цілості. Але про видачу деяких особливо 
важливих привілеїв, таких як доступ до геолокації і телефонних дзвінків, приймає рішення 
сам користувач при інсталяції. В системі Android підтримується принцип обізнаності корис-
тувача та прозорості. Звідси певні ускладнення, пов'язані з тим, що користувач у процесі 
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встановлення повинен приймати рішення щодо всіх повноважень які надаються додатку, а не 
тільки щодо критично важливих. Жоден спосіб не бездоганний, однак у кожного є особливо-
сті. Вивчаючи додатки для Android і iOS, зловмисники встановили, що програми в Android 
більш відповідають принципу найменших привілеїв, ніж у iOS. Припускаючи, що потреба 
призначення привілеїв відлякує користувача від програми, розробники Android-програм самі 
вимикають в коді можливість їх використання з зайвими повноваженнями [3,4]. 

Незважаючи на всі захисні механізми і попередження, мобільні пристрої здатні ском-
прометувати дані навіть самих обережних користувачів. Джерел проблем чимало: невірні 
заводські конфігурації ПЗ, помилки в додатках, поширення через сторонні сайти, компроме-
тація зловмисниками, збільшення привілеїв і витоку в результаті зламування сайтів. Причи-
ною деяких витоків може стати недбалість виробника пристрою або розробника ОС. Напри-
клад, файли протоколів, збережені у вигляді звичайного тексту, можуть містити особисту 
ідентифікаційну інформацію або номери телефонів, а також дані геолокації. Ці відомості 
іноді доступні в тому числі і непривілейованим додаткам.  

Всі ОС надають додаткам можливість спілкуватися через механізм міжпроцесного 
зв'язку, але, незважаючи на обмеження, іноді відбуваються прориви і обмін даними між до-
датками, навіть під контролем ОС, іноді може привести до підвищення привілеїв. Наприклад 
якщо додатку A дано привілей П, а у додатка Б його немає, вони все одно можуть встановити 
міжпроцесорний зв'язок і додаток Б може запросити привілейовані дані у А, який з викорис-
танням свого привілею П отримає до них доступ і відправить їх додатку Б. Дослідження по-
казують, що це цілком реальний сценарій, хоча, теоретично, невірне використання привілеїв 
додатком А має привернути увагу операторів магазину мобільних додатків, які після переві-
рки повинні видалити з нього програму-порушника, але так відбувається не завжди. 

Часто загроза виходить і від недбалості програміста. Наприклад, при виборі ідентифі-
катора для використання в базі даних свого сервера багато розробників зупиняються на са-
мому зручному для них: унікальний ідентифікатор пристрою, реальне ім'я користувача, да-
ний провайдером номер телефону і т.д. У загальному випадку для «безпеки» може викорис-
товуватися кілька ідентифікаторів, а потім всі дані додатків розробника прив'язуються до ви-
браного ідентифікатору. Не дивно, що з часом сервер стає жертвою шкідливої програми,  два 
незалежних розробника додатків, що користуються для своїх баз даних одними і тими ж іде-
нтифікуючими відомостями, можуть порушити конфіденційність користувача, якщо обидві 
бази виявляться скомпрометовані. Шляхом простого об'єднання баз можна зібрати інформа-
цію і скласти досьє на користувачів. У кінцевому підсумку можна буде з'ясувати їх справжні 
особистості, незважаючи на те що формально розробник вжив заходів проти цього. 

Для збереження конфіденційності даних користувач повинен бути обережним при 
установці додатків на мобільні пристрої. Якщо додаток безпідставно запрошуватиме привілеї 
або зарошуватиме занадто багато привілеїв, не встановлюйте його. Читайте інформацію про 
політику конфіденційності, і якщо є ознаки, що ваші дані будуть використовуватися без об-
межень, в тому числі передаватися третім сторонам, не встановлюйте додаток. Користувачам 
також варто регулярно інспектувати привілеї додатків і обсяг збережених ними локальних 
даних. Зайві дані варто час від часу видаляти. Повідомляйте розробників додатків про вияв-
лені порушення і про те, що, по-вашому, можна було б змінити. 
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Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов для гармонійного 
розвитку інформаційної інфраструктури держави, реалізації конституційних прав і свобод гро-
мадянина в інтересах зміцнення конституційного ладу, суверенітету й територіальної цілісності 
країни, становлення політичної і соціальної стабільності, економічного процвітання, безумовно-
го виконання законів і підтримки міжнародного співробітництва на основі партнерства [1]. 

Загрози інтересам держави можуть проявлятися у вигляді отримання протиправного 
доступу до відомостей, що складають державну таємницю, до іншої конфіденційної інфор-
мації, розкриття якої може нанести значних збитків державі. 

Таким чином, виникає необхідність постійного уточнення як внутрішніх, так і зовні-
шніх загроз державним інформаційним ресурсам, що в свою чергу, впливатиме на організа-
цію комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів [2, 3]. 

Система захисту інформації повинна вирішувати наступні задачі: 
- забезпечення конфіденційності інформації на всіх рівнях управління безпекою; 
- захист від спотворення; 
- сегментування і забезпечення індивідуальності політики безпеки для різноманітних 

сегментів системи; 
- аутентифікацію користувачів – процес достовірної ідентифікації користувача, про-

цесу або пристрою, а також логічних і фізичних об’єктів мережі для різноманітних 
рівнів мережевого управління; 

- протоколювання подій, дистанційний аудит, захист реєстраційних протоколів та ін. 
На початковому етапі розробки і реалізації системи захисту, як правило, виділяють 

три стадії. Перша стадія – розробка вимог, що повинна включати: знаходження й аналіз в ін-
формаційній системі елементів, які можуть піддаватися загрозам; вияв або прогнозування 
загроз, яким можуть піддатися вразливі елементи інформаційної системи; аналіз ризику. 

На другій стадії – визначення способів захисту – приймаються рішення про те: 
- які загрози повинні бути усунені і якою мірою; 
- які ресурси інформаційної системи повинні підлягати захисту і в якій мірі; 
- за допомогою яких коштів має бути реалізований захист; 
- якими мають бути вартість реалізації захисту й витрати на експлуатацію інформа-

ційної системи з урахуванням захисту від потенційних загроз. 
Друга стадія передбачає розробку плану захисту та формування політики безпеки, який по-

винен охоплювати всі особливості процесу обробки інформації, визначаючи поведінку системи в 
різних ситуаціях. 

Третя стадія – побудова системи інформаційної безпеки, тобто реалізація механізмів 
захисту як комплексу процедур і засобів забезпечення інформації. На кінцевому етапі прово-
диться оцінка надійності системи захисту, так званого рівня безпеки, що вона забезпечує. 

Таким чином, функціонування системи інформаційної безпеки спрямоване на реаліза-
цію принципу безперервного розвитку. Необхідно з певною періодичністю аналізувати пото-
чний стан системи і вводити в дію нові засоби захисту. Процес організації захисту інформа-
ції слід проводити регулярно, визначаючи, що потрібно захищати. 

 

Література: 
1. Проблема захисту інформації на етапі інформатизації системи вищої освіти України / 

Андрієнко В.М., Мельник О.Г., Мельник Р.П. // Проведення прогнозно-аналітичних дос-
ліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного 
розвитку України: мат-ли міжнар. заочної наук.-практ. інтернет-конф. – Київ, 2013. 

2. Мельник Р. П. Процес інформування підрозділів пожежної охорони та способи його вдоскона-
лення / Р. П. Мельник, О. Г. Мельник // Теорія та практика ліквідації надзвичайних ситуацій : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : видавець Ю. Чабаненко, 2011. – С. 140–142. 

3. Рудницкий В. Н. Защита оперативной информации в информационно-аналитической си-
стеме МЧС / В. Н. Рудницкий, Р. П. Мельник, О. Г. Мельник // Материалы XXІV между-
народной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, по-
священной 75-летию создания института. – Россия : Балашиха, 2012.– С. 83–85. 



Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів 184 

УДК 004.056.55:004.312.2 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ БАЗИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Темноход А.В., Стасюк А.Ю. 
Мельник О.Г., канд. техн. наук, доцент кафедри будівельних конструкцій 
Черкаський інститут  пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Активна інформатизація суспільства, зміна інформаційних потреб користувачів, впровадження 
комп’ютерних та мережевих інформаційних технологій в життя людини кардинально змінили філо-
софію і політику навчання, можливості пропаганди та інформування різних груп населення. 

В умовах потужного деструктивного інформаційного впливу на людей особливу зна-
чимість у формуванні позитивного ставлення до питань забезпечення безпеки життєдіяльно-
сті набувають сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології [1]. 

Основними завданнями інформаційно-телекомунікаційних технологій є забезпечення 
управління безпекою в різних видах людської діяльності, розвиток безпечних і якісних умов 
праці в техносфері. 

Безпека життєдіяльності вирішує три основні і взаємопов’язані завдання: 
- ідентифікацію небезпек – процес виявлення небезпек і встановлення їх характерис-

тик (якісних, кількісних, часових, просторових та ін.); 
- захист від небезпек на основі зіставлення витрат на забезпечення безпеки і вигод 

від реалізації цих заходів; 
- ліквідації можливого ризику [2]. 
Підрозділами ДСНС України повинна проводитися робота по створенню і впрова-

дженню сучасних методів, технічних засобів і новітніх інформаційних технологій у сфері 
формування культури безпеки життєдіяльності. 

Дані, що надходять з різних структурних підрозділів ДСНС України, повинні зберіга-
тися та оброблятися в єдиній системі просторової бази. Це дозволить, в свою чергу, контро-
лювати ситуацію, організовувати взаємодію різних служб держави, а також оперативно 
приймати рішення і проводити заходи щодо забезпечення безпеки. 

База просторових даних повинна відповідати таким вимогам: 
- створюватися як математико-картографічна модель з відображенням на ній об’єктів 

та елементів місцевості; 
- володіти можливістю управління картографічними даними при вирішенні задач 

оперативного забезпечення; 
- мати можливість одноразового повного збору інформації та багаторазового вико-

ристання цих даних різними службами і підрозділами. 
На сьогоднішній день одним із основних завдань, що стоїть перед підрозділами ДСНС 

України, є створення інформаційної бази потенційно небезпечних об’єктів, яка повинна мати ди-
намічний характер, оскільки виникає необхідність не тільки відслідковувати надзвичайні ситуації 
в режимі реального часу, а й постійно оновлювати та поповнювати інформацію [3]. Для виконання 
даного завдання необхідно створити базу даних – автоматизовану інформаційну систему централі-
зованого зберігання та колективного використання даних щодо потенційно небезпечних об’єктів. 
Створення подібної бази даних повинне забезпечувати: централізоване управління, скорочення 
надлишкової інформації, дотримання стандартизації даних, безпеку та цілісність даних. 

Ознаки, що характеризують інформаційну базу потенційно небезпечних об’єктів як 
систему безпеки: вона складається з багатьох елементів, наявність зв’язків між елементами, 
представляє собою єдине ціле, тобто об’єднання через єдину мету – управління безпекою 
життєдіяльності. Дана система повинна складатися з підсистеми вводу інформації (призна-
чена для перетворення просторової інформації в цифрову і введення в базу даних), підсисте-
ми обробки інформації, підсистеми виводу інформації та підсистеми бази знань, тобто суку-
пності формалізованих знань і логічних правил для рішення задач аналізу, моделювання і 
прогнозування, вирішення проблемних ситуацій, управління в надзвичайних ситуаціях. 

Таким чином, створення даної автоматизованої інформаційної системи сприятиме ус-
пішній інформаційній діяльності структурних підрозділів ДСНС України. 
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В процесі вивчення дисциплін пожежотехнічного спрямування необхідно, виконуючи 
дослідження та  обчислення, аналізувати геометричні форми пожежного устаткування, зок-
рема вогнегасників (рис. 1.а) чи пожежної техніки (рис. 1.б).  

                        
                         а)                                                                          б) 

Рис.1. Геометричні елементи вогнегасника(а) і пожежної техніки(б). 
 

Аналіз показав, що часто утворюючими поверхнями слугують площини. Перетинаючись, 

вони формують ту чи іншу технічну конструкцію. Взаємне розташування площин, зокрема їх пе-

ретин, належить до числа позиційних задач, які вивчають в курсі інженерної та комп’ютерної 

графіки. Важливою при вивченні розділу курсу є послідовність розв’язування задач на перетин 

двох площин, особливо при вивченні матеріалу та виконанні графічної роботи на задану тему в 

години самопідготовки. Нами розроблений  комп’ютерний варіант процесу розв’язування такої 

позиційної задачі в середовищі пакета інженерної комп’ютерної графіки  Auto CAD 2009 [1, 2, 3]. 

Розглянемо послідовність розв’язування задачі на перетин двох площин, заданих три-

кутниками ABC і DEF. Процес розв’язування задачі подамо у декілька етапів, які відповіда-

ють відомому алгоритмові[1]. Використовуємо комплексне креслення тривимірного просто-

ру Oxyz і будуємо горизонтальні та фронтальні проекції точок A,B,C,D,E,F як вершин трику-

тників. З’єднавши відповідні проекції точок, одержуємо фронтальні та горизонтальніпроекції 

площин   і  , заданих трикутниками ABC і DEF (рис.2).  
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Рис. 2. Проекції трикутників. 

 

Лінія перетину двох заданих трикутниками площин є пряма, положення якої  у про-

сторі визначають дві точки. Проекції точок будуємо із залученням  площин-посередників, у 

якості яких оберемо площини рівня, наприклад, горизонтальні площини рівня µ. Проведемо 

довільно фронтальний слід 
2
µ1 першої площини рівня µ1 (рис.3). 

 
Рис.3. Положення першої площини-посередника µ1. 

 

Будуємо проекції  лінії перетину h1 площини-посередника µ1 і площини трикутника 

ABC. Фронтальна проекція 
2
h1   лінії перетину   h1 співпадає з фронтальним слідом 

2
µ1 пло-

щини-посередника µ1,тобто 
2
µ1≡

2
h1, а горизонтальну проекцію 

1
h1   лінії перетину будуємо за 

її належністю площині трикутника ABC (рис.4). 

 
Рис.4. Побудова проекцій лінії перетину h1. 

 

Повторюючи побудови з використанням площин-посередників µ1 і µ2, знаходимо поло-

ження проекцій точок K1 і K2 лінії перетину a площин трикутників. З’єднавши їх, будуємо горизо-

нтальну 
1
a  і фронтальну 

2
a  проекції лінії перетину площин α і β трикутників ABC і DEF (рис.5). 
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Рис.5. Побудова проекцій лінії перетину a площин трикутників ABC і DEF. 
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При вивченні курсу інженерної та комп’ютерної графіки розв’язують, зокрема, пози-
ційні та метричні задачі, використовуючи метод проекціювання геометричних об’єктів у 
площину[1]. Такі об’єкти як точки, відрізки прямих і кривих ліній, поверхні являють геомет-
ричні образи дво- і тривимірного простору. Їх використовують для формування поверхонь 
різних технічних об’єктів[2,3]. При зростанні вимірності простору одержуємо n- вимірний  
простір Е 

n
, який містить як точки, так і похідні від них, тобто відрізки прямих і кривих ліній, 

поверхні, а також геометричні образи вищих вимірностей, тобто k- вимірні лінійні та нелі-
нійні підпростори (0≤k≤n-1)[4].  Лінійні підпростори використовують при створенні коорди-
натних систем і комплексних креслень або епюрів для розв’язування геометричних задач 
традиційними засобами і з використанням інформаційних графічних комп’ютерних техноло-
гій [5]. Процес проекціювання геометричних образів здійснюють, використовуючи ортогона-
льно розташовані лінійні підпростори. Конструктивну основу таких підпросторів складають 
відрізки прямих ліній.  Координатну систему двовимірного простору, тобто у площині, утво-
рюють два розташованих ортогонально відрізки, які перетинаються. Розглянемо умови їх ор-
тогональності у площині з подальшим узагальненням на простори вищих вимірностей.  

Використання загального рівняння другого степеня з двома змінними x i y [1]  
 

Ax
2
 +2Bxy+Cy

2
+ 2D’x+2E’y+F=0                                                (1) 

 

породжує двовимірні криві та прямі лінії, вигляд і положення у координатній системі Оху 
яких визначається числовими значеннями коефіцієнтів A, B, C, D, E, F. Приймемо в (1) зна-
чення A=B= C=0 і 2D’=D, 2E’=E, одержуємо рівняння прямої: 
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Dx+Ey+F=0.                                                                (2) 
 

Рівняння другої прямої запишемо у вигляді: 
 

dx+ey+f=0                                                                 (3) 
 

і подамо рівняння обох прямих у вигляді (при Е≠0, е≠0) 
 

у =–  x –  = K x – ;                                                          (4) 

у = –  x –  = k x –  . 

Приймемо, що значення найменшого кута Θ повороту другої прямої, нахиленої до осі 
Ох на кут φ2 , відносно першої, нахиленої до осі Ох на кут φ1, 

 

Θ = φ 2 – φ 1 
складає 

tg Θ =   .                                                              (5) 

Для ортогонально розташованих осей Ох та Оу координатної системи у площині Θ = 

90⁰ , а                                                 сtg Θ =  = ,                                                        (6) 
 

тобто 1+k*K = 0, звідки k = . Використовуючи вирази (1) і (2), маємо умову перпендикуляр-

ності двох прямих як осей Ох та Оу координатної системи у площині 
 

Dd+Ee=0.                                                                    (7) 
Припустимо, що кожна пряма проходить через початок координат. Візьмемо на одній 

прямій точку А1 (х1, у1), а на другій прямій точку А2 (х2, у2). Тоді умову перпендикулярності 
двох прямих запишемо у вигляді: 

 

х1 х2 + у1у2 =0.                                                                 (8) 
 

Умови перпендикулярності для просторів, вимірності більше двох, мають подібний вигляд. 
Наприклад, для двох прямих тривимірного простору, яким належать точки відповідно А1 (х1, у1, z1) 
i A2 (х2, у2, z2) і спільна точка О як початок координат умова перпендикулярності: 

х1 х2 + у1 у2 + z1 z2 = 0.                                                          (9) 
Якщо дві прямі знаходяться у чотиривимірному просторі Ох у z t, а координати нале-

жних їм точок складають відповідно А1 (х1, у1, z1, t1) i A2 (х2, у2, z2, t2), то умову перпендику-
лярності подає вираз: 

х1 х2  + у1 у2 + z1 z2 + t1 t2 =0.                                                  (10) 
Для n-вимірного евклідового  простору Е 

n
 умова перпендикулярності прямих з точ-

ками А1 (х1, у1, z1, t1 , …,р1 ) і A2 (х2, у2, z2, t2 , … , р2): 
х1 х2  + у1 у2 + z1 z2 + t1 t2 + … + р1 р2 =0.                                        (11) 

Аналізуючи одержані вирази маємо, що у двовимірному просторі, площині,  осі взає-
мно перпендикулярні, тобто маємо випадок перпендикулярності одновимірних підпросторів, 
а вже у тривимірному просторі Охуz вісь Оz перпендикулярна  одразу до двовимірного підп-
ростору Оху. У чотиривимірному просторі Охyzt вісь, зокрема Оt, перпендикулярна до три-
вимірного підпростору Охуz, для якого справедливі попередні твердження. 

 

Література: 
1. Михайленко В.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, 

А. М. Підкоритов, І.А. Скидан. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 352с. 
2. Ванін В.В.  Комп’ютерна  інженерна  графіка  в  середовищі AutoCAD / В.В.Ванін, 

В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична – К.: Каравела, 2008. – 336 с. 
3.  Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації / В. В. Ванін, А. В. Бліок,  

Г. О. Гнітецька. – К.:НМУ ВО, 2000. – С. 130-143. 
4. Ковальов С.М. Прикладна геометрія та інженерна графіка / С. М. Ковальов, М. С. Гумен, 

С. І. Пустюльга, В. Є. Михайленко, І. Н. Бурчак – К. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – С. 177-205. 
5. Мартин Є.В. Графічна складова підготовки фахівців з інформаційної безпеки / Є.В. Мартин.  
6. А. Г. Ренкас, В. В. Козуб // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 

2010. – Вип.85. – С. 49-53. 



„Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності” 189 

УДК 514.18 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИМИ  

ЗАГОНАМИ 
 

Пйотр Хмель 
Мартин Є. В., д-р техн. наук, професор,  

професор кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Транскордонні оперативно-рятувальні загони ліквідації надзвичайних ситуацій  скла-
дають основу забезпечення належних умов активної співпраці та взаємодії сусідніх держав. 
Вони становлять один з елементів системи проектів та програм, розроблених на міждержав-
ному рівні з залученням необхідної правової та нормативної бази. Процеси проектно-
орієнтованого управління такими загонами залежать від значної кількості чинників і харак-
теризуються одночасним впливом багатьох незалежних  параметрів, складністю їх взає-
мозв’язків тощо. Ефективне функціонування загонів як основного елементу проектно-
орієнтованого управління загальними процесом безпечного міждержавного спілкування мо-
жливе на засадах глибокого вивчення особливостей як структури, змісту, взаємозв’язків 
окремих ланок таких міждержавних утворень, так і моделювання їх діяльності в надзвичай-
них ситуаціях. Розроблені та ефективно функціонують тренувальні курси з підготовки та 
вдосконалення взаємодії складових елементів міждержавних оперативно-рятувальних заго-
нів[1]. Вони містять як технічну складову, так інформаційний менеджмент. Головним засо-
бом вдосконалення складових елементів проектів та програм у частині ефективної взаємодії 
транскордонних оперативно-рятувальних загонів ліквідації надзвичайних ситуацій є моде-
лювання їх діяльності. Виникнення і становлення транскордонних оперативно-рятувальних 
загонів обумовлене зростанням вимог до забезпечення вищого рівня міждержавного спілку-
вання на сучасному етапі. Дослідження і моделювання їх взаємодії у програмах та проектах у 
галузі міжнародної інтеграції актуальні, проте знаходяться на початкових етапах пізнання. 
На сьогодні відсутні однозначні дані про порядок і методи вибору основних параметрів, що 
характеризують їх діяльність, чинники, які обмежують діапазони зміни цих параметрів. Ра-
зом з тим прослідковується характерна  динаміка зміни багатьох параметрів, що потребує 
проведення оптимізації їх значень, в тому числі компромісної [2]. Дослідження і аналіз пере-
бігу процесів взаємодії складових програм та проектів формування та співпраці транскор-
донних оперативно-рятувальних загонів виконується з використанням відомих методів мо-
делювання. Підхід та вибір методу моделювання можливо провадити  з урахуванням іденти-
фікації проектів стосовно конкретного об’єкта  з використанням структурної формули: 

 

                                             П↔(0Д, ДТ, СВ, СР, Р),                                                    (1) 
де П – проект реалізації транскордонних систем і оперативно-рятувальних загонів; 

ОД – об’єкт дослідження; 
ДТ – часовий інтервал діяльності ОД; 
СВ – сукупність взаємозв’язків між окремими елементами ОД; 
СР – сукупність способів реалізації взаємозв’язків між окремими елементами ОД; 
Р – результат (результати) діяльності ОД. 
Результат аналізу взаємодії елементів об’єкта  моделювання подамо у вигляді струк-

турної формули символьного опису взаємодії окремих підпрограм проектів реалізації транс-
кордонних оперативно-рятувальних загонів як складної відкритої системи: 

 

                                           МОРЗ↔(П, Т, СР, ОВ, СП),                                                (2) 
де МОРЗ – формальна модель проекту реалізації транскордонних систем і оперативно-
рятувальних загонів; 

П – підпрограми окремих ланок проектів міжнародної інтеграції та реалізації транско-
рдонних систем і оперативно-рятувальних загонів як параметри моделі, 

Т – точність подання незалежних параметрів моделі з урахуванням елементів теорії 
нечітких множин L. Zadeh [3]; 
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СР – способи реалізації моделі; 
ОВ – опис взаємозв’язків елементів моделі;  
СП – способи подання результатів роботи моделі. 
З урахуванням (1), (2) при моделюванні перебігу досліджуваного процесу  складної систе-

ми можуть бути застосовані методи імітаційного моделювання, математичного, зокрема геомет-
ричного, тощо. Імітаційне моделювання передбачає наявність математичної постановки технічної 
задачі, зокрема незавершеної, і надає можливість досліджувати динаміку системи в цілому, одер-
жуючи кінцеві результати у вигляді, придатному для узагальненої оцінки діяльності системи на 
засадах аналізу моделі. Засоби математичного моделювання уточнюють результати дослідження, 
дозволяють одержувати числові значення комп’ютерного експерименту. Зазначимо, що у більшо-
сті випадків результати досліджень можливо подати у вигляді графічних залежностей. Елементи 
транскордонних систем і оперативно-рятувальних загонів як підпрограми проектів у галузі міжна-
родної інтеграції та співпраці являють складові багатопараметричної системи і у випадку 
комп’ютерної візуалізації потребують значної кількості графіків. Оброблення їх, в тому числі ви-
значення компромісних значень параметрів, передбачає достатню  кількість операцій з графічними 
об’єктами. Перевагами в спрямуванні формування і оброблення графічних результатів володіє ге-
ометричне моделювання. З огляду на необхідність аналізу зміни в часі одночасно декількох неза-
лежних  параметрів основним засобом графічного моделювання і подання результатів досліджен-
ня слугують алгоритми і правила перетворення об’єктів прикладної багатовимірної геометрії [4]. 
Вони уможливлюють побудувати образну геометричну модель в багатовимірному просторі,  
розв’язуючи задачі як аналізу, так і оптимізації, зокрема компромісної,  параметрів у проектах вза-
ємодії транскордонних систем і оперативно-рятувальних загонів ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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Android – ОС для планшетів, цифрових програвачів, смартбуків, засновано на ядрі 
Linux, що відповідає стандартам POSIX, код написаний на С та на асемблері [1]. Windows 
Mobile – мобільна операційна система, розроблена Microsoft для власних апаратних плат-
форм Pocket PC та Smartphone [2].  

Розглянемо операційні системи на прикладі двох однакових мобільних пристроїв: 
Відкритість. Android поширюється на відмінну від Windows Mobile як безкоштовна 

ОС, на умовах GNU General Public License, окрім елементів, які поширюються під ліцензіями.  
Інтерфейс. В Windows Mobile головний екран являє собою тільки набір вікон, які ли-

стаються горизонтальним розчерком або за допомогою стрічки піктограм. Склад аплетів на-
лаштовується, але це обмежується відкриттям та закриттям окремих вкладок. В Android є 
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можливість комбінувати на одній сторінці віджети, що вільно розташовувані на семи горизо-
нтально з'єднаних сторінках інтерфейсу. Вони використовуються для швидкого доступу до 
різних функцій (Twitter Widget, People Widget, Messages Widget). Панель повідомлень, яка 
витягується на весь екран, зручніше ніж у Windows Mobile [3].  

Швидкодія. Windows Mobile має властивість накопичувати «помилки» протягом сеа-
нсу роботи ОС (без перезавантаження), тоді як Android утримує високу швидкодію навіть 
при інтенсивній і тривалій роботі системи з додатками [4].  

Робота з файлами та програмами. У Windows Mobile є можливість роботи з файла-
ми, з тими ж властивостями і можливостями, як в настільній Windows (текстовий (блокнот) і 
графічний редактор, калькулятор, Word, Exel, Outlook, Internet Explorer, Windows Media). В 
Android штатного файлового менеджера в системі не має, проте програму можна завантажи-
ти з Google Play Market. Також нема прив'язки додатків до робочих папок. Більшість аплетів 
працюють тільки з документами, що знаходяться в папці з наперед заданим ім'ям. 

Робота з електронною поштою. В Android штатний клієнт Gmail, що дозволяє зруч-
ним чином відображати листування і керувати ним, а також працювати з супутніми служба-
ми Google (Calendar, Contacts). Там, де Windows Mobile дає збої по частині кодувань в темі і 
тілі листа або роботи push e-mail, в Android все стабільно, однак з вкладками у нього є недо-
лік із-за проблеми з керуванням файлами (якщо поштовий клієнт налаштований зберігати їх 
на SD, то без карти в слоті він їх взагалі нікуди не запише). 

Робота в інтернеті. В Android браузер швидше працює ніж у Windows Mobile, сумісні-
ше з технологіями веб-дизайну, зручніше керування переглядом. Кешування в браузері 
Android працює краще, є повна інтеграція з Google-сервісами (gmail, google docs, google 
calendars, maps), що дозволяє зберігання більшості персональних даних в інтернеті, відповідно 
позбавляє постійної синхронізації з комп’ютером. 

Мультимедіа. В Android присутня згадана вище проблема з розміщенням файлів. 
Багатозадачність. При закритті програми в Android як й Windows Mobile не виванта-

жується, а працюють у фоні (можливе встановлення розробниками опції автоматичного заве-
ршння фонових програм). Проте в Android є доступна можливість швидкого вивантажування 
програм. Windows Mobile дозволяє встановлювати програми в системну пам'ять (ROM), яка 
може бути розміром в сотні мегабайт, або в зовнішню пам'ять на карти пам'яті SD, microSD 
або miniSD. Це дозволяє встановлювати практично необмежену кількість програм. У Android 
користувальні додатки можуть встановлюватися тільки в системну пам'ять. Коли системна па-
м'ять переповнюється, не можна встановити додаткові програми.  

Інтеграція з настільним комп'ютером. Windows Mobile створена з урахуванням си-
нхронізації з Exchange Server і Outlook. 

Слід відмітити, що найсуттєвішою різницею є те, що ОС Android є безкоштовною й 
поширюється вільно, на відміну від Windows, яка поширюється під ліцензіями. Google Play 
Market дозволяє безкоштовно скачувати програмне забезпечування, окрім цього є інтеграція 
з Google. Головний екран в Android функціональніше виконаний за допомогою віджетів. ОС 
Android продовжує стабільну роботу протягом тривалого часу, Windows Mobile працює з 
файлами, як і настільна Windows, за допомогою текстових і графічних редакторів. Windows 
Mobile синхронізується з Exchange Server і Outlook. 
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Комп’ютерні технології, зокрема графічні комп’ютерні технології, зайняли в нашому житті 
одне з провідних місць. Вони у всіх сферах нашого життя, не існує такої галузі науки і техніки, де б  
не знадобились комп’ютери. Сучасні технології мають велике значення, зокрема при підготовці та 
проведенні рятувальних робіт або робіт, пов’язаних з попередженням надзвичайних ситуацій, катак-
лізмів або лих. Особливе місце з-поміж графічних комп’ютерних технологій займає система інжене-
рної комп’ютерної графіки AutoCAD[1]. Вона використовується при моделюванні рятувальних ро-
біт, а саме в розробленні планів оперативної обстановки на місцях техногенних лих та катаклізмів. 

Часто при проведенні масштабних рятувальних робіт потрібно швидко і точно розро-
бити план розвитку подій або  провести моніторинг розгортання рятувальних робіт на даний 
момент. Інші програмні середовища являються менш ефективними та зручними в користу-
ванні, ніж AutoCAD. Оскільки програма AutoCAD має простий інтерфейс та легка в користу-
ванні, вона може стати надійним помічником у швидкому складанні плану обстановки місця 
стихійного лиха чи катастрофи. Програма AutoCAD дозволяє не лише швидко створити план 
оперативної обстановки, але й легко його редагувати і пересилати мережею Інтернет.  

При створенні загального плану оперативної обстановки за допомогою програми AutoCAD 
можна також викреслити елементи  будівлі та інших споруд і розробити точний план подальших 
дій аварійно-рятувальної команди [2]. Вказаний процес попередньої підготовки плану подальших 
дій аварійно-рятувальної команди забезпечує на місці аварії швидке та точне реагування. Це збері-
гає час та життя рятувальників, а також життя  і майно постраждалих внаслідок аварії.  

Процес рятування людей на місці аварії включає багато різних і важливих аспектів. Це можуть 
бути план розміщення аварійно- рятувальної техніки, план будівлі, плани систем життєзабезпечення та 
ін. При плануванні розташування аварійно-рятувальної техніки на місці потрібна точність, зрозумі-
лість та швидка реакція членів команди на розвиток ситуації. За допомогою програми AutoCAD опе-
ратор або командир може легко і швидко розробити найбільш ефективний план розміщення аварійно-
рятувальної техніки і за допомогою засобів зв’язку оперативно поінформувати підлеглих. 

При плануванні роботи аварійно-рятувальної команди керівник операції може опера-
тивно, вивчивши з використанням плану розташування елементів будівлі, правильно скеру-
вати роботу аварійно-рятувальної команди. Це надаватиме перевагу її членам, вони зможуть 
чітко, керуючись інструкціями, діяти та не втрачати час при проведенні операції, що в свою 
чергу зможе зберегти людські життя і матеріальні цінності[3]. 

Розроблення планів такого типу може активно використовуватись і в навчальному процесі 
підготовки командних кадрів, які в майбутньому  керуватимуть процесом рятування людей на мі-
сці аварії. Безпосередньо, задавши параметри аварії, за короткий час можна створити модель ава-
рійної будівлі, використовуючи  основні команди роботи з програмою, та розробити план дій що-
до розташування аварійно-рятувальної техніки. Це надасть змогу практично випробувати членів 
команди та набути досвіду в розробленні планів проведення рятувальних робіт. Використовувати 
плани проведення аварійно-рятувальних робіт можна і після операції. Зокрема, плани можуть аку-
мулюватись в один архів, доступний  пожежним підрозділам, і в разі виникнення подібної  аварій-
ної ситуації можна  знайти в створеному архіві відповідні плани проведення аварійно-рятувальних 
робіт, забезпечивши таким чином оперативне реагування на надзвичайну ситуацію. 
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Розвиток і впровадження практично у всі сфери людської діяльності інформаційних техноло-
гій істотно впливає на свідомість суспільства, а також змінює міжнародні відносини. Одним з най-
важливіших напрямів цієї зміни стає реалізація безпеки життєдіяльності його (суспільства) грома-
дян, що загалом забезпечує національну безпеку держави. Її важливою складовою є інформаційна 
безпека, яка в сучасному світі набирає щодалі більшого значення. Наприклад, інформація про місце 
проживання, про номери особистих телефонів і банківських рахунків, про стан здоров'я і приватне 
життя часто використовують опоненти як засіб тиску і шантажу, що порушує безпеку не тільки гро-
мадян, але й суспільства загалом. Вочевидь і суспільний прогрес, і розвиток кожної людини зокрема 
супроводжуються і навіть визначаються розвитком їх інформаційної безпеки. [1] 

Сьогодні інформація стала чинником, який може призвести до значних технологічних 
аварій, військових конфліктів і поразок у них, і може дезорганізувати державне управління та 
стійкість фінансової системи, а також звести нанівець роботу наукових центрів. Чим вищий рі-
вень інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна інформацій-
на безпекаїї громадян, оскільки реалізація їх інтересів окремо та держави загалом все більше 
здійснюється за допомогою інформаційних технологій. Інформаційна безпека громадян, суспі-
льства та держави загалом характеризується ступенем їх захищеності, та, як наслідок, стійкістю 
головних сфер життєдіяльності у відношенні до небезпечних інформаційних впливів. [2] 

На сьогодні більшість країн світу вважає функціонування інформаційних технологій 
та телекомунікаційних систем питанням державного значення. Передові держави вже давно 
зрозуміли, що інформаційні технології є рушієм далекосяжних структурних змін, що забез-
печують швидкий і, водночас, гуманістичний прогрес країни, її політики та економіки, роз-
виток суспільства ідобробут його громадян. 

Держава безпосередньо зацікавлена у розвиткові інформаційних технологій на своїй 
території, поза як вони також несуть велике позитивне соціальне навантаження: сприяють 
стабілізації суспільної думки, підвищенню життєвого рівня громадян та, як наслідок, підви-
щенню популярності влади серед населення. Це особливо важливо при виробленні владними 
структурами власної позиції щодо швидкого впровадження інформаційних технологій та фо-
рмування інформаційної політики держави загалом. Розвиток і застосування інформаційних 
технологій значно спрощує вирішення проблеми безробіття та зайнятості населення, збіль-
шує можливості для самоосвіти, набуття додаткових спеціальностей, обміну корисними ві-
домостями щодо діяльності у будь-якій сфері народного господарства. [5] 

На сьогодні стосовно національної безпеки існує чимала кількість потен- ційних за-
гроз в інформаційній сфері: незбалансованість державної політики та відсутність необхідної 
інфраструктури засобів масової інформації; повільне входження України до світового інфо-
рмаційного простору; відсутність у міжнародного співтовариства об'єктивного уявлення про 
життя та побут громадян України, а також їх менталітет та суспільну свідомість. 
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Сучасні соціальні відносини розгортаються в новій інформаційній реальності, в епоху 
стрімкої інформатизації, рівень якої став критерієм прогресу того чи іншого суспільства. Термі-
ни «комунікація», «інформація», «інформаційний обмін», «інформаційне управління» отримали 
широке поширення в самих різних галузях суспільної діяльності. Інтенсивний розвиток Інтернет 
- технологій в сучасних умовах набуває характеру глобальної інформаційної революції. Сфор-
мувалася фундаментальна залежність життєдіяльності держави і суспільства від процесів обміну 
інформацією. Постала нагальна проблема як на рівні держави, так і окремого громадянина – за-
безпечити контроль обігу цифрових даних, а також унеможливлення несанкціонованого доступу 
до них. Досліджувана проблематика конкретизується у підвищенні ефективності використання 
інформаційної інфраструктури в інтересах повноцінного функціонування ДСНС України. 

Захист інформації полягає в застосуванні певних методів і засобів захисту від негати-
вного впливу на структурні складові системи інформації, як внутрішньої, так і тієї, що над-
ходить із зовні, а також від негативного впливу інформації, що виходить з конкретної систе-
ми. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що інформація може здійснювати значний 
вплив і на людину, і на суспільство, як позитивний, так і негативний. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007 – 2015 роки» перед суспільством стоїть завдання підвищити рівень інформа-
ційної безпеки шляхом захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави. В 
зв’язку з цим особливого значення набуває питання формування інформаційної культури пра-
цівника ДСНС України з метою правильного користування інформацією в Інтернет – просторі. 

Інформаційна культура складається зі знань, здібностей і сукупностей навичок, необ-
хідних для розуміння того, яка вимагається інформація і коли; де і яким чином отримати цю 
інформацію; як об’єктивно її оцінювати і організовувати; і як етично використовувати. Тому 
основні питання інформаційної грамотності працівника ДСНС України повинні бути реалізо-
вані у таких сферах: – сфера забезпечення інформаційної безпеки особистості (вміння орієнту-
ватися в медіапросторі, грамотно здійснювати навігацію, боротися з ефектами медіавірусів та 
Інтернет – адикції ); – сфера пошуку інформації (вміння складати пошукові запити, відбирати і 
фільтрувати інформацію, зберігати і змінювати її за заданими параметрами; важливо тут також 
здійснення і стимулювання потреби в новій інформації); – сфера сприйняття та інтерпретації 
медіатексту (сприйняття, розуміння , освоєння контексту, вміння сприймати концепцію і при-
хований сенс /приховані смисли/ медіатексту вміння вибудовувати свою концепцію з приводу 
отриманої інформації); – практичне освоєння Інтернет – простору (вміння дотримуватися ети-
ку спілкування в медіапросторі, розуміти ступінь участі у створенні та функціонуванні медіап-
ростору на різних рівнях – від локального до загальносвітових інформаційних мереж). 

Для вирішення цих питань в умовах розвитку інформаційного суспільства необхідне 
створення методичного документу по забезпеченню інформаційної безпеки співробітника 
ДСНС України. Таким документом, на нашу думку, може стати своєрідна інструкція для спів-
робітників ДСНС України для роботі в Інтернет-просторі, яка буде містити в собі основні пра-
вила, яких необхідно дотримуватися при роботі з інформацією, в першу чергу при виконанні 
посадової роботи, для захисту від витоку службової інформації. Ця розробка буде корисною як 
для працівників практичних підрозділів, так і для тих хто здобуває освіту у закладах ДСНС 
України. Вона буде містити в собі основні правила досягнення та підтримання інформаційної 
безпеки, що в подальшому зробить більш ефективним процес управляння діяльністю підрозді-
лами ДСНС України. Цей документ включатиме основні положення, щодо того: як правильно 
запобігти витоку оброблюваної інформації шляхом виключення несанкціонованого доступу до 
неї ; як запобігти дії спеціальних впливів, що викликають руйнування; як виявляти спотворен-
ня інформації в роботі засобів інформатизації; як виявити впроваджених програмних або апа-
ратних закладних пристроїв; як виключити перехоплення інформації технічними засобами; які 
застосувати засоби захисту інформації при передачі їх через електронну мережу тощо. 
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Ці рекомендації будуть виступати як своєрідна пам’ятка про те, що вся інформація, 
яка використовується в електронному вигляді і яка передається сучасними Інтернет – кана-
лами, може бути скопійована і записана, і може бути використана як проти усієї служби за-
галом, так і проти конкретного співробітника ДСНС України. Ця інструкція має за мету сфо-
рмувати у кожного співробітника ДСНС України усвідомлення повноти відповідальності, 
яку він несе використовуючи службову інформацію в Інтернет – просторі. 
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За останні роки усе більшого значення набуває необхідність збереження цілісності та 
доступності відкритої інформації, забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим 
доступом, ознайомлення, використання чи розголошення якої може завдати шкоди суспільс-
тву й державі, юридичним та фізичним особам. Вирішення цієї проблеми є впровадження 
комплексної системи захисту інформації. 

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – сукупність організаційних та інже-
нерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від розголошен-
ня, витоку і несанкціонованого доступу.  

Головною метою створення КСЗІ є досягнення максимальної ефективності захисту за 
рахунок одночасного використання всіх необхідних ресурсів, методів і засобів, що виключа-
ють несанкціонований доступ до інформації, та створення умов обробки інформації відпові-
дно до чинних нормативно-правових актів України у сфері захисту інформації: Закон Украї-
ни «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про доступ до 
публічної інформації» та «Про захист персональних даних» [1, 2]. 

Комплексна система захисту інформації призначена для виконання таких завдань [3]:  
- ефективне знешкодження і попередження загроз для ресурсів шляхом комплекс-

ного впровадження правових, морально-етичних, фізичних, організаційних, тех-
нічних та інших заходів забезпечення безпеки;  

- забезпечення визначених політикою безпеки властивостей інформації (конфіденційно-
сті, цілісності та доступності) під час створення та експлуатації інформаційної мережі;  

- розмежування та контроль доступу користувачів, згідно із встановленою політи-
кою розмежування доступу;  

- керування засобами захисту інформації, доступом користувачів до ресурсів; 
- контроль за роботою персоналу з боку працівників служби захисту інформації; 
- оперативне сповіщення про спроби несанкціонованого доступу;  
- виявлення вразливостей в операційних системах;  
- захист від атак порушників безпеки;  
- захист від проникнення і поширення комп'ютерних вірусів;  
- контроль за функціонуванням КСЗІ;  
- створення умов для локалізації збоїв та максимально швидкого відновлення робо-

ти після будь-якої відмови, спричиненої несанкціонованими діями фізичних та 
юридичних осіб, впливом зовнішнього середовища та іншими чинниками. 

Для побудови КСЗІ потрібно послідовно виконати 6 етапів (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Етапи побудови комплексної системи захисту 
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Спробуємо описати порядок дій [3], які потрібно виконати під час виконання кожного етапу. 

Етап 1 – формування загальних вимог до КСЗІ. На цьому етапі розробники повинні 

виконати таку роботу: обґрунтувати необхідность створення КСЗІ, обстежити середовище 

функціонування інформаційно-комунікаційної системи, сформувати перелік об’єктів, що пі-

длягають захисту, розробити моделі загроз, сформувати завдання на створення КСЗІ. 
Етап 2 – розробка політики безпеки. Під час виконання цього етапу спочатку розробля-

ють концепцію безпеки інформації в автоматизованій системі, далі аналізують ризики, вивчають 
вимог до заходів, методів і засобів захисту та добирають основні рішення із забезпечення безпе-
ки інформації, організовують виконання відновлюваних робіт із забезпечення неперервного фу-
нкціонування ІТС, завершується цей етап документальним оформленням політики безпеки. 

Етап 3 – розробка технічного завдання на створення КСЗІ. Для початку треба визна-
чити послуги безпеки, які будуть реалізовуватись, обґрунтувати необхідність проведення 
спецперевірок, спецдосліджень і потреби у спеціальному обладнанні приміщень, визначити – 
вимоги до заходів захисту, що доповнюють програмно-технічні засоби (організаційні, фізич-
ні), вимоги до обладнання, приладів і метрологічного забезпечення робіт, перелік макетів, 
стендів. Завершальним кроком цього етапу є проведення оцінювання вартості та ефективності 
обраних засобів і прийняття остаточного рішення щодо будови КСЗІ. 

Етап 4 – створення проекту КСЗІ. Цей етап складається з трьох кроків: 
1. Ескізне проектування – визначаються функції КСЗІ та її складових компонентів, 

комплекси захисту інформації від її витоку технічними каналами та спеціальних впливів, за-
ходи протидії технічним розвідкам, організаційні, правові та інші заходи захисту, структури 
комплексів засобів захисту, узагальнену структуру КСЗІ та схему взаємодії її складових еле-
ментів, попередні технічні рішення щодо реалізації завдань і функцій КСЗІ. 

2. Технічне проектування включає розроблення: проектних рішень КСЗІ, докумен-
тації на КСЗІ, розроблення документації на постачання засобів захисту інформації та техніч-
них вимог, завдань на проектування в суміжних частинах. 

3. Робоче проектування – складається з розроблення робочої  та експлуатаційної до-
кументації КСЗІ. 

Етап 5 – введення КСЗІ в дію. На цьому етапі здійснюється підготовка КСЗІ до вве-
дення в дію, проводиться навчання користувачів, здійснюється комплектування КСЗІ, буді-
вельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи, попередні випробування, організо-
вується дослідна експлуатація та державна експертиза КСЗІ. 

Етап 6 – супроводження КСЗІ. Під час виконання останнього етапу організовується 
гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування і забезпечення нормального 
функціонування КСЗІ. 

Комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах будь-яких класів 
в організаціях та установах повинні створюватися з дотриманням усіх вимог, що викладені в 
НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту ін-
формації в інформаційно-телекомунікаційній системі». 
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Захист інформації в комп'ютерних системах – складові успіху. Прогрес подарував 

людству безліч досягнень, але і породив безліч проблем. Людський розум, вирішуючи одні 

проблеми, неодмінно зіштовхується з іншими, новими, і цей процес приречений на нескін-

ченність у своїй послідовності. Вічна проблема – захист інформації. На різних етапах свого 

розвитку людство вирішувало цю проблему властивою для даної епохи характерністю.  

Винахід комп'ютера (ПК) та подальший бурхливий розвиток інформаційних систем у 

другої половини XX століття зробили проблему захисту настільки актуальною і гострою, на-

скільки актуальна сьогодні інформатизація для суспільства. Головна тенденція, характеризує 

розвиток сучасних інформаційних технологій – зростання кількості комп'ютерних злочинів, 

крадіжки конфіденційної та інших інформацій, а також матеріальні втрати [1]. Причин акти-

візації цих злочинів є дуже багато. Суттєвими є перехід від традиційної "паперової" техноло-

гії збереження інформації та передача відомостей в електронну, об'єднання обчислювальних 

систем, створення глобальних мереж, і розширення доступу до інформаційних ресурсів та 

збільшення складності програмних засобів [3]. 

Поширеною причиною втрати даних з ПК є проникнення зловмисника до робочого 

комп’ютера, поки працівника немає на місці, наслідком чого може бути крадіжка, втрата, зміна 

даних. Для уникнення таких подій, на сьогодні існують багато систем, які призначенні для за-

хисту ПК від несанкціонованого доступу. Однією з нових тенденцій захисту є використання 

електронних ключів (USB-ключа), які набувають широкої популярності і з часом витіснять 

ключі для паралельного порту. У таких ключах реалізовані більш складні і стійкі алгоритми. 

  
 

Рис. 1. Електронний ключ(USB-ключ) 
 

Електронний ключ (апаратний ключ, від англ. dongle) – апаратний засіб, призначений 
для захисту програмного забезпечення i даних від копіювання, нелегального використання и 
несанкціонованого розповсюдження [2].  

Більшість працівників блокують комп'ютер за допомогою пароля облікового запису ад-
міністратора. Проте зловмисник, зазвичай високоосвічена людина, яка може зламати подібний 
захист, не витративши багато часу. З використанням USB-ключа, отримати доступ до ПК 
вкрай проблематично. Власнику ПК, щоб захистити його від несанкціонованого доступу, пот-
рібно тільки витягнути флешку із системного блоку, тоді його ПК буде надійно заблокований.  

Основою цієї технології є спеціалізована мікросхема, або захищений від зчитування 
мікроконтролер, що мають унікальні для USB-ключа алгоритми роботи. Пам'ять ключа міс-
тить інформацію про його характеристики, а також дані користувача. При правильній екс-
плуатації сучасний електронний ключ зазвичай не перешкоджає роботі принтерів, сканерів 
та інших периферійних пристроїв [4].  

Електронні ключі тільки починають застосовуватись як засоби ідентифікації комп'ю-
терних користувачів. Такими ключами-ідентифікаторами в поєднанні зі спеціальними про-
грамами можна захищати web-сторінки, а також для формування маркетингової стратегії 
фірм-виробників софту, для просування програмних продуктів [2]. 
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Поки існує програмне забезпечення і проблема комп'ютерного піратства, програмно-
апаратний захист залишиться актуальним. Що конкретно він буде являти собою років через 
десять, сказати важко, але вже зараз можна відзначити деякі тенденції, які стають очевидни-
ми – використання електронного ключа. 

Також необхідно не забувати, що для захисту ПК від шкідливих програм, вірусів та 
втрати даних, можна дотримуватись простих правил: використовувати парольну ідентифіка-
цію, антивірусні програми та їх оновлювання, резервне копіювання інформації. 
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На сьогоднішній день сучасні мобільні телефони це не тільки засоби зв’язку, а й бага-

тофункціональні пристрої, які виконують безліч функцій, серед них створення фото і відео 

файлів, запис аудіо інформації на вбудований мікро-цифровий диктофон протягом чотирьох 

годин і більше, здійснювати передачу по радіо ефіру аудіо та відео інформації в реальному 

часі. Також за допомогою мобільного телефону можна здійснити прослуховування розмов. 

Мобільний телефон є складною мініатюрною приймально-передавальною радіостан-

цією. Найпростіше прослухати розмову, якщо один із абонентів веде бесіду із звичайного 

стаціонарного телефону, для цього, достатньо лише отримати доступ до розподільної теле-

фонної станції. Складніше – мобільні переговори, оскільки переміщення абонента в процесі 

розмови супроводжується зниженням потужності сигналу і переходом на інші частоти у разі 

передачі сигналу з однієї базової станції на іншу [ 3]. На рис. 1 наведено методи прослухову-

вання мобільних телефонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи перехоплення телефонних розмов 
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Наслідками несанкціонованого доступу до мобільного телефону є прослуховування 

розмов; дистанційне керування програмами; перехоплення E-mail та SMS; перехоплення іс-

торії дзвінків; тріангуляція; вільне користування телефоном [2]. 

Захист мобільних телефонів здійснюється за допомогою різних методів (рис. 2), серед 

них найпоширенішими є використання криптографічних систем захисту (скремблерів), одно-

сторонніх маскіраторів мовлення, засобів пасивного захисту, постановників активної загоро-

джувальної перешкоди [2, 1]. 

 
 

Рис. 2. Методи захисту мобільних телефонів від несанкціонованого доступу 
 

Для захисту мобільного телефону від прослуховування рекомендується: тримати до-
кументи з ESN-номером телефону в надійному місці; щомісяця і ретельно перевіряти рахун-
ки на користування мобільним зв'язком; тримати телефон вимкненим до того моменту, поки 
не вирішили ним скористатися. Цей спосіб найпростіший і найдешевший, але слід пам'ятати, 
що достатньо одного виходу на зв'язок, щоб виявити MIN/ESN номер апарату; регулярно 
змінювати MIN-номер вашого апарату через компанію, що надає вам послуги мобільного 
зв'язку; встановити додатковий чотиризначний PIN-код, що набирається перед розмовою. 
Цей код ускладнює діяльність шахраїв, так як вони зазвичай перехоплюють тільки MIN і 
ESN номера, але невелика модифікація апаратури перехоплення дозволяє виявити і його. 
Отже, під час важливих переговорів, для уникнення витоку інформації, потрібно вимкнути 
телефон, витягнути з нього батарею [3]. 
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Вирішення проблем організації та управління дорожнім рухом з допомогою матема-

тичного моделювання та експериментальних досліджень доволі наближено відображають 
реальну картину проблеми, тим більше, що названі методи є досить затратними. Особливо це 
відчувається при розгляді великомасштабних систем. Тому іноді виникає необхідність вико-
ристання нематематичних моделей з використанням високошвидкісної електронно-
обчислювальної техніки. У цих випадках можуть стати в нагоді методи імітаційного моде-
лювання. Імітаційне моделювання транспортних потоків за своїми можливостями може стати 
альтернативою аналітичного вирішення проблем регулювання дорожнього руху. 

Імітаційне моделювання дає можливість працювати з більш деталізованими моделя-

ми. Таке моделювання дозволяє здешевити та проводити експериментальні дослідження а 

також робити їх безпечнішими. 

Імітаційне моделювання в альтернативі до згаданого, надає наступні переваги у мож-

ливостях  розв’язання названих проблем: 

- моделювання довгострокових процесів реальної мережі у значно стисненіші відріз-

ки часу; 

- надання більш точної інформації при в менших затратах у порівнянні з натураль-

ним моделюванням; 

- збиранням і обробкою величезної кількості інформації при імітаційному моделю-

ванні дає детальніше вивчення проблем управління дорожнім рухом та глибше 

проникнення в їх сутність; 

- можливість провадження експериментів, які практично неможливі в умовах реаль-

ної дорожньої мережі; 

- збільшуються можливості прогнозування складних ситуацій для майбутнього та 

проведення їх аналізу; 

- у дослідженнях складних ситуацій управління дорожнім рухом суттєво покращу-

ється інтуїтивне сприйняття функціонування дорожніх систем. 

Слід зауважити, що імітаційне моделювання  транспортних потоків складних систем 

не буде надто простим. Не всі фактори  можна змоделювати, однак такі проблеми вирішу-

ються для певних умов обмеженням масштабів та постановкою задачі. 

Отже, застосування імітаційного моделювання може дати можливість удосконалити 

системи управління дорожнього руху більш економно та ефективніше, не витрачаючи знач-

них коштів для натуральних досліджень. 
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Для врахування декількох критеріїв оцінювання проектів впровадження системи захи-

сту інформації (СЗІ), наприклад, у будь-який підрозділ ДСНС України доводиться розв'язу-

вати багатокритеріальну задачу пошуку оптимального проекту з множини допустимих. Як 

правило, мета і завдання впровадження таких СЗІ здебільшого суперечливі між собою [9]. 

Так, збільшення доступності інформації часто призводить до зменшення її цілісності. Великі 

витрати на підвищення конфіденційності інформації значно ускладнюють програмно-

технічні засоби досягнення її доступності і т.д. Тому завдання вибору оптимального проекту 

впровадження СЗІ з урахуванням критеріїв цілісності, доступності та конфіденційності інфо-

рмації належить до задач багатокритеріальної оптимізації [1, 19]. Існує декілька підходів до 

розв'язання такого класу задач, вони пов'язані з формуванням показника комплексного оці-

нювання допустимого варіанту [3, 5, 7], значення якого в агрегованому чи комплексному ви-

гляді відображає певну стратегію впровадження СЗІ у структурні підрозділи ДСНС України.  

Ефективність використання у підрозділах ДСНС 

України наявних і впровадження нових СЗІ залежить від 

багатьох постійних і випадкових чинників, у т.ч. і від про-

цедури прийнятих рішень і їхнього практичного втілення в 

життя. Для того, щоб управлінське рішення було дієвим і 

ефективним, потрібно дотримуватися відповідних методів 

та методик. Під час прийняття рішень свого часу велику 

популярність отримав метод формування показника ком-

плексного оцінювання критеріїв на основі побудови ієрар-

хічної структури (дерева) критеріїв відбору. Ідея методу 

полягає в тому, що всі критерії організуються в певну іє-

рархічну структуру [11]. На кожному рівні цієї ієрархії ві-

дбувається побудова показника агрегованого оцінювання 

критеріїв попереднього рівня.  

Для оцінювання проектів впровадження СЗІ у підрозділ ДСНС України нами побудовано 

ієрархічну структуру для трьох критеріїв [2], які забезпечують конфіденційність інформації, гаран-

тують ступінь її цілісності та відповідний рівень доступності (позначимо їх буквами К, Ц та Д) [2, 

13]. Спочатку потрібно об'єднати критерій оцінювання ступеню цілісності інформації (Ц) з крите-

рієм її доступності (Д) в один агрегований показник оцінювання рівня надійності роботи (Н) СЗІ. 

Далі, об'єднуючи агрегований показник надійності роботи (Н) СЗІ з критерієм забезпечення кон-

фіденційності інформації (К), отримаємо показник комплексного оцінювання ефективності роботи 

(Е) впровадженої СЗІ, екстремальне значення якого може забезпечити відібраний проект з множи-

ни допустимих.  

Порівняння проектів впровадження СЗІ за двома критеріями зручно виконувати, по-

даючи результати їх оцінювання (експертні оцінки) у вигляді таблиці (матриці). Спочатку 

проведемо згортання критерію "цілісність" (Ц) з критерієм "доступність" (Д) інформації, 

внаслідок чого отримуємо значення агрегованого показника оцінювання рівня надійності ро-

боти (Н) СЗІ, яким можуть відповідати аналізовані проекти СЗІ. Маючи агреговані значення 

показника оцінювання рівня надійності роботи (Н) впровадженої СЗІ, можемо побудувати 

матрицю згортання за показником рівня надійності її роботи (Н) та критерієм забезпечення 

конфіденційності інформації (К), внаслідок чого отримаємо значення показника комплексно-

го оцінювання ефективності роботи (Е) СЗІ.  
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Граничні межі, що відокремлюють погані стани СЗІ від задовільних, задовільні від 

хороших і хороші від відмінних, можна також визначати по різному. Так, стан СЗІ з оцінкою 

"погано" відповідає сьогоденню і за забезпеченням конфіденційності інформації, і за ступе-

нем її цілісності, і за рівнем її доступності. Стан "задовільно" може відповідати середнім 

значенням відповідних показників у наявних СЗІ в усіх структурних підрозділах ДСНС 

України та в деяких інших відомчих організаціях. Стан "добре" відповідає кращим значен-

ням показників у багатьох відомчих організаціях країни, а "відмінно" – середнім значенням 

стану як у самій країні, так і в інших країнах і аналогічних організаціях.  

Обидві матриці згортання критеріїв об'єднуємо в графічну схему встановлення значен-

ня показника комплексного оцінювання ефективності роботи проекту впровадження СЗІ. 

Маючи дерево згортання критеріїв, можна оцінювати будь-який проект СЗІ, після чого мож-

на вибирати оптимальний проект з множини допустимих. Потрібно розв'язати задачу вибору 

множини проектів впровадження СЗІ у підрозділ ДСНС України, який забезпечуватиме пе-

рехід від стану СЗІ з оцінкою "погано" до стану з оцінкою "задовільно". Для розв'язання цієї 

задачі використовується поняття напружених проектів (проектів) впровадження СЗІ [3, 10]. 

Вважається, що проект х1 називається напруженим, якщо не існує іншого проекта х2, який 

має аналогічне значення показника агрегованого чи комплексного оцінювання, у якого зна-

чення кожного з критеріїв не вищі, ніж у проекта х1. Отож, при розв'язанні задачі вибору 

множини проектів (проектів) впровадження СЗІ, яка забезпечуватиме перехід від стану "по-

гано" до стану "задовільно", ми можемо обмежитися аналізом тільки напружених проектів. 

Алгоритм пошуку всіх напружених проектів (проектів) впровадження СЗІ у підрозділ 

ДСНС України складається з такої послідовності дій. Спочатку розглядаємо матрицю згор-

тання критеріїв оцінювання рівня надійності роботи (Н) СЗІ та забезпечення конфіденційно-

сті інформації (К). Відзначаємо всі елементи матриці Н/К, які мають значення показника 3 

(задовільно) і які є напруженими, тобто тільки ті, які знаходяться зліва і знизу від них. Для 

отримання кожного з вказаних станів СЗІ необхідно досягти відповідних значень за агрего-

ваним показником рівня надійності роботи (Н) СЗІ і за критерієм забезпечення конфіденцій-

ності інформації (К). Так стан СЗІ зі значенням показника комплексного оцінювання 3 дося-

гається, 8-ма такими проектами, серед яких маємо чотири напружених, а саме: 
,

1 {1;5}: (2)H KX  , ,

2 {2;3}: (2)H KX  , ,

6 {4;2}: (2)H KX   і ,

7 {5;1}: (2)H KX  . В матриці Н/К від-

значаємо кружечком значення комплексних показників ефективності роботи (Е) СЗІ, які пот-

рібно досягнути для отримання кожного з чотирьох вказаних вище станів СЗІ. Забезпечення 

конфіденційності інформації (К) є початковим критерієм оцінювання стану СЗІ, водночас як 

надійність її роботи (Н) – агрегованим показником її оцінювання. Тому далі розглядаємо ма-

трицю згортання критеріїв доступності (Д) і цілісності (Ц), на основі якої потрібно вказати 

всі напружені проекти, які за агрегованим показником оцінювання рівня надійність роботи 

(Н) СЗІ дають такі значення: {1; 2; 4; 5}. Серед усіх 17 проаналізованих проектів стану СЗІ 

тільки 7 з них є напруженими. 

Внаслідок виконання таких дій отримаємо граф, який називається множиною напру-

жених проектів переходу системи з одного стану в інший. Як видно з алгоритму його побу-

дови, він містить всі напружені проекти стану СЗІ, що мають значення показника комплекс-

ного їх оцінювання "задовільно". Побудувавши множину напружених проектів СЗІ, можна 

розв'язувати різні задачі формування множини допустимих проектів впровадження СЗІ з 

урахуванням чинників вартості та ризику реалізації. 
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Практична реалізація основних напрямів державної політики у сфері інформаційної 

безпеки (ІБ) держави значною мірою залежить від ефективності її науково-методичного за-

безпечення, насамперед методів та моделей обґрунтування варіантів стратегічних рішень у 

цій сфері та прогнозування їх можливих негативних наслідків. 

Складність формалізації стратегічного планування у сфері захисту інформації (СЗІ) по-

лягає в тому, що сучасний період інформатизації держави, суспільства і особи характеризуєть-

ся відсутністю чітких закономірностей та явно визначених тенденцій процесів, що відбувають-

ся у цій сфері, істотним збільшенням рівня їх невизначеності та непередбачливості, багатови-

мірністю, масштабністю та нелінійністю зв'язків цих процесів між собою та чинниками впливу 

тощо [1, 3]. Основними причинами цього є динамічні зміни тенденцій зовнішніх та внутрішніх 

умов, у яких відбувається удосконалення СЗІ. Це зумовлює потребу постійного удосконалення 

змісту стратегічного планування та його науково-методичного забезпечення. 

Тому розроблення адекватного методу відбору варіантів стратегічних рішень у СЗІ є 

важливою й актуальною науковою та практичною проблемою, вирішення якої дасть змогу 

підвищити рівень обґрунтованості, об'єктивності та інформативності проектів стратегічних 

рішень у підрозділах ДСНС України. Обґрунтування варіантів стратегічних рішень передба-

чає виконання низки таких процедур: генерування альтернативних варіантів рішень; попере-

дній відбір найбільш імовірних і несуперечливих варіантів рішень (фільтрація проектів рі-

шень); відбір основних варіантів рішень для ОПР. 

Багатоальтернативність є однією з ознак стратегічного планування й одночасно засобом 

зменшення рівня невизначеності (непередбачливості) та підвищення обґрунтованості й інформа-

тивності стратегічних рішень, а також основою для здійснення адаптації підрозділів ДСНС 

України до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища з мінімальними втратами. 

Існує значна кількість методів стратегічного планування, що відрізняються за скла-

дом, послідовністю та змістом реалізації їх етапів, сукупністю критеріїв та показників тощо. 

Усі вони безпосередньо чи опосередковано містять процедуру формування основних варіан-

тів рішень і мають надаватись особі, яка на їх базі приймає остаточне рішення (далі – ОПР). 

Метод, на основі якого має здійснюватися такій відбір, залежить насамперед від попе-

редніх результатів формалізації проблеми стратегічного планування, а саме: формулювання 

головної мети стратегічного планування та формування її цільової функції, визначення кри-

терію (критеріїв) та показників досягнення головної мети, повноти, достовірності, точності 

апріорної інформації, необхідної для прийняття рішення, можливостей щодо отримання кі-

лькісних і якісних оцінок процесу забезпечення ІБ, вимог з боку ОПР та системи вищого рів-

ня стосовно основних варіантів рішень тощо. 

Генерування альтернативних варіантів рішень може здійснюватись безпосередньо або 

за допомогою спеціальних експертних процедур. У зв'язку зі складністю формалізації про-

блеми стратегічного планування у підрозділах ДСНС генерування альтернативних варіантів 

рішень здійснюється на базі суб'єктивних методів типу "мозкової атаки", методів Цвіккі, ме-

тодів аналогів тощо із залученням широкого кола експертів [1-3]. Можливості автоматизації 

цього процесу вкрай обмежені та стосуються переважно процесів збирання, зберігання та на-

дання експертам необхідної інформації для генерування ними альтернативних варіантів рі-

шень. При цьому має враховуватись інформація, отримана в ході здійснення стратегічного 

моніторингу та аналізу, зокрема результати оцінювання та прогнозу розвитку ситуації для рі-

зних варіантів можливих сценаріїв.  
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Кількість варіантів J у множині { ( ), 1, }jZ Z t j J   альтернативних рішень, що мають ге-

неруватись у ході здійснення стратегічного планування, залежить від багатьох об'єктивних і 
суб'єктивних чинників, насамперед таких, як ресурси, виділені на підготовку стратегічних 
рішень, рівень невизначеності (непередбачливості) процесів у сфері ІБ та динаміки змін ви-
значальних чинників впливу на ІБ підрозділу ДСНС України, вимоги до вихідної інформації 
з боку ОПР та системи вищого рівня, необхідного рівня відмінності альтернатив між собою 
тощо. Визначення конкретного значення величини J є процедурою, яку на сьогодні не доста-
тньо формалізовано. Але у будь-якому випадку кількість альтернативних варіантів рішень 
має бути не меншою, ніж три та не більшою за дев'ять. 

Підвищити об'єктивність та інформативність процедури генерування альтернативних 
рішень можна шляхом максимального використання доступних підрозділам ДСНС та експе-
ртам даних, насамперед тих, що були отримані під час формалізації державної політики і 
державного управління, при здійсненні стратегічного моніторингу й аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, формалізації проблеми стратегічного планування в ході етапів, 
що передують обґрунтуванню варіантів стратегічних рішень, а саме: формулювання головної 
мети стратегічного планування та визначення її цільової функції, систем критеріїв та показ-
ників досягнення цієї мети, границь вирішення проблеми тощо.  

Під час формування альтернативних рішень часто обмежуються формулюванням ва-
жливіших вимог до траєкторій, зокрема щодо їх форми, виконання яких дає змогу розглядати 
траєкторії як перспективні, тобто такі, що з великою ймовірністю забезпечать виконання по-
ставлених перед підрозділами ДСНС стратегічних завдань. 

Отже, обґрунтування варіантів стратегічних рішень у сфері ІБ під час їх впровадження 
в практику ДСНС, та формування державної політики у цій сфері буде сприяти підвищенню 
їхньої об'єктивності, гнучкості, адаптивності й ефективності. 
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Будь-яка складна практична задача прийняття рішень у структурних підрозділах 
ДСНС є багатокритеріальною, тому особливий інтерес викликають методи розв'язання від-
повідних оптимізаційних задач. Наприклад, щоб врахувати декілька критеріїв оцінювання 
проектів впровадження СЗІ у підрозділ ДСНС України, доводиться розв'язувати багатокри-
теріальну задачу пошуку оптимального варіанту [1]. Як правило, цілі впровадження СЗІ до-
сить часто суперечливі між собою: збільшення доступності інформації часто призводить до 
зменшення її цілісності, а витрати на підвищення конфіденційності інформації значно ускла-
днюють досягнення її доступності і т.д. Тому задача вибору оптимального проекту впрова-
дження СЗІ з урахуванням критеріїв цілісності, доступності та конфіденційності інформації 
належить до задач багатокритеріальної оптимізації [3]. 
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На практиці багатокритеріальної оптимізації найчастіше використовується метод лі-

нійного згортання вагових коефіцієнтів. Але формальних методів визначення цих самих ко-

ефіцієнтів не існує. Тому використовуються їх експертні оцінки. 

Знайти розв’язок, який одночасно був би найкращим за всіма критеріями, неможливо, 

тому, як правило, покращення значення одного із критеріїв приводить до погіршення іншого. 

В загальному випадку розв’язком багатокритеріальної задачі є множина Парето-оптимальних 

розв’язків, побудова яких в більшості випадків неможлива внаслідок значних обчислюваль-

них процедур. Крім того, в більшості випадків задача полягає в знаходженні одного 

розв’язку, який повинен належати до множини Парето-оптимальних розв’язків, а ось яким 

він буде виявляється лише в процесі розв’язання задачі. Тому на практиці розроблено і за-

стосовується ряд методів розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. Проте найбільш 

відомим є метод лінійного згортання критеріїв відбору – приведення множини критеріїв до 

одного – глобального, за допомогою вагових коефіцієнтів, які відображають важли-вість 

критеріїв, та розв’язування класичної однокритеріальної задачі.  

Основною проблемою цього методу є проблема виявлення точних значень вагових 

коефіцієнтів, процедура визначення яких в більшості випадків є суб’єктивною. Крім того, 

коефіцієнти в методі згортання повинні бути розмірними, тому що критерії в більшості ви-

падків мають різну розмірність. Ще одним вагомим недоліком лінійного згортання є небез-

пека втрати ефективних варіантів множини Парето [4]. Вважається, що варіант є ефективним 

(Парето-оптимальним), якщо не існує іншого варіанта, який є не гіршим від нього за всіма 

критеріями. Вважатимемо також, що будь-які два варіанти (проекти) впровадження СЗІ ма-

ють відрізнятися між собою хоча б за одним критерієм. 

Розглянемо метод лінійного згортання критеріїв відбору допустимих варіантів на кон-

кретному прикладі. Нехай вибрано чотири проекти A, B, C, D впровадження СЗІ у підрозділ 

ДСНС України і експерти встановили таку порівняльну їх ефективність: D > C > A > B. Ре-

зультати оцінювання проектів впровадження СЗІ за двома критеріями в перетвореному прос-

торі координат наведено в табл. 1. Необхідно підібрати такі значення вагових коефіцієнтів 

для кожного з критеріїв, щоб виконувалася порівняльна ефективність чотирьох проектів, 

встановлена експертами. 

 

Таблиця 1 
Результати оцінювання проектів впровадження СЗІ за двома 

критеріями в перетвореному просторі координат 

 

Проекти СЗІ A B C D 

Критерій φ1(x1) 11,9 27,5 40,6 48,1 

Критерій φ 2(x2) 18,3 17,8 13,2 5,0 

 

Очевидно, значення вагових коефіцієнтів λ1 і λ2 мають бути такими, щоб виконувалася 

така послідовність нерівностей: 
 

      
1 2 1 2 1 2 1 248,1 5,0 40,6 13,2 11,9 18,3 27,5 17,8

D C A BF F F F

              . (1) 

Маючи ці нерівності, спробуємо розв'язати таку задачу лінійного програмування: об-

числити максимальне значення функції мети 

 maxD C C A A BF F F F F F         (2) 

при дотриманні таких обмежень 

 
1 2 1 2

;

1; , 0,

D C A BF F F F

   

  


  
 (3) 

де: 1 2 1 2 1 2 1 211,9 18,3 ; 27,5 17,8 ; 40,6 13,2 ; 48,1 5,0 .A B C DF F F F                
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Для розв'язання цієї задачі можна використати будь-який програмний продукт , який 

дає змогу розв'язувати задачі лінійного програмування. Проте, у нашому випадку скористає-

мося загальнодоступним середовищем Excel, встановивши в пакеті "Solver" опції на отри-

мання невід'ємних значень вагових коефіцієнтів λ1 і λ2. Внаслідок її розв'язання, отримаємо 

такі результати розрахунку показників комплексного оцінювання проектів впровадження СЗІ 

(табл. 2): максимальне значення функції мети становить Ее = 20,41; значення вагових коефі-

цієнтів – λ1 = 0,521, λ2 = 0,479. При набутих значеннях вагових коефіцієнтів значення показ-

ників комплексного оцінювання проектів впровадження СЗІ будуть такими: FA = 14,943, FB = 

=22,851, FС = 27,445, FD = 27,445. 

Таблиця 2 
 

Результати розрахунку показників комплексного оцінювання проектів СЗІ 
 

Проекти 

СЗІ 

Критерії Показники комплексного оцінювання Значення неув'язок 

x1 x2  λ1x1  λ2x2  Σ  ε 

D 48,1 5,0 FD= 25,049 + 2,396 = 27,445   

C 40,6 13,2 FC= 21,143 + 6,302 = 27,445 |FD – FC| 0,000 

A 11,9 18,3 FA= 6,197 + 8,746 = 14,943 |FC – FA| 12,502 

B 27,5 17,8 FB= 14,321 + 8,530 = 22,851 |FA – FB| 7,908 

Вагові коефіцієнти λ1,2= 0,521  0,479 = 1,000 Ее =  20,410 
 

З цієї таблиці видно, що показники FD і FС однакові між собою, це означає, що експе-

ртні оцінки проектів впровадження СЗІ за двома критеріями суперечливі. Проте, внаслідок 

розв'язання задачі лінійного програмування ми отримали значення вагових коефіцієнтів, при 

яких ця суперечність звелася до мінімуму. Іншими словами система нерівностей (4) немає 

розв'язку, але ми знайшли розв'язок з мінімальною неув'язкою.  
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В доповіді приводяться результати проведеного аналізу, який показав, що контроль якос-

ті ЗІЗОД включає аналіз нормативно-технічної документації, перевірку зовнішнього виду, ком-

плектації, маркування; випробування з використанням приладів та установок; випробування на 

стійкість до зовнішніх впливів; дослідження на стенд-імітаторі зовнішнього дихання людини; 

лабораторні дослідження на людях; полігонні випробування і підконтрольну експлуатацію. Від-

мічено, що, з одного боку, загальні технічні вимоги, методи випробувань та їх обсяг достатньо 

повно для кожного об'єкта дослідження наведені у відповідних стандартах [1], з іншого боку, 

питання проведення полігонних випробувань і підконтрольної експлуатації практично ніде не 

розглядаються. При цьому тактико-технічні характеристики ЗІЗОД, які мають однаковий прин-

цип дії (фільтрувальні протигази, апарати на стисненому повітрі, регенеративні дихальні апара-

ти, апарати на хімічно пов’язаному кисню), тобто ті, що не передбачають досліджень на людях, 

практично не відрізняються, оскільки відповідають вимогам відповідних стандартів.   

Обґрунтовано використання наступних експертних методів вимірювання вибраних 

показників: 
- Коефіцієнт захисту ЗІЗОД за результатами його наближеною експериментальної 

перевірки герметичності вважається є допустимим, якщо випробувач не відчуває 

наявності контрольної шкідливої речовини в повітрі, яке він вдихає; 
- Вплив ЗІЗОД на рухливість в оптимальних мікрокліматичних умовах (на свіжому 

повітрі) і в умовах впливу небезпечної хімічної речовини (в димокамере) визнача-

ється за самооцінкою випробувачами обмежень руху при ходьбі, нахилах тулуба, 

присідання, підніманні і відведення рук і ніг, обертанні головою, нахилах голови. 

Оцінка рухливості відбувається за п'ятибальною шкалою: "5" – руху не обмежена; 

«4» – рух в повному обсязі з незначним зусиллям, «3» – рух в повному обсязі з по-

мірним зусиллям, «2» – рух в обмеженому обсязі з вираженим зусиллям ; «1» – рух 

в заданому обсязі неможливо; 
- Самооцінка випробувачами функціонального стану за показниками психофізіологі-

чного комфорту за п'ятибальною шкалою: «5» – високий рівень комфорту (самопо-

чуття дуже гарне), «4» – самопочуття хороше, «3» – незначний дискомфорт, «2» – 

виражений дискомфорт; «1» – різкий дискомфорт (самопочуття дуже погане); 
- Самооцінка випробувачами працездатності в ЗІЗОД за п’ятибальною шкалою: "5" – 

працездатність висока; «4» – дещо знижена; «3» – помірно знижена; «2» – значно 

знижена; «1» – непрацездатний; 
- Функціональний стан людини і його можливість виконувати функціональні обов’язки 

за такими показниками: обмеження рухливості, частота серцевих скорочень, ар-

теріальний тиск, середня температура тіла, витривалість до статичного навантаження, 

час простої зорово-моторної реакції – оцінюються в тому випадку, коли випробувач 

відчув різкий дискомфорт (дуже погане самопочуття) або став непрацездатним. 

Приводяться результати полігонних випробувань за розробленою програмою протига-

зу-саморятівника «Фенікс-2», в яких приймали участь автори. А також аналізуються резуль-

тати застосування цієї методики до вибору фільтрувальних респіраторів для робітників гір-

ничо-видобувної промисловості.  
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Показано, що, наприклад, респіратор "Пульс-К" доцільно рекомендувати для горно-

робочих, а респіратор «Пульс-М» – для машиністів підземної установки. Проте, необхідно 

враховувати, що машиніст підземної установки крім спостереження за режимами роботи 

установки та забезпечення її обслуговування, згідно до своїх функціональних обов’язків за-

ймається також погруз кою вугілля, виборкою з вагонеток та конвеєрів породи та сторонніх 

предметів, підкатки та відкатки вагонеток тощо. Тобто, часто виконує і трудові операції, які є 

характерними для горноробочих. Виходячи з цього, доцільно рекомендувати придбання рес-

піраторів «Пульс-К». Крім того, обгрунтовується й узагальнений висновок, що респіратори з 

двома фільтруючими патронами доцільно застосовувати під час виконання важкої й інтенси-

вної фізичної роботи, а з одним – під час виконання робіт середньої ваги. 
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В доповіді відмічено, що планування робіт з охорони праці уявляє собою організаційно-

управлінський процес, який здійснюється з метою забезпечення безпечних умов праці праців-

ників на основі ефективного використання виділених на поліпшення умов та охорони праці 

коштів. Цей процес спирається з одного боку на реальний стан охорони праці на об’єкті, а з 

іншого – на нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП). Внаслідок останнього 

з’являється протиріччя між дуже великою кількістю вимог НПАОП, які між собою взаємо-

пов’язані, та можливостями інженера (служби) з охорони праці повністю охватити їх. 

Показано, що найбільш перспективним шляхом розв’язання цього протиріччя є засто-

сування сучасних інформаційних технологій. В доповіді розглядається концепція розробки 

інформаційного забезпечення діяльності інженера з ОП. Відмічено, що воно повинно забез-

печити не тільки контроль за відпрацюванням Річного плану з ОП, але й надати йому алго-

ритми дій та форми основних документів, яких необхідно дотримуватись у разі: 

- працевлаштування нових працівників; 

- прибуття нового устаткування; 

- отримання вказівок з боку керівництва об’єкту ... 

Показана доцільність об’єднання в інформаційній системі баз даних, які забезпечують 

планування заходів за наступними напрямками: 

- організаційним; 

- технічним; 

- санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів; 

- соціально-економічним. 
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Метою та пріоритетами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ сто-

літті передбачено розробку і запровадження освітніх інновацій, щоб забезпечити ефектив-

ність формування особистості, яка підготовлена до життя і праці у світі, що постійно зміню-

ється. Тому у сфері вищої освіти все більше постає необхідність пошуку оптимальних вирі-

шень сучасних освітніх завдань, ретельного аналізу нових або не повною мірою реалізованих 

відомих форм навчання. Застосування різних форм навчання дасть можливість студентам 

сформувати необхідний практичний досвід, щоб розраховувати на істотне підвищення ефек-

тивності майбутньої професійної діяльності [4, с. 26]. 

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навча-

льний процес вищих навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій і методів.  

Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, 

спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання 

та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов. Рушійною 

силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість 

Педагог вищої школи – це професія, яка має складний шлях свого становлення. І хоча 

вперше викладацька діяльність у вищих навчальних закладах з'явилась ще в першому сторіччі 

до нашої ери у Древній Греції, офіційне визнання кваліфікації «педагог вищої школи» та спе-

ціальна професійна підготовка фахівців відбувається тільки зараз, на початку двадцять першо-

го сторіччя. Це обумовлюється, з одного боку, закономірностями розвитку вітчизняної вищої 

школи: її вузькою когнітивною спрямованістю, централізованістю та ін.; з іншого боку, – акту-

алізацією потреби у педагогові, який є не тільки висококласним фахівцем у дисципліні, яку він 

викладає, у своїй науковій галузі, а який має високий рівень психолого-педагогічної компетен-

тності, викладацької майстерності. Бо саме такий педагог здатен бути рушійною силою впро-

вадження гуманістичного, особистісно – зорієнтованого підходу у вищій школі. 

Аналіз психологічної сутності педагогічної діяльності дає можливість сформулювати 

таке її визначення: професійно-педагогічна діяльність − це діяльність викладача, учителя, зміс-

том якої є керівництво діяльністю учнів, студентів у навчально-виховному процесі. Головна 

мета педагогічної діяльності − розвиток особистості молодої людини, дитини. 

Визначені особливості педагогічної діяльності дають підстави розглядати її як своєрідну мету-

діяльність, тобто як таку, що надбудовується над діяльністю студента. Йдеться про особливу позицію 

викладача в системі взаємодії зі студентами, її сутність полягає в тому, щоб організувати й контролю-

вати діяльність студента, який виступає як об’єкт власної навчально-пізнавальної діяльності. 

Сучасний етап розвитку людської цивілізації посилює вимоги до наукової компетент-

ності фахівця з вищою освітою. Він повинен уміти творчо мислити, самостійно поповнювати 

свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації 

Творчий викладач має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяль-

ності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик 

навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-

виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої 

діяльності – інноваційний потенціал педагога. 

Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик 

особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність 

внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність (Д. Мазоха, Н. Опанасенко). 
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Наявність інноваційного потенціалу педагога, на думку науковців, визначають насту-

пні чинники: 

- творча здатність генерувати нові ідеї; 

- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різно-

бічність інтересів; 

- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, 

концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення. 
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Сучасні тенденції свідчать про неухильний рух світової спільноти у напрямку ство-
рення інформаційного суспільства. У сфері освіти такому руху відповідає все ширше впро-
вадження комп’ютерної техніки в навчальний процес; розвиток і використання технологій, 
пов’язаних із глобальною мережею; впровадження елементів дистанційної освіти тощо. Зна-
чною мірою ці складові визначають необхідність створення автоматизованих систем навчан-
ня і контролю знань (АСНКЗ) і залежать від їх ефективного функціонування [1] . 

Тому задачею, яка б дозволила об’єктивізувати процеси навчання фахівців оперативно-
рятувальної служби та інших служб, які функціонують у критичних умовах, є розробка автома-
тизованих систем контролю рівня підготовки. Для розв’язання цієї задачі необхідно визначити: 

− принципи, які повинні бути враховані і на яких базуватимуться такі системи; 
− структуру, яка лежатиме в основі їх побудови; 
− технологію проведення автоматизованого контролю рівня підготовки. 
Зокрема, зазначимо, що підготовка фахівців, які діють у критичних умовах, повинна 

передбачати повне викладення та контроль навчального матеріалу. Останнє передбачає ство-
рення інформаційної бази, що міститиме множину питань, які повністю відображують на-
вчальний матеріал, а також питання та за необхідності відповіді на них. Зауважимо, що пос-
лідовність питань, які задають працівнику, не повинна містити надлишковості, а також в ній 
не може бути й інформаційної недостатності.  

На відміну від інших систем контролю знань та експертних систем ефективна автома-
тизована система базується на принципі багатофакторної оптимізації, оскільки поряд із рів-
нем знань передбачається визначення швидкості реакції працівника, а також його здатності 
приймати такі рішення, які сумарно дозволяють мінімізувати негативні наслідки критичних 
ситуацій. Передбачено, що інколи оцінка рівня підготовки може бути позитивною, навіть у 
випадку неправильної відповіді, але зробленої у прийнятний час. Звичайно, що наслідки від 
прийняття обраного рішення не повинні бути максимально негативними. Таким чином, має-
мо комплекс оптимізаційних задач: 

1 2max, min, min, min, max,P N N T E      

за умови, що 1 2{ , ,..., } {1,2,..., }: , 1, ,
k km i ii i i n T t k m     
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де P − критерій повноти інформаційної бази (включає в себе і повноту множини питань, які зада-

ють одному працівнику), 1N − критерій інформаційної надлишковості, 2N − критерій інформацій-

ної недостатності, T − загальний час контролю рівня підготовки, ki − питання, відповідь на які по-

винна бути одержаною за вказаний час, E − інтегральна оцінка рівня підготовки спеціаліста.  
Кожен із вказаних критеріїв підлягає формалізації. Процедура розрахунку значення 

кожного з них не є тривіальною. Визначення інтегральної оцінки є складною аналітичною 
процедурою, оскільки передбачає побудову логічної схеми, в якій відображено порядок пи-
тань, що задаються, та процедури визначення рівня підготовки, який є зваженою сумою пев-
ним чином нормованих показників, що відображують оцінки кожної з відповідей.  

Врахування психологічних і фізіологічних особливостей курсантів як суб’єктів навчання 
та виховання є визначальними у раціонально організованому навчальному процесі, окрім цілей 
навчання. Правильне врахування психофізіологічних закономірностей навчально-пізнавальної 
діяльності є основою сформованої на базі багатовікового досвіду системи методів, засобів, орга-
нізаційних форм, прийомів навчання та виховання. Інформаційні технології в системах навчання 
(ІТН) [2] можуть бути ефективними і не шкодити фізичному та психічному здоров’ю курсантів 
тільки тоді, коли вони органічно вписуватимуться у традиційну систему навчання. 

Основною і необхідною складовою ІТН є педагогічні програмні засоби (ППЗ) або 
програмні засоби навчально-виховного призначення (ПЗНП). До комп’ютерно-орієнтованих 
засобів навчання можна віднести не тільки власне програмні засоби різноманітного призна-
чення, а й інші засоби навчання, застосування яких поєднується з використанням обчислю-
вальної техніки, зокрема і навчальні посібники. 

Досвід застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефе-
ктивнішою формою використання ППЗ у навчальному процесі є їх включення до складу про-
грамно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із су-
проводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для викладача. Перехід до нових 
комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробки, апробації та 
впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традицій-
ними – складна як педагогічна, так і технічна задача і потребує вирішення цілого комплексу 
психолого-педагогічних організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем. 
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З розвитком мережі Інтернет з’явилась велика кількість соціальних мереж, які покли-
кані зближувати людей на відстані через глобальну мережу, забезпечувати їх можливістю 
спілкування, обмін світлинами, відео-файлами та документами тощо. Найпоширенішими на 
сьогоднішні є такі соціальні мережі, як Facebook, Вконтакте, Однокласники, Instagram, 
Google+ та інші. Зазвичай користувач, викладаючи в мережу фотографії чи обмінюючись по-
відомленнями, не задумується над тим, як цим всім може скористатись зловмисник. 
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За фотографією з будь-якої соціальної мережі можна ідентифікувати будь-яку люди-
ну, яку ви зустріли на вулиці. Більше цього, про нього можна отримати всю інформацію, 
опубліковану в мережі Інтернет, що довели автори дослідження «Faces of Facebook: Privacy 
in the Age of Augmented Reality» [1]. 

У соціальній мережі Facebook вже виникали проблеми через технології розпізнавання 
осіб на фотографіях, яка дала змогу автоматично відзначати користувачів в альбомах друзів. Ко-
ли найбільша світова соцмережа почала впроваджувати функцію Tag Suggestions, навколо неї 
спалахнули бурхливі дебати. Деякі користувачі та правозахисники сприйняли використання цієї 
технології як спробу вторгнення в особистий простір і порушення права на недоторканність 
приватного життя. Тоді можливістю випадкового «відзначення» будь-якої людини, що потрапи-
ла в кадр, настільки розбурхала громадськість, що розглядом цього питання зайнялася Євроко-
місія. Але тепер спливла куди більш серйозна тема для роздумів: будь-яка людина, що має про-
філь у Facebook, фактично знаходиться в базі даних, якою може скористатися хто завгодно. Ко-
ристувач соціальної мережі може бути ідентифікований прямо на вулиці – достатньо сфотогра-
фувати його камерою смартфона і скористатися спеціальною програмою розпізнавання. Про це 
на конференції з комп'ютерної безпеки Black Hat у Лас-Вегасі розповіли творці додатка 
«Augmented reality» для мобільних пристроїв з Університету Карнегі-Меллона [2, 3]. 

Дослідники Алессандро Аквісті, Ральф Гросс і Фред Стутзман зібрали базу з 25 тисяч 
фотографій студентів-користувачів Facebook, а потім запропонували охочим «заглянути в 
веб-камеру», розташовану в одному з університетських кампусів. Внаслідок цього були упіз-
нані особи 31% студентів. На аналіз фотографій у програми в середньому йшло близько 
трьох секунд. Після цього був проведений ще один експеримент, в ході якого 278 тисяч фо-
тографій з Facebook порівнювалися з 6 тис. фотографій анонімних користувачів сайтів зна-
йомств. У підсумку був пізнаний кожен десятий. На думку авторів дослідження, буквально 
через кілька років програми візуального пошуку можуть стати настільки ж часто використо-
вуваними, як сьогоднішні текстові пошукові системи [1]. 

Дослідження піднімає важливі питання про конфіденційність приватного життя. Тільки уя-
віть: хтось може використовувати просту комбінацію з програмного забезпечення та апаратних 
засобів, щоб ідентифікувати людину, коли та просто проходить по вулиці або заглядає у вікно ма-
газину. Загальнодоступні дані в соцмережах, дешеві хмарні обчислення, системи аналізу даних і 
технології розпізнавання осіб наближають нас до світу, де кожен охочий може запустити програ-
му, і з однієї частини приватної інформації – скажімо, фотографії особи, – отримати всілякі додат-
кові відомості. Це може стати «великим подарунком» для шахраїв та інших зловмисників, оскіль-
ки, проаналізувавши світлини особи, можна зробити висновок про її фінансовий стан, про те, де 
вона буває, чим займається, з ким спілкується. Це «жахлива загроза для приватного життя», як за-
явив професор в області інформаційних технологій та державної політики Алессандро Аквісті. 
Широке поширення технологій, що дають змогу за фотографією знаходити реальні імена та інфо-
рмацію у величезних базах соціальних мереж підірве саме поняття анонімності. З іншого боку, по-
дібні технології дуже знадобляться правоохоронним органам для впізнання і піймання злочинців. 
Джерелом даних про користувача не обов'язково повинен бути Facebook – точно так само можна 
скористатися відкритими даними з будь-якої соцмережі, будь то LinkedIn, Google+ або «Однокла-
сники». Дослідники зупинилися саме на Facebook тому, що сьогодні це найбільша соцмережа в 
світі. Поки технологія недосконала, визнають автори дослідження. Для того, щоб програма розпі-
знала людину, її потрібно сфотографувати певним чином, в фас, а не під кутом. Але з подальшим 
розвитком технології розпізнавання облич це можна буде зробити маючи будь-яке фото особи. 
Тому розміщаючи світлини, відео та іншу інформацію в соціальних мережах зверніть увагу на її 
вміст і майте на увазі що доступитись до неї може кожен охочий. 
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Computer game addiction generally refers to an excessive, unhealthy amount of playing 
computer games. Rather than engaging in the real world, an addicted user devotes the majority of 
his or her time to gaming. The addicted gamer often isolates him/herself from others, ignores more 
important responsibilities, and is often obsessed with obtaining higher status and ranking and 
achievements in his or her favourite computer game. 

There is no official diagnosis of computer game addiction, so there is obviously no universally 
agreed upon list of symptoms. Psychologists and other mental health professionals initially adapted the diag-
nostic criteria for gambling addiction and used this as a rough assessment tool for computer game addiction. 
This classification approach is rarely used today and for better or for worse, it is essentially up to the individ-
ual researcher or clinician to define the symptoms of computer addiction. Still, there are some signs and be-
haviours that are almost always included in definitions of computer addictions. They are as follows: 

- significant interference with school/university, work, or relationships; 
- often avoiding other commitments in order to keep playing; 
- frequently turning down social invitations in favor of gaming; 
- using most or all of one’s free time for gaming; 
- regularly playing late into the night and which results in poor sleep habits; 
- loss of interest in previously enjoyed activities; 
- regular gaming “binges” of 8 hours or more nonstop. 
Although virtually anyone who plays computer games could become addicted, certain 

groups appear to be more likely to develop unhealthy levels of play. These groups include: 
- males; 
- children and teenagers; 
- people with other psychological difficulties (e.g., depression, low self-esteem, anxiety); 
- individuals with long periods of unstructured time (e.g., a teen who is not involved in 

other activities outside of school or university); 
- persons with higher levels of neurotocism; 
- children who are more impulsive and have weaker social skills. 
Some types of computer games are clearly more addictive than others. For example, most 

research suggests that MMOs (like World of Warcraft) and FPS games (like Call of Duty) are more 
addictive than racing games and platformers. In brief though, the most additive video games usually 
employ many well-established psychological principles to encourage longer and longer periods of 
play. For example, the most addictive computer games 

- are based on a leveling system that requires only minimal effort to “level-up” in the early stages 
which slowly evolves into very long gaming sessions to reach the next stage as the game progresses; 

- are open-ended with no clearly defined end; 
- require cooperation with other human players to advance in the game which creates 

a sense of obligation and dedication to one’s teammates which translates into more and 
more time strengthening characters and improving skills; 

- are based on variable-ratio schedules of reinforcement that encourages long periods of 
gaming even in the absence of rewards. 

The negative consequences of excessive gaming are often divided into five main categories such 
as social, academic / career, financial, family, health and emotional / psychological consequences. 

But most people can and do play in moderation. They play games for casual entertainment, as a way to 
relax, and to socialize with friends. However, there are those who are far more likely to become addicted to 
computer games. For these people, certain games (very often MMOs) appear to present a high risk for addic-
tion and may need to be avoided (adults) or banned (children) in order to prevent unhealthy gaming habits. 
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TOR (скoр. вiд aнгл. The Onion Router ) – вiльнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння для рeaлiзaцiї 
другoгo пoкoлiння тaк звaнoї "цибулeвoї мaршрутизaцiї". Цe систeмa, щo дoзвoляє 
встaнoвлювaти aнoнiмнe мeрeжeвe з'єднaння, зaхищeнe вiд прoслухoвувaння. Рoзглядaється 
як aнoнiмнa мeрeжa, щo нaдaє пeрeдaчу дaних в зaшифрoвaнoму виглядi. Нaписaнa 
пeрeвaжнo нa мoвaх прoгрaмувaння Сi, C + + i Python. Стaнoм нa сeрпeнь 2012 мaє 300 000 
рядкiв прoгрaмнoгo кoду [1]. 

TOR нaцiлeний нa прихoвувaння oсoбистoстi свoїх кoристувaчiв i їхньoї aктивнoстi в 
мeрeжi вiд aнaлiзу трaфiку тa спoстeрeжeння зa мeрeжeю шляхoм вiдoкрeмлeння iдeнтифiкaцiї тa 
мaршрутизaцiї. Цe рeaлiзaцiя цибулeвoї мaршрутизaцiї, якa шифрує i дoвiльнo нaпрaвляє 
кoмунiкaцiї чeрeз мeрeжу вузлiв, щo дoбрoвiльнo їх пiдтримують в рiзних чaстинaх свiту. Цi 
мaршрутизaтoри зaстoсoвують шифрувaння в бaгaтoшaрoвoму виглядi (звiдси мeтaфoрa прo 
цибулю), щoб зaбeзпeчити дoскoнaлу пряму сeкрeтнiсть мiж вузлaми, oтжe нaдaючи 
кoристувaчaм aнoнiмнiсть щoдo знaхoджeння в мeрeжi. Ця aнoнiмнiсть рoзширюється дo 
рoзмiщeння мaтeрiaлiв, якi iнaкшe мoгли б бути зaбoрoнeнi в зв'язку цeнзурoю, чeрeз aнoнiмнi 
прихoвaнi сeрвiси TOR [2]. Тaкoж, утримуючи дeякi з вхiдних вузлiв (bridge relays) 
зaсeкрeчeними, кoристувaчi мoжуть ухилятись вiд iнтeрнeт-цeнзури, якa пoклaдaється нa 
блoкувaння публiчних вузлiв мeрeжi TOR.[3] Чeрeз тe, щo IP-aдрeсa вiдпрaвникa i oтримувaчa нe 
є oднoчaснo у виглядi вiдкритoгo тeксту нa будь-яких вузлaх шляху, крiм вихoду, жoднa з чaстин 
iнфoрмaцiї нe є вiдкритим тeкстoм, oтжe нe мoжливo нa будь-якiй тoчцi кoмунiкaцiйнoгo кaнaлу 
iдeнтифiкувaти oбидвa кiнцi. Oтримувaчу здaється, щo oстaннiй TOR-вузoл (вихiдний) є 
iнiцiaтoрoм пeрeдaчi дaних, a нe прoстo вiдпрaвникoм. 

Прoeкт TOR нa 60% фiнaнсується урядoм СШA – цe випливaє зi звiту зa 2012 р., 
oпублiкoвaнoгo нa oфiцiйнoму сaйтi прoeкту. Зaгaльний oбсяг фiнaнсувaння зa минулий рiк 
склaв близькo $ 2 млн, з них 40% були нaдaнi Мiнiстeрствoм oбoрoни СШA, a iншi 20% - 
Дeржaвним дeпaртaмeнтoм СШA тa Нaцioнaльним нaукoвим фoндoм при урядi СШA. 

Крiм зaзнaчeних вищe oргaнiзaцiй, в якoстi пaртнeрiв прoeкту TOR в дoкумeнтaх 
зaявлeнi Knight Foundation, The Broadcasting Board of Governors, SRI International i Швeдськe 
aгeнтствo мiжнaрoднoгo рoзвитку. 

Прoти TOR мoжуть бути викoристaнi aтaки пeрeтину, тaймiнг-aтaки, a тaкoж "мeтoд 
грубoї сили". 

Aтaкa пeрeтину бaзується нa дaних прo мoмeнти i тривaлoстi сeaнсiв зв'язку вузлiв мeрeжi. 
Для успiшнoстi тaкoї aтaки нeoбхiднa мoжливiсть aнaлiзу трaфiку в глoбaльних мaсштaбaх. 

Тaймiнг-aтaкa пoлягaє в пoшуку й aнaлiзi пoвтoрювaних пaтeрнiв (типoвих 
хaрaктeристик) в чaстoтi вiдпрaвки дaних. Мeтoди зaхисту вiд тaймiнг-aтaки включaють 
внeсeння змiнних зaтримoк в хaрaктeр iнфoрмaцiйнoгo oбмiну, пeрeмiшувaння i oб'єднaння 
пoвiдoмлeнь, a тaкoж пeрeсилaння їх блoкaми фiксoвaнoгo рoзмiру. 

Aтaкoю "brute force" в дaнoму випaдку нaзивaють дiї мoгутньoї трeтьoї стoрoни 
здaтнoї прoслухoвувaти мeрeжeвий трaфiк в глoбaльних мaсштaбaх, спрямoвaнi нa 
встaнoвлeння вiдпoвiднoстi мiж пaкeтoм i йoгo вiдпрaвникoм. Хтoсь з нaстiльки ширoкими 
мoжливoстями мoжe нaвoднити мeрeжу вeличeзним oбсягoм дaних i вивчити кoрeляцiю 
вхiднoгo i вихiднoгo трaфiку мeрeжi. 
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Згідно із статистичними даними Міжнародної організації праці щорічно у світі прото-
колюється в середньому 125 млн. нещасних випадків на виробництві (у т.ч. 10 млн. – з тяж-
кими наслідками та 220 тис. – із смертельними) [1]. Згідно з даними Держгірпромнагляду 
України [2], в нашій державі щоденно на виробництві травмується в середньому 150 осіб (у 
т.ч. 20  – з тяжкими наслідками та 3 – із смертельними).  

Очевидно, що проблема створення безпечних та здорових умов праці постійно зали-
шається актуальною. З огляду на те, що причиною понад 80% усіх нещасних випадків є не-
безпечні дії людей [3], необхідно вживати заходів спрямованих на зміну поведінки працюю-
чих та їх відношення до питань безпеки праці. Сприяти вирішенню даної проблеми може 
якісне навчання з питань охорони праці (ОП).  

Освіта в області охорони праці повинна відповідати таким вимогам:  
- бути безперервною та випереджаючою;  
- охоплювати усі освітні рівні;  
- мати спадковість і узгодженість освітніх програм різних рівнів;  
- бути інтегрованою; 
- базуватись на практико-орієнтованих методах та науковій основі. 
Традиційні методи навчання (включаючи усі види інструктажів) та перевірки знань з 

питань ОП у більшості осіб асоціюються з нудною справою [3]. Для підвищення ефективнос-
ті проведення навчань з питань охорони праці та рівня зацікавленості до них їх слід органі-
зовувати з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). До най-
більш придатних для цього засобів ІКТ на сьогодні можна віднести: 

- навчаючі – електронні підручники, мультимедійні презентації та комп’ютерні на-
вчаючі програми тощо; 

- інформаційно-пошукові та довідкові – відкриті системи доступу до  законодавчої 
бази, довідково-нормативної літератури, періодичних видань з ОП, електронних 
каталогів засобів індивідуального захисту, спецодягу тощо і ін. 

- тренажери-імітатори – віртуальні моделювальні системи, призначені для відпра-
цювання різного типу професійних вмінь та навичок; 

- демонстраційні – відеоролики, флеш-анімації, 3D макети;  
- навчально-ігрові – постановочні відеоролики, флеш-ігри тощо. 
До переваг комп'ютерних технологій навчання в області охорони праці можна зарахувати : 
- мінімальні витрати державних коштів на їх створення та впровадження; 
- можливість індивідуалізації навчання (кожен може навчатися в зручному для себе 

режимі, зважаючи на свій початковий рівень знань, темперамент та здібності); 
- яскраві і захоплюючі мультимедійні системи та віртуальні тренажери викликають 

інтерес у працівників до процесу навчання з охорони праці;  
- ефективне засвоєння необхідної інформації (інформація отримана від комп'ютера у ви-

гляді зображення, відео тощо, сприймається на 80 % краще ніж просто прочитана чи 
прослухана). 
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Актуальність захисту інформації в останні роки постійно зростає і причиною цьому є 
висока інформатизація суспільства у всіх сферах його діяльності. Насамперед такий процес 
спричинений стрімким розвитком технічної бази обробки великої кількості інформації. Саме 
тому потрібно забезпечити належний захист основних властивостей інформації: однозначно-
сті, зрозумілості, актуальності, достовірності та повноти. 

Захист інформації в сфері ІТ відбувається за допомогою підвищення рівня безпеки інфор-
маційних ресурсів, на яких розміщена сама інформація. Для нормального функціонування таких 
ресурсів використовуються операційні системи (ОС). В умовах жорсткого бізнесу частим явищем 
є бажання зекономити, саме тому на виробництві використовують застарілі комп’ютери з такими 
ж операційними системами. Безумовно найпопулярнішою ОС, що встановлена на обладнання де-
сятирічної давності є Windows XP. Це продукт компанії Microsoft випущений у 2001 році [1]. Че-
рез високу популярність системи на неї звернули увагу люди «не байдужі до чужого». 

Для отримання доступу з одного комп’ютера до іншого через всесвітню мережу Інтернет 
можна використати вразливості ОС комп’ютера-жертви. Насамперед потрібно дізнатись адресу 
цього комп’ютера. Такою є IP-адреса (точніше IPv4 – спеціальний протокол адресації в мережі), 
що надається кожному користувачеві Інтернет-провайдером. Наступним кроком є сканування 
цілі на предмет дірок в системі безпеки ОС. Зазвичай користуються сканерами вразливостей, які 
можна завантажити з мережі абсолютно безкоштовно. Такі сканери з можуть багато розказати 
про жертву: фізичну адресу комп’ютера (IPv6), встановлену ОС, мову за замовчуванням, показа-
ти відкриті порти, через які можна отримати повний доступ до комп’ютера [2].  

Для використання виявлених вразливостей застосовують експлойти – блок програм, роз-
роблених для пентестінгу (наприклад підпрограми Metasploit Framework, створені компанією 
Rapid7 у 2003 році). Програма Metasloit зроблена таким чином, щоб мати можливість завантажу-
вати «свіжі» експлойти, розроблені «третіми» особами. Тобто її база безперервно зростає. Спи-
сок вразливостей та експлойти можна знайти у вільному доступі на просторах Інтернету [3].  

Після того, як вразливість виявлена та знайдено всі відповідні експлойти, зловмисни-
ки обирають яким саме чином відбуватиметься процес перевищення повноважень, тобто век-
тор злому, що залежить від переслідуваних цілей. В межах програми Metasploit Framework 
такий вектор називається «начинкою» і кількість їх щороку зростає [4].  

Використання всіх цих засобів, поряд з певною халатністю з боку користувачів та керівників 
фірми, дає суттєві шанси на успіх зловмисників проникнути в систему. І мова йде не виключно про 
Windows XP – при неналежну ставленні до власної безпеки, заразити комп’ютер шкідливим кодом 
(вірусом) можна навіть перейшовши за зараженим посиланням. У кращому випадку такий код може 
і буде активно використовувати апаратні ресурси, що негативно відобразиться на загальній швидко-
дії системи. В гіршому – надання зловмиснику повного доступу до системи в фоновому режимі. 

Найкращим захистом від ситуацій такого роду є належне ставлення до власної безпеки. По 
перше, це використання антивірусу. Розробники такого програмного забезпечення пропонують 
користувачам захист не лише персональних даних (захист файлової системи), але й послуги веб-
екрану чи екрану пошти. Також, при підключенні до Інтернету, база антивіруса автоматично оно-
влюється для актуальної протидії усім відомим наразі вірусам. Ключовою особливістю на ринку є 
безплатність деяких антивірусів практично без втрати функціоналу самої програми. 

Не менш важливим є ввімкнення міжмережевого екрану (брандмауера), що розробле-
ний спеціально для відслідковування інтернет-трафіка, його аналізу і на підставі цих свід-
чень вирішенні низки питань стосовно безпечності отриманих даних. Брандмауер автомати-
чно закриває порти, що не використовуються в даний момент, що значно обмежує вразливо-
сті системи. Варто сказати, що Windows за замовчуванням має власний брандмауер, проте 
при потребі мережевий екран можна завантажити та інсталювати окремо. 

Виконання запропонованих дій дозволяють суттєво обмежать можливості зловмисни-
ків та забезпечують адекватний захист ОС та інформації. 
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Спілкування – не від’ємна частина людського життя. Сучасні технології значно покращу-

ють якість спілкування людей на відстані та створюють всі умови для комфортного спілкування та 

обміну різноманітними даними. Найпоширенішим засобом спілкування на сьогоднішній день яв-

ляється мобільний телефонний зв'язок та Інтернет, але перевага надається спілкуванню по телефо-

ну, з допомогою мобільного телефону ми можемо в будь-який момент передати важливу та термі-

нову інформацію, а Інтернет, здебільшого, ми використовуємо для пошуку необхідної для нас ін-

формації, розваг, спілкування в соціальних мережах. Телефонний зв'язок, не являється надійним 

передавачем інформації, тому що  прослухати розмову абонентів для зловмисника не складе труд-

ності, оскільки в Україні використовується алгоритм шифрування GSM А 5/2, який не виділяється 

високою криптостійкістю і є простим для розшифрування на будь якому комп’ютері, а все необ-

хідне програмне і апаратне забезпечення продається в Інтернеті [1]. 

Для забезпечення достатнього рівня безпеки необхідно використовувати додаткові засоби 

захисту, такі як скремблери і криптосмартфони. Принцип дії скремблерів полягає в здійсненні пе-

реміщень відрізків мовного сигналу в часовій області певним алгоритмом на стороні передавача і 

зворотне відновлення сигналу на стороні приймача. Даний метод захисту має ряд недоліків, таких 

як: низький рівень захисту інформації порівняно з криптосмартфонами, затримка в часі сигналу до 

100мс., незручність у використанні через наявність додаткового пристрою і можливість застосу-

вання лише через гарнітуру. Криптосмартфони виконують шифрування інформації за допомогою 

спеціального крипто чіпу, що реалізує певний криптографічний алгоритм, переважно з відкритим 

ключем довжиною порядку 256 біт. Дане обладнання забезпечуює значно вищий рівень захисту 

інформації, проте має значно вищу ціну в порядку 2000-2500 [2]. Також відомо, що секретні служ-

би Америки мають технічне забезпечення яке обходить захист будь якого криптосмартфону. 

Серед наявних на сьогоднішній день додаткових засобів захисту немає оптимального варі-

анту з точки зору поєднання доступної вартості, зручності використання і достатнього рівня на-

дійності. Тому задача по вдосконаленню захисту інформації абонента мобільної мережі залиша-

ється актуальною. В основі системи захисту повинен лежати стійкий криптографічний алгоритм, 

та відповідне доступне програмне та технічне забезпечення, також одною із умов має являтися 

особисте користувацьке налаштування даної системи, що реалізує підвищений захист від зламу. 

Система повинна мати програмну реалізацію і підтримуватись широким модельним рядом мобі-

льних пристроїв, що дозволить широко використовувати дану технологію, на підприємствах та 

службах різного рівня важливості. 
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Цінність інформації може визначатися не тільки кількістю праці витраченої на її 
створення, але й кількістю прибутку, отриманого від її можливої реалізації. Проблема 
захисту інформації полягає в надійному забезпеченні її збереження і встановлення статусу 
використовування. Це є однією з найважливіших проблем сучасності. 

Причини втрати і пошкодження інформації у системах передачі даних можуть бути 
різними. Найчастіше це зараження вірусами. Сьогодні нікого не здивуєш існуванням 
комп'ютерних вірусів. Якщо звернутися до історії, то можна побачити, що один з перших 
створених вірусів, який розповсюджувався по глобальній мережі, був створений в 1988 році. 
Його написав аспірант факультету інформатики Корнелльського університету Роберт 
Моррисан. У перебігу декількох годин 2 листопада 1988 року були заражені більше 6000 
комп'ютерів [2]. Подібні програми створюються і зараз. І для розповсюдження, також 
використовують проломи в системах захисту серверів. Окрім програм, які займаються 
псуванням, знищенням даних, псуванням апаратного забезпечення, уповільненням роботи 
комп'ютера, існують віруси, які стараються нічим не видати своєї присутності, а потихеньку 
збирають інформацію. Наприклад, паролі ведуть контроль за натисненням клавіш 
користувача, а потім передають знайдену інформацію на заздалегідь певну адресу, або 
здійснюють які-небудь певні дії. Ці віруси відносяться до так званих “троянських коней”. 
Основним засобом захисту від вірусів можна вважати використання антивірусів, однак 
краще якщо це будуть дві незалежні програми, наприклад Dr.Web, AVP.  

На сьогоднішній день найменш контрольована область – це інформація, що 
надсилається за допомогою електронної пошти. Цим активно користуються інсайдери і 
несумлінні працівники, і левова частка конфіденційної або небажаної інформації витікає 
саме через Інтернет, за допомогою повідомлень електронної пошти. Наприклад, такі 
системи, як E-NIGMA, Secure, Altell використовують в своїх програмах методи 
розмежування прав доступу до повідомлень електронної пошти, за допомогою яких 
дотримується інформаційна безпека підприємства. Контроль за якістю роботи співробітників 
є важливим процесом в організації роботи цілого підприємства. Однією з складових цього 
контролю є моніторинг листування співробітників [1]. Використовуючи одну з програм 
приведених вище систем, можна легко відстежувати листування кожного із співробітників, 
оскільки вона перехоплює всю пошту на рівні протоколу. Також, одним з поширених спосіб 
розкрадання інформації є радіовипромінювання монітора. Це стає можливим у зв'язку з його 
паразитним випромінюванням, прийом якого можливий до 50 м. Основним захистом можна 
вважати екранування приміщення, металевий корпус комп’ютерного обладнання, а також 
використання пристроїв, які маскують побічне електромагнітне випромінювання, наприклад, 
генератор радіошуму ГШ-1000, який зашумлює діапазон частот від 0,1 до 1000 Мгц.  

Сьогодні існують пристрої, здатні розкодувати факс-модемну передачу, із запису її на 
магнітофон, або безпосередньо з телефонної лінії. Заборонити це не можливо, оскільки 
підключитися до телефонної лінії можна на будь-якій ділянці проходження телефонного 
з'єднання. Єдиний захист – це не передавати за допомогою подібного устаткування 
конфіденційних відомостей. Забезпечення інформаційної безпеки традиційно розглядається 
як сукупність оборонних заходів. Характерними прикладами оборонних заходів, 
використовуваних для захисту комунікаційних мереж, є міжмережеві екрани, шифрування і 
системи виявлення вторгнень (Intrusion Detection Systems, IDS) [3]. Стратегія будується на 
класичній парадигмі забезпечення безпеки "захищай, виявляй, виправляй". При такому 
підході виникає проблема, пов'язана з тим, що ініціатива належить атакуючому, який завжди 
виявляється на крок попереду. За останні декілька років стає все більш очевидним, що 
традиційні прийоми мережевого захисту ефективні лише в певних межах. Відповідно 
необхідні нові методи посилення захисту мереж.  
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Рис. 1. Стартове вікно системи СЗІ 
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Стрімка інформатизація суспільства вимагає забезпечення захисту програмного забезпечен-

ня (ПЗ). Одним з видів ПЗ, що дає змогу визначити рейтинг персоналу кафедр є база даних. Захист 

баз даних є надзвичайно актуальним питанням, оскільки під цим розуміється захист самих даних та 

їх належне використання на робочих станціях мережі, а також захист будь-якої додаткової інформа-

ції, яка може буди отримана з цих даних або отримана шляхом перехресних посилань [3]. 

Серед способів захисту баз даних можна виді-

лити декілька категорій. До першої категорії відно-

ситься захист баз даних з використанням паролів, до 

другої – способи, що пов’язані з модифікацією вихід-

ного файлу, зміна версії бази даних, до третьої – шиф-

рування значень таблиць [1], а також нові шляхи під-

писування та розповсюдження файлів, створених у 

форматі Office Access [2]. 

Програмне забезпечення для визначення 

рейтингу працівників Львівського державного уні-

верситету безпеки життєдіяльності розроблене в 

середовищі MS Access та призначене для обробки 

результатів оцінювання роботи конкретного науко-

во-педагогічного працівника кафедри, всіх науково-

педагогічних працівників кафедри, факультету, ін-

ституту та університету загалом. Стартове вікно 

системи зображено на рис. 1. 

Концепція захисту розробленого ПЗ базується на таких основних способах: 

 парольний захист бази даних при відкритті системи; 

 використання індивідуальних паролей для кожного підрозділу при відкритті форм 

та кінцевих звітів; 

 використання вбудованої мови програмування Visual Basic for Applications (VBA) 

для організації захисту вмісту бази даних. 

Установка пароля на відкриття бази даних є простим способом захисту. Після того, як 

пароль встановлений, при кожному відкритті бази даних з'являтиметься діалогове вікно, в 

якому потрібно ввести пароль. Відкрити базу даних і дістати доступ до її ресурсів можуть 

отримати тільки ті користувачі, які введуть правильний пароль. 
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Для того, щоб встановити паролі на кнопки, які відкривають конкретну форму чи ви-

водять на екран загальний рейтинг, було застосовано програмний код VBA. Було використа-

но такий код програми: 

Private Sub Кнопка11_Click() B = InputBox("Введіть пароль для входу") If B = "***" 

Then DoCmd.OpenForm "UPITT" DoCmd.Close acForm, "index" Else MsgBox "Неправильний 

пароль. Спробуйте ще" Exit Sub End If End Sub 

Наведений фрагмент програми змушує користувача ввести необхідний пароль, який 

програма перевіряє та при успішному результаті надає доступ користувачу до певних ресурсів. 

Для того, щоб приховати від користувача всі наявні таблиці, запити бази даних та 

структуру коду VBA, було необхідно використати код VBA із запуском функції hidde_on, яка 

приховує всі компоненти бази даних а також в налаштуванні всіх форм включити можли-

вість автоматичного їх відкривання при запуску бази даних. Також необхідно заборонити 

можливість використання контекстного меню з можливість запуску режиму конструктора. 

Наведені вище способи захисту надають доступ користувачу тільки до конкретних 

компонентів системи, приховавши від нього як можливість перегляду та редагування інфор-

мації, так і можливість змінювати глобальні налаштування представленої бази даних. 
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Трафік в маршрутизаторах, особливо маршрутизаторах магістральних мереж, є дуже 

великим і змінюється безперервно, в той час як аномальний трафік є маленьким, в порівнянні 

з нормальним трафіком і змінами нормального трафіку. Основна мета  виявлення аномалії 

полягає в тому, щоб виявити відносно маленький трафік аномалії у відносно великому фоно-

вому трафіку. Тому, швидке і точне виявлення аномалій трафіку є однією з умов забезпечен-

ня безпеки ефективної роботи мережі. 

Методи виявлення аномалій поділяються на дві категорії: виявлення на основі сигна-

тур й виявлення на основі статистики. Сигнатурний метод  виявляє аномалію по відомих 

ознаках – «сигнатурах». Його недоліком є властивість виявляти відомі заздалегідь типи ано-

малій. Тому даний метод не може бути застосований для ідентифікації невідомих аномалій. 

Статистичні методи виявлення аномалій трафіку використовують підхід, який визна-

чає "нормальну" мережеву активність і виділяє все, що виходить за межі норми як аномаль-

ність. Для кожного параметра функціонування системи будується інтервал допустимих зна-

чень з використанням деякого відомого закону розподілу. Далі, у режимі виявлення, система 

оцінює відхилення спостережуваних значень від значень, отриманих під час навчання. Якщо 

відхилення перевищують деякі задані значення, то фіксується факт аномалії (атаки). Для ста-



„Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності” 221 

тистичного аналізу відбуваються неправильні спрацьовування при використанні в локальних 

мережах, де поведінка об'єктів не має гладкого, усередненого характеру. Перевагою цього 

підходу є відсутність потреби в попередніх знаннях про властивості аномалій і тому він мо-

же бути ефективний при невідомих аномаліях. 

Одним з статистичних методів виявлення аномалій трафіку є метод, що ґрунтується 

на вейвлет-аналізі. Цей метод проводить кореляційний аналіз IP-адрес для вихідного трафіку 

маршрутизатора. Вейвлет-аналіз є одним із сучасних інструментів моделювання нестаціона-

рних та довгострокових залежностей і рядів даних. Він використовує дискретне вейвлет-

перетворення (ДВП) для аналізу трафіку та може виявляти масштабні властивості одночасно 

часової та частотної динаміки на відміну від перетворення Фур'є. 

ДВП в даному методі складається з розкладу (аналізу) та реконструкції (синтезу) сигналу. 

Відновлений сигнал використовується для виявлення аномалій. Аналіз та виявлення проводяться 

з наборами даних протягом тривалого періоду часу. Проте в режимі реального часу механізми 

аналізу та виявлення працюють з невеликими наборами даних. При використанні невеликих на-

борів даних зростає можливість збільшення помилкових тривог. В той же час, великі набори да-

них збільшують затримку виявлення тоді, коли аналіз проводиться в реальному часі. 

Для зняття даних обмежень застовується метод рухомого вікна для підвищення швид-

кості виявлення при одночасному зниженні помилкових тривог. На рис. 1 зображено часову 

діаграму механізму виявлення аномалій, де D – тривалість нападу у ДВП-сигналі; W – розмір 

вікна детектування (W=q·t, де t – інтервал вибірки); Т – максимальний час індикації; m – ве-

личина фактора для прийняття рішення (як правило 1/2). 

 

T 

mW  (1-m)W 

mW 

W 

D 

 
Рис. 1. Часова діаграма механізму виявлення аномалій 

 

Часові характеристики наведеного механізму представляються виразами: 

 D  m  W (1) 

 T = D + (1 – 2  m)  W,  при  0 < m < min(1, D/W) (2) 

 | W – D |  T < W + D (3) 

З рис. 1 можна побачити, що виявляються атаки тривалістю половина ширини вікна вияв-

лення принаймні, коли m= 1/2. Затримка виявлення становить mW. На основі результатів емпірич-

них досліджень встановлено, що затримка змінюється залежно від сили атаки і порогового рівня. 
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На сьогодні актуальною є проблема передачі інформації з обмеженим доступом незахи-
щеними каналами, в тому числі мережею Internet, із забезпеченням виконання умови: інформа-
ція, яка передається від одного абонента іншому, не має стати доступною третій особі. Можли-
вим вирішенням цієї проблеми є застосування технологій вміщення секретних даних за допомо-
гою стеганографічних методів у, так звані, інформаційні контейнери. Використання процедури 
приховування повідомлення дасть змогу ввести в оману зловмисника і таким чином зберегти 
конфіденційність передачі. У ролі інформаційного контейнера може виступати будь-яка інфор-
мація, доступна широкому загалу: фото-, відео-зображення, електронні підручники, аудіо-файли. 

Метою проведеного нами дослідження є розробка комп’ютерної програми прихову-
вання конфіденційних текстових повідомлень в аудіо-файлах формату WAVE на основі за-
стосування стеганографічного методу кодування молодших розрядів даних. 

Звук виникає внаслідок зміни тиску повітря з певною частотою. Людське вухо може но-
мінально чути частоти в діапазоні 20-20 000 циклів/секунду (Гц). Звук – аналоговий. Це означає, 
що він є безперервним сигналом. У комп’ютері звукова інформація представляється в аналоговій 
і дискретній формах за допомогою електричних сигналів. Для цього звукові хвилі перетворю-
ються в електричні, наприклад за допомогою мікрофона, а електричні коливання у звукові хвилі, 
наприклад за допомогою звукових колонок. Аналогова форма – це така форма, коли електричні 
коливання з часом змінюються безперервно і мають безліч значень. Дискретна – це форма, за 
якої електричний сигнал змінюється ступінчасто і має скінченну кількість значень. Для збере-
ження й опрацювання звуку в комп’ютері його перетворюють з аналогової форми в цифрову. 
Процедура оцифровування звуку передбачає відповідно перетворення безперервної звукової 
хвилі в ряд фрагментів, які можуть бути представлені послідовністю нулів і одиниць. 

WAVE – це формат зберігання оцифрованих аудіо-даних. Цей формат підтримує дані 
різної розрядності, з різною частотою вибірки і кількістю каналів. Він популярний на плат-
формах стандарту IBM PC (і сумісних з ним). Використання формату WAVE передбачає збе-
рігання аудіо-даних в особливих блоках (chunks). У проведених дослідженнях у ролі контей-
нерів використовувалися WAVE-файли у PCM-форматі. Для створення таких файлів викори-
стовується імпульсно-кодова модуляція сигналів (pulse-code-modulated-signals – PCM-
signals), яка зберігає послідовно записані значення амплітуди звуку (за принципом роботи 
аналогово-цифрового перетворювача). У цьому форматі відсутнє стиснення. Частота вибірки 
визначає якість оцифрованого звуку (8000 Гц, 11025 Гц, 22050 Гц, 44100 Гц). Величина амп-
літуди в момент оцифровування може бути закодована або за допомогою 8-розрядного числа 
(256 значень), або 16-розрядного (65536 значень). Зустрічаються 24- і 32-розрядні варіанти 
реалізації. Кожне таке значення прийнято називати відліком (sample).  

Молодший байт звукового семплу не використовується для зберігання значущої зву-
кової інформації. У ньому зазвичай знаходяться високочастотні шуми і звукові “артефакти”, 
які виникають у процесі запису звукової доріжки через неякісну звукозаписну апаратуру, пе-
репади напруги в мережі в момент запису або через вплив інших суб'єктивних факторів. У 
процесі нормалізації звукової доріжки різними програмними засобами в більшості випадків 
цей байт обнулюється і тим самим звук очищується від шумів, тріску і перемодуляції каналу. 

Молодший напівбайт молодшого байту семпла (при двобайтовому описі даних) може 
бути безперешкодно використаний для запису інформації, яку слід приховати від прочитання 
сторонніми особами. 

Для запобігання можливості порівняння порушником перехопленого контейнеру з на-
явними у нього аудіо-файлами, а на цій підставі – доведення факту існування прихованого 
повідомлення і, можливо, видобування чи модифікації останнього, в якості контейнеру ре-
комендуємо використовувати  унікальні (створені власноруч) звукові записи. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання ство-
рених MathCad-програм для замаскованої передачі телекомунікаційними каналами конфіде-
нційної інформації, впровадженої в аудіо-файли. 
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З моменту появи соціальних мереж їх популярність зростає з кожним днем. Зараз вона 

настільки висока, що практично кожен користувач мережі Інтернет зареєстрований в тій чи 

іншій соціальній мережі. Усім відомо про плюси цього вірусоподібного сегмента мережі, 

проте користувачі не завжди замислюються про існуючі мінуси [1]. 

У деяких соціальних мережах зареєстровано просто колосальна кількість користува-

чів. За даними компанії eMarketer кожен п'ятий житель планети або близько 1,6 млрд. людей 

користуються тими чи іншими соціальними мережами. До десятки українських міст, в яких 

соціальні мережі користуються найбільшою популярністю, увійшли Київ, Одеса, Львів, До-

нецьк, Дніпропетровськ, Сімферополь, Тернопіль, Луганськ, Харків та Севастополь. Всього в 

соціальних мережах зареєстровано понад 30 млн. українців, лише 8% усього населення краї-

ни жодного разу не спілкувалися віртуально. 

Масове скупчення людей ще здавна завжди приваблювало любителів наживи й обма-

ну довірливих громадян. Тому актуальними є питання оцінки реальних небезпеки і шкоди, 

яку можуть завдають користувачам соціальні мережі та методи їх усунення.  

Перша небезпека пов’язана не тільки з соціальними мережами, але і з Інтернетом у цілому. 

Мова про мобільних шахраїв. Якщо ви активний користувач мережі Інтернет, то нерідко помічали, 

що деякі сайти пропонують виконати якусь послугу (скачати фільм, книгу, гру тощо) тільки після 

відправки СМС-повідомлення. Як правило, реальна вартість відправленого смс-повідомлення наба-

гато перевищує заявлену сайтом. Якщо ви вже попалися на вудку мобільним шахраям, тобто відпра-

вили СМС-повідомлення, ви можете звернутися із заявою до вашого стільникового оператора. У 

заяві варто докладно описати проблему, що склалася. Нерідко вдається повернути гроші назад. 

Друга небезпека пов’язана із залежністю від цих мереж. Сучасні віртуальні мережі мі-

стять деякі платні послуги. Наприклад, одна з відомих мереж представляє можливість поси-

лати повідомлення за допомогою звичайних СМС: коли на ваш акаунт приходить повідом-

лення, ви отримуєте оповіщення на мобільний телефон і можете відповідати на нього СМС-

повідомленням. Природно, кожна людина прагне використовувати соціальні мережі в пов-

ному обсязі без будь-яких обмежень, і, як правило, платить за подібні сумнівні послуги. 

Метою наступного виду шахрайства є отримати доступ до вашої сторінки в соціальній 

мережі. Заволодівши сторінкою, шахрай може дізнатися докладну інформацію про вас, ваші 

контакти, інформацію про ваших знайомих, друзів, також він може вести шахрайську діяль-

ність з вашої сторінки. Схема цього дуже проста. Вона полягає в тому, що хакер підкладає 

замість справжньої сторінки підроблену і, не помітивши цього, ви самі передаєте шахраєві 

дані вашої сторінки. Підробка відбувається таким способом: на призначену для користувача 

пошту приходить повідомлення з пропозицією дружби в соціальній мережі, завантажити му-

зику, відео, ігри тощо. Повідомлення містить замасковане посилання, яке веде до копії сторі-

нки деякої соціальної мережі. З метою безпеки не варто ніколи переходити за подібними по-
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силаннями і вводити адресу сторінки в адресний рядок. Ось наприклад, Twitter Євромайдану 

повідомив, що служба безпеки України в Запорізькій області починає викликати користува-

чів соціальних мереж для надання пояснень щодо їхніх коментарів у в мережі Facebook [2]. 

Крім того, працівники силових відомств 9.12.13 захопили офіс інтернет-телеканалу INTV, у 

якому розташоване інтернет-видання «Цензор.нет». Також «беркут» влаштував погром в 

офісі газети «Вечірні вісті». Формальною причиною до захоплення офісів згаданих видань 

стали нібито коментарі, у яких містились заклики до повалення влади. 

Інший вид шахрайства заснований на довірі. Наприклад, вам приходить повідомлення 

від знайомого з проханням позичити електронних грошей, скачати якийсь контент або пе-

рейти на певне посилання. Сидячи по інший бік екрану, ви не можете точно знати хто відп-

равив вам повідомлення – друг чи шахрай, який заволодів його сторінкою, і, як правило, не 

замислюючись над цим, ви виконуєте прохання. Відгородити себе від такого шахрайства ду-

же просто, треба лише попросити відправника повідомлення зв’язатися з вами по іншому ка-

налу зв’язку (наприклад, зателефонувати) і запитати підтвердження прохання.  

У роботі проаналізовано лише основні види шахрайства, які найчастіше трапляються з 

користувачами соціальних мереж. Проте основним правилом, яке дозволяє захистити себе, 

персональні дані та ін. є особисте дотримання засад обережності при роботі в мережі.  
 

Література: 

1. Чим можуть бути небезпечні соціальні мережі. Електронний ресурс: 

http://internetua.com/cim-mojut-buti-nebezpecsn--soc-aln--merej 

2. СБУ почало викликати на допити через пости у Facebook. Електронний ресурс: 

http://ipress.ua/news/sbu_pochalo_vyklykaty_na_dopyty_cherez_posty_u_feysbutsi_37135.html/. 
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Бурхливий розвиток безпровідних мереж передачі інформації у світі пов'язаний з та-

кими їхніми перевагами, як гнучкість архітектури, тобто можливості динамічного зміни то-

пології мережі при підключенні, пересуванні і відключенні мобільних користувачів без знач-

них втрат часу; висока швидкість передачі інформації, швидкість проектування і розгортан-

ня; високий ступінь захисту від несанкціонованого доступу; відмова від дорогої і не завжди 

можливої прокладки або оренди оптоволоконного або мідного кабелю. 

Одним з основних механізмів захисту інформації в безпровідних мережах є крипто-

графічний захист. Елементом такого захисту є ключ. Саме система вибору, розподілу і вико-

ристання ключа є основною особливістю захисту інформації в беспровідних мережах. Багато 

в чому це пов'язано з обмеженістю обчислювальних ресурсів пристроїв, використовуваних в 

безпровідних мережах і, відповідно, з пріоритетом симетричних систем криптографічного 

захисту інформації. В останніх і для зашифрування, і для розшифрування інформації викори-

стовується один і той самий ключ. 
Можливі підходи до рішення задачі розподілу і управління ключами в безпровідних 

мережах наведено на рис. 1. Підходи до схем розподілу ключів залежать від наявності або 
відсутності інфраструктури в безпровідній мережі. Найбільший інтерес представляють без-
провідні мережі з відсутньою інфраструктурою. Розглянемо детальніше класифікацію. 
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Рис. 1. Підходи до схем розподілу ключів 
 

1. Демонстративна аутентифікація припускає наявність деякого фізично захищеного 
секретного каналу між окремими користувачами мережі, наприклад візуального або звуково-
го. Інформація, передавана по такому каналу, повинна бути доступна лише обмеженому колу 
легітимних користувачів. Одним з добре відомих варіантів демонстративної аутентифікації є 
видача загального попереднього ключа для учасників наради, написанного на дошці в при-
міщенні, де проводиться нарада. 

2. Схеми з попереднім розподілом ключів визначають наявність деякого спеціального при-
строю, що забезпечує створення і попередню видачу парних ключів для всіх учасників мережі. 

3. Розподілений довірений центр управління ключами передбачає використання деякої 
спеціальної структури ключів. Такі схеми дозволяють будувати однорівневі або багаторівневі 
(ієрархічні) розподілені системи. Основною особливістю таких систем є можливість динамічно-
го нарощування ключового простору в процесі функціонування мережі. Для генерації нового 
ключа необхідна участь визначеного, заздалегідь встановленого числа користувачів. 

Розробка стандарту GSM передбачала потужний апарат шифрування, що не 
піддається злому (особливо в реальному часі). Таким чином, з’явився алгоритм шифрування 
А5. Використовувані розробки при належній реалізації забезпечували якісне шифрування 
переданих даних. Саме таку інформацію можна отримати від компаній які поширюють цей 
стандарт. Проте варто відзначити можливість прослуховування розмов – невід'ємний 
атрибут, який використовується спецслужбами. Вони були зацікавлені у можливості 
прослуховування телефонних розмов для своїх цілей. Таким чином, в алгоритм А5 були 
внесені зміни, що дають можливість злому за прийнятний час. Метою розробки A5/2 було 
зниження криптостійкості шифрування, однак у офіційних результатах тестування кажуть, 
що невідомо про якісь недоліки алгоритму. 

Проведений аналіз криптографічних методів захисту безпровідних мереж дозволив визна-
чити найбільш вразливі місця цих мереж і підвищити їх захист від несанкціонованого доступу. 

 

Література: 
1. Геер Д. Беспроводные сети. Первый шаг // Джим Геер: Пер. с англ. – М. : Издательский 

дом "Вильямс", 2005. 
2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты // 

А. А. Петров – М. : ДМК, 2000. – 448 с. 
3. Рошан П. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 // Пе-

джман Рошан, Джонатан Лиери. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2004. 
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Безперервність бізнесу та інформаційна безпека (ІБ) взаємопов'язані, особливо це сто-
сується запобігання збоїв інформаційних систем та їх відновлення. Управління безперервністю 
передбачає контроль усіх ресурсів організації, глибокий аналіз ризиків і проведення превенти-
вних заходів для мінімізації збитків у разі надзвичайних ситуацій (НС). Зрозуміло, що в умо-
вах зростання спектру загроз і переліку уразливостей інформаційних технологій бізнес-
інфраструктури питання забезпечення безперервності бізнесу набуває особливої актуальності. 
Так, за результатами дослідження журналу Contingency Planning & Management і компанії 
KPMG [1] більше 70 % респондентів відзначили, що діяльність їхніх фірм переривалася з різ-
них причин, у тому числі через збої електропостачання, проблеми в роботі постачальників по-
слуг, вихід з ладу обладнання, природні катаклізми. У цьому ж дослідженні показано, що для 
більшості розглянутих компаній перерва в діяльності лише на 1 годину може обійтися в кілька 
десятків тисяч доларів США, а для 5 % з них збитки складатимуть більше 1 млн. доларів. 

Стосовно обробки інформації, то забезпечення безперервності діяльності складається 
з двох окремих функцій: забезпечення високої готовності та забезпечення аварійного віднов-
лення. Обидві ці функції передбачають засоби та процедури, що гарантують безперервність 
доступу до найбільш важливих обчислювальних та інформаційних ресурсів. 

Забезпечення високої готовності має на меті мінімізацію технічних і процедурних збоїв в 
інформаційно-обчислювальному центрі. До її основних методів відноситься кластеризація із зага-
льним диском, реплікація даних, а також кластеризація з аварійним перемиканням навантаження. 

Що стосується забезпечення аварійного відновлення, то його призначення полягає в тому, 
щоб можна було повернутися до роботи (можливо, з використанням територіально-віддалених 
обчислювальних потужностей та інформаційних ресурсів) після перерви в обслуговуванні у випа-
дку її виникнення. Основні методи забезпечення аварійного відновлення – реплікація даних, резе-
рвне копіювання на стрічку, пересилання журналів, а також дзеркалювання дисків. 

Стандартні програмні засоби зазвичай вимагають регулярних технологічних зупинок з 
періодичністю 30-90 днів з метою виконання типових процедур адміністрування, таких як онов-
лення версій, усунення помилок, міграція та технічне обслуговування апаратних засобів. Плано-
ві простої прораховуються таким чином, щоб їх вплив на роботу організації був зведений до мі-
німуму. Разом з тим мають місце ще і позапланові простої, які виникають через такі події, як: 

- природні обставини непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус і т.п.); 
- пошкодження баз даних; 
- відмова систем зберігання; 
- критичні програмні помилки; 
- помилки співробітників; 
- збої через неузгодженість бізнес-процесів. 
Щоб питання інформаційної безпеки були належним чином враховані при забезпеченні 

безперервності бізнес-процесів, підрозділу ІБ необхідно відстежити такі ключові аспекти: 
- проаналізувати ризики ІБ, пов'язані з НС та можливою дією агентів загроз ІБ у ра-

зі НС, і спрогнозувати збитки; 
- встановити критерії, які дадуть можливість оцінити, коли інцидент ІБ переросте в 

НС, і розробити план дій для таких випадків; 
- чітко визначити сценарії реалізації пов'язаних з інформаційною безпекою НС, на 

основі яких згодом будуть розроблятися плани (як правило, вони беруться зі ста-
тистичних даних в цілому по галузі або в компанії); 
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- визначити стратегію забезпечення інформаційної безпеки під час НС (доповнити 
вже наявну стратегію організації); 

- розробити плани забезпечення безперервності роботи процесів ІБ і засобів захи-
сту інформації (або включити відповідні розділи у вже наявні плани організації); 

- розробити плани відновлення роботи засобів захисту після НС (або включити 
відповідні розділи у вже існуючі плани організації).   

При розробці перелічених вище планів передбачити різні способи захисту інформації 
на кожному етапі розвитку НС:  

- кризове управління; 
- дії в НС; 
- під час реалізації бізнес-процесів альтернативними способами; 
- під час переведення бізнес-процесів у нормальний режим виконання (режим ро-
боти до настання НС). 
Крім того, необхідно документально визначити відповідальність підрозділу ІБ у разі 

виникнення та розвитку НС, розробити рольову структуру і визначити відповідальних за 
плани в галузі інформаційної безпеки. 

 

Література: 
1. Ринг М. Анализ факторов, влияющих на непрерывность бизнеса в новом тысячелетии 

[Электронный ресурс] / М. Ринг // CNews. – Режим доступа : http://ccm.cnews.ru/ 
reviews/free/security/kpmg.shtml. 
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Основу забезпечення інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах 
складають криптографічні методи і засоби захисту інформації. Важливе значення в цих застосу-
ваннях відіграють криптографічні протоколи – протоколи, що використовують криптографію. 
Криптографічні протоколи використовуються для передавання інформації, цифрового підпису по-
відомлень, встановлення достовірності та обміну ключами, а також для інших застосувань. 

Криптографічні протоколи використовують симетричні та асиметричні алгоритми шиф-
рування. У симетричних алгоритмах і для зашифрування, і для розшифрування використовуєть-
ся один ключ. Асиметричні алгоритми характеризуються наявністю двох ключів – відкритого і 
закритого, які математично пов'язані один з одним. Інформація зашифровується за допомогою 
відкритого ключа, який доступний всім бажаючим, а розшифровується за допомогою закритого 
ключа, відомого тільки одержувачу повідомлення. Криптографічні протоколи встановлення дос-
товірності й обміну ключами використовуються для розв'язку основної комп’ютерної проблеми: 
користувачі прагнуть безпечно обмінюватися повідомленнями, перебуваючи на різних кінцях 
мережі. Цю задачу може вирішити симетрична криптографія. В більшості протоколів передбача-
ється, що кожному користувачеві посередник виділяє окремий секретний ключ, і перед почат-
ком роботи протоколу всі ключі вже перебувають у користувачів. 

Загальноприйнятою криптографічною технікою є шифрування кожного індивідуаль-
ного обміну повідомленнями окремим ключем. Такий ключ називається сеансовим, оскільки 
він використовується для єдиного окремого сеансу обміну інформацією. Розглянемо переда-
чу загального сеансового ключа до тих, що обмінюються інформацією. 
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Протокол обміну ключами за допомогою симетричної криптографії припускає, що ко-
ристувачі мережі, Аня і Bіктор, отримують секретний ключ (Ks) від Центру розподілу клю-
чів (ЦРК) (рис. 1). Перед початком протоколу ці ключі вже повинні бути у користувачів. 

(1) Аня звертається до ЦРК і запрошує сеансовий ключ для зв'язку з Віктором. 
(2) ЦРК генерує випадковий сеансовий ключ. Він зашифровує дві копії ключа: одну 

для Ані, іншу – для Віктора. Потім ЦРК посилає обидві копії до Ані. 

(3) Аня розшифровує свою копію сеансового ключа. 
(4) Аня посилає до Віктора його копію сеансового ключа. 
(5) Віктор розшифровує свою копію сеансового ключа. 
(6) Аня і Віктор використовують цей сеансовий ключ для обміну інформацією. 
Цей протокол вимагає абсолютну надійність ЦРК, яким може бути заслуговуюча до-

віри комп'ютерна програма. Іншою проблемою такої системи є те, що ЦРК потенційно є її 
вузьким місцем. Він повинен брати участь в кожному обміні ключами. 

Для усунення зазначених проблем використовується протокол "жаба з широким ро-
том" (рис. 2). Це симетричний протокол управління ключами, в якому використовується сер-
вер, що заслуговує довіри. Аня і Віктор ділять свій секретний ключ із посередником Петром. 
Ці ключі використовуються тільки для розподілу ключів, а не для шифрування повідомлень. 

(1) Аня поєднує мітку часу, ім'я Віктора і випадковий сеансовий ключ, потім шифрує 
створене повідомлення спільним із Петром ключем і посилає його до Петра разом зі своїм 
іменем – А, ЕА(ТА, В, K) 

(2) Петро розшифровує повідомлення від Ані. Потім він додає нову мітку часу, ім'я 
Ані і випадковий сеансовий ключ, шифрує отримане повідомлення спільним з Віктором 
ключем. Петро посилає Віктору – ЕВ(ТВ, А, К) 

Основною вимогою протоколу є те, що Аня повинна генерувати надійні сеансові ключі. 
Проведений аналіз протоколів встановлення достовірності та обміну ключами пока-

зав, що в них повинен бути посередник. Найбільшою проблемою в цих протоколах є захист 
від атаки повторної передачі. Використання імен користувачів, випадкових рядків бітів до-
зволяє вирішити цю проблему. 
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 Рис. 1. Обмін ключами за допомогою Рис. 2. Реалізація протоколу 

 симетричної криптографії «жаба з широким ротом» 
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У сучасному світі інформаційних технологій завдання захисту конфіденційної інфор-

мації стає не просто примхою, а нагальною необхідністю. Корпоративне шпигунство і отри-

мання несанкціонованого доступу до даних стає буденним явищем, а вартість інформації 

зростає з кожним роком. 

Вирішити проблему випадкових і навмисних витоків таємних даних, покликані DLP-

системи (Data Loss Prevention – запобігання втрати даних). DLP-системи – технічні рішення, 

що дозволяють автоматично відстежувати і запобігати несанкціонованому переміщенню да-

них за межі інформаційної системи. Системи будуються на аналізі потоків даних, що пере-

тинають периметр інформаційної системи, що захищається. При детектуванні в цьому потоці 

конфіденційної інформації спрацьовує активна компонента системи, і передача повідомлен-

ня (пакету, потоку, сесії) блокується[1,2]. 

Основний принцип дії системи: 

 перехоплення інформації, що циркулює в мережі підприємства (по основних ка-

налах передачі інформації з ПК співробітників); 

 аналіз перехопленої інформації; 

 вжиття заходів у разі виявлення факту порушення політики безпеки: попереджен-

ня офіцера безпеки про факт порушення; зупинка подальшого руху інформації[3]. 

За даними принципам працюють DLP-системи, які найбільш широко представлені на 

світовому ринку. 
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Рис. 1 Аналіз ринку DLP-систем в Росії 

 

Всі DLP-системи можна класифікувати на «важкі» і «легкі». Підставами для такого 

поділу виступають кілька факторів, головними з яких є: 

 витрати на впровадження системи;  

 витрати на володіння нею;  

 час, необхідний для впровадження DLP-системи;  

 необхідність покупки додаткових програмних продуктів сторонніх виробників. 

До перших можна віднести рішення компаній InfoWatch, Perimetrix, Websense, 

Symantec, McAffee, «Інфосистеми Джет»; до других – продукти компаній SearchInform, 

SecurIT, FalconGaze(SecureTower)[4,5]. 

При виборі системи захисту від витоку даних необхідно правильно вибрати критерії 

за якими буде підбиратися DLP-система для різних організацій та їхніх інформаційних сис-

тем, тому далі приведено приклад порівняння трьох найбільш відомих систем[3,5]. 
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Таблиця 1. 
Порівняння систем захисту від витоків (DLP) 

1 
Розробник DLP-
системи 

Trend Micro SearchInform InfoWatch 

2 Назва Продукту 
Trend Micro 
Data Loss Pre-
vention 

Контур інформацій-
ної безпеки 
SearchInform 

InfoWatch Traffic 
Monitor Enterprise 

3 Позиція на ринку 

Trend Micro 
входить в трій-
ку лідерів сві-
тового ринку 
ІБ. Перше міс-
це – у Symantec 
і друге у – 
McAfee. 

SearchInform, один з 
лідерів ринку засобів 
забезпечення інфор-
маційної безпеки Ро-
сії, країн СНД і При-
балтики 

Компанія InfoWatch 
є одним з лідерів га-
лузі DLP в Росії. 
Компанія також ак-
тивно освоює євро-
пейський, азіатсь-
кий, американський 
ринки. 

4 
Середні терміни впро-
вадження 

Від 3 робочих 
днів 

Від 1 робочого тиж-
ня 

Від 1 робочого тиж-
ня 

5 Аналіз по словнику Так Так Так 

6 
Лінгвістичний аналіз 
(словоформи, синоні-
ми, морфологія і т.п.) 

не визначено 

Так + "Пошук схо-
жих" – дозволяють 
відслідковувати від-
силання конфіденцій-
них документів навіть 
у тому випадку, якщо 
вони були попередньо 
відредаговані. 

Так + база контентної 
фільтрації (БКФ), що 
містить слова і вирази, 
наявність, яких у до-
кументі дозволяє ви-
значити тематику і 
ступінь конфіденцій-
ності інформації. 

7 Контроль E-mail Так Так Так 
8 Контроль Skype Так Так Текст, файли 

9 
Контроль HTTP / 
HTTPS, FTP 

Так Так Так 

10 
Контроль соціальних 
мереж та блогів 

Так Так Так 

11 
Контроль підключених 
зовнішніх пристроїв 

Так Так Так 

12 Контроль портів 
USB,COM,LPT, 
Wi-Fi, 
Bluetooth 

USB, LPT 
USB,COM,LPT, Wi-
Fi, Bluetooth 

13 
Протоколи які блоку-
ються 

HTTP, HTTPS, 
FTP, SMTP, 
ESMTP 

SMTP, POP3, MAPI, 
IMAP, HTTP,FTP, 
ICQ 

HTTP, HTTPS, 
SMTP, OSCAR (ICQ 
та інші агенти) 

14 
Затримка відправки 
підозрілих повідом-
лень 

Так не визначено 
Так, офіцер безпеки 
приймає рішення 

15 
Можливість в режимі 
online контролювати 
клієнтські комп'ютери 

Так Так Так 

16 
Ціна для органцізації 
250 ПК 

не визначено 853000.00 грн. 4795800,00 грн. 

 

За результатами порівняння, можна сказати, що на сьогоднішній день дані DLP-
системи можуть використовувати лише великі компанії, використання DLP-систем в серед-
ньому бізнесі є економічно не вигідним. Але, зростаюча конкуренція на ринку змушує виро-
бників активніше йти в цей сегмент і розробляти для нього нові продукти. Питання лише в 
тому, хто перший з великих гравців зможе просунути на ринку досить функціональний, але, 
в той же час, простий, надійний і адекватний за ціною продукт. 
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Інтенсивне збільшення кількості автомобільного транспорту, особливо в містах, безупин-
но підвищує актуальність застосування заходів, спрямованих на зниження негативних наслідків, 
які виникають внаслідок автомобілізації. Збільшення завантаження вулично-дорожньої мережі 
знижує ефективність використання транспорту в зв’язку із збільшенням тривалості руху, кілько-
сті зупинок, витрати палива, амортизації і, водночас, підвищує кількість дорожньо-транспортних 
пригод, а також сприяє зносу дорожнього покриття і значно погіршує екологічну ситуацію. 

Створення системи автоматизованої фіксації порушень правил дорожнього руху є одним 
з найбільш ефективних способів вирішення проблеми аварійності на автошляхах. Найчастіше 
для цього використовуються прилади відеофіксації, які містять радарний пристрій для вимірю-
вання швидкості руху транспортного засобу і оптичну фотокамеру для фіксації номерного знаку 
(ідентифікації) транспортного засобу. Проте, вказані прилади мають багато істотних недоліків, 
які ускладнюють, а деколи роблять неможливою ідентифікацію автомобіля – порушника правил 
дорожнього руху, а саме: відсутність можливості розпізнавання забруднених державних реєст-
раційних знаків при поганих погодних умовах (туман, дощ, сніг) або навмисно забруднених но-
мерних знаків; відсутність швидкісної передачі інформації в центр управління та контролю, що 
унеможливлює реагування на правопорушення оперативно. Внаслідок вказаних недоліків ймо-
вірність виявлення автомобіля, який порушив швидкісний режим, становить менше 50 %. 

Істотне підвищення ймовірності виявлення порушника правил дорожнього руху забезпе-
чують автоматизовані системи контролю безпеки на автошляхах, розроблені з використанням 
RFID-технології та широкосмугові безконтактні засоби. Покращення якості ідентифікації транс-
портного засобу на автодорогах досягається за рахунок застосування методу радіочастотної іде-
нтифікації (radio frequency identification (RFID)), яка володіє істотними перевагами порівняно з 
іншими відомими методами безконтактної ідентифікації автомобілів. До них належать: активні 
радіопозначки, розташовані на номерному знаку автомобіля, читаються через бруд, воду, туман, 
пластмасу і т. д.; радіопозначки, які містять великий обсяг інформації про транспортний засіб, 
допускають не тільки зчитування, але й можливість запису (перезапису) інформації; практично 
повна відсутність підробки і руйнування інформації завдяки використанню різних систем шиф-
рування радіопозначки; можливість зчитування інформації зчитувачем на великій відстані (до 50 
м) від активної мітки, розташованої на державних реєстраційних знаках автомобіля. 

Радіочастотна ідентифікація дає змогу здійснювати автоматичну ідентифікацію об'єкту 
оперативно, автоматизувати процес збирання та оброблення інформації безконтактним способом, 
а також вести тимчасовий облік подій за участю даного об'єкту. RFID-технологія використовуєть-
ся для того, щоб ідентифікувати, простежити, розсортувати і виявити необмежену кількість пред-
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метів, включаючи документи, транспортні засоби, одяг, контейнери і т. д. Крім цього, вона може 
бути використана для автоматизації виробничих процесів, автоматизації систем управління, орга-
нізації систем контролю доступу та систем безпеки, контролю та обліку робочого часу, побудови 
дисконтних і логістичних систем, захисту товарів та документів від підробок. Для використання 
технології радіочастотної ідентифікації необхідно наявність трьох основних складових: радіопоз-
начки або RFID-мітки – засобу маркування об'єкту, який відстежується; пристрої для зчитування і 
запису таких радіоміток (зчитувач, рідер (reader) або інтеррогатор); серверне програмне забезпе-
чення, яке розшифровує отриману зі зчитувачів інформацію про радіомітки і представляє її у фор-
маті, відповідному для систем управління, що утворюють інформаційну інфраструктуру. 

Інформація, отримана від системи відеофіксації та паралельно від системи радіочастот-
ної ідентифікації, оперативно передається в центр управління і заноситься в бази даних ДАІ. 
Оскільки ці системи функціонують в режимі реального часу, можливе проведення порівняль-
ного аналізу даних за одним і тим самим транспортним засобом. В умовах поганої погоди і 
слабкої зчитуваності номерного знаку вступає в дію програмна реалізація алгоритму вибору і 
порівняння найбільш імовірних збігів даних відеофіксації та радіочастотної ідентифікації.  
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Архітектура «клієнт-сервер» сьогодні є домінуючою концепцією у створенні розподі-
лених мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Вона вклю-
чає такі основні компоненти: набір серверів, які надають інформацію або інші послуги для 
програм, які звертаються до них; набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються 
серверами; мережу, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. Сервери є неза-
лежними один від одного. Клієнти також функціонують паралельно і незалежно один від од-
ного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів до серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли 
один сервер одночасно обробляє запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звер-
татися то до одного сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, але 
можуть не мати жодного уявлення про існування інших клієнтів. 

Загальноприйнятим є положення, що клієнти та сервери – це перш за все програмні 
модулі. Найчастіше вони знаходяться на різних комп'ютерах, але бувають ситуації, коли 
обидві програми – і клієнтська, і серверна, фізично розміщуються на одній машині; в такій 
ситуації сервер часто називається локальним [1]. 

Сьогодні кожен з нас користується архітектурою «клієнт-сервер». Візьмемо для прик-
ладу користування мережею Інтернет, або навіть звичайним банкоматом. Служби Інтернет 
використовують архітектуру клієнт-сервер, тобто якщо ви - користувач, клієнтська програма 
на вашому комп'ютері повинна підключитися до сервера і послати йому запит на отримання 
інформації. Програма на сервері, в свою чергу, надішле цю інформацію і буде очікувати на-
ступного запиту. Аналогічним є принцип роботи з банкоматом, ми індентифікуємо себе і по-
даємо запит на виконання тих чи інших операцій [2]. 
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Системи «клієнт-сервер» приваблюють простим доступом до корпоративної інформації, 
але бентежать складністю розв’язання завдань захисту даних у зв’язку з різнорідністю обчис-
лювальних компонентів – апаратних платформ, операційних систем, СУБД та прикладного ПЗ. 
Проблема полягає в тому, щоб домогтися узгодженої роботи засобів захисту різних ланок, 
спростити умови роботи рядових користувачів для того, щоб останні нескладним чином отри-
мували доступ до наявних меж. Користувачі архітектури «клієнт-сервер» дістали можливість 
виключно простого доступу до корпоративних даних. Проте це ускладнило проблему безпеки. 

Використання розподіленої системи, яка нерідко складається з декількох БД, розта-
шованих на різних серверах, можуть знаходитися в сусідніх кімнатах або різних містах. Ко-
жна БД функціонує самостійно (будучи в той же час частиною розподіленої системи) і по-
винна мати свій власний механізм безпеки [3]. 

Наявність декількох внутрішніх БД у розподіленій системі, з одного боку, ускладнює 
проблему безпеки, а з іншого – спрощує її. Оскільки будь-яка база даних адмініструється авто-
номно, для кожної з них можна реалізувати свій власний спосіб захисту. Крім того, в такій ар-
хітектурі легко ізолювати і обслуговувати конфіденційну інформацію. Коли хакер зламує за-
хист бази даних, він отримує доступ до вмісту тільки однієї БД, а не до всієї системи в цілому. 

Застосування засобів захисту на рівні додатку – найскладніший і дорогий варіант, оскільки 
реалізувати його може тільки сам розробник програмних додатків. Цей метод дає суворіший конт-
роль доступу до даних, оскільки дозволяє закласти в систему хитромудрі алгоритми всіляких пе-
ревірок, відмінні від стандартних, добре відомих хакерам. Після введення імені та пароля додаток 
перевіряє параметри користувача, причому для цих цілей служить відповідна таблиця в базі даних 
або спеціальний файл шифрованих користувальницьких паролів. Направляючи SQL-запит на сер-
вер, програма може користуватися завідомо коректним паролем системного адміністратора або 
власника БД. У відповідь на запит сервер висилає додатком всі дані без будь-якої фільтрації. Їх 
відсів виконує сам додаток у момент видачі інформації з урахуванням обмежень доступу для кон-
кретного користувача, які можуть бути "зашиті" в логіці програми або зберігатися в базі даних. 
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На сьогоднішній день підбір персоналу є дуже важливим і актуальним завданням. Для 
повноцінного комплектування персоналу необхідно враховувати усі можливі джерела, засо-
би та методи пошуку працівників, зіставляти таку інформацію з потребами, фінансовим ста-
новищем, особливостями виробництва та праці підприємства для прийняття виважених рі-
шень про використання комплексу засобів, які дозволили б якнайшвидше та найякісніше 
знайти та залучити до роботи необхідних спеціалістів. Саме тому важливим є розгляд доці-
льності використання методів підбору персоналу в залежності від основних характеристик 
підприємств. У роботі розглянуто основні сучасні методи пошуку персоналу, проаналізовано 
істотні переваги та недоліки кожного із зазначених методів і внесено корективи до них. Вка-
зані особливості застосування та варіанти поєднання джерел пошуку персоналу, які було ви-
користано при розробці комплексної системи підбору працівників для створення найефекти-
внішої методики підбору персоналу в відділі ТЗІ ДСНС України. 
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Наймання на роботу – це ряд дій, спрямованих на залучення кандидатів, які володіють 
якостями, необхідними для досягнення цілей, поставлених організацією. 

Для створення комплексної систему підбору персоналу у відділ ТЗІ необхідно зверну-

ти увагу на особливості їх роботи. На відділ зв’язку, оповіщення та АСУ (телекомунікацій-

них систем та інформаційних технологій) органів ЦЗ покладається: 

- планування і організація систем зв’язку; 

- безпосереднє керівництво роботою вузла зв’язку із забезпечення зв’язку з підлег-

лими та взаємодіючими структурними підрозділами; 

- організація матеріального і технічного забезпечення вузлів і формувань зв’язку; 

- контроль за мобілізаційною готовністю підлеглих вузлів і підрозділів зв’язку та ін. 

Зазвичай в цивільних установах підбір персоналу починається з маркетингу персона-

лу. Управління по роботі з персоналом проводять внутрішній маркетинг на ринку праці. Орі-

єнтуючись на зовнішні джерела підбору персоналу на підприємстві, створюється власна база 

даних потенційних кандидатів для зайняття вакантних посад або дається замовлення органі-

заціям, які займаються підбором персоналу.  

Однією з найхарактерніших особливостей підбору персоналу у підрозділах ДСНС є 

те, що зазвичай спеціалісти можуть приходити на роботу за направленням від навчальних 

закладів і тут важливо зважати цей факт. 

Це зумовлює необхідність контролювати якість і компетентність персоналу. Якщо ка-

ндидат не відповідає належному рівню, тоді необхідно скерувати працівника на відповідні 

курси або в інший спосіб підвищити його рівень кваліфікації. Але також можна застосувати 

досвід провідних підприємств, що традиційно проводять підбір персоналу: 

- створення системи підбору, що включає співбесіди з працівниками управлінь по 

роботі з персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, ділові ігри, ви-

пробувальний термін на робочому місці; 

- використання "портрету компетенцій" як основного інструменту визначення фа-

хової придатності кандидата;  

- залучення фахових експертів для підбору персоналу і т.д. 

Отже, важливим завдання менеджерів з персоналу і керівників підприємства полягає 

оптимізація процесу підбору персоналу. 

У сучасній теорії та практиці управління персоналом всі методи, що застосовуються 

для відбору кандидатів, поділяються на дві групи: класичні і нетрадиційні. Але, не зважаючи 

на велику кількість традиційних і нетрадиційних методик відбору персоналу, найчастіше за-

стосовують: аналіз анкетних даних, резюме, наведення довідок про кандидата, різні види 

співбесід, тестування, випробувальний термін як метод відбору персоналу та метод ділових 

ігор. Нетрадиційні методики не можуть застосовуватися як основні при відборі персоналу, а 

використовуватися лише як допоміжні методи оцінки. Очевидно, що їхнє застосування по-

винне бути узгоджене з керівництвом і підтверджено практичними результатами. 
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