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Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій призвів до зростання потре-
би в захисту даних. Поряд з цим зросла небезпека втручання зловмисників у інформаційні 
системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Однією із технологій захисту мережевої інфраструктури є використання приманок. 
Пастка може використовуватися як "дублер" справжньої мети атаки хакера. Згідно з інфор-
мацією на сайті www.incidents.org, приманки створюються для визначення цілей і методів 
атак хакерів. Відомі пастки таких типів: система-приманка (proxy system), набір засобів DTK 
(Deception Tool Kit) і "порожній" комп'ютер (метод альянсу Honeynet). 

Пастки можуть ефективніше виявляти атаки, оскільки породжують меншу кількість 
тривог – як справжніх, так і помилкових. Honeyd не має собі рівних у виявленні атак, особ-
ливо у великих мережах. Окрім цього, промислові пастки можна використовувати для орга-
нізації дій у відповідь на атаку (наприклад, викривати хакерів після того, як вони вкажуть на 
ваду у захисті) або для аналізу ситуації на пастці, в яку проник хакер. Скажімо, у великій 
компанії можуть знати, що захист було зламано, але їм не відомо, в які саме системи проник 
хакер і хто він такий. Адже стовідсоткового захисту від цілеспрямованих кібератак поки що 
не може забезпечити ніхто. Пастки, розгорнуті у внутрішній мережі, можуть допомогти іден-
тифікувати хакерів і зрозуміти, як вони проникли в систему і в яку саме її частину. 

Приманка – це різновид дослідницької пастки. Її основне призначення – збирати ін-
формацію про хакерів. З цією метою розгортається мережа систем, здатних слугувати об'єк-
тами атаки. Мета – домогтися того, щоб хакери проникли в систему, розташовану усередині 
мережі-приманки, і записати чи проконтролювати кожну їх дію, причому так, щоб вони про 
це не здогадувалися. Основна складність, яка виникає при розгортанні мережі-приманки, – 
відсутність готового рішення. Не можна встановити готовий програмний пакет і почати ви-
користовувати мережу-приманку. Багато в чому, мережа-приманка нагадує акваріум: можна 
бачити все, що відбувається в її середовищі, але проникнути туди – важко. Як тільки відпові-
дна архітектура сформована і створені всі умови для її роботи, у контрольованому середо-
вищі розгортаються системи-цілі. 

Мережа-приманка – вид пастки, що є "захищеним ресурсом, призначення якого по-
лягає в тому, щоб слугувати об'єктом зондування, атак і зломів" [1]. Концепція, яка знахо-
диться в її основі, дуже проста. Ви створюєте ресурс, який не використовується в роботі і на 
якому не ведеться ніяка змістовна діяльність. Це означає, що, якщо в дану пастку передаєть-
ся який-небудь пакет або хтось робить спробу отримати до неї доступ, то, швидше за все, це 
зондування, сканування або атака. Невід'ємною перевагою цієї моделі є її простота. 

Трафік, який передається через пастки, – невеликий, але діяльність цих ресурсів ду-
же важлива. Значно скорочується кількість помилкових тривог. Замість того щоб генерувати, 
наприклад, тисячі повідомлень в день, пастка може генерувати всього п'ять або десять, але 
більшість з них будуть повідомленнями про реальні спроби зондування або атаки. Окрім 
цього, пастки, на відміну від інших засобів виявлення вторгнення, не залежать від сигнатур, 
правив або нових алгоритмів, тому вони можуть без зусиль збирати інформацію навіть рані-
ше невідомих атаках. Оскільки пастки збирають вкрай цінні і при цьому зовсім не надмірні 
відомості, погоджувати дані і виявляти загальні тенденції стає значно простішим. 

Проте, пастки мають два основні недоліки. Перший з них полягає в тому, що сфера 
дії пасток обмежена: вони здатні відстежувати тільки ті атаки, які направлені безпосередньо 
проти них. Пастки ігнорують атаки на Web-сервери або внутрішні бази даних, якщо при 


