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Швидкий розвиток телекомунікаційної галузі привів до того, 
що електронна пошта стала звичайним явищем, позаяк вирішила про-
блему ділового і особистого листування як з точки зору часу, так і від-
станей. Паралельно з цим користувачі пошти відчули і негативні ас-
пекти прогресу, наприклад, небажана поява спаму [2]. Проте, най-
більш відчутною проблемою телекомунікаційних мереж та інформа-
ційних технологій можна вважати інформаційну безпеку. Відомо, що 
навіть невелика компанія може зазнати колосальних збитків, позаяк у 
хакера знайдеться завжди можливість адекватно відреагувати на захи-
сні заходи, якими б вони не були досконалими. 

Достатньо довго в протистоянні "атака – захист" використову-
валася своєрідна покрокова стратегія інформаційної безпеки: зловми-
сник скористався одним вразливим місцем мережевої інфраструктури 
– його з часом захистили. Тоді він знайшов наступне – його знову за-
хистили і т.д. Нагадує це гру в шахи, де партія здатна тривати скільки 
завгодно за умови виконання фахових ходів. Зрозуміло, за цей час на-
віть невелика компанія може зазнати колосальних збитків, позаяк у 
хакера1 знайдеться завжди можливість адекватно відреагувати на за-
хисні заходи, якими б вони не були досконалими [1]. 

Для захисту мережевої інфраструктури використовують як 
апаратні, так і програмні технології. Однією із технологій захисту ме-
режевої інфраструктури є різні приманки. Мережа-приманка – це за-
хищений ресурс, призначення якого полягає в тому, щоб бути об'єк-
том зондування, атак і зломів [3]. Концепція, яка знаходиться в її ос-
нові, дуже проста. Якщо в дану пастку передається пакет або хтось 
робить спробу отримати до нього доступ, то, швидше за все, це зонду-
вання, сканування або атака. Основною перевагою цієї моделі є її про-
стота. Трафік, що передається через пастки, невеликий, але діяльність 
цих ресурсів – відчутна. Значно скорочується кількість помилкових 
тривог. Замість того, щоб генерувати, наприклад, декілька тисяч по-
відомлень в день, пастка може генерувати всього п'ять чи десять таких 
повідомлень, але більшість з них будуть повідомленнями про реальні 
спроби зондування або атак. Окрім цього, пастки, на відміну від ін-
ших засобів виявлення вторгнення, не залежать від сигнатур, правил 
                                                        
1 Хакер (англ. hacker, від to hack – рубати, шматувати) – надзвичайно кваліфікований ІТ-фахівець, 
людина, яка розуміє найособливіші моменти роботи комп'ютерних систем. Хакери з’явилися в той 
же час, що і мережа Інтернет, тобто в 1960 роках 



 

 

або нових алгоритмів, тому вони можуть без труднощів збирати інфо-
рмацію навіть про раніше невідомі атаки. Оскільки пастки збирають 
вкрай цінні і при цьому зовсім не надлишкові відомості, погоджувати 
дані та виявляти загальні тенденції стає значно простіше.  

Тим не менше, пастки мають два основні недоліки. Перший з 
них полягає в тому, що сфера дії пасток обмежена: вони здатні від-
стежувати тільки ті атаки, які направлені безпосередньо проти них. 
Пастки ігнорують атаки на веб-сервери або внутрішні бази даних, як-
що при цьому в самі пастки не передається жодної інформації. Другий 
недолік є загальним для всіх технологій захисту – ризик. Коли пропо-
нуються нові технології, особливо ті, які працюють зі стеком протоко-
лів IP, виникає ризик, що внаслідок зловмисних дій ресурс вийде з ла-
ду, або, як у випадку пастки, буде використаний для організації атак 
на інші системи. Через ці недоліки пастки не зможуть замінити діючі 
технології організації захисту. Але за допомогою них можна домогти-
ся більш ефективного використання вже наявної архітектури [4]. 

Пастки, поділяються на дві категорії: промислові і дослідні. 
Перші покликані захистити деяку організацію, в т.ч. і структурні під-
розділи ДСНС України. Основне завдання, яке ставиться перед дру-
гими, – збір інформації про хакерів. Ця інформація побічно допомагає 
захистити мережеву інфраструктуру. Розгорнути промислову пастку 
простіше і менш ризиковано, але такі пастки отримують менше інфо-
рмації про зловмисників, які атакували їх. Промислові пастки допома-
гають захистити мережеву інфраструктуру трьома способами: за ра-
хунок запобігання атаки, виявлення атаки і допомоги фахівцям в ор-
ганізації адекватних дій у відповідь на атаку. Такі пастки можуть за-
побігати нападу за рахунок уповільнення або ефекту ув’язнення авто-
матизованих атак, як це робить пастка LaBrea. Пастки можуть більш 
ефективно виявляти атаки, оскільки породжують меншу кількість 
тривог – як справжніх, так і помилкових. Вільно поширюваний ін-
струментарій Honeyd немає собі рівних у виявленні атак, особливо у 
великих мережах [3]. Окрім цього, промислові пастки можна викорис-
товувати для організації дій у відповідь на атаку (наприклад, викрива-
ти хакерів після того, як вони вкажуть на ваду у захисті) або для ана-
лізу ситуації на пастці, в яку проник хакер. Скажімо, у великій компа-
нії можуть знати, що захист було зламано, але їм не відомо, в які саме 
системи проник хакер і хто він такий. Пастки, розгорнуті у внутрішній 
мережі, можуть допомогти ідентифікувати хакерів і зрозуміти, як вони 
проникли в систему і в яку саме її частину. 

Технологія захисту мережевої інфраструктури Honeypot кар-
динально відрізняється від всіх розробок у сфері інформаційної безпе-
ки. Приманка Honeypot має велику перевагу над екранами і різними 
сервісами. Насамперед, це збирання необхідної інформації, що часто 



 

 

містить цінні відомості. Засоби приманок, як правило, не вимогливі до 
надмірних системних ресурсів, якими обмежені більшість державних 
локальних мереж. 

Оскільки приманка Honeypot призначалася для відстежування 
атак і досліджень намірів зловмисників [4], то вважається, що практи-
чно вся знята з цієї пастки інформація відображає саме їхні дії. На ос-
нові отриманих даних адміністратор мережі може провести їх аналіз, 
побудувати статистику методів зламування системи, які використо-
вуються хакерами, а також визначити наявність будь-яких нових рі-
шень, що застосовуються зловмисниками. Необдумано було б підста-
вляти під удар реальну ділянку мережевої інфраструктури – адже на 
основі інформації від Honeypot можна оперативно внести корективи 
до конфігурації, наприклад, production-сервера. 

Описані вище переваги можуть викликати у ламера2 ілюзію, 
ніби Honeypot – ідеальний засіб для забезпечення максимальної без-
пеки. Шкода, але через деякі недоліки приманка Honeypot може тільки 
слугувати доповненням до наявного комплексу засобів захисту мере-
жевої інфраструктури [4]. Насамперед потрібно відзначити вузьку 
спрямованість конкретної пастки, також існує ймовірність виявлення 
Honeypot та небезпеки повного її знищення. Ця приманка потенційно 
не здатна охопити всі проблеми інформаційної безпеки, тому дово-
диться або досліджувати рівень безпеки окремо взятого фрагмента ін-
фраструктури мережі, або застосовувати декілька приманок. 

Окрім практичного застосування приманки Honeypot, описаної 
вище, не менш важливий інший бік питання – дослідницький напря-
мок. Шкода, проте одна з найбільш актуальних проблем фахівців з ін-
формаційної безпеки полягає у відсутності достовірної інформації про 
цей напрям діяльності. Адже за допомогою декількох машин з різним 
програмним забезпеченням можна значно більше дізнатися про дії ха-
кера, ніж при використанні однієї пастки. 
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2 Ламер – на комп'ютерному сленгу так називають людину, яка погано володіє комп'ютером, не-
здатної або принципово не бажає добре освоїти роботу за комп'ютером. Для програмістів – образ-
ливе слово. 


