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За останні роки відбулося бурхливе зростання кількості систем передачі даних, яке 
привело до того, що багато звичних послуг надаються тепер по-новому: електронна пошта, 
замінила традиційну паперову, електронна комерція дає змогу замовляти і оплачувати това-
ри, не виходячи з дому, і т.д. Один з комп'ютерних додатків – IP-телефонія – вже створює 
конкуренцію традиційним операторам телефонного зв'язку. Велика кількість комерційних 
організацій та державних установ стали основними споживачами нової технології спілкуван-
ня, оскільки вона характеризується зручністю, надійністю та відносно невисокою вартістю 
порівняно з аналоговим зв'язком. ДСНС України не стала винятком у впровадженні IP-теле-
фонії, яка підвищує ефективність ведення роботи та служби загалом. 

Не дивлячись на чималий вік технології VoIP1, в т.ч. і IP-телефонії зокрема, а також 
їх широке розповсюдження в корпоративному і державному секторах, використання цієї ін-
формаційної технології викликає ряд серйозних застережень, пов'язаних з безпекою інфра-
структури мережі [1, 2]: відносно нескладно встановити прослуховування VoIP-дзвінків і змі-
нити їх зміст, відносна схильність системи VoIP до DoS-атак і т.д. Спробуємо коротко роз-
глянути кожне з цих застережень, що і становить основну мету цієї роботи. 

IP-телефонія об'єднує мережі з комутацією каналів зв'язку (що передають голосову 
інформацію) і мережі з комутацією пакетів даних (дані, що передаються) в єдину комуніка-
ційну мережу. Безперебійне розпізнавання голосу і його передача з однієї мережі в іншу ви-
рішується за допомогою різних шлюзів [1]. Сучасна IP-телефонія дає змогу використовувати 
будь-яку IP-мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відеозобра-
жень та факсів у режимі реального часу. На сьогодні IP-телефонія стала деяким стандартом у 
телефонних комунікаціях. Також вона дає змогу здійснювати такі раніше недоступні опера-
ції, як інтеграція з різними бізнес-додатками. 

Проте, сучасна IP-телефонія схильна до різних атак: до черв'яків і вірусів, до DoS-
атак, до несанкціонованого віддаленого доступу та ін. Основним загрозам, яким піддається 
IP-телефонна мережа, притаманні [2]: реєстрація чужого терміналу, що дає змогу робити дзві-
нки за чужий рахунок; підміна абонента, що дає змогу зловмиснику перенаправляти дзвінки; 
внесення змін до голосового або сигнального трафіку; зниження якості голосового трафіку; 
перенаправлення та перехоплення голосового або сигнального трафіку; підроблення голосо-
вих повідомлень; відмова в обслуговуванні; віддалений несанкціонований доступ до інфра-
структури IP-телефонії. 

Це далеко не увесь перелік можливих проблем, пов'язаних з використанням IP-
телефонії. Альянс щодо безпеки IP розробив документ, який детально описує широкий 
спектр загроз IP-телефонії, який, окрім технічних загроз, містить обман користувачів, непро-
ханий спам і т.д. Думати про забезпечення інформаційної безпеки необхідно вже на етапі пі-
дготовки проекту IP-телефонії, позаяк саме на цьому етапі необхідно домовитися про те, які 
механізми захисту мережевої інфраструктури доцільніше використовувати у мережі. 

Щодо керованості та продуктивності IP-телефонії, найбільш доцільною є така її ар-
хітектура, де всі компоненти захисту вбудовані в елементи самої мережі. Якщо розглядати 
IP-телефонну мережу без використання додаткових засобів захисту, то, застосовуючи вбудо-
вані мережеві комутатори і захисні механізми, можна домогтися побудови відносно стійкого 
                                                             
1 VoIP (англ. Voice over IP; IP-телефонія) – система зв'язку, яка забезпечує передачу мовного сигналу мережею 

Інтернет або будь-якими іншими IP-мережами. Сигнал каналом зв'язку передається в цифровому вигляді і, як 
правило, перед передачею перетворюється (стискається) для того, щоб видалити надмірність коду. 


