
Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» 

 
296 

Н.П. Кухарська, канд. фіз.-мат. наук, доцент 
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) 

 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМА АВТЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ  

 
Нетрадиційні форми та методи освіти, які забезпечують оперативність отримання но-

вих знань при мінімальних затратах часових та фінансових ресурсів, все активніше завойо-
вують світ. Серед них і дистанційна освіта (ДО).  

Проблемні питання впровадження засобів дистанційного навчання в освітній процес є 
предметом дискусій серед багатьох науковців і практиків. Зокрема тематиці дистанційної освіти 
присвятили свої праці такі науковці, як: Валуйський В., Гончаренко М., Метешкін К., Новацький 
А., Раковський Х., Павловський А., Шинкарук В. [1, 2] та інші. Водночас питання інформаційної 
безпеки дистанційної форми навчання, незважаючи на їх важливість, досліджені не достатньо.  

Мета статті – здійснити огляд існуючих на сьогодні механізмів автентифікації особи 
користувачів автоматизованих систем дистанційного навчання. 

В Україні, відповідно до закону "Про вищу освіту", ДО одержала статус самостійної форми 
навчання, Міністерством освіти і науки затверджене Положення про дистанційне навчання [3–4]. 
Разом з тим, для того щоб ДО могла конкурувати з традиційними формами навчання, потрібно за-
безпечити її інформаційну безпеку, основними задачами якої є збереження таких властивостей ін-
формації, як доступність, конфіденційність, цілісність та юридична значимість. Забезпечення 
останньої з перелічених властивостей можливе за рахунок використання сертифікованих засобів 
захисту інформації, розроблених організаціями-ліцензіатами, тобто підприємствами, що мають 
право на створення засобів захисту інформації. Не менш важливе значення має також вирішення 
питання достовірності інформації, що передається. Водночас конфіденційність великої ролі не віді-
грає, оскільки інформація, яка використовується для навчання, не є секретною. 

Так як у дистанційному навчанні існує більше можливостей для фальсифікацій, ніж у тра-
диційній очній формі навчання, то основною задачею інформаційної безпеки дистанційної освіти 
є завдання грамотної побудови системи ідентифікації та автентифікації особи користувача [5]. 

Існуючі методи автентифікації можна класифікувати таким чином: 
 автентифікація за іменем та паролем; 
 використання системи одноразових паролів; 
 автентифікація з допомогою використання цифрових сертифікатів; 
 біометрична автентифікація. 

Автентифікація, яка базується на традиційних парольних механізмах [5] легко реалі-
зовується програмними методами. Проте такий спосіб автентифікації (пара “логін-пароль”) 
має велику кількість недоліків: їх можна передати третій особі, можна зберегти в браузері, 
можна забути або загубити (цілком можливо, якщо навчання проходить у дистанційному ре-
жимі за медичними показниками). Тим самим піддається ризику надійність зворотного 
зв’язку. Одне з можливих удосконалень класичного способу використовувати автенти-
фікацію на основі місця розташування користувача за допомогою постійної IP-адреси або по-
слуги зворотного дзвінку, коли студент підключається до навчальної системи. Але ця страте-
гія має недоліки, наприклад, віддалений студент змушений завжди підключатися до освітньої 
системи з одного і того ж місця, що порушує принцип мобільності дистанційної освіти. 

Більш надійними вважаються схеми, які використовують одноразові паролі [6]. За-
уважимо, застосування паролів набагато дешевше і простіше біометричних систем автенти-
фікації, таких як сканери сітківки ока або відбитків пальців. 

Генерація одноразових паролів може виконуватися або програмно, або апаратно. Деякі 
реалізації апаратних пристроїв доступу на основі одноразових паролів являють собою мініа-
тюрні пристрої із вбудованими мікропроцесорами, і є схожими на звичайні пластикові карто-
чки, які використовують для доступу до банкоматів. Такі карточки, які часто називають апа-
ратними ключами, можуть мати клавіатуру і маленьке дисплейне вікно.  
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Існують і програмні реалізації засобів автентифікації на основі одноразових паролів – 
програмні ключі. Такі ключі є менш надійними у порівняні з апаратними, оскільки клієнтська 
утиліта повинна зберігати в собі секретний ключ користувача. Зробити це більш-менш без-
печно можна тільки за допомогою шифрування цього ключа на основі персонального паро-
лю. При цьому необхідно враховувати, що клієнтська утиліта повинна бути встановлена на 
комп'ютері (КПК, смартфоні і т.п.), з якого в даний момент користувач здійснює сесію. Таким 
чином, виходить, що автентифікація студента буде залежати від одного паролю. У той же час 
існує безліч способів дізнатися або підібрати його. І це далеко не єдина вразливість програм-
ного генератора одноразових паролів. 

Використання ж апаратних ключів у вигляді карточок пов’язане з таким ризиком: 
користувачі часто забувають їх у комп’ютері. Якщо така карточка потрапить до рук зловмисника, 
то останній зможе отримати бажаний доступ до віддаленої системи дистанційного навчання. За-
хистити систему від подібних дій можна тільки за умови використання надійного захисту пам'яті 
пристрою секретним ключем. Саме такий підхід реалізований у смарт-картах і USB-токенах. Для 
доступу до їх пам'яті користувач повинен ввести свій PIN-код. Причому ці пристрої захищені від 
його підбору: при триразовому введенні неправильного значення коду вони блокуються. Вико-
ристання смарт-картів передбачає наявність у комп'ютерних системах спеціального пристрою їх 
читання. Такі пристрої можуть підключатися до комп’ютера за допомогою послідовного порту, 
слота PCMCIA або USB. У той же час USB-токени є доступнішим способом автентифікації: ко-
ристувачам немає потреби купляти будь-які зчитувальні пристрої. 

Автентифікацію на основі смарт-картів і USB-ключів складно обійти, оскільки викорис-
товується унікальний фізичний об'єкт, яким повинен володіти користувач, щоб увійти в елект-
ронну систему дистанційного навчання. На відміну від паролів, їх власник може швидко дізнати-
ся про крадіжку і відразу прийняти необхідні заходи для запобігання її негативних наслідків.  

Автентифікація особи користувача на основі використання механізму одноразових па-
ролів здійснюється таким чином. Користувач, зрештою як і в системах автентифікації з вико-
ристанням багаторазових паролів, повідомляє системі свій ідентифікатор, проте замість того, 
щоб вводити кожний раз один і той же пароль, він вказує послідовність цифр, яка генерується 
апаратним або програмним ключем і є дійсною для одного процесу автентифікації протягом 
обмеженого проміжку часу. Автентифікаційний сервер перевіряє введену послідовність і 
приймає рішення про логічний вхід користувача в систему. 

Відомі такі схеми автентифікації на основі апаратних ключів:  
 синхронізація за часом; 
 запит-відповідь. 

Одним із найбільш розповсюджених механізмів є схема синхронізації за часом, яка базується 
на алгоритмі, на основі якого з певним інтервалом часу (що може змінюватися за бажанням адмініст-
ратора мережі) генерується випадкове число. Алгоритм при цьому використовує два параметри: 

 секретний ключ, який є 64-бітним числом, що унікально призначається кожному ко-
ристувачеві й зберігається одночасно і в апаратному ключі, і в базі даних автентифі-
каційного сервера; 

 значення поточного часу. 
При спробі віддаленого користувача здійснити логічний вхід в мережу йому пропонува-

тиметься ввести його особистий персональний номер (PIN), який складається з 4 десяткових 
цифр, а також 6 цифр випадкового числа, що відображаються на дисплеї апаратного ключа і є 
зашифрованими за допомогою секретного ключа користувача поточними показниками таймера 
комп’ютера. При цьому використовується не точний час, а поточний інтервал з встановленими 
заздалегідь межами (наприклад, 30 секунд). Введені користувачем дані у відкритій формі пере-
силаються на сервер. У свою чергу сервер на основі PIN-коду добуває із бази даних інформацію 
про користувача, а саме його секретний ключ. Згодом виконує алгоритм генерації випадкового 
числа, використовуючи у ролі параметрів знайдений секретний ключ користувача та значення 
поточного часу, і перевіряє, чи співпадає згенероване число з числом, котрий ввів користувач. 
Якщо ці числа збігаються, то користувачеві дозволяється логічний вхід. 
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За схемою “запит-відповідь” при спробі користувача здійснити логічний вхід автенти-
фікаційний сервер передає йому запит у вигляді випадкового числа. Апаратний ключ корис-
тувача зашифровує це випадкове число, використовуючи алгоритм DES і секретний ключ. 
При цьому секретний ключ користувача зберігається і у базі даних сервера, і в пам’яті апара-
тного ключа. У зашифрованому вигляді слово-виклик повертається на сервер. Сервер, у свою 
чергу, також зашифровує згенероване ним самим випадкове число з допомогою алгоритму 
DES і секретного ключа користувача, а потім порівнює результат з числом, отриманим від 
апаратного ключа. Як і в схемі часової синхронізації, у випадку збігу цих двох чисел корис-
тувачу дозволяється вхід у мережу. 

Механізм “запит-відповідь” має свої обмеження – він зазвичай вимагає наявності 
комп’ютера на кожному кінці з’єднання, оскільки апаратний ключ має мати можливість як 
отримувати, так і відправляти інформацію. А схема часової синхронізації дає змогу обмежи-
тися простим терміналом і факсом. 

Схема “запит-відповідь” поступається схемі часової синхронізації також за простотою 
використання. Для логічного входу за схемою часової синхронізації користувачу досить на-
брати 10 цифр. Схема “запит-відповідь” може вимагати від користувача виконання більшої 
кількості ручних дій. У деяких таких схемах користувач повинен сам вводити секретний 
ключ, а потім набирати на клавіатурі комп’ютера отримане з допомогою апаратного ключа 
зашифроване слово-виклик. У деяких випадках користувач змушений повторно здійснювати 
логічний вхід у комунікаційний сервер вже після автентифікації. 

Автентифікація з застосуванням цифрових сертифікатів [7] є альтернативою вико-
ристанню паролів і природнім рішенням в умовах, коли кількість користувачів мережі вели-
ка. За таких умов процедура попередньої реєстрації користувачів, яка пов’язана з призначен-
ням та зберіганням паролів, стає вкрай обтяжливою, небезпечною, а іноді навіть такою, що 
неможливо реалізувати. При використанні сертифікатів мережа, яка дає користувачам доступ 
до своїх ресурсів, не зберігає жодної інформації про них – користувачі представляють її самі 
у своїх запитах у вигляді сертифікатів, які і засвідчують особу користувача. Задача збережен-
ня секретної інформації (закритих ключів) покладається на самих користувачів, що робить це 
рішення більш масштабним у порівнянні з варіантом використання бази паролів. На сервері 
зберігається тільки список імен і відкритих ключів сертифікуючих організацій. 

Сертифікат має електронну форму, що містить таку інформацію: 
 відкритий ключ власника цього сертифікату; 
 відомості про власника сертифікату, такі, наприклад, як ім’я, адрес електронної по-

шти, найменування організації, в якій він працює і т.п. 
 найменування організації, яка видала цей сертифікат. 

Крім того, сертифікат містить електронний підпис організації – зашифровані закритим 
ключем цієї організації дані, що знаходяться в сертифікаті. 

Використання сертифікатів базується на припущенні, що сертифікуючих організацій 
небагато і їх відкриті ключі можуть бути всім відомі яким-небудь способом, наприклад, із 
публікацій в журналах. 

Коли користувач хоче підтвердити свою особу, він пред'являє свій сертифікат у двох 
формах – відкритій (тобто у такій, у якій він отримав його в організації) і зашифрованій із за-
стосуванням свого закритого ключа. Сторона, що проводить автентифікацію, бере з відкрито-
го сертифіката відкритий ключ користувача і розшифровує за допомогою нього зашифрова-
ний сертифікат. Збіг результату з відкритим сертифікатом підтверджує той факт, що пред'яв-
ник дійсно є власником закритого ключа, який відповідає зазначеному відкритому. Потім за 
допомогою відомого відкритого ключа вказаного в сертифікаті організації проводиться роз-
шифрування підпису сертифікуючої організації. Якщо в результаті виходить той самий сер-
тифікат з тим ж ім'ям користувача і його відкритим ключем – значить, він дійсно пройшов 
реєстрацію в сертифікатційному центрі, є тим, за кого себе видає, і зазначений у сертифікаті 
відкритий ключ справді належить йому. 
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Сертифікати можна використовувати не тільки для автентифікації, але і для надання 
вибіркових прав доступу. Для цього в сертифікат можуть вводитися додаткові поля, в яких 
вказується приналежність його власника до тієї чи іншої категорії користувачів.  

Біометрична ідентифікація [8] базується на застосуванні статистичного аналізу біоло-
гічних спостережень і явищ. 

Біометричні характеристики можна розділити на дві групи: 
 фізіологічні біометричні характеристики (так звані фізичні або статичні) – характери-

стики, отримані шляхом вимірювання анатомічних даних людини (відбитків пальців, 
форми обличчя, кисті, структури сітківки ока та ін.) 

 поведінкові біометричні характеристики (так звані динамічні біометричні характери-
стики) – біометричні характеристики, отримані шляхом вимірювання дій людини. 
Характерною рисою для поведінкових характеристик є їх протяжність у часі (типові 
приклади – голос, підпис). 

Головною перевагою біометричних технологій є надійність, але і ці методи автентифі-
кації мають свої недоліки. По-перше, біометричний шаблон порівнюється не з результатом 
первісної обробки характеристик користувача, а з інформацією що надійшла до місця порів-
няння відкритими каналами. По-друге, слід враховувати різницю між застосуванням біомет-
ричних методів на контрольованій і не контрольованої території, наприклад, до пристрою 
сканування рогівки можливо піднести муляж. По-третє, біометричні дані людини змінюю-
ться, тому база шаблонів потребує періодичного оновлення. По-четверте біометрична автен-
тифікація вимагає дороге устаткування. Наприклад, для кожного комп'ютера, що входять до 
цієї системи, необхідно придбати спеціальний сканер. Але головна проблема полягає в тому, 
що будь-яка помилка для біометрії виявляється фатальною. Якщо біометричні дані скомпро-
метовані, необхідно як мінімум проводити істотну модернізацію всієї системи. 

У результаті проведених досліджень виявлено основні проблеми способів автентифі-
кації, які використовуються на сьогоднішній день для доступу в електронні системи дистан-
ційного навчання. На основі аналізу їх переваг та недоліків зроблено висновок: вибір варіанту 
автентифікації особи залежить від конкретної ситуації і є компромісом між ступенем надій-
ності, складністю реалізації і вартістю використання. 
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