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ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 ПАРОЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ОСВІТНІХ ВІРТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Сучасне суспільство, дедалі більше набираючи рис інформаційного суспільства, вима-
гає нового, більш якісного рівня освіти і нових методів її надання. Реалізація цих вимог мож-
лива за рахунок інтенсивного використання в навчальному процесі передових досягнень ін-
формаційних та телекомунікаційних технологій, організації дистанційного управління на-
вчанням і забезпечення доступу до різних захищених освітніх web-ресурсів. 

Освітні web-ресурси – це: 

 web-ресурси, що створені спеціально для використання у процесі навчання на 
певному ступені освіти і з певної предметної області (освітні і навчально-
методичні матеріали); 

 web-ресурси, які призначені для інформаційного забезпечення системи освіти, 
діяльності освітніх установ або органів управління освітою. 

Доступ до web-ресурсів реалізовується, як правило, через Інтернет або локальну комп'юте-
рну мережу. В умовах зростаючого ризику негативного впливу інформаційного поля Інтернет на 
освітню систему все частіше у наукових публікаціях розглядаються питання створення захищених 
віртуальних освітніх мереж. “Віртуальний” (virtualis) дослівно перекладається з латинської мови 
як “можливий за певних умов”. З цих позицій основою функціонування віртуальної освітньої ме-
режі на базі Інтернет є забезпечення умов строго регламентованого (обмеженого) доступу клієнтів 
(студентів) до її інформаційних ресурсів. На сьогодні найбільш доступним і затребуваним засобом 
захисту основних видів інформації віртуальної мережі від несанкціонованого доступу є застосу-
вання парольної системи автентифікації, як приклад можна навести навчальне середовище moodle. 
Механізм реалізації такого способу захисту передбачає, що кожен користувач, здійснюючи доступ 
до захищених освітніх Інтернет-ресурсів, повинен вказати свій логін та пароль. 

Основні переваги парольного захисту – простота і звичність. Паролі давно вбудовані в 
операційні системи та інші сервіси. Їх використання не вимагає великих витрат часу, коштів і 
місця в пам'яті комп'ютера. Крім того, володіння паролем дає користувачеві відчуття психо-
логічного комфорту. Водночас, слабкий парольний захист є однією з основних причин ураз-
ливості комп'ютерних систем до спроб несанкціонованого доступу. 

Мета статті дослідити кількісні характеристики парольної системи захисту інформації 
і на основі проведених досліджень сформулювати рекомендації, дотримання яких дасть змо-
гу підвищити рівень її стійкості.  

В арсеналі зловмисника є декілька варіантів роздобути пароль. Він може спробувати 
отримати копію пароля, а згодом скористатися засобами підбору паролю в інтерактивному 
режимі для розшифрування стрічки. Або він може підгледіти пароль чи вкрасти із загально-
доступного місця. Може зламати пароль, що вводиться, шляхом впровадження в 
комп’ютерну систему програмних закладок чи перехопити пароль, який передається мере-
жею. Зловмисник не погребує можливістю скористатися методом соціального інжинірингу.  

Злом паролів – найдавніший прийом, який приносить найбільший успіх, так я людина 
є не надто хорошим генератором випадкових послідовностей. Як повідомляється у недавно 
опублікованому звіті 2012  Norton Cybercrime Report [1], майже половина інтернет-
користувачів не обтяжує себе придумуванням складних паролів, і це при тому, що в більшо-
сті випадків пароль є ключовим елементом захисту користувачів в мережі. За даними [2] 
найбільш популярним паролем як і раніше залишається «1234». На другому місці 
«12345678», на які припадає 14% зломів. До числа найпопулярніших паролів відносяться та-
кож «QWERTY» і «AZERTY» (відповідні клавіші розташовані підряд у лівій верхній частині 
клавіатури для англо- і франкомовних країн). Як стверджують експерти, інтернет-
користувачі ігнорують ключові вимоги до паролів. Опитування 13 тис. респондентів у віці 
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від 18 до 64 років у 24 країнах показало, що 46 % не застосовують, так звані, складні паролі, 
тобто такі, в яких є цифри і літери нижнього й верхнього регістру [1]. При цьому про необ-
хідність час від часу міняти паролі обізнана незначна кількість людей. 

За даними Security Coverage [1], кількість викрадених паролів, в основному  через не-
дбалість їх власників, щороку зростає на 300 %. У першій половині 2012 р. лише три атаки на 
LinkedIn, Zappos і eHarmony призвели до крадіжки 30 млн. паролів.  

Для зниження деструктивного впливу “парадоксу людського фактору” адміністрато-
рам віртуальних освітніх мереж необхідно: 

 встановити мінімальні і максимальні терміни дії паролів; 

 встановити мінімальну довжину паролю для ускладнення його підбору за ме-
тодом “brute-force”; 

 перевіряти і відбраковувати паролі за словником; 

 обмежити кількість спроб введення паролю (блокувати користувача після пе-
ревищення певної кількості спроб введення, які здійснені підряд); 

 вести журнали історії паролів (це перешкоджає заміні паролю після припинен-
ня його терміну дії на один із використовуваних раніше);  

 підтримувати режим примусової зміни паролю після першої реєстрації в системі; 

 вимагати від користувачів використовувати для паролів різні групи символів з 
метою ускладнення їх простого перебору; 

 рекомендувати користувачам формувати паролі з допомогою автоматичних ге-
нераторів стійких паролів. 

Дотримання перелічених вимог дасть змогу підвищити рівень захисту інформаційних 
ресурсів у віртуальній навчальній системі. 

Розглянемо основні параметри паролів, які визначають стійкість парольної системи до 
атаки ”brute-force” – атаки, що базується на звичайному переборі усіх можливих варіантів. 

A  – потужність алфавіту паролів, тобто множина знаків, які можуть використовува-
тися при введенні паролю; 

L  – довжина паролю; 
S  – потужність простору паролів, тобто множина усіх можливих паролів у системі; 
V  – швидкість підбору паролю; 
T  – термін дію паролю; 
P  – ймовірність підбору паролю на протязі терміну його дії. 
Для обчислення потужності простору паролів у залежності від алфавіту паролів та їх 

довжини використовують співвідношення [3]: 
LS A .                                                                     (1) 

Ймовірність підбору паролю на протязі терміну його життя обчислюють за формулою: 

VT
P

S
 .                                                                       (2) 

Дві основні характеристики паролю – кількість його символів (довжина) і кількість 
варіантів символу у кожній позиції (алфавіт). Очевидно, що із збільшенням алфавіту (основи 
степеневої функції) ймовірність підбору паролю знижується, але ще сильніше вона буде 
знижуватися із збільшенням довжини паролю (показника степеневої функції).  

На практиці виникають різні ситуації щодо значення параметрів паролів, які пов’язані 
з побажаннями власника інформаційних ресурсів освітньої організації. Наприклад, керівник 
може задати значення ймовірності підбору паролю, тоді в такому випадку потрібно обчисли-
ти значення інших параметрів. 

Розглянемо задачу практичного характеру. Припустимо, швидкість перебору паролів 
510V паролів с /  [4]. Параметр P  – ймовірність підбору паролів на протязі терміну його дії 

приймає такі значення 1110P  , 910P  , 710P  , 510P  , 310P  . Обчислимо значення дов-
жини паролю для різних значень параметра A , а саме 36, що відповідає кількості літер англійсько-
го алфавіту одного регістру та цифр і 62 – кількість літер англійського алфавіту верхнього та ниж-
нього регістра та цифр. Чисельні дослідження проведемо для різних значень терміну дії паролю.  

Отримані результати систематизовано в таблицях 1 та 2. 
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Таблиця 1 
Значення довжини паролів для алфавіту 36 символів 

T , діб 1110P   910P   710P   510P   310P   

30 14,40 13,12 11,83 10,55 9,26 

45 14,51 13,23 11,94 10,66 9,37 

60 14,60 13,31 12,03 10,74 9,45 

90 14,71 13,42 12,14 10,85 9,57 

 
Таблиця 2 

Значення довжини паролів для алфавіту 62 символів 

T , діб 1110P   910P   710P   510P   310P   

30 12,50 11,39 10,27 9,16 8,04 

45 12,60 11,49 10,37 9,26 8,14 

60 12,67 11,56 10,44 9,33 8,21 

90 12,77 11,66 10,54 9,42 8,31 
 
Аналізуючи результати дослідження залежності довжини паролів від ймовірності його 

підбору та терміну життя, можна зробити висновок, що: пароль має бути не менше 8 символів. 
Збільшення довжини паролю тільки на один символ значно збільшує час необхідний зловмиснику 
для його викриття; він повинен містити літери верхнього і нижнього регістрів та цифри; потрібно 
міняти не рідше одного разу впродовж  3-ох місяців; перебір різних варіантів паролів, зрозумі-
ло, здійснюється не вручну, а з використанням спеціальних програм, які здатні у короткий 
термін перебрати величезну кількість різних комбінацій символів. Як один із варіантів уне-
можливлення процедури злому паролів, варто розглянути спосіб описаний нижче. 

Деякі комбінації, набрані з використанням клавіші ALT та альтернативної клавіатури, 
генерують символи, які операційна система Windows вважає правильними, проте вони не 
можуть бути виявлені наявними на даний час утилітами злому. Наприклад, послідовність 
символів passw-ALT+242-rd (password) буде в безпеці до тих пір, поки хтось не поновить 
утиліти для злому паролів. Крім того, додаткові символи, які є доступними за рахунок вико-
ристання комбінацій клавіш ALT та альтернативної клавіатури, в значній мірі розширять ал-
фавіт паролів, що, у свою чергу, призведе до зниження ймовірності довідатися пароль мето-
дом “brute-force”. Зауважимо, коди спецсимволів починаються з 160 (ALT +160) і закінчу-
ються на 255. 

Вважаємо, щопаролі можуть забезпечувати прийнятний для багатьох освітніх віртуа-
льних мереж рівень інформаційної безпеки за умови їх правильного використання. 
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