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Важливим елементом забезпечення цілісності конфіденційної інформації є 
захист від несанкціонованого доступу до ресурсів інформаційних систем, що 
викликає необхідність створення надійних і зручних систем контролю доступу.  
Кожний користувач сучасних інформаційно-комунікаційних систем декілька разів 
на день стикається з процедурами ідентифікації та автентифікації. Ці процедури 
виконуються кожний раз, коли користувач вводить пароль для доступу до 
інформаційної системи, мережі, бази даних або при запуску прикладної програми. 
В результаті їх виконання користувач або отримує доступ до певних ресурсів 
інформаційної системи, або не отримує. 

Ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі за 
допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої інформації про 
нього, яка сприймається системою [1]. Вона є початковою процедурою надання 
доступу до системи, після неї здійснюється автентифікація та авторизація. 

Автентифікація – це процедура перевірки належності ідентифікатора 
об'єкту, тобто встановлення чи підтвердження дійсності, і перевірка чи є об'єкт 
або суб'єкт, що перевіряється, справді тим, за кого він себе видає [2]. 

Існує декілька методів автентифікації, які відрізняються своєю складністю, 
надійністю, вартістю та іншими показниками. Кожний з цих методів має свої 
позитивні та негативні сторони, аналізу яких присвячена ця робота. 

В інформаційних технологіях використовуються такі види автентифікації:  
 однобічна автентифікація, коли клієнт системи для доступу до інформації 

доводить свою автентичність;  
 двобічна – коли, крім клієнта, свою автентичність повинна підтверджувати 

і система; 
 трибічна – коли використовується, так звана, нотаріальна служба 

автентифікації для підтвердження достовірності кожного з партнерів при обміні 
інформацією.  

Методи автентифікації умовно можна поділити на однофакторні (слабкі, з 
точки зору безпеки) та багатофакторні (сильні) [2,3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація методів автентифікації 
 

Парольна автентифікація є найбільш поширеним простим і звичним методом. 
У цьому випадку при введенні суб'єктом свого пароля підсистема автентифікації 
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порівнює його з паролем, що зберігаються в базі еталонних даних в зашифрованому 
вигляді. У разі збігу паролів підсистема дозволяє доступ до ресурсів системи. 
Парольні методи автентифікації за ступенем змінності паролів діляться на:  

 методи, що використовують постійні паролі (багаторазового використання); 
 методи, що використовують одноразові паролі (динамічно змінюються).  
Введення паролю, як правило, виконують з клавіатури або сенсорним 

екраном. 
У більшості випадків ідентифікаційна автентифікація відбувається за 

допомогою унікальних предметів, які забезпечують більш надійний захист, ніж 
парольна автентифікація. Ці предмети умовно поділяють на дві групи: 

 пасивні предмети, які містять автентифікаційну інформацію 
(наприклад, якийсь випадково згенерований пароль) і передають її в модуль 
автентифікації за вимогою. При цьому, ця інформація може зберігатися в 
предметі у відкритому (приклади: магнітні карти, смарт-карти з відкритою 
пам'яттю, електронні таблетки Touch Memory) і в захищеному вигляді (смарт-
картки з захищеною пам'яттю, USB-токени); 

 активні предмети, які володіють достатніми обчислювальними 
ресурсами і беруть активну участь в процесі автентифікації (приклади: 
мікропроцесорні смарт-карти і USB-токени).  

Біометричні методи автентифікації працюють на основі використання 
устаткування для вимірювання і порівняння з еталоном заданих індивідуальних 
характеристик користувача. Біометрія – сукупність автоматизованих методів 
автентифікації людей на основі їх фізіологічних (статичних) і поведінкових 
характеристик (динамічних). До фізіологічних характеристик належать 
особливості відбитків пальців, сітківки та рогівки очей, геометрія руки й обличчя 
та ін. До поведінкових характеристик відносяться динаміка підпису, стиль роботи 
з клавіатурою, розпізнавання голосу [4]. Такі засоби дозволяють з високою точністю 
розпізнати власника за конкретною біометричною ознакою, а підробити такі параметри 
практично неможливо. 

Багатофакторні методи автентифікації отримують в результаті комбінації 
двох різних однофакторних методів, частіше всього ідентифікаційного та 
парольного. Наприклад: «пароль + дискета», «магнітна карта + PIN» [2-4].  

Кожен клас методів має свої переваги і недоліки. Майже всі методи  
автентифікації мають один недолік – вони автентифікують не конкретного  
суб'єкта, а лише фіксують той факт, що автентифікатор суб'єкта відповідає його 
ідентифікатору. Всі відомі методи не захищені від компрометації 
автентифікатора. 
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