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Захист інформації в комп'ютерних системах – складові успіху. Прогрес подарував 

людству безліч досягнень, але і породив безліч проблем. Людський розум, вирішуючи одні 

проблеми, неодмінно зіштовхується з іншими, новими, і цей процес приречений на 

нескінченність у своїй послідовності. Вічна проблема – захист інформації. На різних етапах 

свого розвитку людство вирішувало цю проблему властивою для даної епохи характерністю.  

Винахід комп'ютера (ПК) та подальший бурхливий розвиток інформаційних систем у 

другої половини XX століття зробили проблему захисту настільки актуальною і гострою, 

наскільки актуальна сьогодні інформатизація для суспільства. Головна тенденція, 

характеризує розвиток сучасних інформаційних технологій – зростання кількості 

комп'ютерних злочинів, крадіжки конфіденційної та інших інформацій, а також матеріальні 

втрати [1]. Причин активізації цих злочинів є дуже багато. Суттєвими є перехід від 

традиційної "паперової" технології збереження інформації та передача відомостей в 

електронну, об'єднання обчислювальних систем, створення глобальних мереж, і розширення 

доступу до інформаційних ресурсів та збільшення складності програмних засобів [3]. 

Поширеною причиною втрати даних з ПК є проникнення зловмисника до робочого 

комп’ютера, поки працівника немає на місці, наслідком чого може бути крадіжка, втрата, 

зміна даних. Для уникнення таких подій, на сьогодні існують багато систем, які призначенні 

для захисту ПК від несанкціонованого доступу. Однією з нових тенденцій захисту є 

використання електронних ключів (USB-ключа), які набувають широкої популярності і з 

часом витіснять ключі для паралельного порту. У таких ключах реалізовані більш складні і 

стійкі алгоритми. 

    

 

Рис. 1. Електронний ключ(USB-ключ) 

 



Електронний ключ (апаратний ключ, від англ. dongle) – апаратний засіб, призначений 

для захисту програмного забезпечення i даних від копіювання, нелегального використання и 

несанкціонованого розповсюдження [2].  

Більшість працівників блокують комп'ютер за допомогою пароля облікового запису 

адміністратора. Проте зловмисник, зазвичай високоосвічена людина, яка може зламати 

подібний захист, не витративши багато часу. З використанням USB-ключа, отримати доступ 

до ПК вкрай проблематично. Власнику ПК, щоб захистити його від несанкціонованого 

доступу, потрібно тільки витягнути флешку із системного блоку, тоді його ПК буде надійно 

заблокований.  

Основою цієї технології є спеціалізована мікросхема, або захищений від зчитування 

мікроконтролер, що мають унікальні для USB-ключа алгоритми роботи. Пам'ять ключа 

містить інформацію про його характеристики, а також дані користувача. При правильній 

експлуатації сучасний електронний ключ зазвичай не перешкоджає роботі принтерів, 

сканерів та інших периферійних пристроїв [4].  

Електронні ключі тільки починають застосовуватись як засоби ідентифікації 

комп'ютерних користувачів. Такими ключами-ідентифікаторами в поєднанні зі спеціальними 

програмами можна захищати web-сторінки, а також для формування маркетингової стратегії 

фірм-виробників софту, для просування програмних продуктів [2]. 

Поки існує програмне забезпечення і проблема комп'ютерного піратства, програмно-

апаратний захист залишиться актуальним. Що конкретно він буде являти собою років через 

десять, сказати важко, але вже зараз можна відзначити деякі тенденції, які стають 

очевидними – використання електронного ключа. 

Також необхідно не забувати, що для захисту ПК від шкідливих програм, вірусів та 

втрати даних, можна дотримуватись простих правил: використовувати парольну 

ідентифікацію, антивірусні програми та їх оновлювання, резервне копіювання інформації. 
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