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Анотація. В роботі розглядається задача класифікація актуальних 

моделей кіберзагроз інфокомунікаційним системам за різними сучасними 
чинниками в поєднанні з класичною методологією. 

Відповідно до цього завдання визначення актуальної моделі кіберзагроз 
цифрової обробки даних розглядається як адаптивна корекція сучасних 
кіберзагроз за поточними НДДКР DARPA. 

У той час як для IT-розробників моделювання загроз є комплексним 
процесом з купою підводних каменів, для інтернет-користувачів це досить 
простий набір правил, дотримуючись яких можна значно підвищити свою 
індивідуальну безпеку в інтернеті. 

Практика показує, що більша частина території, що охороняється 
інформації витікає з технічних каналам передачі даних. Сигнал поширюється в 
певній фізичному середовищі, він може бути акустичним або 
електромагнітним, його перехоплення здійснюється за допомогою закладних 
пристроїв і іншими шляхами. Пристрої можуть перехоплювати дані 
електромагнітного випромінювання, акустичну та візуальну інформацію. 
Захист від цього способу перехоплення здійснюється шляхом обмеження 
доступу на об'єкт, що охороняється 

Багато хто намагається сховатися за технологією, ігноруючи роботу з 
людьми і процедури. Потрібно приділяти достатню увагу всієї тріаді безпеки: 
люди, процедури, технології. Кібергігіена вже давно широко застосовується в 
ефективно працюючих компаніях всього світу. Знаючи свої ризики, необхідно 
працюйте з людьми, впроваджувати технології та регулювати правила 
роботи з політиками і процедурами.  

При досліджені різних видів кіберзагроз основною і часто надважливою 
складовою є канал зв’язку жертви в інформаційній системі і системи 
управління зловмисника, або інсайдера з його кураторами. Часто даний канал 
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зв’язку є прихований. Тому дослідження даних каналів зв’язку є найважливішим з 
етапів дослідження кіберзагроз в цілому. 

.  
Ключові слова: ризик, загроза, класифікація. 
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Abstract. The paper deals with the problem of classification of current models of 

cyber threats to infocommunication systems according to various modern factors in 
combination with the classical methodology. 

In accordance with this task of determining the current model of cyber-threats of 
digital data processing is considered as adaptive correction of modern cyber-threats 
according to current DARPA R&D. 

While for IT developers, threat modeling is a complex process with a bunch of 
pitfalls, for Internet users it's a fairly straightforward set of rules that can greatly 
enhance your individual security on the Internet. 

Practice shows that most of the protected area flows from technical data 
channels. The signal is distributed in a particular physical environment, it can be 
acoustic or electromagnetic, its interception is by means of mortgage devices and 
other ways. Devices can intercept electromagnetic radiation data, acoustic and visual 
information. This method of interception is protected by restricting access to the 
protected object 

Many try to hide behind technology, ignoring people and procedures. Sufficient 
attention should be paid to the entire security triad: people, procedures, technology. 
Cyberhygiene has long been widely used in effectively operating companies around 
the world. Knowing your risks requires working with people, implementing technology, 
and managing policies and procedures. 

When investigating different types of cyber threats, the main and often overriding 
component is the victim's communication channel and the attacker's or insider's 
management system with its curators. Often, this link is hidden. Therefore, exploring 
these communication channels is the most important step in the cyber-threat 
investigation process as a whole. 

Keywords: risk, threat, classification. 
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Вступ 
Неможливо боротися з будь-якими загрозами, якщо не розуміти їх 

походження, ступеня серйозності, інших параметрів. Вирішенню цього завдання 
допоможе запропонована  класифікація загроз. 

Ризики можуть носити як особистісний, пов'язаний з наміром третіх осіб, так і 
знеособлений, техногенний, характер, пов'язаний з помилками або 
необережністю обслуговуючого персоналу. Сукупність факторів і умов для 
кожної окремої системи матиме індивідуальний характер, який складається з 
характеристик конкретної ІС, середовища та шляхів поширення інформаційних 
сигналів, технічних та інших можливостей, наявних у джерел потенційних загроз 
[1]. 

 
Класифікація загроз та чинників, які впливають на збільшення ризику 

виникнення кіберзагрози 
Аналізуючи загрози, що виникають при обробці персональних даних, 

спираючись на багатогранність можливостей отримання доступу до інформації, 
модель виділяє такі їх класи [2]: 

 внутрішні, інсайдерські – ризики викрадення або зміни відомостей 
виникають при реалізації можливостей внутрішнього користувача, доступ до 
інформаційних систем він отримує внаслідок свого службового становища, 
роботи в компанії або держструктурі [2]; 

 зовнішні - суб'єкт загроз отримує можливість несанкціонованого доступу до 
об'єкта захисту, використовуючи можливості мереж загального користування [2]; 

 технічні - виникають при використанні можливостей апаратних закладок і 
програм, призначених для розкрадання електронних відомостей [2]. 

Всі ці типи загроз вимагають серйозного аналізу особистостей співробітників, 
що мають доступ до чутливої інформації, і підвищеної уваги до технічної 
захищеності засобів зберігання і обробки даних з використанням спеціалізованих 
програмних засобів, DLP-систем, SIEM-систем, а також засобів захисту 
інформаційних ресурсів [2]. 

Також в моделі дається класифікація, заснована на різних типах 
використовуваного обладнання [2]: 

 загрози безпеці тим даних, які обробляються співробітником на його 
робочому місці (АРМ), що не підключеному до мереж Інтернет [2]; 

 загрози відомостями, які обробляються співробітником на його робочому 
місці, підключеному до мереж Інтернет [2]; 

 погрози тим інформаційним масивам, які обробляються в локальних 
мережах, які не підключені до мереж Інтернет [2]; 

 погрози тим масивам, з якими працюють в локальних мережах підприємств 
і організацій, що мають вихід в Інтернет [2]; 

 загрози безпеці тих даних, які обробляються в розподілених мережах 
операторів і підключених, і не підключених до мереж міжнародного 
інформаційного обміну (Інтернет) [2]. 

Також в моделі загроз безпеки пропонується класифікація, пов'язана з 
різними типами технічних засобів, завдяки яким здійснюється доступ до 
охоронюваним масивів інформації [2]: 
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 використання шкідливих програм, вірусів, хробаків і аналогічних, що 
створюються з свідомо протиправними цілями; 

 втрати даних з технічних і фізичних каналах витоку; 
 інших спеціальних впливів [2]. 
За типами уразливості засобів захисту і технічних засобів, встановлених у 

конкретного оператора, модель загроз виділяє наступні [2]: 
 пов'язані з уразливістю системного програмного забезпечення [2]; 
 пов'язані з використанням недоліків прикладного ПО [2]; 
 пов'язані з можливостями застосування апаратних закладок [2]; 
 пов'язані з використанням засобів зв'язку та протоколів передачі 

інформації [2]; 
 пов'язані із застосуванням технічних каналів передачі даних (наприклад, 

телефонних мереж, мереж електроживлення) [2]. 
Для виявлення цих точок уразливості необхідне проведення регулярного 

аудиту безпеки і систем захисту інформації. Крім аналізу можливостей доступу 
передбачуваних порушників режиму конфіденційності до засобів комп'ютерної 
обробки відомостей, необхідно мати на увазі, що практично будь-який офісне 
технічний засіб може стати потенційним джерелом загрози. Модель безпеки 
класифікує їх так [2]: 

 АРМ; 
 виділені засоби обробки (принтери, копіювальні апарати, звукозаписна 

апаратура, засоби відеоспостереження; 
 мережі зв’язку [2]. 
Технічні канали витоку 
Практика показує, що більша частина території, що охороняється інформації 

витікає з технічних каналам передачі даних. Сигнал поширюється в певній 
фізичному середовищі, він може бути акустичним або електромагнітним, його 
перехоплення здійснюється за допомогою закладних пристроїв і іншими 
шляхами. Пристрої можуть перехоплювати дані електромагнітного 
випромінювання, акустичну та візуальну інформацію. Захист від цього способу 
перехоплення здійснюється шляхом обмеження доступу на об'єкт, що 
охороняється [2]. 

Несанкціонований доступ 
Дуже рідко організація може повністю захистити дані від дій власних 

співробітників. Для заподіяння шкоди даними можуть використовуватися [2]: 
 штатне програмне забезпечення, що дозволяє потрапити в операційну 

середу; 
 створення позаштатних умов роботи, що дозволяє використовувати 

одержувані спотворення для модифікації даних; 
 шкідливі програми; 
 загрози, пов'язані з віддаленим доступом; 
 комбіновані загрози [2]. 
 
Характеристики ІС, які впливають на появу нових загроз і ризиків  [1]: 
 обсяг і зміст відомостей, наявних в базі; 
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 структура та конфігурація системи; 
 наявність підключення системи до мереж передачі інформації загального 

користування або мереж, за якими проводиться транскордонне спілкування; 
 наявність і якість систем захисту; 
 режим, в якому обробляються персональні дані; 
 наявність різнорівневої системи доступу осіб з різним обсягом 

повноважень і завдань до даних; 
 фізичне місцезнаходження технічних пристроїв, режим їх захисту від 

протиправного посягання [1]. 
 
Виділяють наступні сучасні кіберзагрози [3]: 
 соціальна інженерія та фішинг; 
 вірусне програмне забезпечення; 
 використання неактуальних версій програмного забезпечення; 
 інсайдерські загрози; 
 відсутність політик і процедур щодо поводження з інформаційними 

ресурсами [3]. 
Соціальна інженерія і фішинг. 
Соціальна інженерія базується на експлуатації людських слабкостей. В 

результаті успішного психологічного підстроювання до жертви досвідчений 
зловмисник може виявити багато базових моментів в роботі організації для 
планування злому, викрадення інформації. Це і робота системи контролю 
фізичного доступу, робота охорони, графік роботи прибиральниць, 
місцезнаходження принтерів, сміттєвих кошиків, наявність шредерів і т. д. 
Підготовка до проникнення в інформаційну систему організації починається саме 
з такої роботи [3]. 

Фішингові атаки є продовженням соціальної інженерії. Багатьма фахівцями 
вони визнаються найбільш масовим і ефективним засобом злому і подальшого 
доступу до ресурсів підприємств і організацій всіх форм власності. За різними 
оцінками, до 90% всіх успішних кібератак відбуваються з використанням даного 
методу. Метод, по суті, дуже простий і являє собою розсилку підроблених листів 
електронної пошти, текст яких спонукає передбачувану жертву запустити вірусну 
програму, замасковану, наприклад, під офісний додаток, або перейти по 
посиланню на підроблений сайт, на якому вам запропонують ввести свій логін і 
пароль до пошти або інших ресурсів [3]. 

Вірусне програмне забезпечення. 
Це найважливіша зброю зловмисників, для захисту від якого необхідно мати 

актуальну версію антивірусного програмного забезпечення. Не існує 
антивірусного ПЗ, яке б захищало від всіх вірусів однаково добре. Як показує 
практика, дуже корисний обмін інформацією між фахівцями про початок атак і 
появі нових вірусів, а також використання служб з аналізу підозрілих файлів і 
посилань на предмет виявлення черв'яків, троянів і всіляких шкідливих програм 
(рис. 1, рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Етапи злому інформаційної системи 

 
Рис. 2. Механізм роботи кіберзагроз на інформаційні системи 
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Неактуальні версії програмного забезпечення. 
По суті, ця вразливість інформаційної системи, коли Ви пропустите установку 

необхідних оновлень ПЗ. Регулярне оновлення ПЗ необхідно з багатьох причин, 
одна з яких - підвищення рівня безпеки та захист від нововиявлених 
вразливостей і загроз. Потрібно працювати з персоналом в цьому напрямку, 
робити регулярні розсилки і нагадування для співробітників, показувати на 
прикладах, до чого може привести використання неактуальною версії ПЗ [3]. 

Інсайдерські загрози. 
Це велика група загроз, джерелом яких є власні співробітники. поширена в 

організаціях, де відсутній контроль за наданням прав доступу високого рівня, а 
також розмежування з прав доступу до інформаційних ресурсів. Дуже добре, 
якщо регулярно проводиться хоча б мінімальна оцінка лояльності співробітників 
при прийомі на роботу, в процесі роботи і при звільненні. Персонал - це завжди 
найслабша ланка в системі безпеки і з ним потрібно постійно працювати. Не 
дарма британські та американські фахівці з безпеки будують свою роботу саме з 
розвитку культури безпеки [3]. 

Відсутність політик і процедур щодо поводження з інформаційними активами. 
Політики і процедури - це встановлені правила роботи в інформаційній 

системі організації, а також розподіл ролей і відповідальності. Без них настає 
хаос, можливі фінансові втрати через неефективне використання ресурсів, 
виникає підвищений ризик помилок персоналу, ненавмисна витік та втрата 
інформації. При їх наявності, навпаки, користувач може сам вирішувати багато 
питань і працювати в чітко окресленому полі. При успішно працюючій процедурі 
надання прав доступу виконується одна з базових правил інформаційної безпеки 
- доступ тільки до того, що необхідно по роботі [3]. 

При наявності правильно працюють політик безпеки не виникає питань, хто за 
що відповідає, які ресурси слід захищати в першу чергу, до кого звертатися в 
разі настання інцидентів кібербезпеки і скільки часу організація може працювати 
без серйозних втрат в разі тимчасової зупинки тих чи інших процесів. Все це 
можна розрахувати заздалегідь в ході виконання процедури оцінки ризиків та 
аналізу наслідків інцидентів для бізнесу [3]. 

За інноваційними аналітичними моделями DARPA кіберзагрози поділяються 
[3]: 

 загрози підключення до каналів зв’язку; 
 загрози наявності недокументованих можливостей; 
 загрози зняття інформації в момент передачі по мережі; 
 загрози підміни інформації в каналі управління; 

 
Загроза підключення до каналів зв’язку [3]. 
Цифрова обробка сигналів дає можливість копіювання («відгалуження») 

трафіку в межах комунікаційної мережі без яких би то не було демаскуючих 
ознак. Факт копіювання неможливо відстежити, він не викликає зміни в каналі 
зв’язку, ні спотворень, пов'язаних з задержкою передачі. Це є якісною 
відмінністю сучасних інформаційних систем і мереж [3]. 

Загрози наявності недокументованих можливостей. 
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Недокументовані можливості самих систем (в особливості IP-мереж) є ще 
однією загрозою для конфіденційності інформації в системах, які захищаються. 
Програмне забезпечення систем обробки інформації являє собою складний 
програмний комплекс, в т.ч. який реалізує стек протоколів TCP / IP, і може 
містити [3]: 

 недокументовані можливості, внесені розробниками з метою тестування 
або на певних етапах розробки нових функціональних можливостей систем [3]; 

 помилки в реалізації, наприклад, що призводять до уразливостей класу 
«переповнення буфера», і дозволяють отримати повний контроль над 
програмним забезпеченням системи до її перезавантаження [3]. 

Загрози зняття інформації в момент передачі по мережі. 
Різні варіанти реалізацій загроз прослуховування трафіку традиційні для 

комп'ютерних мереж, що використовують у своїй структурі широкомовні 
сегменти (Ethernet, в т.ч. комутований, радіо-Ethernet і т.п.), і створюють ще один 
рівень можливих атак на системи IP-мереж. При відсутності шифрування трафіку 
на мережевому або більш високих рівнях моделі OSI існує кілька варіантів 
порушення конфіденційності переданих повідомлень [3]. 

При отриманні зловмисником адміністративних прав на комутуюче або 
маршрутизуючого обладнання (наприклад, в результаті атаки на комп'ютер 
адміністратора або при перехопленні його пароля, що передається у відкритому 
вигляді) у нього з'являються набагато могутніші засоби перехоплення IP-трафіку 
[3]. 

Методика централізованого управління IP-пристроями та комп’ютерами 
містить ще один можливий шлях прозорого для абонентів перехоплення їх 
даних. У момент встановлення IP-з'єднання початковий обмін інформацією, що 
містить їх імена, технічні можливості систем і т.п., в т.ч. IP-адреси кінцевих 
пристроїв, йде між серверами IP-мереж. На цьому етапі можлива підміна 
(засобами атак мережевого рівня) інформації про один або обох IP-адреси з 
метою впровадження противника в ланцюжок передачі трафіку за принципом 
прозорого проксі-сервера [3]. 

Подібний клас атак залишається абсолютно непомітним на прикладному рівні, 
тому що користувачу зазвичай не видно мережеві координати віддаленого 
абоненту, а стек протоколів не здатний показати факт підміни, і може бути 
виявлений тільки за допомогою спеціалізованого моніторингу мережевого 
трафіку [3]. 

 
Висновок 
Багато хто намагається сховатися за технологією, ігноруючи роботу з людьми 

і процедури. Потрібно приділяти достатню увагу всієї тріаді безпеки: люди, 
процедури, технології. Кібергігіена вже давно широко застосовується в 
ефективно працюючих компаніях всього світу. Знаючи свої ризики, необхідно 
працюйте з людьми, впроваджувати технології та регулювати правила роботи з 
політиками і процедурами.  

При досліджені різних видів кіберзагроз основною і часто надважливою 
складовою є канал зв’язку жертви в інформаційній системі і системи управління 
зловмисника, або інсайдера з його кураторами. Часто даний канал зв’язку є 
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прихований. Тому дослідження даних каналів зв’язку є найважливішим з етапів 
дослідження кіберзагроз в цілому. 

Виходячи з принципів обачності, передбачення і здорового глузду, ми можемо 
захистити себе від безлічі зловмисників, охочих здійснити замах на нашу 
приватність. Не будемо забувати, що анонімність - це найкращий гарант нашої 
свободи і безпеки в сучасному інтернеті. 
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