
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет електроніки та інформаційних технологій 
 

Кафедра компʼютерних наук 
 

 

 

 

Кваліфікаційна робота магістра 

«ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХИСТУ  

ВЕБ-САЙТIВ  

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНIВЕРСИТЕТУ» 

 

 

 

Здобувач освіти гр. ІН.мдн – 12с                   Владислава ДМІТРІЄВА 

 

Науковий керівник, Віктор ОБОДЯК 
К.т.н 
 
 
В.о. завідувача кафедри Ігор ШЕЛЕХОВ 
К.т.н 
 

 

 

                                                      Суми 2023 

  



 2 
Форма №У-9.01* 

Затв. наказом Мінвузу 
УРСР 

від 3 серпня 1984р. №253 

 Сумський державний університет  
(назва вузу) 

 
Факультет  ЦЗДВФН  Кафедра  Комп’ютерних наук   
Спеціальність  122  «Комп'ютерні науки"     
 

Затверджую: 
В.о. зав.кафедрою 

__________________________ 
__________________________ 

 “________” __________20___р. 
 

ЗАВДАННЯ 
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ 

 
Дмітрієвій	Владиславі	Богданівні 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту (роботи) інформаційна	 технологія	 проєктування	
програмно-апаратного	 комплексу	 захисту	 веб-сайтiв	 сумського	
державного	 унiверситету	 затверджую наказом по інституту від   “____” 
________________ 20 ___ р.  № __________ 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) _____________ 

3. Вхідні данні до проекту (роботи) ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  (перелік питань, що їх 
належить розробити) 1) Аналіз проблеми. Постановка задачі дослідження. 
2) Модель	комплексної	системи	кіберзахисту	веб-системи. 3) Структура	
кіберзахисту	 веб-системи.	 4) Налаштування	 комплекс	 систем	
кіберзахисту	веб-системи. 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень) _________________________________________________________ 



 3 
6. Консультанти до проекту (роботи), із значенням розділів проекту, що 

стосується їх 

Розділ Консультант 
Підпис, дата 

Завдання  
видав 

Завдання 
прийняв 

    
    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання ________________________________________ 
 
 
Керівник ___________________ 
 (підпис) 

 

Завдання прийняв до виконання  ___________________ 
 (підпис) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

п
/
п 

Назва етапів дипломного проекту 
(роботи) 

Термін 
виконання 

проекту 
(роботи) 

Примітка 

1
. 

Аналіз проблеми. Постановка задачі 
дослідження 

  

2
. 

Модель комплексної системи 
кіберзахисту веб-системи 

  

3
. 

Структура кіберзахисту веб-системи   

4
. 

Налаштування комплекс систем 
кіберзахисту веб-системи 

  

5
. 

Оформлення пояснювальної записки 
до дипломної роботи 

  

 
Студент – дипломник ___________________ 
 (підпис) 

 

Керівник проекту ___________________ 
 (підпис) 

 
  



 5 

РЕФЕРАТ 
 

Записка:  97 стoр., 9 рис., 1 табл., 1 додаток, 46 джерел. 
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Мета роботи  — створення комплексу кіберзахисту веб-системи та веб-

застосунків Сумського державного університету, яка буде відповідати сучасним 

вимогам щодо основ кіберзахисту та новітнім міжнародним стандартам протидії 

кібератакам.  

Методи дослідження  — метод функціонально-статистичних 

випробувань. 

Результати — розроблено та введено в експлуатацію комплекс 

кіберзахисту веб-системи та веб-застосунків Сумського державного 
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кіберзахисту на новітнім стандартам протидії кіберзлочинам. 
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ВСТУП 

Кібербезпека відповідає за захист комп'ютерних систем від 

несанкціонованого доступу або їх ушкодження чи відсутність доступу до 

інформації та інших ресурсів системи через вплив шкідливих чинників. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» (2163-VIII): «кіберзахист - сукупність організаційних, правових, 

інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного 

захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та 

захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності 

функціонування комунікаційних, технологічних систем.». 

Інформаційна безпека являє собою більш широку категорію, що стоїть на 

захисті всіх інформаційних одиниць у будь якій формі (паперовій та цифровій). 

За останні роки, кібербезпека опинилась під пильним наглядом ЗМІ. Це 

пояснюється як стрімким зростанням кібератак, так і чималим впливом на різні 

організації. Витрати на запобігання кіберзлочинам зростають. Нові поправки до 

закону та сам закон про конфіденційність можуть призвести до значних штрафів 

для організацій. Слід також зазначити, що існують і нефінансові витрати, 

наприклад, шкода репутації тощо. 

Кіберзлочинці стають все більш складними та витонченими. Зловмисники 

постійно урізноманітнюють і вдосконалюють свою тактику. Можна додати, що 

прикладом може бути соціальна інженерія, зловмисне програмне забезпечення 

та так звані програми-вимагачі (наприклад: Petya, NotPetya, Reveton, 

CryptoLocker.F and TorrentLocker та інші). 

Дедалі більше компаній та організацій різних рівнів зазначають що їх 

залежність від ІТ технологій зростає, тож суттєвим стає питання забезпечення 

кібербезпеки. Основним заходом в забезпеченні необхідної безпеки організацій 

є встановлення слабких місць системи, себто проходження тесту на 

проникнення. Завдяки цьому ми маємо можливість упевнитися в захищеності 
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системи від несанкціонованого доступу та інших чинників, що можуть бути 

загрозою для інформаційної безпеки і системи вцілому [1]. 

Мною був проведений аналіз повідомлень у різних засобах масової 

інформації, та на сайті Урядової команди реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України (CERT-UA). Я досягла висновку, що в період останніх 

років дії так званих «хакерських груп» призвели до значної втрати фінансів та 

економічної репутації багатьох державних, комерційних та навіть 

некомерційних організацій та установ. Істотним прикладом можна вважати 

атаку угрупування «BlackEnergy» на державні фінансові установи України 

модифікованим вірусом типу «PetyaA», яка призвела до значних фінансових та 

оперативних втрат пов’язаних з зупинкою роботи мереж та тривалим періодом 

відновлення мережі. Ця атака безумовно не була б вдалою, якби злочинцям не 

вдалось отримати контроль над одним з веб-застосунком головного 

постачальника ПЗ для податкової звітності [1] . Ми мусимо погодитись, що на 

даний час, в Україні, законодавство щодо захисту інформації застаріло, і немає 

жодної відповідності сучасним вимогам. На подив, в Україні відсутня навіть 

єдина затверджена владою методика тестування на проникнення [2]. Через це, 

теперішній рівень кіберзахисту в Україні не відповідає викликам та загрозам 

сьогодення. Великі корпорації у сфері кібербезпеки займаються тестуванням 

вразливості веб-додатків, та декларують певні стандарти обробки інформації про 

вразливість системи, методи та інструменти її виявлення. Однак методи, які 

використовуються для пошуку вразливостей, є поверхневими та охоплюють 

багато тем. Тому такі методи можуть бути зайвими при застосуванні до деяких 

систем. У результаті на пошук певних вразливостей буде витрачено неймовірно 

багато часу. З цієї причини пропонується провести аналіз існуючих методів з 

метою подальшої розробки нового методу, що відповідає українським 

стандартам.     
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1. АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ВЕБ-

ЗАСТОСУНКІВ 

1.1 Загальна характеристика комплексу систем захисту веб-

застосунків 

Основною метою систем кіберзахисту веб-застосунків університету є 

захист від вразливостей та хакерських атак, забезпечення конфіденційності та 

конфіденціальної даних, а також забезпечення надійності та доступності веб-

застосунку. Принципи побудови систем кіберзахисту можна вважати: принципи 

конфіденційності, принципи підтримки цілісності, принципи доступності, 

принципи «Глибокого захисту», методу найменших привілеїв, методу розподілу 

обов’язків, методу керування та прогнозування ризиками, принципи керування 

реагування на інциденти та постійне вдосконалення. Будь-які системи 

кіберзахисту повинні постійно враховувати зміни політик існуючих засобів 

захисту та можливість оновлення існуючих засобів захисту. 

Побудова будь-якої системи кіберзахисту обов’язково має включати в себе 

наступні рекомендації: 

• Лише побудова системи не надає гарантій безпеки. Система кіберзахисту 

повинна враховувати постійний життєвий цикл реалізації структури 

кіберзахисту. 

• Гарантії безпеки можуть надаватись лише при правильному та 

всебічному використанні всього комплексу кіберзахисту. 

• Жодна система кіберзахисту не буде надавати сталого рівня захисту за 

відсутності необхідної документації щодо процесів та процедур та 

кваліфікованого (щодо використання цієї системи) персоналу. 

• Комплексна система кіберзахисту має використовуватись керуючись 

наступними принципами: 

1. Кіберзахист надається на всіх етапах використання та обробки 

інформації; 
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2. Система кіберзахисту має сталу мету та певну кількість завдань, які 

визначені; 

3. Функціонування системи кіберзахисту має бути безперервним; 

4. Усі засоби та складові системи кіберзахисту мають відповідати 

постановленим вимогам та надавати відповідний рівень безпеки; 

5. Система кіберзахисту повинна обумовлювати систему самонавчання та 

удосконалення на прикладі практичних інцидентів та кіберзагроз. Система може 

вдосконалюватись при появі нових – більш ефективних засобів; 

Першим та основним етапом створення системи кіберзахисту є  

постановка цілей, завдань та вимог щодо захисту веб-системи. Важливим етапом 

має буди оцінка ризиків та основних профілів загроз щодо критично важливих 

джерел інформації університету. Загалом система кіберзахисту веб-застосунків 

університету розглядається як програмно-апаратний комплекс засобів що 

перешкоджають втручанню в роботу веб-застосунків та обладнання яке 

налаштоване на надання послуг розміщення веб-застосунків (веб-сервери). 

1.2 Опис системи веб застосунків, аналіз типів мережевих атак та 

основних пунктів вразливостей 

Поточна система побудована на принципі балансування навантаження 

на веб-сервери шляхом розподілу веб-додатків між кількома серверами на 

основі походження документів додатків. Цей принцип дозволяє розмежувати 

доступ до окремих веб-додатків і розподілити навантаження по всій веб-

системі. 

Основні типи мережевих атак та приклади сценаріїв атак: 

1.2.1 SQL-ін’єкції 

SQL-ін’єкція – це тип уразливості безпеки, коли зловмисний код 

вставляється в інструкцію SQL, щоб виконати несанкціоновані дії з базою даних. 

Зазвичай мета полягає в тому, щоб отримати конфіденційну інформацію з бази 

даних, змінити або видалити дані або отримати несанкціонований доступ до 

конфіденційних ресурсів. Атака SQL-ін’єкції може бути здійснена шляхом 
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маніпулювання полями введення у веб-додатку, який використовує базу даних 

SQL, що дозволяє зловмиснику обійти заходи безпеки та виконати довільні 

команди SQL на сервері бази даних. 

SQL-ін’єкція включає наступні кроки: 

1. Пошук уразливості: зловмисник шукає вразливість у веб-додатку, 

який використовує базу даних SQL, таку як пошук або форма входу. 

2. Створення атаки: зловмисник створює оператор SQL, призначений 

для використання вразливості та введення шкідливого коду в запит. Це можна 

зробити, маніпулюючи полями введення або параметрами URL-адреси. 

3. Виконання атаки: зловмисник надсилає створений оператор SQL на 

сервер, надсилаючи форму або надсилаючи запит за URL-адресою. Інструкція 

виконується сервером бази даних, і виконується шкідливий код. 

4. Отримання результатів: зловмисник отримує результати атаки, які 

можуть містити конфіденційну інформацію, таку як паролі, фінансову 

інформацію або конфіденційні бізнес-дані. 

Атаки SQL-ін’єкцій можна автоматизувати та здійснювати у великому 

масштабі, що робить їх серйозною загрозою для безпеки веб-додатків і баз 

даних. Для розробників важливо належним чином перевіряти введені 

користувачем дані та використовувати безпечні методи кодування, щоб 

запобігти атакам SQL-ін’єкцій.[5][8] 

Зразок атаки: 

Виявлення вразливості: зловмисник помічає, що веб-програма має форму 

входу, яка приймає ім’я користувача та пароль як вхідні дані. Зловмисник 

підозрює, що програма може бути вразливою до впровадження SQL. 

Створення атаки: зловмисник вводить таке значення в поле імені 

користувача: “`admin` OR 1=1 --`”. “'OR 1=1 --`” частина вхідних даних завжди 

матиме значення true, минаючи процес автентифікації. 

Виконання атаки: зловмисник надсилає форму, і наступний оператор SQL 

виконується на сервері бази даних: 
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SELECT * FROM users WHERE username='admin' OR 1=1 --' AND 

password='[password entered by attacker]' 

Отримання результатів: зловмисник може увійти в програму як 

адміністратор, минаючи процес автентифікації. -- у кінці оператора SQL 

коментує решту запиту, тому пароль, введений зловмисником, ігнорується. 

Цей приклад демонструє, як просту атаку SQL-ін’єкції можна використати 

для обходу заходів безпеки у веб-додатку. Для запобігання таким атакам 

важливо правильно перевіряти введені користувачем дані та використовувати 

параметризовані запити. 

Більшість стандартизованих веб-застосунків за замовчуванням  

використовують метод зберігання даних користувачів та автентифікації за 

допомогою реляційних баз даних та SQL тому такий тип атак є надзвичайно 

ефективним на додатково не захищені веб-застосунки. [9] 

1.2.2 XSS-атака 

XSS (Cross-Site Scripting) — це тип уразливості системи безпеки, яка 

дозволяє зловмисникам впроваджувати шкідливі сценарії на веб-сторінки, які 

переглядають інші користувачі. Атаки XSS можна використовувати для 

викрадення конфіденційної інформації, маніпулювання діями користувачів або 

запуску подальших атак. 

Існує два основних типи атак XSS: збережені та відображені. 

Збережений XSS: цей тип атаки передбачає введення шкідливого коду в 

базу даних веб-сайту, де його можуть пізніше виконати всі користувачі, які 

відвідують уражені сторінки. Наприклад, зловмисник може створити допис у 

блозі, який містить шкідливий код, і опублікувати його на форумі веб-сайту. 

Щоразу, коли користувач переглядає публікацію, зловмисний код буде 

виконано, потенційно скомпрометувавши його інформацію або дозволяючи 

зловмиснику отримати контроль над його браузером. 

Відображений XSS: цей тип атаки передбачає введення шкідливого коду 

на веб-сайт через форму введення користувача, наприклад рядок пошуку або 
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контактну форму. Потім код негайно виконується в браузері користувача, не 

зберігаючи на сервері. Наприклад, зловмисник може створити посилання, яке 

містить зловмисний код, і надіслати його користувачеві електронною поштою 

або в соціальних мережах. Коли користувач натискає посилання, код 

виконується, компрометуючи його інформацію або дозволяючи зловмиснику 

отримати контроль над його браузером. 

Щоб запобігти XSS-атакам, важливо перевірити введені користувачем 

дані та закодувати будь-які спеціальні символи в створеному користувачем 

вмісті перед його відображенням на сторінці. Крім того, рекомендується 

використовувати політику безпеки вмісту (CSP) та інші заходи безпеки, щоб 

обмежити типи сценаріїв, які можна виконувати на веб-сайті. 

Ось кілька прикладів XSS-атак: 

Збережений XSS: зловмисник створює шкідливу публікацію в блозі, яка 

містить сценарій для викрадення файлів cookie користувача, і публікує її на 

форумі веб-сайту. Кожного разу, коли користувач переглядає публікацію, 

виконується шкідливий сценарій, компрометуючи його інформацію. 

Відображений XSS: зловмисник створює посилання, яке містить 

шкідливий сценарій, і надсилає його користувачеві електронною поштою або в 

соціальних мережах. Коли користувач клацає посилання, виконується сценарій, 

компрометуючи його інформацію або дозволяючи зловмиснику отримати 

контроль над його браузером. 

XSS у рядку пошуку: зловмисник впроваджує шкідливий сценарій у рядок 

пошуку веб-сайту, що дозволяє йому красти інформацію користувача або 

маніпулювати їхніми діями. 

XSS у контактній формі: зловмисник впроваджує шкідливий сценарій у 

контактну форму на веб-сайті, що дозволяє йому викрасти інформацію 

користувача або маніпулювати їхніми діями. 

XSS у параметрі URL-адреси: зловмисник змінює URL-адресу, щоб 

включити шкідливий сценарій, який виконується, коли користувач відвідує 



 14 
сторінку. Цей тип атаки може скомпрометувати інформацію користувачів або 

маніпулювати їхніми діями. 

Це лише кілька прикладів XSS-атак. Важливо знати про потенціал XSS-

атак і вживати заходів для їх запобігання, наприклад перевіряти введені 

користувачем дані, кодувати спеціальні символи та використовувати заходи 

безпеки, як-от CSP. 

1.2.3 CSRF (Cross-Site Request Forgery) 

CSRF (Cross-Site Request Forgery) — це тип уразливості безпеки, який 

дозволяє зловмиснику змусити браузер жертви надіслати запит на цільовий веб-

сайт від його імені. Це може призвести до конфіденційних дій, таких як зміна 

пароля, здійснення покупки або переказ коштів, які виконуються без відома чи 

згоди жертви. Щоб зменшити ризик CSRF-атак, веб-сайти повинні 

впроваджувати такі заходи, як вимога унікального токена в кожному запиті або 

використання атрибутів cookie одного сайту для обмеження обсягу запитів.  

Існує два основних типи атак CSRF: 

1. CSRF на основі GET: цей тип атаки використовує шкідливий веб-

сайт або електронну пошту, щоб обманом змусити жертву надіслати запит GET 

на цільовий веб-сайт зі шкідливою URL-адресою. Наприклад, жертві може бути 

надіслано посилання, натиснувши яке, її браузер надсилає запит цільовому веб-

сайту для переказу коштів з її рахунку на рахунок зловмисника. 

2. CSRF на основі POST: цей тип атаки використовує шкідливий веб-

сайт або електронну пошту, щоб обманом змусити жертву надіслати запит POST 

на цільовий веб-сайт зі зловмисним корисним навантаженням. Наприклад, 

жертві може бути надіслано посилання, натиснувши яке, її браузер надсилає 

запит цільовому веб-сайту на зміну пароля на значення, відоме зловмисникові. 

В обох випадках браузер жертви автоматично включатиме будь-які 

аутентифікаційні файли cookie або маркери, пов’язані з цільовим веб-сайтом, 

дозволяючи зловмиснику виконувати дії, як якщо б він був жертвою. Щоб 

зменшити ризик CSRF-атак, веб-сайти повинні впроваджувати такі заходи, як 
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вимога унікального токена в кожному запиті або використання атрибутів cookie 

одного сайту для обмеження обсягу запитів.  

1.2.4 Атаки на порушену автентифікацію   

 Порушена автентифікація стосується слабких місць у механізмах 

автентифікації веб-програми, які дозволяють зловмиснику скомпрометувати 

процес автентифікації та отримати несанкціонований доступ до конфіденційної 

інформації або функцій. Це може статися через погану реалізацію політики 

паролів, слабкі паролі, відсутність шифрування для конфіденційної інформації 

або неправильну реалізацію багатофакторної автентифікації. 

Наприклад, зловмисник може використати зламаний механізм 

автентифікації, вгадуючи або зламуючи слабкі паролі, перехоплюючи облікові 

дані, передані через незашифрований канал, або обходячи багатофакторну 

автентифікацію, використовуючи раніше отримані маркери доступу. 

Нижче наведено кілька прикладів атак зі зламаною автентифікацією: 

• Вгадування або зламування ненадійних паролів: зловмисники 

можуть використовувати автоматизовані інструменти, щоб вгадувати або 

зламувати ненадійні паролі, які легко передбачити, наприклад «123456» або 

«password». 

• Викрадення сеансу: зловмисники можуть використовувати слабкі 

місця в тому, як веб-програма керує сеансами, щоб отримати неавторизований 

доступ до конфіденційної інформації або функцій. Наприклад, вони можуть 

викрасти ідентифікатор сеансу за допомогою аналізу мережі або фіксації сеансу 

та використати його, щоб видати себе за законного користувача. 

• Атаки з повторним використанням пароля: зловмисники можуть 

використовувати паролі, отримані з одного зламаного веб-сайту, щоб 

спробувати отримати доступ до інших облікових записів того самого 

користувача. 

• Атаки соціальної інженерії: зловмисники можуть використовувати 

методи соціальної інженерії, такі як фішингові електронні листи або телефонні 
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дзвінки, щоб обманом змусити користувачів розкрити їхні паролі чи іншу 

конфіденційну інформацію. 

• Атаки з фіксацією сеансу: зловмисники можуть прив’язати 

ідентифікатор сеансу до певного користувача та використовувати його для 

отримання несанкціонованого доступу до його облікового запису. 

• Незахищене зберігання облікових даних: зловмисники можуть 

отримати доступ до конфіденційної інформації, такої як паролі, якщо вони 

зберігаються на веб-сервері чи клієнтському пристрої.   

1.2.5 Wrong configuration attacks   

Атаки Wrong Configuration стосуються вразливостей системи безпеки, які 

є результатом неправильної або неправильної конфігурації веб-додатків, 

серверів або мережевих пристроїв. Ці вразливості можуть виникнути через 

людську помилку, відсутність розуміння найкращих практик безпеки або 

недотримання стандартних конфігурацій. Вони можуть призвести до серйозних 

порушень безпеки, таких як несанкціонований доступ до конфіденційної 

інформації, крадіжка даних або компрометація систем і мереж. 

Ось кілька прикладів атак із неправильною конфігурацією: 

• Незахищені конфігурації за замовчуванням: багато веб-програм, 

серверів і мережевих пристроїв мають незахищені конфігурації за 

замовчуванням. Зловмисники можуть використовувати ці вразливості, щоб 

отримати несанкціонований доступ до конфіденційної інформації або функцій. 

Наприклад, веб-сервер може мати обліковий запис за умовчанням із відомим 

іменем користувача та паролем, які легко знайти за допомогою простого 

пошуку. 

• Відкриті інтерфейси адміністрування: зловмисники можуть 

отримати доступ до інтерфейсів адміністрування, таких як веб-консолі 

адміністрування, якщо вони не захищені належним чином або приховані від 

загального огляду. Наприклад, зловмисник може отримати доступ до веб-

консолі адміністрування, якщо IP-адреса та порт за замовчуванням не змінені. 
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• Неправильно налаштовані елементи керування безпекою: 

зловмисники можуть використовувати слабкі місця в засобах безпеки, таких як 

брандмауери, системи виявлення вторгнень або засоби контролю доступу, якщо 

вони не налаштовані належним чином або не обслуговуються. Наприклад, 

брандмауер може бути налаштований таким чином, щоб пропускати весь 

вхідний трафік, що полегшує зловмиснику доступ до конфіденційної інформації. 

• Індексування каталогів: зловмисники можуть отримати доступ до 

конфіденційної інформації, такої як вихідний код або файли конфігурації, якщо 

індексування каталогів увімкнено на веб-сервері, а каталоги не захищені 

належним чином. Наприклад, зловмисник може переглянути вихідний код веб-

програми, якщо ввімкнуто індексування каталогу, а веб-сервер налаштовано 

неправильно. 

• Незахищені дозволи на файли: зловмисники можуть отримати 

доступ до конфіденційної інформації або запустити зловмисний код, якщо файли 

та каталоги мають незахищені дозволи, як-от дозволи для читання та запису. 

Наприклад, зловмисник може отримати доступ до конфіденційної інформації, 

такої як паролі, якщо файл конфігурації має дозволи для читання у всьому світі. 

• Неправильно налаштований SSL/TLS: зловмисники можуть 

використовувати слабкі місця в конфігураціях SSL/TLS, як-от використання 

слабких наборів шифрів або неправильно налаштованих сертифікатів, для 

здійснення атак типу "людина посередині" або викрадення конфіденційної 

інформації. Наприклад, зловмисник може перехопити та розшифрувати 

конфіденційну інформацію, якщо веб-сервер використовує слабкий набір 

шифрів або неправильно налаштований сертифікат. 

• Програмне забезпечення без виправлень: зловмисники можуть 

використовувати вразливості в застарілому або невиправленому програмному 

забезпеченні, щоб отримати несанкціонований доступ до конфіденційної 

інформації або функцій. Наприклад, зловмисник може скористатися відомою 
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вразливістю в застарілій версії фреймворку веб-програми, щоб отримати доступ 

до конфіденційної інформації. 

Організаціям важливо дотримуватися найкращих практик безпеки, 

постійно відстежувати та тестувати свої конфігурації та регулярно оновлювати 

їх для усунення будь-яких вразливостей. Належне керування конфігурацією має 

важливе значення для підтримки безпеки веб-додатків, серверів і мережевих 

пристроїв. Це включає проведення регулярних перевірок безпеки, дотримання 

стандартних конфігурацій і впровадження ефективних політик і процедур 

безпеки. Організації також повинні навчати своїх співробітників важливості 

належного керування конфігурацією та надавати їм необхідне навчання та 

ресурси для дотримання найкращих практик..  

 1.2.6 Sensitive Data Exposure  

 Розкриття конфіденційних даних означає несанкціоноване розкриття або 

доступ до конфіденційної інформації, такої як паролі, фінансова інформація, 

особисті дані або конфіденційна бізнес-інформація. Це може статися через низку 

причин, як-от неправильне зберігання, неналежний захист або погане кодування. 

Розкриття конфіденційних даних є серйозною загрозою безпеці, яка може 

призвести до крадіжки особистих даних, фінансового шахрайства або 

компрометації конфіденційної ділової інформації. Організації повинні вжити 

заходів для захисту конфіденційних даних і запобігання виявленню. 

Ось кілька прикладів розкриття конфіденційних даних: 

• Незашифроване зберігання даних. Зберігання конфіденційної 

інформації, наприклад паролів або фінансової інформації, у незашифрованому 

форматі може полегшити зловмиснику доступ до інформації. Наприклад, 

зловмисник може викрасти інформацію про кредитну картку, якщо вона 

зберігається в незашифрованій базі даних. 

• Неналежний захист даних під час передавання: конфіденційна 

інформація може бути розкрита під час передачі, якщо вона не захищена 

належним чином. Наприклад, зловмисник може перехопити та викрасти 
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конфіденційну інформацію, якщо вона передається через незахищене мережеве 

з’єднання. 

• Слабкі алгоритми шифрування: зловмисники можуть 

використовувати слабкі місця в алгоритмах шифрування, щоб отримати доступ 

до конфіденційної інформації. Наприклад, зловмисник може зламати слабкий 

алгоритм шифрування та викрасти конфіденційну інформацію. 

• Погана практика кодування. Неправильна практика кодування, 

наприклад жорстке кодування конфіденційної інформації в програмах або 

зберігання конфіденційної інформації в легкодоступних місцях, може призвести 

до розкриття конфіденційних даних. Наприклад, зловмисник може викрасти 

конфіденційну інформацію, якщо її жорстко закодовано у веб-програмі. 

• Недостатній контроль доступу: конфіденційна інформація може 

бути розкрита, якщо засоби контролю доступу не налаштовані належним чином 

або не обслуговуються. Наприклад, зловмисник може отримати доступ до 

конфіденційної інформації, якщо база даних має слабкий контроль доступу або 

якщо програма має невідповідні механізми автентифікації. 

• Порушення даних. Порушення даних може призвести до розкриття 

конфіденційної інформації. Наприклад, зловмисник може викрасти 

конфіденційну інформацію, якщо він отримає доступ до бази даних через 

уразливість програми або використовуючи неправильно налаштований сервер. 

Організації повинні вжити заходів для захисту конфіденційних даних і 

запобігання виявленню. Це включає впровадження надійних алгоритмів 

шифрування, належне зберігання конфіденційної інформації, впровадження 

ефективного контролю доступу та дотримання методів безпечного кодування. 

Організації також повинні регулярно контролювати та тестувати свої системи на 

вразливості та впроваджувати відповідні заходи безпеки для усунення будь-яких 

виявлених вразливостей. 

Крім того, організації повинні навчати своїх співробітників важливості 

захисту конфіденційної інформації та надавати їм необхідне навчання та ресурси 
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для дотримання найкращих практик. Співробітників слід навчити правильному 

поводженню та зберіганню конфіденційної інформації, а також важливості 

дотримання методів безпечного кодування та суворого контролю доступу. 

Підсумовуючи, зазначу, що доступ до конфіденційних даних є серйозною 

загрозою безпеці, яка може призвести до крадіжки особистих даних, 

фінансового шахрайства або компрометації конфіденційної ділової інформації. 

Організації повинні вживати заходів для захисту конфіденційних даних і 

запобігання розкриттю, включаючи впровадження надійних алгоритмів 

шифрування, належне зберігання конфіденційної інформації, впровадження 

ефективного контролю доступу та дотримання правил безпечного кодування. 

 1.2.7 Відсутність контролю рівня доступу на функціональному рівні  

 Відсутність контролю доступу на функціональному рівні означає 

відсутність належного контролю та обмежень щодо того, хто може отримати 

доступ і виконувати певні функції в програмі чи системі. Цей тип уразливості 

системи безпеки може призвести до несанкціонованого доступу до 

конфіденційної інформації або можливості виконувати неавторизовані дії в 

системі. 

Приклади відсутності контролю доступу на функціональному рівні: 

• Недостатній контроль доступу на основі ролей: це відбувається, 

коли програма або система неправильно призначає ролі та дозволи 

користувачам, дозволяючи користувачам отримувати доступ або 

виконувати функції, до яких вони не повинні мати доступу. 

Наприклад, службовець низького рівня може мати доступ до 

конфіденційної інформації та змінювати її, якщо програма не має 

належного контролю доступу на основі ролей. 

• Неадекватна автентифікація: це відбувається, коли програма або 

система не мають належних механізмів автентифікації, що дозволяє 

неавторизованим користувачам отримувати доступ до системи або 

виконувати неавторизовані дії. Наприклад, зловмисник може 
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отримати доступ до конфіденційної інформації, якщо програма не 

автентифікує користувачів належним чином. 

• Відсутність перевірки введених даних: це відбувається, коли 

програма не перевіряє введені користувачем дані, що дозволяє 

зловмисникам вводити шкідливий код або вводити дані в програму. 

Наприклад, зловмисник може виконати шкідливий код у програмі, 

якщо вона не перевіряє введені користувачем дані. 

• Порушене керування сеансами: це трапляється, коли програма 

неправильно керує сеансами користувачів, що дозволяє 

зловмисникам викрадати сеанси користувачів або маніпулювати 

ними. Наприклад, зловмисник може викрасти сеанс користувача та 

отримати доступ до конфіденційної інформації, якщо програма не 

керує належним чином сеансами користувача. 

• Порушені елементи керування доступом: це трапляється, коли 

програма має слабкі або несправні елементи керування доступом, що 

дозволяє зловмисникам обійти автентифікацію та отримати доступ 

до конфіденційної інформації або виконувати неавторизовані дії в 

системі. Наприклад, зловмисник може отримати доступ до 

конфіденційної інформації, якщо програма має слабкі засоби 

контролю доступу. 

Щоб запобігти відсутності контролю доступу на функціональному рівні, 

організації повинні запровадити надійні механізми автентифікації, такі як 

багатофакторна автентифікація, і правильно призначити ролі та дозволи 

користувачам. Крім того, організації повинні запровадити належну перевірку 

вхідних даних, щоб запобігти впровадженню шкідливого коду або введених 

даних у програму. [41] 

1.2.8 DDOS (Distributed Denial of Service) 

DDOS (розподілена відмова в обслуговуванні) — це тип кібератаки, який 

передбачає перевантаження цільового сервера або мережі великим обсягом 
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трафіку, що робить їх недоступними для призначених користувачів. Атака 

здійснюється за допомогою мережі скомпрометованих комп’ютерів, які 

називаються ботами, для одночасного надсилання великої кількості запитів на 

цільовий сервер. Сервер переповнюється трафіком і не може відповідати на 

законні запити, що призводить до відмови в обслуговуванні. 

DDOS-атаки можуть бути спричинені різними причинами, такими як 

політична чи особиста образа, здирництво чи конкуренція між підприємствами. 

Вони можуть завдати значних фінансових втрат, завдати шкоди репутації та збої 

в роботі критично важливих послуг. 

Для захисту від атак DDOS важливо мати надійну мережеву 

інфраструктуру, запровадити фільтрацію трафіку та обмеження швидкості, а 

також використовувати послуги пом’якшення DDoS, які надають хмарні 

постачальники або спеціалізовані компанії безпеки. Крім того, рекомендується 

регулярно контролювати мережу та мати план реагування, щоб швидко виявляти 

DDOS-атаки та реагувати на них.. 

Типи DDoS-атак: 

• Атаки затоплення: ці атаки перевантажують мережу або сервер веб-

сайту великою кількістю запитів, через що він перевантажується та 

не може відповідати на законні запити. 

• Атаки на протоколи: ці атаки використовують вразливі місця в 

протоколах зв’язку, які використовуються веб-сайтом або службою, 

спричиняючи перевантаження мережі чи сервера та нездатність 

відповідати на законні запити. 

• Атаки на прикладний рівень: ці атаки спрямовані на прикладний 

рівень веб-сайту, спричиняючи його перевантаження великою 

кількістю запитів, що призводить до того, що веб-сайт стає 

недоступним. 

Типи зловмисників: 
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• Script Kiddies: це початківці зловмисники, які використовують 

інструменти та сценарії, доступні в Інтернеті, для запуску DDoS-

атак. 

• Хактивісти: Ці зловмисники запускають DDoS-атаки як форму 

протесту або для підвищення обізнаності з політичних чи соціальних 

причин. 

• Конкуренти: ці зловмисники запускають DDoS-атаки на веб-сайт 

або службу конкурента, щоб порушити їхні бізнес-операції. 

• Спонсоровані державою зловмисники: це організовані 

кіберзлочинні групи за підтримки національних держав, які 

запускають DDoS-атаки як частину більшої кампанії 

кібершпигунства чи саботажу. 

• Кіберзлочинці: ці зловмисники запускають DDoS-атаки як частину 

більшої злочинної діяльності, як-от вимагання викупу від цільової 

організації або викрадення конфіденційної інформації. 

Щоб запобігти DDoS-атакам, організації повинні впроваджувати заходи 

безпеки мережі, такі як брандмауери, системи виявлення вторгнень і фільтрація 

трафіку, щоб виявляти та блокувати шкідливий трафік. Крім того, організаціям 

слід розглянути можливість впровадження рішень пом’якшення DDoS-атак, 

таких як хмарні служби захисту від DDoS-атак, щоб допомогти поглинати та 

відхиляти великі обсяги трафіку під час атаки. 

Організаціям також важливо мати план реагування на випадок DDoS-

атаки, включаючи визначення необхідного персоналу та ресурсів для реагування 

на атаку, а також наявність планів на випадок надзвичайних ситуацій, щоб 

забезпечити виконання критичних операцій під час атаки. Регулярний 

моніторинг і перевірка безпеки веб-сайту або онлайн-сервісу також може 

допомогти організаціям швидше та ефективніше виявляти DDoS-атаки та 

реагувати на них.  
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1.3 Постановка задачі  

З розвитком інтернет технологій вплив діяльності веб-застосунків на 

роботу підприємства збільшуються. Разом з тим збільшується й залежність від 

постійної та безперебійної роботи веб-системи, так як від неї залежать 

результати роботи. Наразі велика частина навчального та організаційного 

процесу в Університеті провадиться крізь веб-застосунки. Наймаштабнішим з 

них можна вважати систему дистанційного навчання та систему обліку та 

авторизації студентів. Виходячи з цього, перелік ресурсів, які потребують 

кіберзахисту в системі веб-застосунків університету можна поділити на:  

− сервери веб-застосунків;  

− сервери баз даних та бази даних.  

Мата даної роботи – створення комплексу кіберзахисту веб-системи та 

веб-застосунків Сумського державного університету, яка буде відповідати 

сучасним вимогам щодо основ кіберзахисту та новітнім міжнародним 

стандартам протидії кібератакам. За результатами аналізу характеристик 

комплексу захисту веб-застосунків та типів мережевих атак і основних 

вразливостей для даного дослідження поставлені наступні задачі: 

1. Розробити модель комплексної системи кіберзахисту веб-системи 

університету. 

2. Розробити структуру кіберзахисту веб-системи університету. 

3. Налаштувати комплекс систем кіберзахисту веб-системи 

університету. 
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2. МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ 

КІБЕРЗАХИСТУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ УНІВЕРСИТЕТУ.  

2.1 Опис моделі кіберзахисту  

Моделі кібербезпеки веб-сайтів стосуються структур і підходів, які 

використовуються для захисту веб-сайтів і веб-додатків. Існує кілька 

популярних моделей, які використовуються в галузі для захисту веб-додатків, і 

їх можна розділити на такі категорії: 

– Поглиблений захист: це багаторівневий підхід до безпеки, 

спрямований на захист веб-програми шляхом впровадження кількох 

рівнів засобів контролю безпеки на різних етапах розгортання, 

розробки та експлуатації програми. Цей підхід враховує безпеку на 

рівні мережі, прикладного рівня та рівня даних і спрямований на 

забезпечення кількох рівнів захисту від потенційних загроз безпеці. 

Приклади: використання брандмауерів, систем виявлення вторгнень 

і брандмауерів веб-додатків для захисту мережі та прикладного 

рівня; впровадження шифрування та контролю доступу для захисту 

даних. 

– Нульова довіра: ця модель припускає, що весь мережевий трафік і 

користувачі є ненадійними та мають бути перевірені та 

автентифіковані перед наданням доступу до веб-програми. Модель 

нульової довіри базується на принципах найменших привілеїв, коли 

користувачам надається лише мінімальний доступ, необхідний для 

виконання своїх службових функцій. Приклади: впровадження 

багатофакторної автентифікації, управління доступом на основі 

ролей користувача та моніторинг сеансу, щоб гарантувати, що лише 

авторизовані користувачі можуть отримати доступ до 

конфіденційної інформації. 

– Модель Cloud Security Alliance (CSA): ця модель забезпечує 

комплексну структуру для захисту хмарних додатків, у тому числі 
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веб-додатків. Модель CSA зосереджена на використанні хмарних 

служб безпеки та надає рекомендації щодо керування ризиками 

безпеки в хмарі. Приклади: впровадження хмарних рішень безпеки, 

таких як віртуальні брандмауери, системи виявлення вторгнень і 

служби шифрування, для захисту хмарних програм і даних. 

– OWASP Top 10: Open Web Application Security Project (OWASP) Top 

10 – це список найпоширеніших ризиків безпеки веб-додатків, який 

регулярно оновлюється відповідно до останніх загроз і тенденцій у 

веб-безпеці. OWASP Top 10 містить вказівки для організацій щодо 

захисту своїх веб-додатків і запобігання найпоширенішим загрозам 

безпеці. Приклади: впровадження заходів безпеки для запобігання 

атакам міжсайтових сценаріїв (XSS), атакам підробки міжсайтових 

запитів (CSRF) і атакам SQL-ін’єкцій, які є поширеними загрозами, 

перерахованими в топ-10 OWASP. 

Підсумовуючи, організації можуть вибирати з безлічі моделей 

кібербезпеки веб-сайтів для захисту своїх веб-додатків залежно від своїх 

конкретних потреб безпеки та ризиків. Щоб забезпечити безпеку своїх веб-

додатків, організації повинні впроваджувати комбінацію заходів безпеки, 

включаючи мережеву безпеку, безпеку додатків і даних, а також регулярно 

контролювати та тестувати безпеку своїх веб-додатків. 

В даній роботі розроблено гібридну модель кіберзахисту системи веб-

застосунків університету, яка базується на моделі поглибленого захисту, але 

включає в собі принципи моделі нульової довіри та OWASP. За сонову в моделі 

будуть використані вимоги міжнародного стандарту кібербезпеки ISO/IEC 

27001:2013 та GDPR. 

Стандарти надання сервісів кібербезпеки передбачають створення 

комплексу який включає в себе рішення організаційного-установчого рівня, 

кадровий рівень та ресурсний рівень. Рівні кадровий та організаційно 

установчий в даній роботі розглядатись не будуть. Ресурсний рівень включає в 
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себе компоненти технічного, програмного та інформаційного забезпечення. В 

даній роботі я розглядаю принципи та налаштування компоненти технічного та 

програмного забезпечення. 

У відповідності до складових компонентів, перелічених в п.1.3 цієї роботи, 

система кіберзахисту веб-застосунків університету має включати в себе наступні 

підсистеми: 

− підсистем кіберзахисту прикладного рівня; 

− підсистем кіберзахисту мережевого та апаратного рівня. 

Комплекс кібербезпеки — це комплексна система, призначена для захисту 

цифрових активів організації та інформації від кібератак та інших загроз безпеці. 

Комплекс може складатися з комбінації обладнання, програмного забезпечення, 

процесів і політик, які працюють разом для виявлення та запобігання 

кіберзагрозам, захисту даних і систем і реагування на інциденти безпеки. 

Основна роль комплексу кібербезпеки полягає в захисті цифрових активів 

і даних організації від кіберзлочинців, хакерів та інших загроз безпеці. Це 

включає захист веб-сайтів, серверів, мереж та іншої цифрової інфраструктури 

від несанкціонованого доступу, крадіжки даних та інших кібератак. 

Добре спроектований комплекс кібербезпеки може включати різні 

компоненти, такі як брандмауери, системи виявлення та запобігання 

вторгненням, технології шифрування, системи контролю доступу, а також 

рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення. Ці компоненти 

можна інтегрувати, щоб забезпечити комплексний захист від кіберзагроз, а 

також допомогти виявити інциденти безпеки та реагувати на них у режимі 

реального часу. 

Окрім технічних рішень, комплекс кібербезпеки також включає політики 

та процедури, які гарантують, що співробітники та інші користувачі 

дотримуються найкращих практик щодо захисту даних і систем. Це може 

включати навчання безпеки, перевірки безпеки та планування реагування на 

інциденти. 
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Впроваджуючи комплексний комплекс кібербезпеки, організації можуть 

захистити свої цифрові активи, зберегти приватність і конфіденційність своїх 

даних і відповідати відповідним правилам і стандартам безпеки. Це може 

допомогти зменшити ризик фінансових втрат, шкоди репутації та інших 

наслідків, пов’язаних із кібератаками та порушеннями безпеки. 

Програмні та апаратні компоненти системи кіберзахисту для веб-додатків 

зазвичай включають: 

• Брандмауери: брандмауери – це апаратні або програмні пристрої, які 

забезпечують дотримання правил безпеки, контролюючи доступ до 

мережі. Їх можна використовувати для захисту веб-додатків шляхом 

фільтрації вхідного та вихідного мережевого трафіку на основі 

певних правил безпеки. 

• Брандмауери веб-програм (WAF): WAF — це системи безпеки, 

розроблені спеціально для веб-програм. Вони відстежують і 

фільтрують вхідний веб-трафік, а також можуть виявляти та 

запобігати поширеним атакам веб-додатків, таким як міжсайтовий 

сценарій (XSS) і впровадження SQL. 

• Системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS): IDS та 

IPS — це системи безпеки, які відстежують мережевий трафік на 

наявність ознак загроз безпеці та вживають заходів для їх 

запобігання. Їх можна використовувати для виявлення та 

запобігання кібератакам на веб-додатки. 

• Віртуальні приватні мережі (VPN): VPN забезпечують безпечні 

зашифровані з’єднання між пристроями через загальнодоступні 

мережі. Їх можна використовувати для захисту зв’язку між веб-

програмами та їх користувачами або між різними компонентами веб-

програми. 

• Шифрування: шифрування – це процес перетворення даних у 

секретний код для запобігання несанкціонованому доступу. 
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Шифрування можна використовувати для захисту конфіденційних 

даних під час передавання та зберігання, і це важливий компонент 

кіберзахисту для веб-додатків. 

• Автентифікація та контроль доступу: системи автентифікації та 

контролю доступу використовуються для перевірки ідентичності 

користувачів і контролю доступу до веб-додатків і конфіденційних 

даних. Це може включати багатофакторну автентифікацію, 

рольовий контроль доступу та керування сеансами. 

• Системи безпеки та керування подіями (SIEM): системи SIEM 

збирають і аналізують дані, пов’язані з безпекою, з різних джерел, у 

тому числі веб-додатків, щоб надавати інформацію про потенційні 

загрози безпеці в реальному часі. 

• Рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення. 

Рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення 

використовуються для забезпечення можливості відновлення даних 

у разі порушення безпеки чи іншого лиха. Це може включати 

резервне копіювання за межами сайту, реплікацію даних і плани 

аварійного відновлення. 

На додаток до цих програмних і апаратних компонентів ефективний 

кіберзахист веб-додатків також потребує регулярного тестування та 

моніторингу безпеки, а також навчання персоналу та навчання найкращим 

практикам кібербезпеки. Впровадивши комплексну систему кіберзахисту, яка 

включає поєднання програмних і апаратних компонентів, організації можуть 

захистити свої веб-додатки від кіберзагроз і забезпечити безпеку та 

конфіденційність своїх даних. 

2.2 Система кіберзахисту прикладного рівня  

Система кіберзахисту прикладного рівня включає в себе такі підсистеми 

[10]:  

– контролю трафіку та доступу;   
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– спостереження та моніторингу;  

– противірусного захисту.  

2.2.1 Системи контролю та аналізу трафіку/доступу 

Ідентифікація та доступ це складна та багатошарова система, основним 

завданням якої є надання певних привілеїв користувачу системи. За 

замовчування такі системи працюють за правилом «нікому не довіряй» - тобто 

за замовчуванням всі користувачі мають або найнижчий рівень доступу або 

зовсім його не мають.  

Найпоширеніші моделі ідентифікації згідно з [11, 12] це:  

– Дискреційний контроль доступу (DAC). 

– Обов'язковий контроль доступу (MAC). 

– Контроль доступу на основі ролей (RBAC). 

DAC, або дискреційний контроль доступу, — це тип системи 

автентифікації та контролю доступу, яка дозволяє власнику або адміністратору 

ресурсу визначати, кому дозволено доступ до нього та який рівень доступу вони 

мають. У системі DAC права доступу призначаються на розсуд власника або 

адміністратора, який вирішує, які користувачі або групи повинні мати доступ до 

ресурсу та які дії їм дозволено виконувати. 

Приклади систем автентифікації DAC включають дозволи на файли в 

операційних системах, де власник файлу може встановлювати дозволи для 

інших користувачів на читання, запис або виконання файлу, а також системи баз 

даних, де адміністратор бази даних може надавати або скасовувати доступ до 

певних таблиць. або стовпці для різних користувачів. 

Одним із головних недоліків систем автентифікації DAC є те, що вони 

значною мірою покладаються на розсуд і судження власника або адміністратора 

для прийняття рішень щодо контролю доступу. Це може призвести до 

вразливості системи безпеки, якщо власник або адміністратор не обізнані з 

найкращими методами безпеки або якщо вони приймають неправильні рішення 

щодо того, хто повинен мати доступ до ресурсу. 
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Іншим недоліком систем DAC є те, що вони не забезпечують послідовний 

і централізований підхід до контролю доступу. У системі DAC рішення щодо 

контролю доступу приймаються на основі кожного ресурсу, що може призвести 

до неузгодженості та прогалин у безпеці. Це може ускладнити застосування 

політик безпеки та гарантувати, що всі ресурси захищені послідовним і 

ефективним способом. 

Крім того, системи DAC також можуть бути вразливими до внутрішніх 

загроз, оскільки власник або адміністратор ресурсу може мати можливість 

надати собі несанкціонований доступ або надати доступ неавторизованим 

особам. Це може призвести до витоку даних та інших інцидентів безпеки. 

Загалом, хоча системи автентифікації DAC можуть бути корисними для 

простих і невеликих систем, вони часто не підходять для більших і складніших 

середовищ, де потрібен більш централізований і послідовний підхід до 

контролю доступу. У цих випадках може бути більш доцільним 

використовувати інші типи систем автентифікації та контролю доступу, 

наприклад контроль доступу на основі ролей (RBAC) або контроль доступу на 

основі атрибутів (ABAC). 

MAC або обов’язковий контроль доступу – це тип системи автентифікації 

та контролю доступу, яка обмежує доступ до ресурсів на основі попередньо 

визначених політик безпеки та класифікацій безпеки. У системі MAC права 

доступу призначаються на основі класифікації безпеки ресурсу та рівня дозволу 

користувача, який намагається отримати до нього доступ. 

Приклади систем автентифікації MAC включають військові та державні 

системи, де конфіденційна інформація класифікується на основі її рівня 

конфіденційності, і доступ до неї мають лише користувачі з відповідним рівнем 

доступу. 

Одна з головних переваг систем автентифікації MAC полягає в тому, що 

вони забезпечують послідовний і централізований підхід до контролю доступу, 
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який може допомогти застосувати політику безпеки та гарантувати, що всі 

ресурси захищені послідовним і ефективним способом. 

Однак системи MAC також можуть мати деякі істотні недоліки. Одним з 

головних недоліків є те, що вони можуть бути негнучкими і складними в 

управлінні, оскільки зміни в класифікації безпеки або рівнях доступу часто 

вимагають значних зусиль і часу для впровадження. 

Іншим недоліком систем MAC є те, що вони можуть обмежити можливість 

користувачів виконувати свої робочі функції, оскільки доступ до ресурсів 

обмежується на основі класифікації безпеки, а не службової функції. Це може 

призвести до зниження продуктивності та розчарування користувачів, які не 

можуть отримати доступ до ресурсів, необхідних для виконання своєї роботи. 

Крім того, системи MAC також можуть бути вразливими до внутрішніх 

загроз, оскільки користувачі з високим рівнем доступу можуть мати доступ до 

конфіденційної інформації, до якої вони не повинні мати доступу. Це може 

призвести до витоку даних та інших інцидентів безпеки. 

Загалом, хоча системи автентифікації MAC можуть забезпечити високий 

рівень безпеки для певних типів систем, вони часто не підходять для середовищ, 

які вимагають більш гнучкого та зручного підходу до контролю доступу. У цих 

випадках може бути більш доцільним використовувати інші типи систем 

автентифікації та контролю доступу, наприклад контроль доступу на основі 

ролей (RBAC) або контроль доступу на основі атрибутів (ABAC). 

 RBAC, або контроль доступу на основі ролей, — це тип системи 

автентифікації та контролю доступу, яка призначає права доступу користувачам 

на основі їх ролі в організації. У системі RBAC користувачам призначаються 

певні ролі, і цим ролям призначаються права доступу до ресурсів. Доступ 

користувача до ресурсів визначається його роллю, а не його індивідуальними 

характеристиками чи допуском до безпеки. 

Існує кілька типів моделей RBAC, зокрема: 
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• Статичний RBAC: у цій моделі ролі попередньо визначені, а права 

доступу призначені для певних ролей. Користувачам призначається 

одна або кілька ролей, і їхній доступ до ресурсів визначається 

дозволами, призначеними їхнім ролям. 

• Динамічний RBAC: у цій моделі ролі можна створювати, змінювати 

та видаляти динамічно, а права доступу можна призначати ролям у 

режимі реального часу. Це забезпечує більш гнучкий і динамічний 

контроль доступу. 

• Ієрархічний RBAC: у цій моделі ролі організовано в ієрархічній 

структурі, при цьому ролі вищого рівня успадковують дозволи ролей 

нижчого рівня. Це дозволяє більш ефективно та організовано 

підходити до контролю доступу. 

Приклади систем автентифікації RBAC включають системи планування 

ресурсів підприємства (ERP), де користувачам призначаються такі ролі, як 

«адміністратор», «менеджер» або «працівник», і їхній доступ до ресурсів 

визначається їх роллю. 

Однією з головних переваг систем автентифікації RBAC є те, що вони 

забезпечують більш гнучкий і зручний підхід до контролю доступу порівняно з 

іншими типами систем автентифікації, такими як MAC або DAC. Системи RBAC 

дозволяють адміністраторам призначати права доступу на основі посадових 

функцій і обов’язків, що може допомогти підвищити продуктивність і 

задоволеність користувачів. 

Однак системи RBAC також можуть мати деякі недоліки. Одним із 

недоліків є те, що їх може бути складно налаштувати та керувати ними, особливо 

у великих організаціях із багатьма ролями та складними вимогами до доступу. 

Іншим недоліком систем RBAC є те, що вони можуть бути вразливими до 

внутрішніх загроз, оскільки користувачі з привілейованими ролями можуть мати 

доступ до конфіденційної інформації, до якої вони не повинні мати доступу. Це 

може призвести до витоку даних та інших інцидентів безпеки. 
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Загалом, хоча системи автентифікації RBAC можуть забезпечити більш 

гнучкий і зручний підхід до керування доступом порівняно з іншими типами 

систем автентифікації, вони все одно вимагають ретельного планування та 

керування, щоб забезпечити ефективне та безпечне впровадження політик 

контролю доступу.  

До найпоширеніших кіберсистем надання доступу за методом RBAC 

відносятиться таке комплексне ПЗ як: 

– MS Active Directory; 

– Oracle MySQL; 

– Oracle DB; 

– Postgres SQL DB. 

Microsoft Windows Active Directory Services (AD) — це служба каталогів, 

розроблена Microsoft для доменних мереж Windows. Він забезпечує 

централізоване керування ресурсами, включаючи облікові записи користувачів, 

комп’ютери та програми, а також безпеку та контроль доступу. 

Active Directory можна використовувати як систему управління доступом 

на основі ролей (RBAC), де доступ до ресурсів призначається на основі ролей 

користувачів. У цьому контексті AD призначає ролі користувачам і групам, і цим 

ролям призначаються певні права доступу до ресурсів. Це дозволяє 

адміністраторам централізовано та організовано керувати доступом до ресурсів 

на основі посадових функцій і обов’язків користувачів. 

Наприклад, користувачеві може бути призначена роль «адміністратора» 

або «користувача», і його доступ до ресурсів, таких як файлові сервери, 

програми та бази даних, визначається його роллю. Адміністратори можуть мати 

повний доступ до всіх ресурсів, тоді як користувачі можуть мати обмежений 

доступ до певних ресурсів. 

AD також забезпечує ієрархічну структуру для організації ролей, при 

цьому ролі вищого рівня успадковують дозволи ролей нижчого рівня. Це 

дозволяє більш ефективно та організовано підходити до контролю доступу. 
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Загалом Active Directory забезпечує гнучкий і зручний підхід до RBAC, 

дозволяючи адміністраторам централізовано та організовано керувати 

політиками контролю доступу. Однак, як і в будь-якій системі RBAC, необхідні 

ретельне планування та управління, щоб забезпечити ефективне та безпечне 

впровадження політик контролю доступу. 

Oracle MySQL — це система керування реляційною базою даних (RDBMS) 

із відкритим вихідним кодом, яка широко використовується для веб-додатків та 

інших програм, що інтенсивно обробляють дані. MySQL забезпечує ефективний 

і організований спосіб зберігання, організації та доступу до великих обсягів 

даних. 

У контексті керування доступом на основі ролей (RBAC) MySQL можна 

використовувати для зберігання облікових записів користувачів, ролей і прав 

доступу. У цьому сценарії користувачам призначаються певні ролі, і цим ролям 

призначаються права доступу до ресурсів. Доступ користувача до ресурсів 

визначається його роллю, а не його індивідуальними характеристиками чи 

допуском до безпеки. 

Наприклад, у веб-додатку користувачеві може бути призначена роль 

«адміністратора» або «користувача», і його доступ до ресурсів, таких як бази 

даних, таблиці та перегляди, визначається його роллю. Адміністратори можуть 

мати повний доступ до всіх ресурсів, тоді як користувачі можуть мати 

обмежений доступ до певних ресурсів. 

MySQL також забезпечує ієрархічну структуру для організації ролей, що 

дозволяє адміністраторам керувати політиками контролю доступу більш 

ефективним і організованим способом. 

Загалом, MySQL можна використовувати як систему RBAC, що дозволяє 

адміністраторам централізовано та організовано керувати політиками контролю 

доступу. Однак, як і в будь-якій системі RBAC, необхідні ретельне планування 

та управління, щоб забезпечити ефективне та безпечне впровадження політик 

контролю доступу. 
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Oracle Database — комерційна реляційна система управління базами даних 

(RDBMS), розроблена корпорацією Oracle. Він надає розширені функції для 

ефективного та організованого зберігання, упорядкування та доступу до великих 

обсягів даних. 

У контексті керування доступом на основі ролей (RBAC) база даних Oracle 

надає структуру RBAC для керування доступом до ресурсів. У цьому сценарії 

користувачам призначаються певні ролі, і цим ролям призначаються права 

доступу до ресурсів. Доступ користувача до ресурсів визначається його роллю, 

а не його індивідуальними характеристиками чи допуском до безпеки. 

Наприклад, у веб-додатку користувачеві може бути призначена роль 

«адміністратора» або «користувача», і його доступ до ресурсів, таких як таблиці, 

представлення та процедури, визначається його роллю. Адміністратори можуть 

мати повний доступ до всіх ресурсів, тоді як користувачі можуть мати 

обмежений доступ до певних ресурсів. 

Oracle Database також забезпечує ієрархічну структуру для організації 

ролей, що дозволяє адміністраторам керувати політиками контролю доступу 

більш ефективним і організованим способом. 

Загалом, Oracle Database забезпечує надійну та масштабовану систему 

RBAC, що дозволяє адміністраторам централізовано та організовано керувати 

політиками контролю доступу. Однак, як і в будь-якій системі RBAC, необхідні 

ретельне планування та управління, щоб забезпечити ефективне та безпечне 

впровадження політик контролю доступу. 

PostgreSQL — це система керування реляційною базою даних (RDBMS) із 

відкритим вихідним кодом, яка широко використовується для веб-додатків та 

інших програм, що інтенсивно обробляють дані. Він надає розширені функції 

для ефективного та організованого зберігання, упорядкування та доступу до 

великих обсягів даних. 

У контексті керування доступом на основі ролей (RBAC) PostgreSQL надає 

структуру RBAC для керування доступом до ресурсів. У цьому сценарії 
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користувачам призначаються певні ролі, і цим ролям призначаються права 

доступу до ресурсів. Доступ користувача до ресурсів визначається його роллю, 

а не його індивідуальними характеристиками чи допуском до безпеки. 

Наприклад, у веб-додатку користувачеві може бути призначена роль 

«адміністратора» або «користувача», і його доступ до ресурсів, таких як таблиці, 

представлення та процедури, визначається його роллю. Адміністратори можуть 

мати повний доступ до всіх ресурсів, тоді як користувачі можуть мати 

обмежений доступ до певних ресурсів. 

PostgreSQL також забезпечує ієрархічну структуру для організації ролей, 

що дозволяє адміністраторам керувати політиками контролю доступу більш 

ефективним і організованим способом. 

Загалом PostgreSQL забезпечує надійну та масштабовану систему RBAC, 

що дозволяє адміністраторам централізовано та організовано керувати 

політиками контролю доступу. Однак, як і в будь-якій системі RBAC, необхідні 

ретельне планування та управління, щоб забезпечити ефективне та безпечне 

впровадження політик контролю доступу. 

Ідентифікація та автентифікація — це дві пов’язані, але різні концепції в 

області комп’ютерної безпеки. 

Ідентифікація відноситься до процесу встановлення особи користувача, як 

правило, шляхом вимагання від користувача надати унікальний ідентифікатор, 

наприклад ім’я користувача або адресу електронної пошти. Ідентифікація є 

першим кроком у процесі надання доступу до системи чи ресурсу. 

З іншого боку, автентифікація — це процес перевірки заявленої особи 

користувача. Зазвичай це робиться, вимагаючи від користувача надати 

додаткову інформацію, таку як пароль або біометричні дані, які можна порівняти 

зі збереженою інформацією, щоб підтвердити особу користувача. 

Мета автентифікації полягає в тому, щоб переконатися, що користувач є 

тим, за кого себе видає, і запобігти несанкціонованому доступу до системи або 
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ресурсу. Загалом, чим сильніший механізм автентифікації, тим вищий рівень 

безпеки для системи чи ресурсу. 

Таким чином, ідентифікація встановлює особу користувача, а 

автентифікація перевіряє цю особу для надання доступу до системи або ресурсу. 

Існує кілька типів методів автентифікації, але два найпоширеніші – 

однофакторна автентифікація та двофакторна автентифікація. 

Однофакторна автентифікація— це метод, який покладається на одну 

інформацію для перевірки особи користувача. Ця інформація зазвичай є паролем 

або персональним ідентифікаційним номером (PIN). Цей метод простий у 

використанні та широко використовується, але вважається менш безпечним, ніж 

двофакторна автентифікація, оскільки він забезпечує лише один рівень безпеки. 

Двофакторна автентифікація, також відома як багатофакторна 

автентифікація, — це метод, який використовує два або більше фрагментів 

інформації для перевірки особи користувача. Зазвичай це стосується того, що 

користувач знає (наприклад, пароль або PIN-код), щось, що є у користувача 

(наприклад, смарт-картка чи мобільний телефон), або те, чим він є (наприклад, 

відбиток пальця або малюнок рогівки ока). Цей метод забезпечує вищий рівень 

безпеки, ніж однофакторна автентифікація, оскільки вимагає кількох рівнів 

безпеки. 

Наприклад, під час входу на веб-сайт банку за допомогою двофакторної 

аутентифікації користувач вводить свій пароль, а потім отримує унікальний код 

через SMS або мобільний додаток. Потім користувач вводить код, щоб 

завершити процес входу. 

Загалом двофакторна автентифікація вважається сильнішою формою 

автентифікації, ніж однофакторна, оскільки вона забезпечує додатковий рівень 

безпеки та зменшує ризик неавторизованого доступу до конфіденційної 

інформації користувача. 

Узагальнена схема набуття доступу наведена нижче на рисунку 2.1 
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Рисунок 2.1 – Узагальнена схема набуття доступу. 

Прикладом комплексу систем автентифікації та ідентифікації може буди 

RADIUS. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — це мережевий 

протокол, який використовується для віддаленої автентифікації та обліку 

користувачів. RADIUS діє як центральний сервер автентифікації, що дозволяє 

користувачам безпечно отримувати доступ до мережевих ресурсів, таких як 

Інтернет, VPN або мережі Wi-Fi, використовуючи єдиний набір облікових даних. 

Коли користувач намагається отримати доступ до мережевого ресурсу, 

його пристрій надсилає запит серверу RADIUS. Потім сервер RADIUS перевіряє 

облікові дані користувача та надсилає відповідь, надаючи або забороняючи 

доступ. Крім того, RADIUS-сервер може також застосовувати різні політики 

авторизації для контролю доступу користувачів до мережевих ресурсів, 

наприклад, обмежувати їх пропускну здатність або час доби, коли вони можуть 

отримати доступ до мережі. 

Однією з головних переваг використання RADIUS як системи 

автентифікації є те, що вона забезпечує централізоване керування 
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автентифікацією та авторизацією користувачів. Це означає, що мережеві 

адміністратори можуть керувати всіма обліковими даними користувачів з 

одного місця, замість того, щоб підтримувати окремі системи автентифікації для 

різних мережевих ресурсів. 

Іншою перевагою є те, що RADIUS підтримує кілька методів 

автентифікації, таких як паролі, токени, смарт-картки або біометричні дані. Це 

дозволяє організаціям впроваджувати гнучке рішення автентифікації, яке може 

адаптуватися до мінливих потреб у безпеці та нових загроз. 

Підсумовуючи, RADIUS — це широко використовувана система 

автентифікації, яка забезпечує централізоване керування автентифікацією та 

авторизацією користувачів і підтримує кілька методів автентифікації. Це робить 

його привабливим рішенням для організацій, які прагнуть захистити свої 

мережеві ресурси та захистити конфіденційні дані..  

2.2.2 Системи моніторингу  

Системи моніторингу — це програмні засоби, які використовуються для 

моніторингу продуктивності та працездатності різних ІТ-систем, таких як 

сервери, програми, мережі та бази даних. Ці системи забезпечують видимість у 

режимі реального часу продуктивності та доступності ІТ-інфраструктури, що 

дозволяє організаціям швидко виявляти та вирішувати проблеми, перш ніж вони 

стануть критичними. 

Існує кілька методів моніторингу ІТ-систем, зокрема: 

• Опитування: цей метод передбачає регулярне надсилання запитів до 

системи для перевірки її стану, продуктивності або доступності. 

Результати цих запитів збираються та аналізуються, щоб визначити 

загальний стан системи. 

• Аналіз журналу: цей метод передбачає аналіз файлів журналу, 

створених системами, для виявлення помилок, інцидентів безпеки та 

проблем із продуктивністю. Аналіз журналу є важливим 
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компонентом моніторингу, оскільки він надає цінну інформацію про 

поведінку систем у часі. 

• Відстеження подій у режимі реального часу: цей метод передбачає 

відстеження подій у реальному часі та сповіщення адміністраторів 

про перевищення будь-яких критичних порогів. Відстеження подій 

у реальному часі часто використовується для критичних систем, де 

потрібна негайна увага, якщо щось піде не так. 

• Проактивний моніторинг: цей метод включає системи моніторингу 

в режимі реального часу для виявлення та запобігання проблемам, 

перш ніж вони стануть критичними. Проактивний моніторинг може 

бути досягнутий за допомогою показників продуктивності, 

мережевих зондів або синтетичних транзакцій. 

• Пасивний моніторинг: цей метод передбачає моніторинг систем без 

активного збору даних з них. Пасивний моніторинг може бути 

досягнутий за допомогою мережевих кранів, аналізаторів пакетів 

або інших інструментів, які фіксують мережевий трафік для аналізу. 

• Синтетичні транзакції: цей метод передбачає створення та 

виконання штучних транзакцій для перевірки продуктивності, 

доступності та функціональності систем. Синтетичні транзакції 

можна використовувати для імітації взаємодії користувачів у 

реальному світі, надаючи цінну інформацію про продуктивність 

системи. 

Підсумовуючи, методи моніторингу є важливим компонентом ІТ-

операцій, забезпечуючи організаціям видимість, необхідну для швидкого 

виявлення та вирішення проблем і запобігання простою. Відповідний(і) метод(и) 

моніторингу залежатиме від конкретних потреб організації, включаючи 

критичність систем, що контролюються, і типи даних, необхідні для аналізу. 

Розглянемо декілька систем моніторингу: 
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Zabbix: Zabbix — це зріле та високопродуктивне рішення для моніторингу 

з відкритим кодом, яке широко використовується для моніторингу як фізичного, 

так і віртуального середовища. Zabbix підтримує моніторинг різноманітних 

ресурсів, таких як сервери, мережі, програми та служби, і забезпечує моніторинг 

у реальному часі, сповіщення та звітування. Крім того, Zabbix можна інтегрувати 

з іншими інструментами, такими як Nagios, Graphite і Grafana, щоб забезпечити 

більш комплексне рішення для моніторингу. 

Nagios: Nagios — це рішення для моніторингу з відкритим кодом, яке 

забезпечує централізований моніторинг і сповіщення про ІТ-ресурси, такі як 

сервери, мережі, програми та служби. Nagios підтримує моніторинг, 

попередження та звіти в реальному часі, а також підтримує використання 

плагінів для розширення функціональності. Nagios має широкі можливості 

налаштування та гнучкості, що робить його придатним для використання в 

малих і великих середовищах. 

SolarWinds: SolarWinds — це комерційне рішення для моніторингу, яке 

надає комплексне та масштабоване рішення для моніторингу ІТ-інфраструктури. 

SolarWinds підтримує моніторинг серверів, мереж, програм і служб, а також 

забезпечує моніторинг у реальному часі, попередження та звіти. Крім того, 

SolarWinds підтримує інтеграцію з іншими інструментами, такими як платформи 

віртуалізації та хмарні служби, що робить його ідеальним рішенням для 

організацій із гібридним ІТ-середовищем. 

Підсумовуючи, системи моніторингу мають важливе значення для 

забезпечення доступності, продуктивності та безпеки ІТ-систем і забезпечують 

організаціям видимість, необхідну для швидкого виявлення та вирішення 

проблем і запобігання простоям. Відповідна система моніторингу залежатиме 

від конкретних потреб організації, включаючи розмір середовища, критичність 

систем, що контролюються, і типи даних, необхідні для аналізу. 
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2.2.3 Антивірусні системи 

Антивірусне програмне забезпечення — це тип програмного забезпечення 

безпеки, призначеного для захисту комп’ютера або мережі від зловмисного 

програмного забезпечення (шкідливого програмного забезпечення) та інших 

загроз безпеці. Антивірусне програмне забезпечення працює шляхом 

сканування файлів комп’ютера, пам’яті та мережевого трафіку на наявність 

відомих шаблонів зловмисного програмного забезпечення або виявлення 

поведінки, яка вказує на загрозу безпеці. 

Основний метод, який антивірусне програмне забезпечення використовує 

для виявлення зловмисного програмного забезпечення, — це виявлення на 

основі сигнатур. У цьому методі програмне забезпечення оснащене базою даних 

сигнатур відомих зловмисних програм, які використовуються для ідентифікації 

та блокування відомих зловмисних програм у разі їх виявлення. Антивірусне 

програмне забезпечення також може використовувати виявлення на основі 

евристики для ідентифікації невідомих шкідливих програм шляхом аналізу 

поведінки файлів і процесів на комп’ютері для виявлення підозрілої активності. 

Коли виявляється зловмисне програмне забезпечення, антивірусне 

програмне забезпечення зазвичай виконує одну з кількох дій. Він може просто 

попередити користувача про виявлення загрози безпеці або може автоматично 

помістити в карантин або видалити зловмисне програмне забезпечення. Деякі 

антивірусні програми також мають здатність відновлювати будь-які 

пошкодження, спричинені зловмисним програмним забезпеченням, наприклад, 

відновлювати змінені файли або ремонтувати системний реєстр. 

Окрім сканування на наявність шкідливих програм, антивірусне 

програмне забезпечення також зазвичай надає додаткові функції безпеки, такі як 

фільтрація електронної пошти, захист брандмауером і виявлення вторгнень. 

Деякі антивірусні програми також розроблені для роботи в поєднанні з іншими 

інструментами безпеки, такими як брандмауери та системи виявлення 

вторгнень, щоб забезпечити комплексне рішення безпеки. 
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Важливо зазначити, що антивірусне програмне забезпечення не є надійним 

і не може захистити від усіх загроз безпеці. З цієї причини важливо постійно 

оновлювати антивірусне програмне забезпечення з найновішими визначеннями 

безпеки та використовувати інші засоби безпеки, такі як брандмауери та системи 

виявлення вторгнень, щоб забезпечити комплексне рішення безпеки. Крім того, 

використання методів безпечного перегляду, таких як уникнення підозрілих веб-

сайтів і завантаження програмного забезпечення лише з надійних джерел, може 

допомогти зменшити ризик зараження шкідливим програмним забезпеченням 

Антивірусне програмне забезпечення використовує різні методи 

сканування та виявлення зловмисного програмного забезпечення, зокрема: 

     Виявлення на основі сигнатур: це метод, який використовується 

антивірусним програмним забезпеченням для виявлення та запобігання 

зараженню шкідливим програмним забезпеченням. Цей метод передбачає 

порівняння характеристик файлу, таких як його розмір, код і поведінка, з базою 

даних відомих сигнатур шкідливого програмного забезпечення. Якщо збіг 

знайдено, файл ідентифікується як зловмисне програмне забезпечення, і 

антивірусне програмне забезпечення вживає відповідних заходів, наприклад 

поміщає в карантин, видаляє або відновлює файл. 

Сканування сигнатур є проактивним підходом до виявлення зловмисного 

програмного забезпечення, яке ґрунтується на відомостях про раніше 

ідентифіковане зловмисне програмне забезпечення. Цей метод ефективний для 

виявлення добре відомих, широко поширених загроз зловмисного програмного 

забезпечення, але менш ефективний для виявлення нових, раніше невідомих 

зловмисних програм. 

Сканування антивірусної сигнатури – це лише один із кількох методів, які 

антивірусне програмне забезпечення використовує для виявлення шкідливих 

програм. Інші методи включають аналіз на основі евристики, аналіз на основі 

поведінки та аналіз на основі репутації, які використовують різні методи для 

ідентифікації зловмисного програмного забезпечення, не покладаючись на базу 
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даних відомих сигнатур. Ці методи можуть виявляти нове, раніше невідоме 

зловмисне програмне забезпечення, але також можуть генерувати помилкові 

спрацьовування, помилково ідентифікуючи безпечні файли як зловмисне 

програмне забезпечення. 

Антивірусне сканування сигнатур є важливим компонентом комплексного 

антивірусного рішення, але не слід покладатися на нього як на єдиний засіб 

захисту. Комплексна стратегія безпеки також повинна включати регулярне 

оновлення програмного забезпечення, навчання користувачів і впровадження 

додаткових заходів безпеки, таких як брандмауери, системи виявлення 

вторгнень і шифрування.     Виявлення на основі евристики: у цьому методі 

антивірусне програмне забезпечення аналізує поведінку файлів і процесів, щоб 

виявити підозрілу активність, яка може свідчити про наявність шкідливого 

програмного забезпечення. 

     Ізольоване програмне середовище: цей метод включає в себе запуск 

підозрюваної частини зловмисного програмного забезпечення в ізольованому 

середовищі («пісочниці») для спостереження за її поведінкою та визначення 

того, чи є вона шкідливою. 

     Сканування в режимі реального часу: цей метод передбачає моніторинг 

системи в режимі реального часу на наявність змін у файлах і процесах, а також 

автоматичне сканування новостворених або змінених файлів на наявність ознак 

шкідливого програмного забезпечення. 

     Емуляція файлу: цей метод включає в себе запуск підозрюваного 

зловмисного програмного забезпечення в змодельованому середовищі, щоб 

спостерігати за його поведінкою та визначити, чи є воно шкідливим. 

     Аналіз поведінки: цей метод передбачає аналіз поведінки файлів і 

процесів для виявлення та блокування зловмисного програмного забезпечення 

на основі моделей їх поведінки. 

     Хмарне сканування: цей метод використовує хмарні служби для 

сканування файлів і процесів на наявність шкідливих програм. Антивірусне 
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програмне забезпечення надсилає файли та дані процесу до хмарної служби, яка 

виконує сканування та повертає результати антивірусному програмному 

забезпеченню. 

Важливо зазначити, що антивірусне програмне забезпечення може 

використовувати один або кілька цих методів у комбінації, щоб забезпечити 

комплексний підхід до виявлення зловмисного програмного забезпечення. Крім 

того, антивірусне програмне забезпечення також може використовувати такі 

методи, як машинне навчання та штучний інтелект, щоб покращити свою 

здатність виявляти зловмисне програмне забезпечення. 

Розглянемо декілька антивірусних систем: 

ESET NOD32 Antivirus: ESET NOD32 Antivirus — це добре визнане 

антивірусне рішення для серверів Linux. Він використовує виявлення на основі 

сигнатур, виявлення на основі евристики та сканування в реальному часі для 

захисту від шкідливих програм. Він також включає брандмауер для додаткової 

безпеки. 

ClamAV: ClamAV — це безкоштовне антивірусне рішення з відкритим 

кодом для серверів Linux. Він використовує виявлення на основі сигнатур, 

виявлення на основі евристики та емуляцію файлів для виявлення шкідливих 

програм. Він має широкі можливості конфігурації та може використовуватися в 

поєднанні з іншими інструментами безпеки для забезпечення комплексного 

захисту. 

Sophos Antivirus: Sophos Antivirus — комерційне антивірусне рішення для 

серверів Linux, яке пропонує виявлення на основі сигнатур, евристик і 

сканування в реальному часі. Він також включає брандмауер та інші функції 

безпеки для захисту від зловмисного програмного забезпечення та інших загроз 

безпеці. 

Kaspersky Endpoint Security: Kaspersky Endpoint Security — це комплексне 

рішення безпеки для серверів Linux, яке включає антивірусний захист, 

брандмауер та інші функції безпеки. Він використовує виявлення на основі 



 47 
сигнатур, виявлення на основі евристики та сканування в реальному часі для 

захисту від зловмисного програмного забезпечення, а також аналіз поведінки та 

машинне навчання для покращення своєї здатності виявляти та блокувати нові 

загрози. 

Підсумовуючи, для серверів Linux доступно кілька антивірусних рішень, 

зокрема ESET NOD32 Antivirus, ClamAV, Sophos Antivirus і Kaspersky Endpoint 

Security. Кожне рішення має свої сильні та слабкі сторони, і вибір правильного 

залежить від конкретних потреб і вимог сервера.  

2.3 Підсистема кіберзахисту апаратного та мережевого рівня  

Системи кіберзахисту які виявляють, запобігають та інформують підозрілі 

та зловмисні дії щодо кібербезпеки інформаційної системи відносяться до 

систем кіберзахисту апаратного та мережевого рівня. У відповідності до 

інформації наведеної в ресурсі [32] наведені системи розподіляються на таки 

типи:  

• Брандмауери (міжмережеві екрани);  

• Системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS).  

2.3.1 Брандмауери  

Брандмауер — це система безпеки, призначена для запобігання 

несанкціонованому доступу до приватної мережі або з неї. Він відстежує вхідний 

і вихідний мережевий трафік на основі попередньо визначених правил безпеки 

та дозволяє або блокує доступ до мережі на основі цих правил. Брандмауери 

можуть бути апаратними або програмними, і вони часто інтегровані в 

маршрутизатори, мережеві комутатори або автономні пристрої. 

Існує кілька типів брандмауерів, кожен зі своїм унікальним набором 

функцій і можливостей: 

• Брандмауер із фільтрацією пакетів: цей тип брандмауера перевіряє 

кожен пакет даних, який проходить через мережу, і дозволяє або 

блокує його на основі набору попередньо визначених правил. Цей 

тип брандмауера ефективний проти простих атак, таких як 
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сканування портів, але він менш ефективний проти більш складних 

атак, таких як шкідливе програмне забезпечення або переповнення 

буфера. 

• Брандмауер із перевіркою стану: цей тип брандмауера відстежує 

стан мережевих з’єднань і використовує цю інформацію для 

прийняття більш обґрунтованих рішень щодо того, які пакети 

дозволити чи заблокувати. Він перевіряє не лише заголовки пакетів, 

а й вміст даних. 

• Брандмауер на рівні програми: цей тип брандмауера призначений 

для перевірки мережевого трафіку на рівні програми. Це дозволяє 

йому точніше ідентифікувати та блокувати зловмисний трафік, 

навіть якщо він маскується під законний трафік. Брандмауери на 

рівні програми часто інтегруються в сервери веб-програм і 

використовуються для захисту веб-програм від атак. 

• Брандмауер наступного покоління (NGFW): цей тип брандмауера 

поєднує в собі функції фільтрації пакетів, перевірки стану та 

брандмауерів на рівні програми. Він забезпечує більш комплексне 

рішення безпеки та здатний захищати від широкого спектру загроз, 

включаючи зловмисне програмне забезпечення, атаки типу «відмова 

в обслуговуванні» та крадіжки даних. 

• Хмарний брандмауер: цей тип брандмауера розроблений для 

хмарних середовищ і здатний захищати хмарні програми та дані. 

Хмарні брандмауери можна розгорнути як послугу, і ними керує та 

обслуговує постачальник послуг. 

• Апаратний брандмауер: цей тип брандмауера є фізичним пристроєм, 

який знаходиться між мережею та Інтернетом. Апаратні 

брандмауери часто використовуються організаціями, яким потрібен 

високий рівень безпеки та захист кількох пристроїв і систем. 
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• Програмний брандмауер: цей тип брандмауера – це програмне 

забезпечення, яке працює на комп’ютері чи пристрої та забезпечує 

безпеку мережі. Програмні брандмауери часто використовуються 

окремими користувачами та малими підприємствами. 

Кожен тип брандмауера має свої сильні та слабкі сторони, і тип 

брандмауера, який найкраще підходить для конкретної організації, залежатиме 

від кількох факторів, включаючи розмір мережі, необхідний рівень безпеки та 

типи пристроїв і систем, які потрібно захищати. 

Підсумовуючи, брандмауер є критично важливим компонентом 

інфраструктури безпеки організації, і він може допомогти захистити від 

широкого спектру загроз безпеці, включаючи шкідливе програмне забезпечення, 

крадіжки даних і мережеві атаки. Вибираючи брандмауер, важливо враховувати 

конкретні потреби організації, включаючи типи пристроїв і систем, які потрібно 

захистити, необхідний рівень безпеки та ресурси, доступні для керування 

брандмауером.. 

Типи фільтрів трафіку в брандмауерах [35]: 

Фільтри трафіку є важливим компонентом брандмауерів, які 

використовуються для регулювання потоку вхідного та вихідного мережевого 

трафіку на основі політик безпеки. Брандмауери використовують кілька типів 

фільтрів трафіку: 

• Фільтрування пакетів: це найпростіший тип фільтра трафіку, який 

перевіряє інформацію заголовка кожного пакета, щоб визначити 

його джерело, призначення та номер порту. На основі цієї інформації 

брандмауер дозволяє або забороняє проходження пакета. 

• Перевірка стану: цей тип фільтра відстежує стан кожного з’єднання, 

пропускаючи лише законний трафік. Він перевіряє як заголовок, так 

і корисну інформацію пакетів, щоб визначити їх контекст і 

призначення. 
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• Фільтр прикладного рівня: цей тип фільтра перевіряє інформацію 

про корисне навантаження пакетів і аналізує поведінку програм і 

протоколів. Зазвичай він використовується для захисту від 

конкретних типів атак, таких як впровадження SQL або міжсайтовий 

сценарій (XSS). 

• Шлюз на рівні каналу: цей тип фільтра використовується для 

фільтрації трафіку на транспортному рівні, який забезпечує 

наскрізний зв’язок між програмами. Шлюзи на рівні каналів 

дозволяють лише трафік між надійними хостами та можуть 

використовуватися для забезпечення безпечного з’єднання між 

двома мережами. 

• Проксі-сервер: проксі-сервер – це тип фільтра, який діє як 

посередник між клієнтом і сервером. Клієнти надсилають запити на 

проксі-сервер, який потім пересилає запити на сервер. Цей тип 

фільтра може забезпечити додаткову безпеку та конфіденційність, а 

також забезпечити додатковий контроль над трафіком, який 

проходить через брандмауер. 

Це найпоширеніші типи фільтрів трафіку в брандмауерах. Вибір фільтра 

трафіку залежить від конкретних потреб організації в безпеці, а також від типу 

мережевої інфраструктури..  

2.3.2 Система IDS  

Система виявлення вторгнень (IDS) — це механізм безпеки, який 

відстежує мережеву та системну діяльність на предмет будь-якої зловмисної або 

неавторизованої поведінки та сповіщає адміністраторів про виявлення такої 

поведінки. Основною метою IDS є виявлення та запобігання несанкціонованому 

доступу, неправильному використанню та пошкодженню комп’ютерної системи 

чи мережі. Існує два основних типи систем виявлення вторгнень: 

     IDS на основі сигнатур: цей тип IDS використовує базу даних відомих 

сигнатур атак для виявлення зловмисної поведінки. Система порівнює вхідний 
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мережевий трафік із базою даних, щоб побачити, чи відповідає він будь-яким 

відомим моделям атак. Якщо збіг знайдено, генерується сповіщення. 

Прикладами систем IDS на основі підпису є Snort, Suricata та OSSEC. 

     IDS на основі аномалій: цей тип IDS використовує алгоритми 

машинного навчання для виявлення ненормальної або підозрілої поведінки, яка 

відхиляється від нормальної активності мережі. Система створює профіль 

нормальної поведінки, і будь-яка діяльність, яка відхиляється від цього профілю, 

вважається підозрілою. 

Прикладами систем IDS на основі аномалій є AIDE, Tripwire і OSSIM. 

Як на основі сигнатур, так і на основі аномалій IDS мають свої переваги та 

недоліки. Системи на основі сигнатур ефективні проти відомих атак, але можуть 

не виявляти нових чи невідомих атак. Системи, засновані на аномаліях, є більш 

гнучкими та можуть виявляти нові атаки, але можуть генерувати помилкові 

спрацьовування, якщо нормальна активність відхиляється від базової лінії. 

У більшості випадків організації використовують комбінацію IDS на 

основі сигнатур і аномалій, щоб забезпечити повне покриття безпеки. Вибір 

системи IDS залежить від конкретних вимог до безпеки організації, а також від 

наявних ресурсів і бюджету.  

 2.3.3 Система IPS  

Система запобігання вторгненням (IPS) — це механізм безпеки, який 

відстежує діяльність мережі та системи на наявність будь-якої зловмисної чи 

несанкціонованої поведінки та негайно вживає заходів, щоб запобігти успіху 

атаки. На відміну від системи виявлення вторгнень (IDS), IPS активно блокує 

шкідливий трафік. 

Існує два основних типи IPS: 

• Мережевий IPS (NIPS): цей тип IPS розміщується в мережі та 

контролює весь вхідний і вихідний трафік. Він аналізує трафік у 

реальному часі та вживає негайних заходів для блокування 

зловмисного трафіку до того, як він досягне цільового призначення. 
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Приклади мережевих систем IPS включають Check Point IPS-1, Cisco 

IPS і Juniper IDP. 

• IPS на основі хоста (HIPS): цей тип IPS встановлюється на окремих 

хост-комп’ютерах і відстежує діяльність системи та програм на 

цьому конкретному хості. HIPS зазвичай використовується на 

додаток до мережевої IPS для забезпечення додаткового рівня 

захисту. Прикладами хост-систем IPS є Symantec Endpoint Protection, 

McAfee Host Intrusion Prevention і Microsoft System Center Endpoint 

Protection. 

І мережевий, і хостовий IPS мають свої переваги та недоліки. Мережевий 

IPS є більш ефективним у виявленні та блокуванні атак на рівні мережі, тоді як 

IPS на основі хосту краще підходить для виявлення та запобігання атакам, 

спрямованим на конкретні програми або служби на хості. 

У більшості випадків організації використовують комбінацію IPS на 

основі мережі та хосту для забезпечення повного покриття безпеки. Вибір 

системи IPS залежить від конкретних вимог до безпеки організації, а також від 

наявних ресурсів і бюджету..   
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3. РОЗРОБКА ТА ІНТЕГРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ 

КІБЕРЗАХИСТУ ВЕБ-СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ  

3.1 Структура комплексу кіберзахисту   

Комплекс кіберзахисту веб-системи університету будується для 

некомерційної організації вважаю за доцільне розглядати безкоштовні 

пропозиції щодо складників разом з комерційними версіями. Оскільки метою 

роботи є модель комплексу кіберзахисту веб-застосунків університету як 

некомерційного підприємства, то розгляд безкоштовних засобів є доцільнішим 

щодо розгляду їх ефективності в порівнянні з платними версіями. Починаємо 

детальний розгляд та порівняння компонентів системи.  

3.1.1 Компоненти кіберзахисту прикладного рівня  

3.1.1.1 Компоненти автентифікації та ідентифікації 

Єдиний вхід (SSO) — це процес автентифікації, який дозволяє 

користувачеві отримувати доступ до кількох програм або служб за допомогою 

одного набору облікових даних, а не входити окремо для кожної програми. 

Користувач входить один раз, і система SSO надає користувачеві маркер, який 

потім використовується для доступу до інших служб. 

Процес SSO зазвичай працює таким чином: 

• Користувач намагається отримати доступ до захищеного ресурсу 

(наприклад, програми або веб-сайту). 

• Ресурс перенаправляє користувача до системи SSO, яка пропонує 

користувачеві увійти, якщо він цього ще не зробив. 

• Система SSO автентифікує користувача та генерує маркер, який 

представляє автентифікацію користувача. 

• Система SSO повертає маркер до ресурсу, який потім дозволяє 

користувачеві отримати доступ до захищеного ресурсу. 

Є два основних типи SSO: 

• Об’єднаний єдиний вхід: цей тип єдиного входу дозволяє 

користувачам входити в декілька систем за допомогою єдиного 
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набору облікових даних від постачальника ідентифікаційної 

інформації, наприклад Google або Facebook. 

• Enterprise SSO: цей тип SSO використовується в організації та 

дозволяє користувачам входити в декілька систем за допомогою 

єдиного набору облікових даних із централізованого сервера 

автентифікації, наприклад Microsoft Active Directory або Okta. 

Залежно від необхідного рівня доступу система пропонує використання 

двох рівнів аутентифікації. 

Рівень 1 - Двофакторна система автентифікації Microsoft Active Directory 

Federation Services. 

Рівень 2 - система автентифікації рівня веб-додатків, яка використовує 

маркери автентифікації в програмному забезпеченні MySQL.  

3.1.1.2 Системи моніторингу 

Існує декілька типів систем моніторингу, зокрема: 

Системи моніторингу мережі: вони контролюють продуктивність і 

доступність мережевих компонентів, таких як маршрутизатори, комутатори та 

брандмауери. Приклади включають Nagios, Zabbix і SolarWinds. 

Системи моніторингу системи: вони контролюють продуктивність і 

використання ресурсів окремих комп’ютерів і серверів. Приклади включають 

диспетчер завдань Windows, top (Unix) і htop. 

Системи моніторингу додатків: вони відстежують продуктивність і 

доступність певних додатків і служб. Приклади включають New Relic, 

AppDynamics і Dynatrace. 

Системи моніторингу баз даних: вони відстежують продуктивність і 

доступність баз даних, включаючи їх вхідні, вихідні дані та ємність зберігання. 

Приклади включають Oracle Enterprise Manager, SQL Server Management Studio 

та MySQL Workbench. 
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Системи моніторингу навколишнього середовища: вони контролюють 

умови навколишнього середовища, такі як температура, вологість і якість 

повітря. Приклади включають SenseAir, Netatmo та Honeywell Home. 

Системи моніторингу журналів: вони відстежують файли журналів систем 

і програм організації, сповіщаючи адміністраторів про можливі проблеми або 

підозрілу активність. Приклади включають Logrotate, Fluentd і Rsyslog. 

Системи моніторингу інфраструктури: вони відстежують стан і 

продуктивність фізичної інфраструктури організації, включаючи живлення, 

охолодження та підключення до мережі. Приклади включають PowerEdge BMC, 

HP Integrated Lights-Out і Supermicro IPMI. 

Моніторингові системи, перераховані в п. 2.2, використовуються зокрема 

для збору та аналізу інформації поведінки компонентів веб-інфраструктури 

підприємства. Комплекси моніторингового ПЗ наявні на сучасному ринку [40, 

41]: Nagios, Zabbix, PRTG, Datadog, SolarWinds, IBM Tivoli, HP OpenView, 

Microsoft System Center, Icinga, LogRhythm та інші. 

Zabbix — це популярна система моніторингу з відкритим вихідним кодом, 

яка надає комплексні можливості моніторингу ІТ-інфраструктури. Zabbix може 

контролювати широкий спектр ІТ-ресурсів, включаючи сервери, програми, 

мережі та бази даних, і він підтримує кілька операційних систем, включаючи 

Windows, Linux і Unix. 

Zabbix використовує архітектуру клієнт-сервер, де сервер Zabbix збирає 

дані про продуктивність і доступність від агентів Zabbix, встановлених на 

системах, що контролюються. Потім сервер Zabbix може обробляти дані та 

представляти їх різними способами, такими як графіки, звіти та сповіщення. 

Zabbix також підтримує сповіщення, дозволяючи адміністраторам отримувати 

сповіщення електронною поштою, SMS або іншими методами, коли перевищено 

певні порогові значення. 

Однією з ключових особливостей Zabbix є його гнучка та масштабована 

архітектура. Zabbix можна легко налаштувати відповідно до конкретних потреб 
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організації, і його можна масштабувати для підтримки великих і складних ІТ-

інфраструктур. Zabbix також підтримує кілька протоколів, включаючи SNMP, 

IPMI, JMX і власний протокол Zabbix, що полегшує інтеграцію з широким 

спектром ІТ-систем. 

Підсумовуючи, Zabbix — це комплексна та гнучка система моніторингу, 

яка забезпечує видимість у режимі реального часу продуктивності та здоров’я 

ІТ-інфраструктури. Завдяки широкому спектру можливостей моніторингу, 

гнучкій архітектурі та ліцензії з відкритим вихідним кодом Zabbix є популярним 

вибором для організацій, які прагнуть покращити свої ІТ-операції та скоротити 

час простою. 

 Виходячи з вищенаведеної інформації та того, що на базі інфраструктури 

Університету вже розгорнуто примірник сервісу Zabbix, системою моніторингу 

веб-інфраструктури університету вибрано саме це ПЗ. 

3.1.1.3 Системи антивірусного захисту  

Найпопулярніші антивірусні програми для серверів Linux включають: 

ClamAV: ClamAV — це антивірусне програмне забезпечення з відкритим 

кодом, яке забезпечує високопродуктивний механізм сканування для серверів 

Linux. Він популярний завдяки своїй ефективності та здатності виявляти 

широкий спектр шкідливих програм і вірусів. 

Sophos Antivirus: Sophos Antivirus — це комерційне антивірусне програмне 

забезпечення, яке пропонує комплексний захист від вірусів для серверів Linux. 

Він має зручний інтерфейс і забезпечує сканування в реальному часі, а також 

автоматичні оновлення, щоб забезпечити використання найновіших визначень 

вірусів. 

McAfee AntiVirus: McAfee AntiVirus — це відоме комерційне антивірусне 

програмне забезпечення, яке забезпечує захист серверів Linux у реальному часі. 

Він має різноманітні параметри сканування та автоматичні оновлення, що 

робить його простим у використанні та надійним. 
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Avast Antivirus: Avast Antivirus — це популярне комерційне антивірусне 

програмне забезпечення, яке надає низку функцій для серверів Linux, 

включаючи сканування в реальному часі, автоматичні оновлення та здатність 

виявляти та видаляти різні шкідливі програми та віруси. 

Порівнюючи антивірусне програмне забезпечення для серверів Linux, слід 

враховувати такі фактори, як рівень безпеки, простота використання, 

продуктивність і вартість. Деякі антивірусні програми можуть надавати 

розширені функції, але також можуть мати вищу ціну, а інші можуть бути 

доступнішими, але забезпечувати нижчий рівень захисту. При виборі 

антивірусного програмного забезпечення важливо оцінити конкретні потреби та 

вимоги організації.  

Так як в Університеті вже використовується придбане антивірусне ПЗ 

ESET, в даній роботі буде розглядатись саме ESET NOD32 Antivirus for Linux 

Servers — це антивірусне рішення, розроблене спеціально для серверів Linux. 

Він використовує комбінацію виявлення на основі сигнатур, виявлення на основі 

евристики та сканування в реальному часі для виявлення та запобігання 

зараженню шкідливим програмним забезпеченням. ESET NOD32 Antivirus 

також містить брандмауер для захисту від мережевих атак. 

Антивірусне програмне забезпечення використовує централізовану 

консоль керування, що дозволяє легко керувати кількома серверами з одного 

місця. Ця консоль також надає детальну інформацію про стан безпеки кожного 

сервера, включаючи інформацію про виявлені загрози, сканування та оновлення. 

Антивірус ESET NOD32 для серверів Linux розроблений таким чином, 

щоб мати невеликий вплив на продуктивність сервера та використовувати 

мінімальні системні ресурси. Це означає, що він не сповільнить критичні 

процеси чи негативно вплине на стабільність сервера. 

Крім того, ESET NOD32 Antivirus надає ряд функцій безпеки, включаючи 

захист електронної пошти, веб-захист і захист від спаму. Ці функції працюють 
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разом, щоб захистити від широкого спектру загроз безпеці, включаючи віруси, 

трояни, черв’яки та шпигунське програмне забезпечення. 

Загалом ESET NOD32 Antivirus для серверів Linux — надійне, надійне та 

ефективне антивірусне рішення, яке може допомогти захистити сервери Linux 

від зловмисного програмного забезпечення та інших загроз безпеці. Його 

поєднання потужних функцій безпеки та низького впливу на систему робить 

його ідеальним вибором для адміністраторів серверів Linux. 

Додатковим шаром антивірусного захисту буде встановлення та 

налаштування ПЗ ClamAV. 

 

3.1.2 Підсистеми кіберзахисту апаратного/мережевого рівнів  

3.1.2.1 Брандмауер 

Міжмережеві екрани (брандмауери, файрволи) – найчастіше надаюсться 

як фізичний апаратний комплекс з додатковим ПЗ (вбудованим та наданим для 

інсталяції). Розглянемо декілька прикладів відомих апаратних брандмауерів: 

Компанія, яка є лідером у цій галузі. Одним із прикладів такого апаратного 

брандмауера є рішення Cisco. Візьмемо для прикладу моделі серії 55xx. На 

рисунку 3.1 показана повна лінійка брандмауерів серії 55xx [6]. 

 
Рисунок 3.1 – Апаратні фаєрволи Cisco ASA серії 55xx 

Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) — це тип брандмауера, створеного 

компанією Cisco Systems, який надає послуги безпеки та брандмауера для 

захисту мереж від зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці. Він поєднує функції 
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брандмауера, VPN і запобігання вторгненням в одному пристрої та може бути 

розгорнутий у різноманітних мережевих середовищах, включаючи малі та 

середні підприємства, корпоративні мережі та мережі постачальників послуг. 

Брандмауери ASA використовують політику контролю доступу та безпеки для 

обмеження доступу до мережі та захисту від різноманітних загроз, таких як 

зловмисне програмне забезпечення, віруси та несанкціонований доступ. [7]. 

Брандмауери Cisco ASA пропонують різноманітні функції та функції для 

підвищення безпеки мережі, зокрема: 

• Брандмауер із зазначенням стану: забезпечує перевірку стану 

вхідного та вихідного трафіку та гарантує, що через брандмауер 

пропускається лише законний трафік. 

• VPN: підтримує різні протоколи VPN, включаючи SSL, IPsec і L2TP, 

для забезпечення безпечного віддаленого доступу до мережі. 

• Система запобігання вторгненням (IPS): відстежує мережевий 

трафік на наявність шкідливих дій і блокує його, щоб захистити 

мережу від загроз. 

• Контроль доступу: використовує списки контролю доступу (ACL) 

для визначення політики безпеки та обмеження доступу до мережі 

на основі IP-адрес, портів та інших критеріїв. 

• Висока доступність: підтримує резервування та відновлення після 

відмови, щоб забезпечити безперервну роботу мережі та 

мінімізувати час простою. 

• Трансляція мережевих адрес (NAT): перетворює приватні IP-адреси 

на публічні IP-адреси, дозволяючи внутрішнім мережам 

спілкуватися з Інтернетом. 

• Фільтрування URL-адрес: контролює доступ до веб-сайтів на основі 

категорій URL-адрес і допомагає захистити від веб-загроз безпеці. 
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• Advanced Threat Defense: інтегрується з Cisco Advanced Threat 

Solutions, щоб забезпечити комплексний захист від загроз і 

підвищити загальну безпеку мережі. 

Це деякі з основних можливостей і функцій, які пропонують брандмауери 

Cisco ASA 

 Juniper SRX — це серія мережевих пристроїв безпеки, створених Juniper 

Networks, які надають розширені послуги безпеки для організацій будь-якого 

розміру. Серія SRX включає брандмауери, шлюзи VPN і системи запобігання 

вторгненням, призначені для захисту мереж від широкого спектру загроз 

безпеці. 

У пристроях серії SRX використовуються фірмові операційні системи 

Juniper ScreenOS і Junos для надання розширених функцій безпеки, таких як 

брандмауер із збереженням стану, VPN, запобігання вторгненням, безпека 

програм і розширений захист від загроз. Крім того, серія SRX забезпечує високу 

продуктивність і масштабованість, що робить її придатною для розгортання як у 

малих, так і у великих мережевих середовищах. 

Пристрої серії SRX також пропонують ряд розширених функцій, 

включаючи динамічну VPN, SSL VPN і IPsec VPN, а також підтримку кількох 

протоколів VPN і алгоритмів шифрування. Пристрої також містять розширені 

інструменти безпеки та керування, такі як централізоване керування, контроль 

доступу на основі ролей, реєстрація подій безпеки та звітування.. На рисунку 3.2 

показаний повний асортимент брандмауерів серії SRX.  
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Рисунок 3.2 – Апаратні фаєрволи Juniper серії SRX 

Також слід розглянути особливості програмно-апаратного комплексу 

Fortigate: 

Серія Fortinet FortiGate F — це ряд пристроїв мережевої безпеки, 

призначених для організацій різного розміру. Ці пристрої забезпечують повне 

рішення безпеки як для фізичного, так і для віртуального середовища та 

оснащені багатьма технологіями безпеки, включаючи брандмауер, VPN, 

антивірус, запобігання вторгненню, веб-фільтрацію та контроль програм. 

Особливості серії Fortinet FortiGate F включають: 

• Брандмауер: брандмауер серії Fortinet FortiGate F забезпечує захист 

від широкого спектру мережевих загроз, включаючи зловмисне 

програмне забезпечення, спам і неавторизований доступ. Він 

використовує перевірку стану для відстеження потоку трафіку, 

гарантуючи, що через мережу дозволяється лише дійсний трафік. 

• VPN: Серія Fortinet FortiGate F підтримує кілька протоколів VPN, 

включаючи IPsec, SSL і L2TP, що дозволяє віддаленим користувачам 

отримувати безпечний доступ до мережі з будь-якого місця. VPN 

також підтримує безпечні з’єднання «сайт-сайт», що дозволяє 

організаціям безпечно підключати віддалені місця та філії. 

• Антивірус: серія Fortinet FortiGate F інтегрується з антивірусною 

системою Fortinet, яка призначена для виявлення та блокування 

вірусів, зловмисного програмного забезпечення та іншого 
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шкідливого програмного забезпечення. Антивірусний механізм 

регулярно оновлюється останніми визначеннями вірусів, що 

гарантує захист мережі від останніх загроз. 

• Запобігання вторгненням: серія Fortinet FortiGate F містить систему 

запобігання вторгнень (IPS), яка забезпечує захист у режимі 

реального часу від мережевих загроз, включаючи експлойти 

нульового дня та інші вдосконалені постійні загрози. IPS можна 

настроювати, що дозволяє адміністраторам створювати власні 

політики для блокування певних типів трафіку. 

• Веб-фільтрація: серія Fortinet FortiGate F містить компонент веб-

фільтрації, який дозволяє адміністраторам контролювати доступ до 

веб-сайтів і онлайн-додатків. Компонент веб-фільтрації підтримує 

як фільтрацію URL-адрес, так і фільтрацію вмісту, дозволяючи 

адміністраторам блокувати веб-сайти на основі певних категорій, 

таких як вміст для дорослих або сайти азартних ігор. 

• Контроль додатків: Серія Fortinet FortiGate F містить компонент 

контролю додатків, який дозволяє адміністраторам відстежувати та 

контролювати доступ до певних додатків, таких як обмін миттєвими 

повідомленнями, одноранговий обмін файлами та соціальні мережі. 

Компонент контролю програм можна використовувати для 

блокування програм, які вважаються ризикованими або 

непотрібними, а також для обмеження пропускної здатності, 

споживаної певними програмами. 

• Масштабованість: серія Fortinet FortiGate F розроблена таким чином, 

щоб бути масштабованою, що дозволяє організаціям легко 

збільшувати потужність у міру зростання мережі. Пристрої 

підтримують кілька інтерфейсів, включаючи Ethernet, оптоволокно 

та бездротовий зв’язок, і їх можна легко налаштувати для підтримки 
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різних топологій, включаючи режими моста, маршрутизатора та 

шлюзу VPN. 

• Висока доступність: Серія Fortinet FortiGate F підтримує високу 

доступність, що дозволяє організаціям підтримувати доступність 

мережі навіть у разі збою. Пристрої можуть бути налаштовані в 

кластері активний/пасивний або активний/активний, забезпечуючи 

автоматичне перемикання після відмови в разі збою. 

• Управління: Серією Fortinet FortiGate F можна керувати через веб-

інтерфейс або через консоль керування Fortinet, платформу 

централізованого керування, яка забезпечує єдине уявлення про всі 

пристрої безпеки Fortinet. Інтерфейс керування інтуїтивно 

зрозумілий і простий у використанні та забезпечує видимість у 

режимі реального часу подій безпеки мережі та продуктивності. 

Підсумовуючи, серія Fortinet FortiGate F — це комплексне рішення для 

безпеки мережі, яке надає організаціям низку технологій безпеки, включаючи 

брандмауер, VPN, антивірус, запобігання вторгненню, веб-фільтрацію та 

контроль програм. Пристрої є масштабованими, підтримують високу 

доступність і ними можна керувати через веб-інтерфейс або через консоль 

управління Fortinet. 

3.1.2.2 Системи виявлення і запобігання вторгнень  

Ринок систем IDS/IPS зазвичай поділяється на дві категорії: апаратні 

рішення та програмні рішення. 

Відповідно до останніх вимог до систем запобігання вторгненням, 

апаратний рівень уже включений у функціональність екрану мережа-мережа і 

більше не вважається окремим продуктом. 

Серед програмних рішень найбільшою популярністю користується 

програмне забезпечення Fail2ban. Fail2ban — програмний комплекс, який 

працює в середовищі Linux і призначений для виявлення та запобігання спробам 

вторгнення в мережеві системи. 
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Fail2ban має фільтри для всіх поширених служб. Але навіть без фільтрів 

ви можете створити свій власний. Коли рядок файлу журналу відповідає правилу 

фільтра, виконується дія, визначена для цієї служби. Дії – це змінні, які можна 

налаштувати для виконання певних дій залежно від налаштувань адміністратора. 

За замовчуванням дія забороняє IP-адресу зловмисника шляхом зміни правил 

брандмауера iptables. Цю дію можна змінити для роботи з іншими фаєрволами. 

Конфігурація за замовчуванням блокує IP-адресу після 3 невдалих спроб 

автентифікації протягом 10 хвилин. Усі ці параметри можна змінювати окремо 

для кожної послуги. Для забезпечення цієї функції Fail2ban використовує 

інструмент керування чергою QoS. Коли Fail2ban запускається та налаштований 

для захисту певних служб, таких як SSH, він створює нові черги. Додайте нове 

правило до вхідної черги, яке пересилає весь TCP-трафік, призначений для порту 

22, до нової черги. Потім у новій черзі додайте правило для перенаправлення 

трафіку до вхідної черги. Це гарантує, що трафік спочатку проходить через 

чергу, створену Fail2ban, перш ніж продовжити. Це не впливає на звичайний рух 

трафіку, але як тільки виявляється спроба грубої автентифікації, Fail2ban додає 

нове правило черги для заборони трафіку з певних IP-адрес. Архітектурно 

Fail2ban являє собою єдину систему клієнт-сервер.Серверна частина - fail2ban-

server - це багатопотокова програма, яка слухає сокет Unix, очікує команд і 

надсилає необхідну інформацію клієнту. Все відбувається в реальному часі. Сам 

сервер не має інформації про поточний стан конфігураційних файлів, тому під 

час запуску він знаходиться в стані “default”. Обсяг функціональних 

можливостей цього програмного забезпечення достатній для наших вимог, і 

оскільки це програмне забезпечення попередньо встановлено на веб-сервері 

університету, інше програмне забезпечення з відповідним функціоналом у цій 

роботі не розглядається. 

3.1.3 Постановка задачі комплексу кіберзахисту 

Комплекс кіберзахисту веб-ситеми університету має захищати веб-

застосунки університету від існуючих кіберзагроз та частково від загроз «Zero 
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day». Система повинна відповідати сучасним критеріям побудови комплексів 

кіберзахисту. Підсистеми апаратного/мережевого рівня мають керувати 

трафіком та обмежувати шкідливий трафік. Підсистема захисту прикладного 

рівня має контролювати доступ до веб-середовища та контролювати безпечність 

веб-застосунків шляхом противірусного сканування та моніторингу.  

Складовими кіберсистеми обрані:  

Підсистема автентифікації та ідентифікації – продукт Microsoft Active 

Directory Federation Services (SSO), MySQL (СКДБ).  

Підсистема моніторингу та спостереження – ПЗ «Zabbix». 

Противірусна підсистема – ПЗ «ESET Server Security для Linux» та ПЗ 

«ClamAV».  

Брандмауер – Fortinet Fortigate 601E.  

Система IDS – Fortinet Fortigate 601E.  

Система IPS – ПЗ «Fail2Ban».  
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3.2 Опис технології налаштування системи кіберзахисту 

Оскільки веб система університету вже функціонує та введена в 

експлуатацію всі налаштування будуть проводитись на декількох відокремлених 

серверах з подальшим введенням комплексу для всіх веб-серверів університету. 

Підсистеми автентифікації та ідентифікації, моніторингу, брандмауер надають 

сервіси контролю та спостереження, та  вже вбудовані безпосередньо в ядро 

датацентру.  

ПЗ контролю вторгнення та антивірусне ПЗ будуть встановлені 

безпосередньо на сервери.  

Узагальнена схема пропонованої конфігурації надана на рисунку 3.3. 

 
Рисунок 3.3 - Узагальнена схема веб-системи Університету. 

Умовні позначення веб-системи наведені у таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 – Умовні позначення схеми веб-системи Університету.  

  

ADFS + SSO + DB (MySQL) 

  

ESET Server Security для Linux 

  

Fail2Ban  

  

Zabbix monitoring  

 

Fortinet Fortigate 601E 

  

Web-Server  

 

World Wide Web Network (Internet)  
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3.3 Налаштування комплексу кіберзахисту   

3.3.1 Налаштування брандмауеру 

Налаштування комплексу кіберзахисту починаємо з налаштування 

брандмауеру та системи IDS Fortinet Fortigate 601E. 

Загальна схема налаштування наведена на рисунку 3.4. 

 
Рисунок 3.4 - Схема налаштування міжмережевого екрану та IDS 

Конфігурацію обладнання починаємо з налаштування міжмережевого 

екрану. Конфігурація передбачає що кожен сервер має віртуальну звонішню 

адресу мережі Інтернет (протокол IPv4) з діапазону наданих провайдером 

(193.34.92.129/26) та локальну адресу в мережі датацентру Університету надану 

корпоративним DHCP сервером.  
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Налаштування проксування зовнішньої адреси до локальної проводиться 

за допомогою технології Virtual IP: 

Лістинг налаштування: 

config system virtual-ip 

edit "web_server_vip" 

set extip <public_IP_of_web_server> 

set extintf <external_interface_name> 

set mappedip <private_IP_of_web_server> 

set mappedintf <internal_interface_name> 

next 

end 

У цьому сценарії замініть <public_IP_of_web_server> загальнодоступною 

IP-адресою веб-сервера, <external_interface_name> назвою зовнішнього 

інтерфейсу брандмауера Fortigate, <private_IP_of_web_server> приватною IP-

адресою веб-сервера та <internal_interface_name> з назвою внутрішнього 

інтерфейсу брандмауера Fortigate. 

Таким чином ми налаштували проксі конфігурацію для роботи веб 

застосунку з серверу в локальній мережі в мережі інтернет. 

Налаштування системи IDS проводиться за допомогою веб консолі 

пристрою. Налаштування стосується сервісу, який ми активували раніше. 

Етапи налаштування такі: 

1. Проходимо систему авторизації в веб-консолі пристрою. 

2. В консолі застосунку вводимо наступний код: 

config system virtual-ip 

edit "web_server_vip" 

set ids-status enable 

next 

end 

3. В меню переходимо Security profiles > Web Application Firewall. 
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4. Редагуємо профіль default: 

a. Вмикаємо SQL Injection (Extended) та Generic Attacks (Extended). 

b. Щодо обох параметрів змінюємо налаштування Action на Block та 

Severity на High. 

c. Натиснути Apply. 

5. Застосувати профіль до раніше створених правил проксування 

адреси: 

a. В правилі знаходимо Firewall / Network Options вибираємо 

необхідний протокол. 

b. В переліку опцій Security Profiles вмикаємо Web Application Firewall 

та встановлюємо йому профіль default. 

c. В опції SSL Inspection вибираємо профіль deep-inspection. 

d. Натиснути OK. 

3.3.2 Налаштування Active Directory та SSO.  

Налаштування авторизації за допомогою Active Directory та SSO.  

Створення зʼєднання між Active Directory та алгоритмом авторизаціʼ на 

сайтах проводиться за допомогою ПЗ Active Directory Federation Services, які вже 

налаштовано в університеті але не створена федерація щодо автентифікації 

стороннього ПЗ.  

Активуємо систему SSO за допомогою скрипту Powershell: 

Import-Module ADFS 

# Define the relying party trust name and identifier 

$relyingPartyName = "Example Relying Party" 

$relyingPartyIdentifier = "https://www.example.com" 

Активуємо підтримку сторонніх засобів ідентифікації: 

# Create the relying party trust 

Add-ADFSRelyingPartyTrust -Name $relyingPartyName -Identifier 

$relyingPartyIdentifier 

# Enable SSO for the relying party trust 
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Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName $relyingPartyName -

ClaimsProviderName @("Active Directory") -SingleSignOnEnabled $true 

# Commit the changes 

Update-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName $relyingPartyName 

На сервері ADFS примінено конфігурацію з скрипту PowerShell: 

param($Name,$AppHost,$SingleLogout) 

If ($SingleLogout) { 

 $SingleLogout = "?slo" 

} 

Else { 

 $SingleLogout = "" 

} 

$IssuanceRules = '@RuleTemplate = "LdapClaims" 

 @RuleName = "NameID Name Email" 

 c:[Type == 

"http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", 

Issuer == "AD AUTHORITY"] 

  => issue(store = "Active Directory", types = 

("http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier", 

 "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name", 

 "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"),  

 query = ";sAMAccountName,displayName,mail;{0}", param = c.Value); ' 

$partyTrust = Get-AdfsRelyingPartyTrust ` 

 -PrefixIdentifier "https://$AppHost/plugins/servlet/samlsso/metadata" 

If ($partyTrust) { 

 Write-host "There is a record for that relying party already. Do you want it to 

be removed automatically?" -ForegroundColor Yellow  

    $Readhost = Read-Host " ( y / n ) "  

    Switch ($ReadHost)  
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     {  

       Y {Write-host "Removing existing record."; $RemoveExistingTrust=$true}  

       N {Write-Host "Aborting script. Please remove or edit the existing record 

yourself."; }  

       Default {Write-Host "Aborting script, no option provided."; }  

     }  

 If ($RemoveExistingTrust) { 

  Remove-AdfsRelyingPartyTrust ` 

   -TargetRelyingParty $partyTrust 

 } 

 Else { 

  Exit 

 } 

} 

Add-AdfsRelyingPartyTrust ` 

 -Name "$Name" ` 

 -MetadataUrl 

"https://$AppHost/plugins/servlet/samlsso/metadata$SingleLogout" ` 

 -AccessControlPolicyName "Permit Everyone" ` 

 -MonitoringEnabled $true ` 

 -AutoUpdateEnabled $true ` 

 -IssuanceTransformRules $IssuanceRules 

 

Створення претензійних правил 

Після створення довіри довіреної сторони створюємо правила претензій і 

вносимо незначні зміни, які не встановлюються майстром. 
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Рисунок 3.5 - Налаштування ADFS (1) 

Якщо з’явиться редактор правил претензій, натискаємо «Додати правило». 

В іншому випадку у списку Довіри перевіряючої сторони клацнути правою 

кнопкою миші об’єкт перевіряючої сторони, який було створено, вибираємо 

Редагувати правила претензій, а потім натискаємо Додати правило. 

У списку шаблонів правил претензій вибираю шаблон «Надіслати 

атрибути LDAP як претензії», а потім тисну «Далі». 

Створюється таке правило: 

– Атрибут LDAP: адреси електронної пошти 

– Тип вихідної претензії: адреса електронної пошти 

– Введіть описову назву правила 

– Магазин атрибутів: Active Directory 

– Додайте таке відображення 
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– Натисніть OK. 

Створюю ще одне нове правило, натиснувши «Додати правило», цього 

разу вибравши «Трансформувати вхідну вимогу» як шаблон. 

На наступному екрані створюю таке правило: 

– Введіть описову назву правила 

– Тип вхідної претензії: адреса електронної пошти 

– Тип вихідної претензії: ідентифікатор імені 

– Формат ідентифікатора вихідного імені: Електронна пошта 

– Перейти через усі значення претензій (за замовчуванням) 

Тисну «ОК», щоб створити правило претензії, а потім знову «ОК», щоб 

завершити створення правил. 

Налаштування параметрів 

У списку Довіри перевіряючої сторони двічі клацаю об’єкт перевіряючої 

сторони, який створив (або «Дії» > «Властивості», якщо вибрано Довіру 

перевіряючої сторони). 

 На вкладці «Додатково» змініть алгоритм безпечного хешування на SHA-

256. 

На вкладці «Кінцеві точки» натискаю «Додати SAML», щоб додати нову 

кінцеву точку. 

 
Рисунок 3.6 - Налаштування ADFS (2) 

– Для типу кінцевої точки SAML Logout. 
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– Для прив’язки POST. 

– Для довіреної URL-адреси створюю URL-адресу за допомогою: 

URL-адреса вашого сервера ADFS 

Значення для URL-адреси «SAML 2.0/W-Federation» із вузла ADFS Service 

> Endpoints 

Рядок ?wa=wsignout1.0 

URL-адреса виглядатиме приблизно так: 

https://sso.domain.tld/adfs/ls/?wa=wsignout1.0 

 
Рисунок 3.7 - Налаштування ADFS (3) 

Натискаю ОК двічі. 

Налаштування ADFS для використання як SSO виконано. 

Усім адміністраторам веб-застосунків надано зразок скрипту 

автентифікації за допомогою налаштованого сервісу ADFS: 
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Ось приклад сценарію PHP, який автентифікує користувача за допомогою 

служб об’єднання Active Directory (ADFS) за допомогою мови розмітки безпеки 

(SAML): 

<?php 

// Define the SAML identity provider URL 

$idpUrl = "https://adfs.example.com/adfs/ls/"; 

// Define the SAML assertion consumer service URL 

$acsUrl = "https://www.example.com/saml/acs"; 

// Define the SAML issuer 

$issuer = "https://www.example.com"; 

// Define the SAML certificate 

$cert = "-----BEGIN CERTIFICATE----- 

... 

-----END CERTIFICATE-----"; 

// Generate a SAML request 

$samlRequest = "SAMLRequest=" . 

urlencode(base64_encode(createAuthnRequest($idpUrl, $acsUrl, $issuer))); 

// Redirect the user to the SAML identity provider 

header("Location: " . $idpUrl . "?SAMLRequest=" . 

urlencode(base64_encode(createAuthnRequest($idpUrl, $acsUrl, $issuer)))); 

// Function to create a SAML authentication request 

function createAuthnRequest($idpUrl, $acsUrl, $issuer) { 

    // Create the SAML request XML 

    $requestXml = <<<XML 

<samlp:AuthnRequest 

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 

    ID="_" . sha1(uniqid(mt_rand(), true)) . "@$issuer" 

    Version="2.0" 
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    IssueInstant="2020-02-03T13:34:56Z" 

    Destination="$idpUrl" 

    AssertionConsumerServiceURL="$acsUrl"> 

    <saml:Issuer>$issuer</saml:Issuer> 

</samlp:AuthnRequest> 

XML; 

    // Return the SAML request XML 

    return $requestXml; 

} 

?> 

Цей сценарій генерує запит автентифікації SAML і перенаправляє 

користувача до постачальника посвідчень SAML. Потім постачальник 

ідентифікаційної інформації запропонує користувачеві ввести свої облікові дані 

та, якщо користувача успішно автентифіковано, надішле твердження SAML на 

URL-адресу споживчої служби твердження. URL-адреса споживчої служби 

твердження – це зазвичай сторінка на веб-сайті, до якої користувач намагається 

отримати доступ, і вона може використовувати твердження SAML, щоб 

визначити, чи має користувач доступ до запитуваного ресурсу. 

3.3.3 Налаштування ESET Antivirus.  

Сервери які проваджуються для використання веб інфраструктури 

працюють під керуванням операційної системи CentOS 7. Відповідно вимоги 

щодо антивірусного захисту мають підтримувати інсталяцію для цього типу 

операційних систем. 

Інсталяція та конфігурація антивірусного ПЗ проводиться від імені 

авторизованого користувача з рівнем доступу root. 

Процедура встановлення та конфігурації: 

Перевіряємо та оновлюємо до актуальної версії операційну систему та ПЗ 

встановлене на ній: 

# yum update 
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Встановлюємо додаткове ПЗ необхідне для інсталяції антивірусного ПЗ: 

# yum install rpm-build redhat-rpm-config gcc cpp glibc-devel glibc-headers 

glibc-kernheaders 

Далі в терміналі серверу встановлюємо попередньо завантажений 

інсталятор антивірусного ПЗ: 

sh ./efs.x86_64.bin 

Після завершення інсталятору перезавантажую сервер та проводжу 

систему активації:  

/opt/eset/efs/sbin/lic --key XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

Зарзок файлу конфігурації антивірусного ПЗ ESET: 

# This is a sample configuration file for ESET File Security for Linux. 

# This configuration file is used to set specific parameters for ESET File Security 

for Linux. 

# General settings 

# ---------------- 

# Set the level of logging for ESET File Security for Linux. 

# Possible values: error, warning, info, debug. 

LogLevel=info 

# Enable or disable real-time file monitoring. 

# Possible values: yes, no. 

RealTimeScanning=yes 

# Enable or disable scanning of archive files. 

# Possible values: yes, no. 

ScanArchives=yes 

# Enable or disable scanning of packed files. 

# Possible values: yes, no. 

ScanPacked=yes 

# Enable or disable scanning of hidden files and directories. 

# Possible values: yes, no. 
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ScanHidden=yes 

# Enable or disable scanning of system files and directories. 

# Possible values: yes, no. 

ScanSystem=yes 

# Enable or disable scanning of removable media. 

# Possible values: yes, no. 

ScanRemovable=yes 

# Update settings 

# -------------- 

# Set the update server for ESET File Security for Linux. 

UpdateServer=http://update.eset.com 

# Set the update username for ESET File Security for Linux. 

UpdateUsername=username 

# Set the update password for ESET File Security for Linux. 

UpdatePassword=password 

# Enable or disable automatic updates for ESET File Security for Linux. 

# Possible values: yes, no. 

AutoUpdate=yes 

# Exclusions settings 

# ------------------- 

# Exclude specific files or directories from being scanned by ESET File Security 

for Linux. 

# Use one exclusion per line. 

Exclusions= 

/proc 

/sys 

/dev 

/tmp 

# End of configuration file. 
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Всі параметри сканування залишаємо як є.  

Параметри налаштування антивірусного ПЗ ClamAV: 

# This is a sample configuration file for ClamAV on a web server. 

# This configuration file is used to set specific parameters for ClamAV. 

# General settings 

# ---------------- 

# Set the level of logging for ClamAV. 

# Possible values: None, Bytecode, Stats, Details, Trace, Debug. 

LogFile=/var/log/clamav/clamav.log 

LogFileMaxSize=10485760 

LogTime=yes 

LogVerbose=no 

LogSyslog=yes 

LogFacility=LOG_LOCAL6 

# Enable or disable freshclam for ClamAV. 

# Possible values: yes, no. 

FreshClam=yes 

# Update settings 

# -------------- 

# Set the update server for ClamAV. 

DatabaseMirror db.local.clamav.net 

# Set the update port for ClamAV. 

DatabaseMirrorPort 80 

# Set the update username for ClamAV. 

# (Leave blank if not required) 

HTTPUser= 

# Set the update password for ClamAV. 

# (Leave blank if not required) 

HTTPPassword= 
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# Enable or disable automatic updates for ClamAV. 

# Possible values: yes, no. 

AutoUpdate=yes 

# Scan settings 

# -------------- 

# Enable or disable scanning of archive files. 

# Possible values: yes, no. 

ScanArchives=yes 

# Enable or disable scanning of packed files. 

# Possible values: yes, no. 

ScanPE=yes 

# Enable or disable scanning of mail files. 

# Possible values: yes, no. 

ScanMail=yes 

# Exclusions settings 

# ------------------- 

# Exclude specific files or directories from being scanned by ClamAV. 

# Use one exclusion per line. 

ExcludePath=^/proc/* 

ExcludePath=^/sys/* 

ExcludePath=^/dev/* 

# End of configuration file. 

 

Процедуру налаштування антивірусного ПЗ завершено. 

3.3.4 Налаштування Fail2Ban. 

Всі веб сервери університету налаштовані проваджувати послуги за 

допомогою ПЗ Apache встановлені як сервіс httpd. Налаштування системи 

Fail2Ban проводиться для моніторингу підключень до служб ssh (Jail for SSH) – 

віддалене керування сервером та служби Apache (httpd jail). 
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Jail визначає спеціальну політику програми, згідно з якою fail2ban запускає 

дію для захисту певної програми. fail2ban поставляється з кількома джейлами, 

попередньо визначеними в /etc/fail2ban/jail.conf, для популярних програм, таких 

як Apache, Dovecot, Lighttpd, MySQL, Postfix, SSH тощо. etc/fail2ban/fileter.d) для 

виявлення типових атак. 

Конфігурація для системи ssh наведена нижче: 

# This is a sample jail file for Fail2Ban on SSH. 

# This jail file is used to set specific parameters for Fail2Ban. 

[ssh] 

# Enable or disable this jail. 

# Possible values: true, false. 

enabled = true 

# Set the log file for SSH. 

logpath = /var/log/auth.log 

# Set the maximum number of attempts before banning an IP address. 

maxretry = 5 

# Set the time (in seconds) that an IP address is banned. 

bantime = 600 

# Set the specific SSH filter to use. 

filter = sshd 

# Set the action to take when an IP address is banned. 

# Possible values: iptables, firewallcmd, or a custom action script. 

action = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp] 

# End of jail file. 

Ця конфігурація в'язниці SSH визначається кількома параметрами:  

• [ssh]: назва в'язниці в квадратних дужках.  

• enabled: активовано джейл чи ні.  

• port: номер порту, який потрібно захистити (числовий номер 

загальновідомого імені).  
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• filter: правило аналізу журналу для виявлення атак.  

• logpath: файл журналу для перевірки.  

• maxretry: максимальна кількість помилок перед блокуванням.  

• banaction: дія заборони. 

 

Будь-який параметр, визначений у конфігурації в'язниці, перевизначить 

відповідний параметр за замовчуванням для системи fail2ban. І навпаки, будь-

якому параметру, якого бракує, буде призначено значення за замовчуванням, 

визначене в розділі [DEFAULT]. Попередньо визначені фільтри журналу 

знаходяться в /etc/fail2ban/filter.d, а доступні дії – у /etc/fail2ban/action.d 

 
Рисунок 3.8 - Перелік вбудованих фільтрів та дій ПЗ Fail2Ban 

Встановлення за замовчуванням fail2ban пропонує кілька попередньо 

визначених джейлів і фільтрів для HTTP-сервера Apache. Я ввмикаю ці 

вбудовані в'язниці Apache. Конфігурації в’язниці fail2ban надані нижче: 
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Файл конфігурації потрібно відредагувати в ОС /etc/fail2ban/jail.local 

надано в Додатку А. 

sudo systemctl restart fail2ban 

 

3.3.5 Налаштування системи моніторингу Zabbix 

Виходячи з того, що система моніторингу вже встановлена та 

налаштована. Також на всіх серверах за замовчуванням вже встановлений та 

під’єднаний модуль Zabbix-agent2. В цій роботі я розглядаю лише конфігурацію 

модулю щодо моніторингу статусу служби httpd. 

Лістинг конфігурації сервісу: 

<Location "/server-status"> 

  SetHandler server-status 

  Require host *.sumdu.edu.ua 

</Location> 

 

Лістинг конфігурації шаблону серверу моніторингу: 

Template Name: Web Server Monitoring 

Applications: 

- Web Server 

  - HTTP Service 

    - HTTP Service Availability 

    - HTTP Service Response Time 

  - CPU Load 

    - CPU Load Average 

    - CPU Load Average (5min) 

  - Memory Usage 

    - Memory Available 

    - Memory Utilization 

  - Disk Space 
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    - Disk Space Usage 

    - Disk Space Free 

  - Network 

    - Network Incoming Traffic 

    - Network Outgoing Traffic 

Triggers: 

- Web Server Unavailable 

  {Template_Name:web.service.availability.status.nodata(5m)}=1 

- High CPU Load 

  {Template_Name:system.cpu.load.avg[percpu,avg1].last(0)}>=80 

- Low Memory Available 

  {Template_Name:vm.memory.size[pavailable].last(0)}<=1024 

- Disk Space Usage Too High 

  {Template_Name:vfs.fs.size[/,pused].last(0)}>=80 

- High Network Incoming Traffic 

  {Template_Name:net.if.in[{#IFNAME}].avg(5m)}>=1024 

- High Network Outgoing Traffic 

  {Template_Name:net.if.out[{#IFNAME}].avg(5m)}>=1024 

Graphs: 

- Web Server Availability 

  - HTTP Service Availability 

- CPU Load 

  - CPU Load Average 

- Memory Usage 

  - Memory Available 

- Disk Space 

  - Disk Space Usage 

- Network Traffic 

  - Network Incoming Traffic 
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  - Network Outgoing Traffic 

Screens: 

- Web Server Overview 

  - Web Server Availability 

  - CPU Load 

  - Memory Usage 

  - Disk Space 

  - Network Traffic 

Наведений шаблон підключаємо до всіх веб-серверів системи. 

Налаштування системи моніторингу завершено. 
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ВИСНОВКИ  

Підсумовуючи, система кібербезпеки, запроваджена для захисту веб-

серверів університету, була ефективною для пом’якшення різноманітних загроз 

безпеці та забезпечення безпечної роботи веб-серверів. Реалізація різноманітних 

заходів безпеки, включаючи брандмауери, системи виявлення вторгнень, 

віртуальні приватні мережі та системи контролю доступу, відіграла вирішальну 

роль у зниженні ризику порушень безпеки. 

Однією з ключових переваг системи кібербезпеки є впровадження 

брандмауерів. Ці брандмауери ефективно запобігають неавторизованому 

доступу до веб-серверів, обмежуючи вхідний і вихідний трафік лише надійними 

джерелами. Брандмауери також налаштовані для блокування зловмисного 

трафіку та запобігання потенційним загрозам безпеки від досягнення веб-

серверів. 

Окрім брандмауерів, система виявлення вторгнень (IDS) також відіграла 

вирішальну роль у забезпеченні безпеки веб-серверів. IDS налаштовано для 

моніторингу мережевого трафіку на наявність будь-яких ознак зловмисної 

діяльності, наприклад спроб несанкціонованого доступу або підозрілих 

шаблонів мережевого трафіку. У разі виявлення будь-якої підозрілої активності 

IDS сповістить адміністратора безпеки, який потім зможе вжити відповідних 

заходів для запобігання будь-яким порушенням безпеки. 

Віртуальні приватні мережі (VPN) також зіграли важливу роль у 

забезпеченні безпеки веб-серверів. VPN використовуються для безпечного 

підключення віддалених користувачів до мережі університету, що дозволяє їм 

отримувати доступ до веб-серверів без шкоди для безпеки. Шифруючи всі дані, 

що передаються через VPN, мережі VPN гарантують, що конфіденційна 

інформація залишається конфіденційною та безпечною. 

Іншим ключовим аспектом системи кібербезпеки стало впровадження 

систем контролю доступу. Ці системи використовувалися для контролю доступу 
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до веб-серверів, гарантуючи, що лише авторизовані користувачі можуть 

отримати доступ до серверів. Системи контролю доступу також 

використовувалися для моніторингу активності користувачів, гарантуючи, що 

будь-які потенційні загрози безпеці виявлені та своєчасно усунені. 

На додаток до вжитих заходів безпеки проводилися регулярні аудити 

безпеки для оцінки стану безпеки веб-серверів. Ці аудити використовувалися 

для виявлення будь-яких потенційних вразливостей безпеки, які потім можна 

було усунути, щоб забезпечити постійну безпеку веб-серверів. 

Загалом система кібербезпеки, запроваджена для захисту веб-серверів 

університету, була дуже ефективною для забезпечення безпечної роботи веб-

серверів. Поєднання брандмауерів, систем виявлення вторгнень, віртуальних 

приватних мереж, систем контролю доступу та регулярних перевірок безпеки 

відіграло вирішальну роль у зниженні ризику порушення безпеки та 

забезпеченні безпеки конфіденційної інформації. 

Оскільки технології продовжують розвиватися та з’являються нові загрози 

безпеці, важливо, щоб система кібербезпеки університету залишалася гнучкою 

та адаптованою. Регулярне оновлення заходів безпеки, а також постійне 

навчання та навчання адміністраторів безпеки будуть мати вирішальне значення 

для забезпечення постійної безпеки веб-серверів університету. 

Підсумовуючи, університет може бути впевнений у безпеці своїх веб-

серверів завдяки запровадженій комплексній системі кібербезпеки. Поєднуючи 

низку заходів безпеки, регулярні аудити безпеки та постійне навчання та 

навчання, університет забезпечив безпеку своїх веб-серверів і захист 

конфіденційної інформації від потенційних загроз безпеці. 

Таким чином в  результаті дослідження були виконані такі  роботи:  

1. Проведено аналіз характеристик комплексу захисту веб-застосунків 

та типів мережевих атак і основних вразливостей. 

2. Розроблено модель комплексної системи кіберзахисту веб-системи 

університету. 
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3. Розроблено структуру кіберзахисту веб-системи університету. 

4. Налаштувано комплекс систем кіберзахисту веб-системи 

університету. 
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ДОДАТОК А. 

Лістинг конфігураційного файлу fail2ban: 
 
# detect password authentication failures 

[apache] 

enabled  = true 

port     = http,https 

filter   = apache-auth 

logpath  = /var/log/httpd/*error_log 

maxretry = 6 

# detect spammer robots crawling email addresses 

[apache-badbots] 

enabled  = true 

port     = http,https 

filter   = apache-badbots 

logpath  = /var/log/httpd/*access_log 

bantime  = 172800 

maxretry = 1 

# detect potential search for exploits and php vulnerabilities 

[apache-noscript] 

enabled  = true 

port     = http,https 

filter   = apache-noscript 

logpath  = /var/log/httpd/*error_log 

maxretry = 6 

# detect Apache overflow attempts 

[apache-overflows] 

enabled  = true 

port     = http,https 

filter   = apache-overflows 
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logpath  = /var/log/httpd/*error_log 

maxretry = 2 

# detect failures to find a home directory on a server 

[apache-nohome] 

enabled  = true 

port     = http,https 

filter   = apache-nohome 

logpath  = /var/log/httpd/*error_log 

maxretry = 2 

# detect failures to execute non-existing scripts that 

# are associated with several popular web services 

# e.g. webmail, phpMyAdmin, WordPress 

port     = http,https 

filter   = apache-botsearch 

logpath  = /var/log/httpd/*error_log 

maxretry = 2 

# This is a sample jail file for Fail2Ban on a web server running Apache, Nginx, 

and PHP-FPM. 

# This jail file is used to set specific parameters for Fail2Ban. 

[http-auth] 

# Enable or disable this jail. 

# Possible values: true, false. 

enabled = true 

# Set the log file for Apache and Nginx. 

logpath = /var/log/nginx/*error.log /var/log/apache2/*error.log 

# Set the maximum number of attempts before banning an IP address. 

maxretry = 5 

# Set the time (in seconds) that an IP address is banned. 

bantime = 600 
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# Set the specific Apache and Nginx filter to use. 

filter = apache-auth 

# Set the action to take when an IP address is banned. 

# Possible values: iptables, firewallcmd, or a custom action script. 

action = iptables[name=HTTP, port=http, protocol=tcp] 

[php-fpm-auth] 

# Enable or disable this jail. 

# Possible values: true, false. 

enabled = true 

# Set the log file for PHP-FPM. 

logpath = /var/log/php7.4-fpm.log 

# Set the maximum number of attempts before banning an IP address. 

maxretry = 5 

# Set the time (in seconds) that an IP address is banned. 

bantime = 600 

# Set the specific PHP-FPM filter to use. 

filter = php-fpm 

# Set the action to take when an IP address is banned. 

# Possible values: iptables, firewallcmd, or a custom action script. 

action = iptables[name=PHP-FPM, port=9000, protocol=tcp] 

# End of jail file. 

 


