
Засоби захисту інформації у 

глобальних комп'ютерних 

мережах та ОС 

1.Засоби захисту в глобальних комп'ютерних 
мережах. 
2.Захист від несанкціонованого завантаження ОС. 
3.Розмежування прав користувачів у Windows. 
4.Дискреційне розмежування доступу до об'єктів. 



Сканери вразливості 

Основні функції: 
перевірка використовуваних у системі засобів 

ідентифікації та аутентифікації, 
розмежування доступу, аудиту та 
правильності їх налаштувань з погляду 
безпеки інформації в КМ; 

контроль цілісності системного та 
прикладного програмного забезпечення КМ; 

перевірка наявності відомих, але неусунених 
уразливостей у системних та прикладних 
програмах, що використовуються в КМ та ін. 



Сканери вразливості 

Працюють на основі сценаріїв перевірки, що 
зберігаються у спеціальних базах даних, і 
видають результати своєї роботи у вигляді 
звітів, які можуть бути конвертовані у різні 
формати (електронних таблиць Microsoft 
Excel, баз даних Microsoft Access тощо). 



Класифікація сканерів уразливості 

• рівня хоста (аналізують захищеність 
конкретного комп'ютера «зсередини»). 

• рівня мережі (аналізують захищеність 
комп'ютерної системи «ззовні»). 



Сканери вразливості 

До їх недоліків відносяться: 
залежність від конкретних систем; 
недостатня надійність (їх застосування може 

іноді викликати збої у роботі аналізованих 
систем); 

мінімальний термін ефективної експлуатації 
(не враховуються нові виявлені вразливості, 
які є найбільш небезпечними); 

можливість використання порушниками для 
підготовки до атаки на КМ. 



Системи виявлення атак 

• рівня хоста (виявлення ознак атак на 
основі аналізу журналів безпеки 
операційної системи, журналів МСЕ та 
інших системних та мережевих служб). 

• Рівень мережі (інспекція пакетів даних 
безпосередньо в каналах зв'язку), які 
можуть бути розміщені послідовно або 
паралельно з міжмережевим екраном, 
маршрутизатором, комутатором або 
концентратором. 



Системи виявлення атак 

• Використовують бази даних із 
зафіксованими мережевими подіями та 
шаблонами відомих атак. 

• Працюють у реальному масштабі часу та 
реагують на спроби використання відомих 
уразливостей КС або несанкціонованого 
дослідження захищеної частини мережі 
організації. 

• Веде журнал реєстрації зафіксованих подій 
для подальшого аналізу. 

• . 



Системи виявлення атак 

До основних недоліків відносяться: 
нездатність ефективно функціонувати у 

високошвидкісних мережах; 
можливість пропуску невідомих атак; 
необхідність постійного оновлення бази 

даних із шаблонами атак; 
складність визначення реакції цих коштів на 

виявлені спроби атаки.  



Системи контролю за змістом 

Запобігання загрозам: 
Збільшення витрат на оплату власних 

Інтернет-послуг співробітників організації. 
Зниження продуктивність праці 

співробітників. 
Зниження пропускної спроможності мережі 

організації для ділових потреб. 
Витоку конфіденційної інформації. 
Репутаційні збитки для організації. 



Системи контролю за змістом 

Основні функції: 
Аналіз вхідного та вихідного трафіку. 
Контроль витоку конфіденційної інформації. 
Підтримка та аналіз різних форматів представлення 

даних. 
Можливість побудови гнучкої політики безпеки на 

рівні окремих користувачів та груп. 
Збір статистики (при необхідності керівництво може 

отримати практично будь-яку інформацію: хто і 
коли відвідував якісь сайти та Web-сторінки, 
надсилав пошту через Web-інтерфейс, які файли 
якого обсягу закачував тощо). 



Захист від несанкціонованого 

завантаження ОС. 

1. Захист від завантаження ОС 
неуповноваженою особою. 

2. Захист від завантаження іншої ОС зі 
знімного носія. 

3. Захист від завантаження ОС у позаштатному 
режимі. 



Захист від завантаження ОС 

неуповноваженою особою 

• На основі пароля, встановлюваного 
програмою BIOS Setup за допомогою 
функції Set User Password (або аналогічною 
їй) при вибраному для параметра Security 
Option (або аналогічного йому) значення 
System у вікні налаштувань функції 
Advanced BIOS Features (або аналогічною 
до неї). 

• Максимальна довжина пароля, що 
встановлюється програмою BIOS Setup, 
становить 8 символів. 



Захист від завантаження ОС 

неуповноваженою особою 

У разі використання цієї можливості перед 
завантаженням операційної системи або при 
спробі викликати програму BIOS Setup 
користувачеві буде запропоновано ввести 
пароль. 



Захист від завантаження ОС 

неуповноваженою особою 

Переваги: 
простота установки, 
надійність захисту 
(число спроб 
введення пароля 
перед 
завантаженням 
операційної системи 
обмежено трьома, 
що унеможливлює 
підбір пароля). 

Недоліки: 
один пароль для всіх працюючих 

користувачів; 
складність заміни пароля; 
оскільки хеш-значення пароля 

зберігається в CMOS пам'яті 
комп'ютера, порушник може прочитати 
його за допомогою спеціальної 
програми після отримання доступу до 
комп'ютера після завантаження 
операційної системи; 

існування про «технічних» паролів 
програми BIOS Setup. 



Захист від завантаження іншої ОС зі 

знімного носія 

Скасування такої можливості за допомогою програми 
BIOS Setup: 

Функція Advanced BIOS Features (або аналогічна до 
програм інших виробників) дозволяє встановити 
порядок застосування пристроїв при завантаженні 
операційної системи. 

Для забезпечення найбільшої безпеки завантаження 
має завжди починатися (First Boot Device) з 
жорсткого диска (HDD-0), а за неможливості 
завантаження з жорсткого диска продовжуватися 
(Second Boot Device) з дискети (Floppy) або 
компакт-диска (CDROM). 



Захист від завантаження іншої ОС зі 

знімного носія 

Доступ до зміни настройок, що 
встановлюються програмою BIOS Setup, 
має бути дозволено лише адміністратору 
КС: 

За допомогою функції Set Supervisor 
Password цієї програми (або аналогічної) 
необхідно встановити пароль 
адміністратора. 

Без введення цього пароля буде неможливо 
викликати програму BIOS Setup та зміни її 
налаштувань. 



Захист від завантаження ОС у 

нештатному режимі 

Порушник може спробувати перервати 
звичайну процедуру завантаження 
операційної системи Windows, щоб 
завантажити її в так званому режимі захисту 
від збоїв або в командному рядку: 

Щоб скасувати цю можливість, необхідно 
змінити в текстовому файлі boot.ini у розділі 
[boot loader] значення параметра timeout на 
0 (або зробити це у вікні Панель керування 
| Система | Додатково | Параметри 
завантаження). 



Розмежування прав користувачів у 

Windows 

• Ограничение их прав на использование 
функций отдельных компонент системы 
(оснастка Редактор объектов групповой 
политики, gpedit.msc). 

• Назначение им прав на использование 
возможностей системы в целом, 
напрямую связанных с безопасностью 
(оснастка Локальная политика 
безопасности, secpol.msc). 



Обмеження прав на рівні окремого 

користувача 

• заборона використання засобів редагування 
реєстру; 

• заборона використання панелі керування 
або її окремих функцій; 

• видалення команд «Виконати» та «Пошук» 
із меню Пуск; 

• заборона виконання програм у сеансі 
командного рядка; 

• заборона блокування комп'ютера та 
завершення роботи з операційною системою 
(у тому числі її перезавантаження); 



Обмеження прав на рівні окремого 

користувача 

• возможность запуска только разрешенных 
приложений из отдельного списка; 

• запрет на отображение структуры 
локальной сети; 

• скрытие дисков в папке «Мой компьютер» и 
в окне Проводника; 

• удаление меню «Файл» из Проводника и др. 



Обмеження прав на комп'ютері 

• встановлення додаткових програм або 
документів, які Windows автоматично 
запускатиме або відкриватиме при вході 
користувача в систему; 

• завдання обов'язкового застосування 
дискових квот та заборона користувачам 
змінювати цей параметр; 

• можливість Windows використовувати доступ 
до Інтернету для виконання завдань, що 
вимагають звернення до ресурсів Інтернету 
та ін. 



Інформація про обмеження прав 

• Для локальних облікових записів - у локальних 
профілях користувачів (розділах реєстру 
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies 
(HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ 
Windows \ CurrentVersion \ Policies) та 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Policies 
(HKEY_LOCAL_MACHINE \ Policy . Тому 
обов'язковою є заборона на використання засобів 
редагування реєстру та оснащення для 
редагування об'єктів групової політики 
непривілейованими користувачами. 



Інформація про обмеження прав 

• Для глобальних облікових записів – у 
профілях користувачів, що переміщуються в 
Active Directory. У цьому випадку після 
входу користувача КС в домен з будь-якого 
комп'ютера інформація про встановлені для 
нього обмеження з профілю, що 
переміщується на сервері, замістить 
відповідні розділи реєстру на 
використаному для входу в систему 
комп'ютері. 



Призначення прав користувачам та 

групам 

• Архівування та відновлення файлів та 
папок. 

• Зміна системного часу. 
• Доступ до комп'ютера з мережі. 
• Опанування файлів або інших об'єктів. 
• Управління аудитом та журналом безпеки. 
• Налагодження програм та ін. 



Призначення прав користувачам та 

групам 

Ці права є права суб'єктів виконання дій, які 
стосуються системі загалом, а чи не до окремих її 
об'єктів. Кожному праву відповідає унікальний 
локальний ідентифікатор LUID (locally unique 
identifier), який визначається рядком символів 
(наприклад, SE_SYSTEMTIME_NAME). Для 
відображення користувача змісту конкретного 
права з ним також зв'язується текстовий рядок 
(наприклад, «Зміна системного часу» або «Change 
the system time»). Внутрішнє уявлення інформації 
про право залежить від конкретної і не 
документировано. 



Призначення прав користувачам та 

групам 

Інформація про права, призначені 
користувачам та групам, міститься в їх 
облікових записах у файлі SAM. 



Загальний несдолік механізму 

розмежування прав користувачів 

Відсутність можливості розмежування доступу 
користувачів ресурсів комп'ютерної системи 
(окремим файлам, папкам, розділам 
реєстру, пристроям), тобто. визначення 
правил застосування суб'єктами різних 
видів доступу (читання, запис, виконання, 
друк тощо.) до об'єктів. 



Дискреційне розмежування доступу 

• Усі суб'єкти та об'єкти комп'ютерної системи мають 
бути однозначно ідентифіковані; 

• для будь-якого об'єкта інформаційної системи 
визначено користувача-власника; 

• власник об'єкта має право визначення прав 
доступу до об'єкта з боку будь-яких суб'єктів 
інформаційної системи; 

• в комп'ютерній системі існує привілейований 
користувач, який має право повного доступу до 
будь-якого об'єкта (або право ставати власником 
будь-якого об'єкта). 



Дискреційне розмежування доступу 

Остання властивість визначає неможливість 
існування у комп'ютерній системі 
потенційно недоступних об'єктів, власник 
яких відсутня. Але реалізація права 
повного доступу до будь-якого об'єкта за 
допомогою попереднього призначення його 
власником не дозволяє привілейованому 
користувачеві (адміністратору) 
використовувати свої повноваження потай 
від реального власника об'єкта. 



Дискреційне розмежування доступу 

Реалізується зазвичай як матриці доступу, рядки якої 
відповідають суб'єктам комп'ютерної системи, а 
стовпці – її об'єктам. Елементи матриці доступу 
визначають права доступу суб'єктів до об'єктів. З 
метою скорочення витрат пам'яті матриця доступу 
може задаватися у вигляді списків прав суб'єктів 
(для кожного з них створюється список усіх 
об'єктів, до яких дозволено доступ з боку даного 
суб'єкта) або у вигляді списків контролю доступу 
(для кожного об'єкта інформаційної системи 
створюється список усіх суб'єктів, яким дозволено 
доступ до даного об'єкта). 



Дискреційне розмежування доступу 

До переваг відносяться: 
щодо проста реалізація 

(перевірка прав доступу 
суб'єкта до об'єкта 
проводиться у момент 
відкриття цього об'єкта); 

хороша вивченість (у 
найпоширеніших 
операційних системах 
Microsoft Windows і Unix 
застосовується саме ця 
модель розмежування 
доступу). 

Недоліки: 
статичність розмежування 

доступу; 
можливість переходу КС у 

небезпечний стан; 
автоматичне призначення 

прав доступу до суб'єктів; 
недостатня захищеність від 

шкідливих програм. 
. 


