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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Дана робота присвячена розробці та 

дослідженню методів і алгоритмів подвійної аутентифікації, яка широко 

використовується в системах захисту даних.  

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи виступає 

дослідження та розробка алгоритмів біометричних систем аутентифікації. 

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку 

завдань: 

 розкрити сутність та основи біометрії; 

 здійснити огляд біометричних засобів аутентифікації ; 

 визначити проблематику та здійснити постановку завдання 

дослідження; 

 виконати цільовий аналіз системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 запропонувати математичний аспект дослідження; 

 окреслити алгоритм реалізації системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів; 

 розробити систему інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 виконати тестування системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 визначити економічний ефект від впровадження. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом роботи виступають алгоритми 

дактилоскопії, шифрування та USB токенів для аналізу даних. 

Предметом є процес дослідження та розробка алгоритмів для 

аутентифікації. 
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Методи дослідження. Методологічною базою є роботи по методам 

аутентифікації, роботи по алгоритмам дактилоскопії та шифруванню данних в 

тому числі присвячені практичним аспектам їх застосування. У роботі 

використано математичний апарат теорії нечітких множин, геометрія, 

алгоритмізація, методи дискретної та обчислювальної математики. 

Наукову новизну роботи складають: 

1) визначення кращого алгоритму дактилоскопії та кращого алгоритму для 

створення USB-токена; 

2) метод і алгоритм Щепіна який має в собі алгоритм цифрової обробки 

скану.  Розробка точену та покращення алгоритмів роботи двухфакторної 

авторизації; 

3) критерії якості дактилоскопії, придатні для побудови адаптивної системи; 

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів забезпечується 

коректністю застосовуваного математичного апарату, строгими доказами 

запропонованих теорем і тверджень; узгодженістю отриманих результатів при 

використанні запропонованих методів і алгоритмів з результатами застосування 

відомих підходів на тестових прикладах і задачах. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що запропоновані метод і 

алгоритм Щєпіна дозволяє ефективно сканувати відбиток та швидко обробляти і 

порівнювати відбитки які є в базі данних. 

Структура роботи. Структуру роботи складають вступ, три розділи, 

висновки, список використаної літератури.  
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                                             РОЗДІЛ 1 

                                      Огляд методів аутентифікації 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та систем на сьогоднішній 

день є однією з головних ознак науково-технічного прогресу. Але, при 

шоденному використанні їх як у повсякденному житті, так і у професійній сфері, 

виникає ряд питань захищеності і безпеки таких технологій. 

Інформаційна безпека - це стан захищеності інформаційного середовища в 

якому перебувають люди. Захист інформації являє собою мету та діяльність яка 

спрямована на запобігання витоку інформації, захисту користувачів від злочинців 

в інформаційному. Для характеристики основних властивостей інформації як 

об’єкта захисту часто використовується модель CIA [3]: 

 – конфіденційність (confidentiality) – інцендент, що відноситься до 

несанкціонованого доступу з інформацією або файлами; 

– цілісність (integrity) –загрози, що відносяться до несанкціонованої 

модифікації інформації, становлять загрози цілісності; 

 – доступність (availability) – загрози, що відносяться до порушення 

можливості використання комп'ютерних систем або оброблюваної інформації, 

становлять загрози доступності. 

Згідно з українським законодавством [4], вирішення проблеми 

інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом: 

  – створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури держави 

та забезпечення захисту її критичних елементів;  

– підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо 

виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання 

таким загрозам та забезпечення ліквідації їхніх наслідків, здійснення 

міжнародного співробітництва з цих питань; 
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  – вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії 

комп’ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також правоохоронної 

діяльності в інформаційній сфері; 

 – розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку 

як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально 

розподілені інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна 

інформація. 

При розробці необхідних засобів і методів слід враховувати велику 

кількість різних факторів, які забезпечують захист інформації. Інформація може 

бути представлена на різних технічних носіях, а також її носіями можуть бути як 

користувачі так і обслуговуючий персонал. Вона може піддаватися обробці в 

комп'ютерних системах, передаватися по каналах зв'язку і відтворюватись 

різними пристроями. 

  Таким чином, для забезпечення інформаційної безпеки існують наступні 

принципи [5]: системність, комплексність та безперервність захисту інформації; 

гнучкість управління і застосування; відкритість алгоритмів і механізмів захисту; 

простота застосування захисних засобів і заходів.  

Можна виділити такі основні способи захисту інформації [5]:  

 ідентифікацію та аутентифікацію суб'єктів ІС;  

 розмежування доступу до ресурсів ІС;  

 контроль цілісності даних;  

 забезпечення конфіденційності даних;  

 аудит подій, що відбуваються в ІС;  

 резервування ресурсів і компонентів ІС. 
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1.1. Інформаційна безпека та захист персональних даних 

інформаційних системах 

Згідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 

яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Підписання декларації про вибір лікаря дає підтвердження, про те, 

що пацієнт усвідомлює мету збирання і обробки власних персональних 

даних, а також надає згоду на те, що дані будуть доступними в МІС для 

подальшої її обробки. 

Персональні дані пацієнтів у медичну електронну систему вносяться 

тільки визначенеми медичним закладом особами. На них поширюється дія 

законодавства України про лікарську таємницю і вони повинні 

забезпечувати захист таких персональних даних.  

За порушення законодавства та встановленого порядку захисту 

персональних даних та інформації, що спричинило надання незаконного 

доступу або порушення прав пацієнтів як суб’єктів персональних даних, 

відповідальна особа може бути притянута до адміністративної 

відповідальності.  

Кожна електронна система охорони здоров’я та медична 

інформаційна система повинна бути спроектована для роботи із 

конфіденційними та персональними даними з дотриманням практик і норм 

у сфері захисту даних. 

1.2. Вимоги до захисту інформації в системі: 

1. Система повинна надавати доступ тільки авторизованим користувачам.  

2. Система має виконувати протоколювання всіх дій користувача по зміні 

інформації. Інформація про відповідні дії має бути детальною (з фіксацією 

значення яких атрибутів змінювалося та на які інші).  
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3. Система має виконувати протоколювання всіх дій користувача по доступу 

до персональних даних. 

4. Система повинна мати вбудовані механізми використання електронних 

цифрових ключів сертифікованих центрів для можливості підписання 

даних.  

5. Для формування та перевіряння електронного цифрового підпису повинен 

використовуватись алгоритм, визначений у ДСТУ 4145-2002. 

6. Для обчислення сеансових ключів повинен використовуватися протокол 

розподілу ключів згідно п. 8.3 ДСТУ ISO/IEC 15946 

7. Рівень забезпечення безпеки даних в системі має бути таким, щоб надати 

можливість побудувати для Системи КСЗІ.  

8. Система повинна забезпечувати шифрування даних, що зберігаються на 

центральному рівні з використанням бібліотек шифрування, що пройшли 

відповідну атестацію Держспецзв’язку, що забезпечить побудову КСЗІ без 

придбання додаткового програмно/апаратного забезпечення 

9. Для шифрування інформації повинні використовуватись алгоритми, 

визначені в ДСТУ ГОСТ 28147:2009. Для обчислення хеш-функції повинен 

використовуватись алгоритм, визначений ГОСТ 34.311-95. 

10. Система повинна мати позитивний експертний висновок за результатами 

державної експертизи в сфері технічного захисту інформації 

 

1.3. Мікросервісна архітектура 

Проектування та створення якісного ПЗ є актуальним та важливим у 

інформаційному світі сьогодення. Із розвитком інформаційно-технологічної 

індустрії були спроектовані різні концепції та підходи для розробки архітектури 

складних програмних і інформаційних систем. 

Проектування архітектури інформаційної системи є важливим етапом під час 

проектної побудови. Термін “архітектура інформаційної системи” можна описати 
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як організацію системи через набір компонент, їх взаємовідносини та зв’язок зі 

зовнішнім середовищем [9] 

Протягом довгого періоду провідне місце у проектобудуванні займала 

“монолітна архітектура”. Цей підхід полягає у тому, що система являється 

монолітом, фізично розташованому на єдиній машині, а також запускається і 

працює одним процесом. Із часом почали з’являтися нові ідеї для побудови 

архітектури проекту, наприклад сервісорієнтована архітектура (SOA). На відміну 

від монолітної структури, SOA – це розподілена система, частини якої 

обмінюється між собою повідомленнями за певним протоколом. Тобто, вся 

система це набір незалежних один від одного сервісів, які виконують власну 

задачу. 

Пізніше було запропоновано новий підхід до організації сервісоорієнтованої 

архітектури, так звана мікросервісна архітектура (MSA). MSA вважають 

частиною SOA, але мікросервісна архітектура все таки відрізняється від класичної 

SOA.  

Головна різниця — це невелика кодова база на кожен сервіс (в SOA об’єм 

кодової бази не важливий). У SOA обмежень на кількість сервісів немає, але 

кожен сервіс повинен працювати над однією бізнес-задачею.  

Для передачі інформації та обміну даними мікросервіси використовують 

стандартизовані протоколи передачі даних (наприклад, HTTP).  

Також кожен сервіс має свою власну базу даних, тобто децентралізоване 

збереження даних. 

Особливістю мікросервісної архітектури також є те, що кожен окремий сервіс 

можна написати на окремій мові програмування  та використовувати будь-які 

бібліотеки. 

Отже, мікросервіси — архітектурний стиль за яким єдиний застосунок 

будується як сукупність невеличких сервісів кожен з яких працює у своєму 
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власному процесі і комунікує з рештою використовуючи легковагові механізми, 

зазвичай HTTP. Ці сервіси будуються навколо бізнес-потреб і розгортаються 

незалежно з використанням зазвичай повністю автоматизованого середовища. 

Існує абсолютний мінімум централізованого керування цими сервісами. Самі по 

собі вони можуть бути написані з використанням різних мов і технологій 

зберігання даних [8]. 

Для мікросервісної архітектури, коли кожен компонент бізнес-логіки являє 

собою мікросервіс, всі компоненти мають свої власні бази даних, які недоступні 

іншим мікросервісам. Дані елемента доступні для читання чи запису тільки через 

відповідний прикладний інтерфейс [10].  

1.3.1 Переваги мікросервісних систем 

Мікросервісна архітектура має велику кількість переваг, які властиві будь-

яким розподіленим системам. MSA вирішує проблему складності у порівнянні із 

монолітною архітектурою. 

  Переваги мікросервісної архітектури можна розглянути із платформної та 

програмної сторони.  

До платформних переваг відносять:  

 Незалежне розгортання. Використовуючи мікросервісну архітектуру 

можна окремо змінювати кожен модуль та розгортати його незалежно від всіх 

інших. Перевагою цього є пришвидшення процесу розгортки. Якщо була 

зафіксована певна проблема, то конкретний сервіс до якого вона відноситься, 

можна ізолювати та усунути проблему або відкинути нові зміни.  

 Масштабованість. Усі сервіси можна незалежно масштабувати на потрібну 

величину, на відміну від монолітних системах, де розширювати потрібно все 

одночасно.  

 Стійкість системи. При виході з ладу або помилки системи, можна 

локалізувати та нейтралізувати причину в рамках одного конкретного 



12 
 

мікросервісу. При цьому система не потребує повного перезавантаження, а лише 

відновлення роботу зламаного компоненту.  

 Гетерогенність технологій. Для реалізації мікросервісів можна обирати 

будь-яку технологію, мову програмування чи ОС, яка підходить для вирішення 

поставленої задачі.  

Зі сторони платформних переваг можна виділити наступні:  

Мікросервісна архітектура дозволяє зберігати модульність та інкапсуляцію, 

вони забезпечують логічний розподіл системи на модулі за рахунок явного 

фізичного розділу по серверам. 

 Фізична ізольованість захищає від порушення границь обмежених 

контекстів [11]. 

В результаті, це надає гнучкості мікросервісам, в порівнянні з монолітом. 

1.3.2. Недоліки мікросервісних систем 

 

Мікросервісна архітектура не може розв’язати усі актуальні задачі і питання 

та має недоліки, які властиві розподіленим системам. Найбільшою проблемою 

вважається питання інтеграції та взаємодії мікросервісів. 

Дана архітектура виникла відносно нещодавно, тому ще не існує 

специфікацій та загальних рекомендацій для створення якісних додатків. 

Також існують проблеми, які пов’язані із взаємодією між частинами 

системи під час обміну повідомлення, які випливають з того що побудова 

мікросервісів не є тривіальною задачею. 

Нижче наведено список основних питань і складнощів, які можуть 

виникнути під час проектування мікросервісної архітектури: 
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- Складність розробки. Оскільки ми маємо справу з розподіленою 

системою, велика увага повинна приділятися обробці запитів та їх 

маршрутизації. Ситуація може також погіршитися, коли віддалені 

повідомлення приходять із деякими затримками. 

- Управління даними. Організація транзакцій є досить складним завданням 

для розподілених систем, тоді як створення монолітної транзакції це 

тривіальна задача, оскільки існує тільки одна база даних. Часто існує 

випадок, коли бізнес-операції оновлюються кількома суб'єктами; у 

випадку архітектури мікросерверів, необхідно оновити декілька баз 

даних, що належать до різних мікросервісів. Зрештою, необхідно 

використовувати логічний підхід, який важче зрозуміти і реалізувати. 

- Розширення використання ресурсів. Мікросервісна архітектура вимагає 

більше ресурсів, ніж монолітна, оскільки кожен мікросервіс повинен 

бути забезпечений власним контейнером з розширеним програмним 

середовищем. 

- Збільште навантаження на мережу. Для взаємодії мікрослужб 

використовують стандартні протоколи мережевого обміну, коли 

компоненти моноліту спілкуються в єдиному процесі і не вимагають 

додаткових мережевих викликів [12]. 

Вибір мікросервісної архітектури без попереднього аналізу може привести 

до безладного проектування та невдачі всього проекту.  

1.4. Шифрування даних 

 В даний час існує розвиток кібератак, розвиваються нові методи враження 

персональних даних інтернет-користувачів та відбуваються хакерські 

перехоплення конфіденційної інформації. Щоб протидіяти даному негативному 

впливу захист інформації є невід’ємною ланкою і просторах інтернету. 

Шифрування даних - це один зі способів захисту персональної інформації, яка 

може передаватися в мережі. Наразі створено велику кількість складних 

шифрувальних алгоритмів. 
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1.4.2.  Основні види шифрування  

          Triple DES був розроблений, щоб замінити оригінальний алгоритм Data 

Encryption Standard (DES), який хакери навчилися легко перемагати. У свій час 

Triple DES був рекомендованим стандартом і найбільш широко 

використовуваним симетричним алгоритмом в галузі. 

Triple DES використовує три окремих ключа по 56 біт кожен. Загальна довжина 

ключа становить до 168 біт, але експерти кажуть, що міцність ключа в 112 біт 

більше схожа на це. 

Хоча Triple DES поступово витісняється, він все ще залишається надійним 

апаратним рішенням для шифрування фінансових послуг та інших галузей. 

          RSA - це алгоритм шифрування з відкритим ключем і стандарт для 

шифрування даних, що передаються через Інтернет. Це також один з методів, 

використовуваних в програмах PGP і GPG. 

На відміну від Triple DES, RSA вважається алгоритмом асиметричного 

шифрування, оскільки він використовує пару ключів. Відкритий ключ 

використовується для шифрування повідомлення і закритий ключ для його 

розшифровки. Зловмисникам потрібно чимало часу і обчислювальної потужності, 

щоб зламати цей код шифрування. 

 Шифрування – це кодування даних за певним ключем з метою захисту іх від 

стороннього доступу. Застосований метод кодування називається шифром. 

Головною вимогою до шифру є наявність ключа шифру.  Існують симетричні та 

асиметричні методи шифрування і кожен із них має свої особливості. 

Симетричне шифрування – це таке шифрування, в якому для кодування та 

декодування використовуються єдиний ключ. Цей ключ шифрування має бути 

засекреченим, як користувачем так і сервером, та бути узгодженим по початку 

обміну даними. Даний метод має певний мінус: при перехопленні частини 

вихідних даних все повідомлення можна дешифрувати. Тому, більша частина 

таких шифрів використовує складний ключ доступу – комбінацію підстановок і 

перестановок. Симетричні шифри можуть виконуватися у декілька циклів 
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(проходів), використовуючи кожного разу ключ проходу при початку нового 

циклу. 

Головними особливостями і параметрами симетричних алгоритмів 

шифрування є: довжина ключа, довжина блоку, якій оброблюється, стійкість, 

складність апаратно-програмної реалізації, складність перетворень, кількість 

проходів. Із переваг симетричної системи шифрування можна виділити: 

реалізаційну простоту, швидкість, порівняно менша довжина шифру. Із суттєвих 

недоліків було виділено такі: складність керування шифрами у великих мережах 

та низьке забезпечення надійної передачі ключів до всіх обонентів. 

Асиметрична криптосистема (асиметричне шифрування) – це процес 

шифрування, під час якого відкритий ключ може передаватися через не 

захищений каналу зв'язку і може бути використаний для кодування (шифрування) 

повідомлень. А для декодування цих уже використовують приватний (секретний) 

ключ. Тому така система називається асиметричною через наявність відкритого та 

закритого. Для всіх, хто хоче відправити на сервер (або до адресата) повідомлення 

надається відкритий ключ, в свою чергу,  закритий ключ наявний і зберігається 

тільки на сервері (у адресата) та повенен бути конфіденційним і таємним. 

Асиметричне шифрування має переваги, до яких можна віднести:  

 відсутність передачі закритого ключа каналами зв’язку;  

 можливість тримати незмінним закритий ключ, на відміну від 

симетричного шифрування, де змінюється ключ після передачі даних 

кожного разу;  

 менша кількість ключів при асиметричному шифруванні, на противагу 

симетричній системі шифру;   

 зберігання секретного ключа відбувається тільки на одній стороні. 

До недоліків можна віднести:  

 використання відносно довгих ключів при асиметричному алгоритмі;  
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 використання відносно великих обчислювальних ресурсів;  

Особливостями шифрування є те, що жоден ключ не можна використовувати 

нескінченну кількість часу, адже чим більшу кількість часу використовується 

шифр, тим більша ймовірність факту доступу сторонньої особи до інформації. 

Також розкриття ключа, який використовується довгий час може призвести до 

витоку інформації, яка назбиралася за весь час існування даного ключа. Тому при 

виборі метода шифрування слід пам’ятати про необхідність зміни ключа через 

певний період часу. 

1.4.3.  Алгоритм шифрування AES 

          Розширений стандарт шифрування (AES) - це алгоритм, яким уряд США і 

багато інших організацій довіряють як стандарт. 

Хоча він надзвичайно ефективний в 128-бітної формі, AES також використовує 

ключі 192 і 256 біт для шифрування в важких умовах. 

          AES вважається стійким до всіх атакам, за винятком атак методом "грубої 

сили", які намагаються розшифрувати повідомлення, використовуючи всі 

можливі комбінації в 128, 192- або 256-бітному шифрі.       Проте, експерти з 

безпеки вважають, що AES з часом стане стандартом для шифрування даних в 

приватному секторі. 

Алгоритм перетворює блок 128 бітів у інший блок, проте такий самий. Для 

перетворення використовують розклад ключів w отриманого з ключа. 128-бітний 

блок має тільки одне значення Nb = 4 тому довжина блоку буде завжди 128 біт, 

хоча алгоритм може працювати з кожним Nb. Довжина ключа дорівнює 4Nk байт. 

Алгоритм шифрування блоку має у собі Nr раундів – використання однією той 

самої групи перетворення до 128 бітному блоку данних. Наочно можемо 

розглянути комбінації AES на таблиці 1.1. 

 

Стандарт допускає наступні комбінації: 

 Nk Nb Nr 
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AES-128 4 4 10 

AES-192 6 4 12 

AES-256 8 4 14 

Таблиця 1.1 – Комбінації AES 

 

SubBytes() 

          Процедура SubBytes() обробляє кожен байт стану незалежно, проводячи 

нелінійну заміну байтів використовуючи таблицю замін (S-box). Така операція 

забезпечує нелінійність алгоритму шифрування. Побудова S-box складається з 

двох кроків. По-перше, проводиться отримання зворотного числа в полі Галуа. 

Фактично це звичайний шифр простої підстановки.  

ShiftRows() 

 

Рисунок 1.1 - ShiftRows() 

          У процедурі ShiftRows , байти в кожному рядку state циклічно зсуваються 

вліво. Розмір зміщення байтів кожного рядка залежить від її номера. Зображено 

на рисунку 1.1. 

          ShiftRows працює з рядками таблиці State. При цій трансформації рядка 

стану циклічно зсуваються на r байтів по горизонталі, залежно від номера рядка. 

Для нульового рядка r = 0, для першого рядка r = 1 і т. д. Таким чином кожна 

колонка вихідного стану після застосування процедури ShiftRows складається з 

байтів з кожної колонки початкового стану. Для алгоритму Rijndael патерн зсуву 

рядків для 128 - і 192-бітних рядків однаковий. Однак для блоку розміром 256 біт 

відрізняється від попередніх тим, що 2, 3, і 4-і рядки зміщуються на 1, 3, і 4 байти, 

відповідно.  
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Фактично це проста перестановка байтів таблиці 4х4 State.  

MixColumns() 

 

Рисунок 1.2 – MixColumns() 

          У процедурі MixColumns , кожна колонка стану перемножується з 

фіксованим многочленом c (x).Зображено на рисунку 1.2. 

          У процедурі MixColumns , чотири байти кожної колонки State змішуються, 

використовуючи для цього зворотну лінійну трансформацію. MixColumns 

опрацьовує стан по колонках, трактуючи кожну з них як поліном четвертого 

степеня. Під час цієї операції, кожен стовпчик множиться на матрицю, яка для 

128-бітного ключа має вигляд  

 

AddRoundKey() 
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Рисунок 1.3 – AddRoundKey() 

          У процедурі AddRoundKey , кожен байт стану об'єднується з RoundKey 

використовуючи операцію XOR. Зображено на рисунку 1.3. 

          У процедурі AddRoundKey , RoundKey кожного раунду об'єднується зі State. 

Для кожного раунду Roundkey виходить з CipherKey використовуючи процедуру 

KeyExpansion ; кожен RoundKey такого ж розміру, що і State. Процедура виробляє 

побітовий XOR кожного байта State з кожним байтом RoundKey .  

Фактично це звичайний побайтовий XOR байт ключа з байтами таблиці State. 

Як ми будемо використовувати AES? Цей алгоритм може переробити один блок 

128 в інший. Використовує ключ, виглядає цей процес так: 

cipher = encrypt(block, key) // шифруем block с помощью key 

block = decrypt(cipher, key) // расшифровываем cipher с помощью key 

Задля розблокування массиву блоків cipher, потрібно використати для кожного 

блоку decrypt:  

hash = md5(password) 

key = keyexpansion(hash) 

 

for (i = 0; i < cipher.length; i++) 

blocks[i] = decrypt(cipher[i], key) 

 

text = merge(blocks) 

1.4.4.  Авторизація через SSH протокол 

 SSH або Secure Shell - це зашифрований протокол передачі даних, який 

використовується для управління та взаємодії із серверами. Для роботи на сервері, 

адміністратору потрібно скористуватися SSH і працювати через термінал.  
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У протоколі SSH існує декілька методів авторизації. Перший спосіб – це  

звичайне введення паролю користувача, надійніший і безпечніший спосіб –  

використання ключів SSH. Також другий спосіб він більш зручний для 

використання, через те що відпадає необхідність вводити пароль. 

Аутентифікація користувачів на SSH сервері виконується за допомогою різних 

алгоритмів. Найбільш популярний – це аутентифікація за паролем. Цей алгоритм 

є відносно простим, тому він не є максимально безпечним . Передача паролів 

відбувається через безпечномий канал, але такі парооі є недостатньо складними та 

можуть бути розкритими навіть шляхом перебору, адже математично-

обчислювальна потужність систем разом із спеціальними скриптами можуть 

зробити перебір дуже простим.  

Даний алгоритм можна підсилити додатковим способом безпеки, але 

аутентифікація по ключу SSH надійніша. 

Отже, алгоритм SSH наступний. Усі пари ключів складаються із віідкритих та 

закритих ключів. Закритий ключ зберігається клієнтом та не може бути 

доступним третім особам. Витік ключа може дозволити хакерам  увійти на сервер 

(якщо на сервері не налаштована додаткова аутентифікація). 

Відкритий ключ використовують для процесу шифрування повідомлень, які 

пізніше розшифровуються тільки закритим ключем.  

Ця властивість використовується для аутентифікації користувача за допомогою 

пари ключів. 

 За алгоритмом, відкритий ключ потрібно завантажити на сервер, до якого 

потрібно отримати доступ. Ключ потрібно додати в спеціальний файл  

«~ / .ssh / authorized_keys». 

Коли клієнт буде аутентифікуватися через цей ключ, сервер надішле 

повідомлення, яке зашифроване відкритим ключем.  
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Клієнт проходить аутентифікацію після того, як зможе розшифрувати 

повідомлення від сервера і повернути правильну відповідь. 

Створення ключів SSH відпувається наступним чином. Для початку 

створюється ключ для індетифікації на локальному сервері. Для цього існує 

утиліта ssh-keygen, яка входить в набір утиліт OpenSSH.  

Генерація ключів ssh виконується командою: 

$ ssh-keygen 

Після генерації, утиліта пропонує обрати розташування ключа. За 

замовчуванням ключі розташовуються в папці ~ / .ssh /.   

Згенерований закритий ключ буде мати назву id_rsa, а відкритий id_rsa.pub. 

Створені відкритий і закритий ключі SSH будуть використовуватися для 

перевірки аутентичності. Після цього потрібно розмістити відкритий ключ на 

сервері.  

Для завантаження ключа на сервер  використовують ручний спосіб. 

Найпростіший метод завантаження ключа на сервер  – це використання утиліти 

ss-copy-id 

Для роботи даного методу потрібно ввести пароль SSH доступу до сервера.  

Синтаксис команди копіювання ключа: 

ssh-copy-id username@remote_host 

Потім потрібно ввести пароль користувача на сервері. Утиліта після 

підключення до сервера використовує вміст ключа id.rsa.pub для завантаження на 

сервер у файл ~ / .ssh / authorized_keys. Після цього можлива аутентифікацію за 

допомогою даного ключа. 
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1.5.  Двохфакторна аутентифікація 

 Двохфакторна аутентифікація – це один з методів індетифікації користувача 

у сервісі, за допомогою запиту і перевірки аутентифікаційних даних двох різних 

типів. Це забезпечує двошаровий, більш ефективний захист даних від 

несанкціонованого користування ними. На практиці, як правило, двохфакторна 

автентифікація має наступний вигляд: перший фактор – це логін та пароль, а 

другий – це спеціальний код на телефон(СМС, дзвінок на вказаний номер)  або на 

електронну пошту; запит спеціального USB-ключа або біометричних даних 

користувача (відбиток пальця, сканування обличчя або рогівки ока та інші). 

Двофакторна аутентифікація надає додатковий рівень безпеки до процесу 

аутентифікації, що ускладнює доступ зловмисників до даних користувачів або 

облікових записів в мережі, оскільки тільки пароля недостатньо для перевірки 

автентичності. 

Поширення набуває апаратна перевірка аутентичності. Визначення 

особистості користувача відбувається за певним апаратним предметом, 

спеціальним електронним ключем, який належить виключно даному користувачу. 

Найпоширеніші типи пристроїв в даний час це карти (смарт-карти, магнітні, 

проксіміті карти, та інші) та токени, які можуть бути підключені безпосередньо 

портів комп'ютера, як правило USB-ключі. 

Головною перевагою апаратної ідентифікації є висока надійність та 

захищеність, тому що токени можуть зберігати великий за об’ємом ключ, 

підібрати який буде досить непросто. Крім того, в них також може бути 

реалізовано додатковий захисний механізм.  

Із недоліків,  серйозною проблемою під час використання апаратної 

ідентифікації є викрадення зловмисниками, втрачення, дублювання, передача 

іншим особам карт або токенів зареєстрованих користувачів. Також одним із 

недоліків є використання коштів. Для експлаутування системи двофакторної 
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аутентифікації з використанням апаратного захисту потрібно  забезпечити 

персональними ключами чи картками всіх зареєстрованих користувачів. 

1.5.2.  Авторизація через USB ключ доступу 

USB ключ безпеки (USB-токен) - це фізичний пристрій, який використовують 

для отримання доступу та аутентифікації до ресурсів із закритим. USB-токен 

млжуть використовувати як і додаткову систему захисту, так і або 

замість пароля. Він працює як електронний пароль доступу. 

Токени можуть зберігати криптографічні ключі, цифрові підписи, також можуть 

зберігати паролі. Кожен USB ключ містить конфіденційну інформацію, яка 

використовується при аутентифікації користувача. 

 Існує 4 види USB ключів: 

1. Статичний USB ключ – ключ такого виду містить тільки фізично 

прихований ключ, який передається під час кожного процесу 

аутентифікації. Цей тип ключів дуже вразливий до атак. 

2. Синхронний динамічний USB ключ – ключ має в собі вбудований 

годинник, який обовя’зково має бути синхронізований із сервером. 

3. USB ключ із асинхронним паролем – в даному випадку генерується 

одноразовий пароль за допомогою криптографічного алгоритму без 

таймінгової синхронізації. 

4. USB ключ відповіді на вклик – процес аутентифікації проходить 

наступним чином.  Сервер шифрує виклик за допомогою відкритого 

ключа, а пристрій розшифровує виклик і надсилає серверу, цим самим 

підтверджуючи наявність закритого ключа. 

На рисунку 1.4 зображений приклад аутентифікації клієнта на сервері, 

відкритий та закритий ключі позначені відповідно Elogin, Dlogin. 
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Рисунок 1.4 Аутентифікація через  USB ключ 

Технологія захисту від несанкціонованого використання ПЗ побудована на 

реалізації запитів з виконуваного файлу або динамічної бібліотеки до ключу з 

подальшим отриманням і, якщо передбачено, аналізом відповіді. Ось деякі 

характерні запити: 

 перевірка наявності підключення ключа; 

 зчитування з ключа необхідних програмі даних в якості параметра запуску 

(використовується, в основному, тільки при пошуку відповідного ключа, 

але не для захисту); 

 запит на розшифрування даних або виконуваного коду, необхідних для 

роботи програми, зашифрованих при захисті програми (дозволяє 

здійснювати "порівняння з еталоном"; в разі шифрування коду, виконання 

нерозшифрованого коду призводить до помилки); 

 запит на розшифрування даних, зашифрованих раніше самою програмою 

(дозволяє відправляти кожен раз різні запити до ключу і, тим самим, 

захиститися від емуляції бібліотек API / самого ключа) 

 перевірка цілісності коду, шляхом порівняння його поточної контрольної 

суми з оригінальною контрольною сумою, що прочитується з ключа 

(наприклад, шляхом виконання ЕЦП коду або інших переданих даних 

алгоритмом ключа і перевірки цієї ЕЦП всередині програми; тому що ЕЦП 
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завжди різна - особливість криптографічного алгоритму - то це також 

допомагає захиститися від емуляції API / ключа); 

 запит до вбудованим в ключ годинах реального часу (при їх наявності; 

може здійснюватися автоматично при обмеженні часу роботи апаратних 

алгоритмів ключа по його внутрішньому таймеру); 

          Як випливає з вищесказаного, «серцем» електронного ключа є алгоритм 

перетворення (криптографічний або інший). В сучасних ключах він реалізований 

апаратно - це практично виключає створення повного емулятора ключа, так як 

ключ шифрування ніколи не передається на вихід донгла, що виключає 

можливість його перехоплення. 

          Для більшості родин апаратних ключів розроблені автоматичні інструменти 

(входять в SDK), що дозволяють захистити програму «за кілька кліків миші». При 

цьому файл додатка «обертається» в власний код розробника. Реалізована цим 

кодом функціональність варіюється в залежності від виробника, але найчастіше 

код перевіряє наявність ключа, контроль ліцензійної політики (заданої 

постачальником ПО), впроваджує механізм захисту виконуваного файлу від 

налагодження і декомпіляцію (наприклад, стиснення файлу) і ін. 

          Важливим є те, що для використання автоматичного інструменту захисту не 

потрібно доступ до вихідного коду програми. Наприклад, при локалізації 

зарубіжних продуктів (коли відсутня можливість втручання в вихідний код ПО) 

такий механізм захисту незамінний, однак він не дозволяє використовувати весь 

потенціал електронних ключів і реалізувати гнучку і індивідуальний захист. 

         Крім використання автоматичного захисту, розробнику ПО надається 

можливість самостійно розробити захист, інтегруючи систему захисту в додаток 

на рівні вихідного коду. Для цього в SDK включені бібліотеки для різних мов 

програмування, що містять опис функціональності API для даного ключа. API 

представляє собою набір функцій, призначених для обміну даними між додатком, 

системним драйвером (і сервером у разі мережевих ключів) і самим ключем. 
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Функції API забезпечують виконання різних операцій з ключем: пошуку, читання 

і запису пам'яті, шифрування і розшифрування даних за допомогою апаратних 

алгоритмів, ліцензування мережевого ПО і т. Д. 

          Вміле застосування даного методу забезпечує високий рівень захищеності 

додатків. Нейтралізувати захист, вбудовану в додаток, досить важко внаслідок її 

унікальності та «розмитості» в тілі програми. Сама по собі необхідність вивчення 

і модифікації коду, захищеного програми для обходу захисту є серйозною 

перешкодою до її злому. Тому завданням розробника захисту, в першу чергу, є 

захист від можливих автоматизованих методів злому шляхом реалізації власного 

захисту з використанням API роботи з ключами. 

          Крім використання автоматичного захисту, розробнику ПО надається При 

емуляції ніякого впливу на код програми не відбувається, і емулятор, якщо його 

вдається побудувати, просто повторює всі поведінку реального ключа. Емулятори 

будуються на основі аналізу перехоплених запитів додатка і відповідей ключа на 

них. Вони можуть бути як табличними (містити в собі всі необхідні для роботи 

програми відповіді на запити до електронного ключа), так і повними (повністю 

емулюють роботу ключа, так як хакерам став відомий внутрішній алгоритм 

роботи). 

          Побудувати повний емулятор сучасного електронного ключа - це досить 

трудомісткий процес, що вимагає великої кількості часу і істотних інвестицій. 

Раніше зловмисникам це вдавалося: наприклад, компанія Aladdin визнає, що в 

1999 році зловмисникам вдалося розробити досить коректно працює емулятор 

ключа HASP3 і HASP4. Це стало можливим завдяки тому, що ключ 

використовував пропріетарний алгоритм кодування, який був зламаний. Зараз 

більшість ключів використовують публічні криптоалгоритми, тому зловмисники 

воліють атакувати якийсь конкретний захищений продукт, а не захисний механізм 

в загальному вигляді. Для сучасних систем захисту HASP і Guardant емуляторів у 

вільному доступі немає, так як використовується криптосистема з відкритим 

ключем. 
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         Інформації про повну емуляції сучасних ключів Guardant не зустрічалося. 

Існуючі табличні емулятори реалізовані тільки для конкретних додатків. 

Можливість їх створення була обумовлена невикористанням (або неписьменним 

використанням) основного функціоналу електронних ключів розробниками 

захистів. 

          Так само відсутня будь-яка інформація про повну або хоча б часткової 

емуляції ключів LOCK, або про будь-яких інших способах обходу цього захисту. 

Перейдемо до розділу дактилоскопія, який є основною частиною дипломного 

проекту. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

Біометрія і захист даних 

2.1. Загальні відомості 

        Біометрія- є однією з форм верифікації, яка використовується для цілей 

аутентифікації. Як сказав Ротенбаух, ' Біометрія є наукою, яка включає в себе 

статистичний аналіз біологічних характеристик (Ротенбаух, 1998). Перша ознака 

біометрії була знайдена в 500 до н. е., коли відбитки пальців представляли підпис 

особи. Справді, вавілонські бізнес-транзакції були записані на глиняних 

планшетах за допомогою відбитків пальців.  Для єгиптян біометрія була 

використана для диференціації торговців гарною і поганою репутацією, в 

результаті чого він виміряв надійність людини.  У 1858 перший систематичний 

образ руки був зафіксований з метою ідентифікації. Приблизно через 30 років 

професор Галтон розробив систему класифікації для відбитків пальців.  В 
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результаті, Ф. Галтон, Ф. Генрі та Х. Фольдс офіційно стали засновниками 

відбитків пальців як інструменту для цілей людини. 

          У загальному випадку під біометрією розуміються як дані, які 

використовують для вимірювання та аналізу унікальних фізіологічних або 

поведінкових характеристик людини, так і самі тактильні характеристики, 

включаючи відбитки пальців, геометрію особи, візерунки райдужної оболонки ока 

і багато іншого. Дослідження в області біометрії охоплюють широкий спектр 

діяльності, включаючи виявлення характерних чорт, які є унікальними для 

окремих осіб, розробку і тестування надійності технологій, пов 'язаних з 

перевіркою біометричного відповідності, і аналіз відносини споживачів до збору, 

використанню та цифрового зберігання таких особливостей. Менше десяти років 

тому споживачі як і раніше побоювалися біометричних додатків як підпільних 

розширень уряду та правоохоронних органів. 

2.1.1. Види і аналіз біометричних характеристик 

          Розглянемо види біометричних характеристик та проведемо аналіз 

динамічних методів аутентифікації. Динамічні методи засновані на аналізі тих 

особливостей людини, яка може змінюватися з часом, такі як походка, почерк або 

природа виклику номери на клавіатурі. 

          У ідеальною біометричної особливості повинні бути наступні властивості: 

• Універсальність - можливість представляти людини з однією єдиною 

особливістю; 

• Унікальність - виключення можливості існування двох осіб з ідентичними 

особливостями; 

• Послідовність - незалежність особливості з часу і (щодо) від зовнішніх умов; 

• Вимірний - можливість швидкої та легкої роботи 

Таблиця 2.1 показує досвідчені оцінки людських особливостей. 



29 
 

Характеристика Універсальність Унікальність Сталість Вимірність 

Відео-образ особи +++ + ++ +++ 

Термограмма особи +++ +++ + +++ 

Відбиток пальця ++ +++ +++ ++ 

Геометрія руки ++ ++ ++ +++ 

Райдужна оболонка 

ока 
+++ +++ +++ ++ 

Cитківка +++ +++ ++ + 

Підпис + + + ++ 

Голос ++ + + ++ 

Відбиток губи +++ +++ + + 

Вушна раковина ++ ++ ++ ++ 

Письмова динаміка +++ +++ + +++ 

Хода +++ + + + 

Таблиця 2.1 – Оцінка людських особливостей для біометричної аутентифікації 

          Як видно з таблиці у відбитка пальця, який є головною темою цієї статті, є 

висока оцінка унікальності та сталості і середньої оцінки універсальності і 

вимірності. 

          З точки зору споживача біометрична ідентифікація - попередня операція 

перед основними біометричними процедурами ідентифікації. Основна різниця 

між ідентифікацією та ідентифікацію - рівень довіри до користувача. В 

попередній стадії системної ідентифікації (системне навчання) рівень довіряє 

зареєстрованому користувачеві, апріорно високо. В розрахованої на багато 

користувачів системі біометрична ідентифікація повинна бути виконана під 

прямим управлінням її власником або її представником, підтвердивши 

повноваження зареєстрованої людини і правильність її поведінки в навчанні 

системи. 
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          Біометричний спосіб ідентифікації, з іншого боку, має на увазі низький 

рівень довіри до посвідченою людині. В біометричній ідентифікації особа 

претендента повинна довести справжність його необхідного імені, представивши 

його унікальні біометричні зображення. Достатній рівень інформаційної безпеки 

може бути забезпечений тільки шляхом поєднання методів класичної та 

біометричної аутентифікації. 

2.2. Дактилоскопія 

          Головна тема цієї роботи пов 'язана з відбитком пальця - метод ідентифікації 

людини відбитками пальців, на основі унікальності ручного узору шкіри. Зі 

збільшенням кількості відбитків пальців була проблема, що класифікує їх. 

Рішення цієї проблеми дозволило набагато більш швидке порівняння зображень, 

тому що операція порівняно повинна була бути виконана вручну без 

використання інструментів автоматизації. 

Область візерунка - виділений фрагмент відбитка, в якому локалізовані всі 

глобальні ознаки. Ядро або центр - точка, локалізована в середині відбитка або 

деякої виділеної області. Пункт «дельта» - початкова точка. Місце, в якому 

відбувається поділ або з'єднання борозенок папілярних ліній, або дуже коротка 

борозенка (може доходити до точки). Тип лінії - дві найбільші лінії, які 

починаються як паралельні, а потім розходяться і огинають всю область образу. 

Лічильник ліній - число ліній на області образу, або між ядром і пунктом 

«дельта». 

     Типи папілярних візерунків: 

          Один метод класифікації повинен був розділити відбитки на папілярний тип 

зразків; Відбитки мають три типи: арки, петлі і фіранки (Рис 1). Інша особливість 

класифікації - так званий лічильник ліній - кількість ліній папілярного зразка, 

розташованого між різними пунктами зображення - наприклад, між центром і 

дельтою для відбитку типу петля.  
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(а)           (б)     (в) 

Рис. 2.1. Різноманітні типи візерунків відбитків пальців: арка (а), петля (б) 

завиток(в). 

 

Зараз в основному використовуються стандарти ANSI і ФБР США. У них 

визначені наступні вимоги до образу відбитка: 

1. кожен образ представляється у форматі нестислого TIF; 

2. образ повинен мати дозвіл не нижче 500 dpi; 

3. образ повинен бути напівтоновим з 256 рівнями яскравості; 

4. максимальний кут повороту відбитка від вертикалі не більше 15 градусів; 

5. основні типи Мінуцій - закінчення і роздвоєння. 

Зазвичай в базі даних зберігають більше одного способу, що дозволяє поліпшити 

якість розпізнавання. Образи можуть відрізнятися один від одного зрушенням і 

поворотом. 

2.3.  Порівняння образів візерунків 

          На сьогоднішній день існує два способи виконання порівняння образів 

відбитків пальця. 

          Першим методом є кореляційне порівняння. Розглянемо алгоритм, 

застосовуваний при використанні даного методу: отриманий відбиток пальця 
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накладається на кожен еталон з бази даних відбитків, і проводиться розрахунок 

попиксельной різниці між вхідним і еталонним отпечатками. 

          Основна перевага даного методу - низька вимога до якості отриманого 

відбитка. Недоліками є необхідність великого обсягу пам'яті для розташування 

бази даних, так як даний алгоритм вимагає великий об’єм пам’яті для кожного 

відбитка, і низька швидкодія алгоритму. Справа в тому, що людина щоразу 

прикладає палець під різними кутами і не точно в одне й те саме місце робочої 

області сканера. А це означає, що процес порівняння його ВП з еталонами 

повинен включати в себе безліч ітерацій, на кожній з яких зображення, отримане 

зі сканера, обертається під невеликим кутом або трохи зміщується. Через 

тривалість процедури порівняння, особливо при вирішенні задачі ідентифікації, 

тобто порівняння "один до багатьох", даний метод вкрай рідко застосовується при 

вирішенні завдань ідентифікації і аутентифікації. 

          Другим методом порівняння є метод, що використовує ключові точки - 

минуції. Алгоритм роботи наступний: на основі способу відбитка пальця 

формується шаблон, на якому виділені особливі точки - кінцеві точки і точки 

розгалуження. При порівнянні на вхідному зображенні відбитка пальця так само 

виділяються ключові точки, після чого минуції даного відбитка порівнюються з 

шаблонами; за кількістю які співпали точок приймається рішення про 

ідентичність образів. Перевагою даного алгоритму є швидкість роботи. 

Алгоритми даного класу є найбільш поширеними. В даній роботі розглядаються 

алгоритми порівняння з особливих точками. 

Для роботи алгоритму порівняння відбитків з особливих точкам необхідно 

зображення високої якості з низьким рівнем шуму. Тому для поліпшення якості 

образів відбитків пальця використовуються спеціальні алгоритми обробки 

зображення. Схема алгоритму зображена на малюнку 3. 
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Рис. 2.2 – Схема алгоритму мінуції. 

2.4. Алгоритми дактилоскопії 

          На даний проміжок часу, існує більше 10-ти алгоритмів, які можливо 

застосувати у дактилоскопії. Проте, не всі нам підходять, саме тому було 

відібрано 5 алгоритмів скелетизації. 

 1) Морфологічна скелетизація з послідовним застосуванням процедур ерозії та 

дилатації.  

 2) Алгоритм Жанга Суенга – це ітеративний паралельний алгоритм, працюючий з 

голінною маскою 3*3, яка складає 2 ітерації. Алгоритм зберігає зв’язанність 

отриманого скелета. 

 3) Алгоритм Гуо-Холла – також ітеративний та послідовний, також має у собі 2 

ітарції. Але, на кожній ітерації застосовується своя логічна маска.  

 4) Алгоритм Стентифорда – відноситься до ітеративним паралельним 

алгоритмам, та має 4 числа ітерацій та такоє різні логічні маски розміром 3*3.   

 5) Алгоритм Щепіна – цей алгоритм не відноситься до групи популярних 

паралельних алгоритмів скелетизації, а є послідовним. Алгоритм зберігає 8-и 

кратну зв’язаність зображення для аналізу кожної точки у кожний момент 

потребує знання тільки пікселя 3*3. 

2.4.1. Порівняння алгоритмів 

Результати розрахунку показників якості і швидкодії алгоритмів наведені в 

таблиці 2.2. 
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Алгоритм Час/мс K1 K2 

Морфологія 36 0.04 0.34 

Жанг Суен 526 0.13 0.92 

Стентифорд 341 0.06 0.25 

Щепіна 790 0.04 0.92 

Таблиця 2.2 – Порівняння алгоритмів дактилоскопії. 

          Провівши аналіз, швидкісні алгоритми Морфології та Стентифорд 

створюють скелет поганої якості по коефіцієнту К2, тобто мають велику кількість 

розривів. Алгоритм Щепіна створює якісний скелет, але не може бути 

реалізований у реальному масштабі. Алгоритм Жанг Суена, хоч і програє 

алгоритму Щепіна, проте потребує менше часу для реалізації скелету. Тому саме 

цей алгоритм є компромісним варіантом.  В результаті проведеного аналізу 

алгоритмів ми отримали компромісний варіант найпопулярніших алгоритмів які 

зараз існують. Ефективність алгоритму оцінена по критеріям якості отриманого 

скелета та швидкості.  

Запитання яке виникає при реалізації алгоритму у програмному модулі виникає 

саме при модифікаціях вихідного зображення – коли потрібно зупинитись з тим, 

щоб не отримати false відповіді, та щоб час розпізнавання не збільшувався. В 

таблиці показани результати розпізнавання одного того й самого зображення при 

комбінуванні двух алгоритмів поганої якості скану. Усього було 320 зображень, 

які були покращенні та розпізнані за допомогою SDK та алгоритму. 

Число ітерацій Точність 

розпізнавання 

(%) 

Повнота 

розпізнавання 

(%) 

Помилки 

першого 

алгоритму (%) 

Відмови (%) Час (sec) 

0 70.1 70 2 15 40 

1 81.6 93 3 5 52 

2 94 94 3.2 2 53 

3 95 96 3.4 1 56 
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Таб. 2.3 -  Розпізнавання символів з різним числом ітерацій. 

2.4.2. Алгоритм Щепіна 

          Скелетизація Щепіна відноситься до класу паралельних алгоритмів. В 

зв'язку з тим, що для того, щоб робота алгоритму була коректною, оброблені дані 

(інформація про видалені пікселях) повинні бути занесені в окремий масив, він 

буде охороняти від того, щоб була можливість рекурсивного  видалення пікселів.  

Використання цього алгоритму для задач, пов'язаних з обробкою 

конструкторської документації, продемонструвало, що велика частка часу 

відноситься до обробки білих пікселів, а скелет виходить в результаті обробки, не 

завжди характеризується одиничною товщиною зображення при проведенні 

аналізу сканується і для кожного чорного пікселя зображення проводиться аналіз 

його 8-ми зв'язковий області.  Будемо подавати таку область у вигляді набору 

бінарних змінних Рi, тут Рi = 0 тоді, коли відповідний піксель має білий колір і Рi 

= 1 у разі, коли відповідний піксель має чорний колір. Алгорітм Щепіна полягає в 

тому,  що реалізуються два проходи по всім пікселям в зображенні.   

Підхід 1. Піксель буде видалений з зображення, якщо будуть виконуватися такі 

умови: 

     1)   2 ≤ B (P0) ≤ 6, де B (P0) = 81iiP                                                        (2.1) 

     2)   A(P0) = 1, де А(Р0) –кількість конфігурацій 01 задля послідовності Р1, Р2, 

Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, при Р1, себто навколо цього пікселя існує лише один 

перехід від 0 до 1 

  3)   Р2× Р4× Р6 = 0.4)Р4× Р6× Р8 = 0 

Підхід 2. Виконується аналогічно проходу 1, тільки на 3 и 4 виконується 

перевірка наступних умов: 

 1) Р2× Р4× Р8 = 0. 

 2)Р2× Р6× Р8 = 0. 
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2.4.3. Фільтр Грабора  

     Застосування фільтра Грабора покращує зображення. На ньому виділяються 

контрастні лінії відбитків, шуми відсутні. Бінаризоване зображення зручно для 

подальших змін: скелет і пошук спеціальних точок на відбитках. Використання 

узгодженості дозволяє для виділення області інтересу, в якій проводять додаткові 

обчислення. Недоліком алгоритму є подання кривої лінії як сукупності напрямків 

у кожному сегменті, що може викликати нечіткі реакції фільтру в регіонах та 

кривих та завісах. З іншого боку, збільшення вибірки, пов'язане зі зменшенням 

розміру сегмента, тягне за собою велику помилку у визначенні середньої 

орієнтації кожного сегмента. 

Зображення відбитка пальця оброблено цим алгоритмом за кілька кроків: 

1. Нормалізація зображення. Необхідно встановити попередні середні числа і 

відхилення. Нормалізоване зображення G визначено як зображення, де G (i, 

j) є значенням нормалізованої яскравості пікселя з координатами (i, j). 

Нормалізоване зображення обчислено від середнього і стандартного 

відхилення вихідного зображення: 

2
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                                                            (2.2) 

 

 

Де 0M і 0VAR  - задані значення середнього і середньо-квадратного відхилення, M і 

VAR - вихідні значення середнього та середньо-квадратного відхилення, йдуть по 

формулам :  
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2. Зображення орієнтації обчислено від нормалізованого зображення. 

Зображення орієнтації O визначено як N x N зображення, де ( , )O i j  місцева 

орієнтація (кут схильності) спроектована в пікселі з координатами ( , )i j : 

2 2( , ) ( , )1
( , ) ( ),

2 2 ( , ) ( , )

x y

x y

d i j d i j
O i j arctg

d i j d i j


                      (2.5)

 

Де ( , )xd i j  і ( , )yd i j  - градієнти пікселя з координатами (i, j) по осям X і J 

3. Використання фільтрів Грабора, побудованих на локальній орієнтації 

виступів.   
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      (2.6)

 

де 2 cos sinx i j      ; 2 sin cosy i j       ;    

 

 

 

Рис. 2.3 - Приклад  похідного відбитку і результат обробки фільтром Грабора 
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Розділ 3 

Реалізація оптимізованої аутентифікації 

3.1. База данних  

Разом з моделями БД з’явились і СУБД, які підтримують різні типи БД. 

Тому нічого дивного, що з’явились реляційні СУБД (РСУБД). MySQL- така ж 

система, як Oracle, SQL Server. Ці продукти , як і будь – яка інша СУБД, 

дозволяють отримати доступ до даних, що зберігаються в їх базах даних, та 

маніпулювати цими даними, захищають дані від ушкодження та порушення їх 

цілосності, надають метадані, які необхідні для опису даних. Головною 

відмінністю між СУБД та РСУБД є те, що остання має справу лише з реляційними 

БД, підтримує зберігання даних у вигляді структур типа таблиць та відношень 

між таблицями 

3.1.1. Мова розробки бази даних 

          MySQL — вільна система керування реляційними базами даних. Ця система 

керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива 

комерційним системам. Зазначимо, що у вітчизняній літературі зустрічаються 

синомінічні абревіатури СУБД та СКБД. У даному підручнику перевага надається 

– СУБД. 

Зараз MySQL — одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона 

використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, 

оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування. 

MySQLнадає багатий набір функціональних можливостей, які підтримують 

безпечне середовище для зберігання, обслуговування і отримання даних. 

MySQL — характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою 

використання, була розроблена для підвищення швидкодії обробки великих баз 

даних.  
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Вихідні коди сервера компілюються на багатьох платформах. Найповніше 

можливості сервера виявляються в UNІХ-системах, де є підтримка 

багатоканальності, що підвищує продуктивність системи в цілому. 

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним. 

Можливості сервера MySQL: 

1. простота у встановленні та використанні; 

2. підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють 

із БД; 

3. кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.; 

4. висока швидкість виконання команд; 

5. наявність простої і ефективної системи безпеки. 

26 лютого 2008 року Sun Microsystems придбала MySQL AB за $1 млрд. 27 січня 

2010 року Oracle Corporation придбала Sun Microsystems та додала MySQL у свою 

лінійку СУБД. 

3.1.2. Переваги мови MySQL 

Серед основних переваг MySQL відзначають наступні: 

 Масштабованість. MySQL може підтримувати роботу БД значних 

розмірів, що підтверджують її реалізації в Yahoo!, Google,HP, Associated 

Press. Згідно документації, що додається до MySQL, деякі БД, що 

використовуються компанією MySQL АВ (розробником MySQL), 

зберігають до 50 млн. записів. 

 Переносність. MySQL працює на різних платформах, серед яких Unix, 

Linux, Windows, OS/2, Solaris, Mac OC. Окрім того, MySQL працює на 

різних платформах. 

 Зв’язаність. MySQL має мережеву структуру. До MySQL можна 

одержувати доступ із будь-якої точки Internet кільком користувачам 
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одночасно. MySQL має цілий ряд програмних інтерфейсів додатків 

(Application Programming Interface –API ), які дозволяють встановлювати 

з’єднання з MySQL із додатків, написаних на таких мовах як С, С++, Perl, 

PHP, Java, Python. 

 Бeзпека. MySQL має систему контроля доступу до даних, забезпечує 

шифрування даних при передаванні. 

 Швидкість функціонування. 

 Зручність експлуатації. MySQL досить зручно встановлюється та 

реалізується, легко адмініструється. 

 Відкритий код. 

Ліцензування. MySQL має подвійне ліцензування. MYSQL може 

розповсюджуватися відповідно доумов ліцензії GPL. Але за умовами GPL, якщо 

якась програма використовує бібліотеки MySQL, то вона теж повинна 

розповсюджуватися за ліцензією GPL. Проте це може розходитися з планами 

розробників, не бажаючих відкривати джерельних текстів своїх програм. Для 

таких випадків передбачена комерційна ліцензія компанії MySQL AB, яка також 

забезпечує якісну сервісну підтримку. В разі використання та розповсюдження 

програмного забезпечення з іншими вільними ліцензіями, такими як BSD, MIT та 

інші, MySQL дозволяє використання бібліотек MySQL за ліцензією GPL. 

3.1.3. Структура та схема бази даних. 

Структура бази даних представлена у вигляді сукупності таблиць зі своїми 

полями та налаштуваннями(Рисунок 3.1) 
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Рис. 3.1 – Структура бази даних. 

Orders – таблиця відповідає за звичайних користувачів системи 

Users – зберігаються дані про користувачів системи 

Items – Файли користувачів 

Order-details – детальна інформація про користувача 

Wallet – допоміжна таблиця для оплати 

Wallet_details – для оплати за допомогою картки 

Tickets – відгуки про роботу программи  

Ticket_details – для отримання інформації про відгук 

Приклади SQL запитів що використовувалися при розробці: 

Отримати статус за параметром: 

$sql = mysqli_query($con, "SELECT DISTINCT status FROM orders  WHERE 

customer_id = $user_id;;"); 

Отримати відгуки про роботу программи: 
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$sql = mysqli_query($con, "SELECT DISTINCT status FROM tickets WHERE 

poster_id = $user_id AND not deleted;"); 

Отримати інформацію за клієнтом та статусом: 

$sql = mysqli_query($con, "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 

$user_id AND status LIKE '$status';;"); 

Реаляційна алгебра 

WITH PersonRelationShipCollapsed AS ( 

  SELECT pl.PersonAID 

        ,pl.PersonBID 

        ,pl.Relation  

  FROM #PersonRelationShip      AS pl  

   

  UNION  

 

  SELECT pl.PersonBID AS PersonAID 

        ,pl.PersonAID AS PersonBID 

        ,pl.Relation 

  FROM #PersonRelationShip      AS pl  

) 

SELECT  

   pl.PersonAID 

  ,pf.PersonBID 

 

3.1.4. Опис програмних методів системи. 

Програмні модулі та їх призначення наведені в таблиці 3.1 – 3.21 
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Таблиця 3.1 -   Програмні модулі  

№ 

з/п 

Позначення Призначення 

1 Admin-page.php 

 

Модуль відповідає за обробку панелі 

адміністратора. 

2 All-orders.php Модуль який обробляє всі підписки 

3 All-tickets.php Модуль який обробляє всі відгуки 

4 Confirm-order.php Для підтвердження підписки 

5 Index.php Відповідає за логіку на головній сторінці 

6 Login.php Відповідає за авторизацію у системі. 

7 orders.php Відповідає за обробку замовлень 

8 Place-login.php Модуль для розміщення авторизації 

9 Register.php Модуль для реєстрації користувачів 

10 Tickets.php Модуль відповідає за відгуки 

11 Users.php Обробка користувачів 

 

Специфікація модулів 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.2 -  Admin-page.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1  

$result 

Для запиту до бази даних 

2 $row Використовується при отриманні 

даних 

3 $text1 Змінна для тексту 

4 login Змінна для авторизації 

5 name Змінна для назви товару 
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6 $_SESSION['customer_sid'] Отримання змінної сесії 

7 $_SESSION['admin_sid'] Отримання змінної сесії 

Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.3 - Admin-page.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.4 -  all-orders.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $_SESSION['admin_sid'] Сесія від змінної 

2 $sql Зміна для виконання запиту 

3 $row Стрічка запиту 

4 $status Зміна для статусу замовлення 

5 $row['status'] Отримання змінної статус 

6 $deleted Зміна що відповідає чи відмінене 

замовлення 

7 $order_id Змінна порядковий номер замовлення 

8 $customer_id Порядковий номер клієнта 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.5 – all-orders.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

session_id() Повертає id поточної сесії 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.6 -  all-tickets.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $_SESSION['admin_sid'] Сесія від змінної 

2 $sql Зміна для виконання запиту 

3 $row Стрічка запиту 

4 $status Зміна для статусу замовлення 

5 $row['status'] Отримання змінної статус 

6 $customer_id Порядковий номер користувача 

   

   

 



46 
 

Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.7 – all-tickets.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

session_id() Повертає id поточної сесії 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

                                       Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.8 -  confirm-order.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $continue=0; Змінна для продовження замовлення 

2 $total = 0; Загальна ціна замовлення 

3 $row Стрічка запиту 

4 $status Зміна для статусу замовлення 

5 $row['name']; Назва замовлення 

6 $deleted Зміна що відповідає чи відмінене 

замовлення 

7 $price Ціна за товар 

8 $customer_id Порядковий номер клієнта 

 



47 
 

 

Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.9 – confirm-order.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

session_id() Повертає id поточної сесії 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

str_replace() Заміна строки 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.10 -  details.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $user_id Порядковий номер користувача 

2 $name Ім’я користувача 

3 $address Адреса користувача 

4 $contact Контактні дані користувача 

5 $email Пошта користувача 

6 $username Логін користувача 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.11 – details.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

str_replace() Заміна строки 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.12 -  index.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 placement Для вставки контенту у Dom-дерево 

2 $_SESSION['admin_sid'] Зміна сесії  

3 $sql Зміна для виконання запиту 

4 $row Стрічка запиту 

5 $status Зміна для статусу отримання ключа 

6 $sql Зміна для виконання запиту 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.13 – index.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.14 -  login.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $_SESSION['customer_sid'] Зміна сесії 

2 $_SESSION['admin_sid'] Зміна сесії  

3 $sql Зміна для виконання запиту 

4 $row Стрічка запиту 

6 $sql Зміна для виконання запиту 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.15 – login.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.16 -  orders.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $_SESSION['customer_sid'] Зміна сесії 

2 $_SESSION['admin_sid'] Зміна сесії  

3 $sql Зміна для виконання запиту 

4 $row Стрічка запиту 

6 $sql Зміна для виконання запиту 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.17 – orders.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

Таблиця 3.18 -  place-order.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 $total = 0; Загальна ціна за замовлення 

2 $user_id Порядковий номер користувача 

3 $name Ім’я користувача 

4 $address Адреса користувача 

6 $contact Контактні дані користувача 

7 $verified Чи верифікований користувач 
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Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля 

Таблиця 3.19 – place-order.php 

Назва ф-її Зміст 

1 2 

session_id() Повертає id поточної сесії 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

Змінні, які використовуються під час роботи модуля 

 

Таблиця 3.20 -  register.php 

№ 

з/п 

Назва змінної Функції, які виконує змінна 

1 username Логін користувача 

2 name: Ім’я користувача 

3 password Пароль користувача 

4 phone: Телефон користувача 

6 messages Для даних повідомлення 

Процедури, функції, компоненти які використовуються під час роботи 

модуля. 

Таблиця 3.21 – register.php 
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Назва ф-її Зміст 

1 2 

insertAfter(element) Вставка після елементу 

mysqli_query() Функція призначена для 

виконання mysql запитів 

mysqli_fetch_array() Призначається для парсингу 

запиту 

echo Для виводу тексту 

Isset() Перевірка змінної на 

відмінність від null 

append(error) Додання до строки помилку 

  

3.2   Алгоритми аутентифікації 

          Найбільш простим способом аутентифікації є аутентифікація по паролю.  

При реєстрації на ресурсі користувач задає свій логін (ім'я, телефон, email) і 

пароль.  При аутентифікації необхідно перевірити відповідність логіна і пароля.  

Такий спосіб аутентифікації дає досить слабкий рівень захисту.  Перш за все, 

користувач сам задає і зберігає пароль.  При цьому пароль може бути коротким 

(так що його можна буде легко підібрати простим перебором) або 

передбачуваним.  Наприклад, станом на 2016 рік в результаті дослідження 

10000000 призначених для користувача паролів було з'ясовано, що 

найпопулярнішими є такі паролі як "123456", "123456789", "qwerty", "12345678".  

Причому пароль "123456" використовували 17% користувачів [18].  Злом таких 

паролів за допомогою сучасних інструментів підбору паролів займе не більше 

декількох секунд.  Можна домогтися більшої захищеності шляхом використання 

спеціальних генераторів паролів, з помощьюрегулярной зміни пароля і за рахунок 

використання різних паролів для різних ресурсів.  Можна виділити вимоги до 
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систем, які реалізують аутентифікацію користувача за паролем, які допоможуть 

значно підвищити захищеність таких систем: 

-додаток неповинно дозволяти створювати прості паролі;-додаток має 

передбачати захист від перебору паролів; 

 -якщо в процесі роботи додатка пароль передається по мережі, то при  

передачі повинно використовуватися захищене з'єднання;  

-паролі не повинні зберігатися у відкритому вигляді;  

-додаток має надавати надійну процедуру зміни пароля; під час виконання 

критично  х дій повинна запитуватися повторна аутентіфікація. 

          RFC7235 [12] описує протокол аутентифікації для HTTP основі логіна і 

пароля.  При зверненні неавторизованого клієнта до захищеному ресурсу, сервер 

відправляє відповідь "401" і додає в заголовок опис схеми аутентифікації 

цільового ресурсу.  Отримавши таку відповідь, клієнт запитує у користувача логін 

і пароль і відправляє ці параметри сервера в поле Authorisation.  Сервер проводить 

аутентифікацію користувача за отриманими даними.  Далі поле Authorisation 

додається до всіх запитам а даний сервер.  Описаний обмін даними повинен 

проходити з використанням протоколу TLS, так як ця схема не забезпечує захист 

призначених для користувача данних.Часто при аутентифікації по паролю 

використовуються маркери.  Після аутентифікації по паролю сервер генерує деяку 

інформацію -Ток (зазвичай на основі ідентифікатора сесії або даних користувача) 

і відправляє клієнту.  До наступних запитах користувача автоматично додається 

токен, на основі якого сервер проводить авторизацію.  Для посилення безпеки 

токен може бути підписаний і зашифрований сервером і мати термін дії.  Даний 

підхід дозволяє відмовитися від передачі призначених для користувача даних при 

кожному запиті і навіть в разі перехоплення токена зловмисник зможе 

використовувати його тільки в поточній сессіі.Более безпечним підходом до 

аутентифікації являетсяіспользованіе системи PKI (інфраструктура відкритих 
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ключів) .Основними компонентами PKIсістеми є центр сертифікації користувачів.  

Користувачі взаємодіють між собою, використовуючи сертифікати, видані 

центром сертифікації.  Поняття сертифікатів визначено в RFC5280 [3] (стандарт 

X.509).  Для забезпечення аутентифікації на основі сертифікатів 

використовуються криптографічні алгоритм з відкритим ключем.  Сертифікат 

являє собою набір даних, що ідентифікує власника, а також його відкритий ключ. 

Для використанні на території України RFC4491 описує сертифікат, який 

використовує російські криптографічні алгоритми GOST R 34.10-94, 

GOSTR34.10-2001, GOSTR34.11-94.  [4] Далі описаний загальний принцип 

аутентифікації на основі сертифікатів.  Припустимо є учасники інформаційного 

обміну А і В і центр сертіфікації ЦС.  А генерує відкритий і закритий ключі і 

отримує сертифікат у ЦС, що містить відкритий ключ А. А відправляє сертифікат. 

Перевіряє підпис сертифіката за допомогою відкритого ключа центру 

сертифікації.  Після цього В може передавати дані, шифруючи їх за допомогою 

відкритого ключа А, що міститься в сертифікаті.  При цьому центр сертифікації 

повинен користуватися довірою у обох учасників інформаційного обміну.  На 

практиці зазвичай використовуються ієрархічні PKI системи, що складаються з 

безлічі користувачів і центрів сертифікації.  Центри сертифікації створюють 

ієрархію, де нижчі центри довіряють вищим.  Вищі ЦС видають сертифікати 

нижчестоящим.  Кореневим в цій структурі є головний центр сертифікації, який 

сам підписує собі сертифікат.  Користувачі, які бажають обмінятися інформацією, 

можуть не належати одному і тому ж центру сертифікації.  У такому випадку 

користувач А не може довіряти сертифікату користувача В, виданим невідомим 

ЦС. Для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати шлях сертифікації від 

сертифікату, що перевіряється до будь-якого з довірених центрів.  Наприклад, 

користувач А намагається перевірити сертифікат користувача Е. А довірять 

центру сертифікації Б. Б підписав сертифікат В, В підписав сертифікат Г, а Г 

підписав сертифікат Е. Оскільки існує ланцюг довіри від Б до Е (Б -> В-> Г-  > Е) 

користувач А може довіряти сертифікату користувача Е. Сертіфікат може бути 
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відкликаний.  В такому випадку він поміщається в Certificate RevocationList 

(список анульованих сертифікатів). 

3.2.1.  Стандарти аутентифікації 

          Стандарт аутентифікації описує ДСТУ ISO / IEC 9594-8-98-Основи 

аутентифікації [5].  Даний ГОСТ описує 2 варіанти аутентифікації: проста на 

основі пароля і сувора, іспользующаяассіметрічние криптографічні алгоритми.  

Проста аутентифікація призначена в основному для локального використання.  

Проста аутентіфікаціяможет бути виконана кількома способами: 

 -Відправка імені користувача і пароля у відкритому вигляді одержувачу для 

перевірки; 

 -Відправка хеша від імені користувача, пароля і деякої додаткової інформації;       

-Відправка інформації, описаної в минулому пункті, разом з випадковим числом і 

/ або відміткою часу  після застосування односпрямованої функції. 

          Незахищені паролі припускають мінімальну ступінь безпеки і не можуть 

розглядатися як основа послуг аутентіфікації. Аутентифікація заснована на 

використанні асиметричних криптографічних систем.  Користувачі 

ідентифікуються на основі володіння особистим ключем.  Для того, щоб 

перевірити, чи володіє співрозмовник особистим ключем іншого користувача, 

необхідно володіти ключем загального користування цього користувача.  Для 

того, щоб перевірити приналежність відкритих ключів користувачів, повинна 

існувати безперервний ланцюжок довірчих точок.  Для побудови такого 

ланцюжка виконується пошук загальної точки.     Уповноважений з сертифікації 

(аналог центру сертифікації PKI системи), далі УС, створює сертифікат 

користувача, підписуючи таку інформацію: ім'я користувача, ключ загального 

користування, і, опціонально, унікальний ідентифікатор.  Для того, щоб будь-який 

користувач мав доступ до ключа загального користування УС, запис кожного 
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уповноваженого по сертифікації містить сертифікати двох типів.  Перший тип це 

термінові сертифікати, створені іншими уповноваженими по сертифікації.  

Другий тип це реверсивні сертифікати.  Сертифікати цього типу уповноважений з 

сертифікації видає себе сам.  Список сертифікатів, необхідний для того, щоб 

користувач міг отримати загальний ключ іншого користувача, називається "шлях 

сертифікації".  Кожен елемент такого списку є сертифікатом уповноваженого по 

сертифікації наступного елемента у списку. В загальному випадку, перед 

виконанням аутентифікації будується шлях сертифікації. Далі описані процедури 

суворої аутентіфікації. Одно-направлена аутентифікація використовує одну 

передачу інформації від користувача А користувачу В і дозволяє встановити 

справжність учасників обміну, походження і одержувачів маркера аутентифікації, 

цілісність і новизну маркера аутентіфікації. В двобічної аутентифікації 

використовується доповнена відповідь від В до А. Двунаправлена аутентифікація 

додатково встановлює, що маркер  аутентифікації відповіді був - згенерований В і 

призначений для А, цілісність і новизну маркеру аутентифікації користувача В. 

          При тринаправленої аутентифікації додається додаткова передача від А до 

В. Тринаправлена аутенифікація встановлює ті ж властивості, що Двоскерована, 

але не потребує перевірки міток часу.  Для кожної з описуваних нижче процедур 

аутентифікації передбачається, що сторона А виконала перевірку всіх 

сертифікатів в шляху аутентифікації.  При односпрямованої аутентифікації 

виконуються наступні кроки:  

1) А створює rA (номер, що не), який використовується для виявлення повторних 

загроз і запобігання підробок;   

2) А посилає до В повідомлення, що містить наступні дані: 

-шлях сертифікації від В до А (В А) - відмітка часу (tA), що містить дату 

закінчення терміну дії маркера;   

- rA;   
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- ім'я або чисельний ідентифікатор В;   

- дані, аутентифікація відправника яких забезпечується за допомогою підпису;   

- дані, надалі використовуються в якості особистого ключа, зашифровані за 

допомогою відкритого ключа B. На малюнку 3.1 представлена структура 

переданого повідомлення. 

А {дані} означає дані, підписані А. Користувач В виконує наступні дії: rA 

отримує публічний ключ А, перевіряє, що термін сертифіката користувача А не 

закінчився;  перевіряє цілісність отриманої інформації;  перевіряє, що інформація 

призначена для передачі йому;   перевіряє, що відмітка часу має значення 

"поточний";  може перевірити, що rA повторно не використаний.  

Двунаправленная аутентифікація на перших етапах відбувається так само, як і 

односпрямованим, але після отримання маркера від А, В відправляє 

повідомлення, що містить мітку часу tB, ім'я або чисельний ідентифікатор A, rA, 

дані, аутентифікація відправника яких забезпечується за допомогою підпису і 

дані, які  можуть використовуватися, як особистого ключа (зашифровані 

відкритим ключем B). 

Протокол TLS використовує для аутентифікації користувачів сертифікати, а для 

аутентифікації і збереження цілісності даних HMAC.TLS орієнтований на 

забезпечення безпеки з'єднання в клієнт -серверних пріложеніях. Процедура 

аутентифікації і узгодження ключів TLS складаєтся з наступних кроків: -

встановлення TCP з'єднання між клієнтом і сервером;   

-клієнт відправляє на сервер специфікацію, що містить версію протоколу, яку він 

хоче використовувати, підтримувані алгоритми шифрування і хеш-функції;   

-сервер стверджує версію використовуваного протоколу, спосіб шифрування, 

прикріплює свій сертифікат і відправляє відповідь клієнту, також сервер може 

запросити сертифікат клієнта;   
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-клієнт перевіряє сертифікат сервера і ініціює обмін ключами за допомогою 

алгоритму RSA або Діффі-Хеллмана (в залежності від встановлених параметрів);  

сервер обробляє повідомлення клієнта, звіряє MAC, і відправляє клієнту 

повідомлення ( 'Finished') в зашифрованому вигляді;  клієнт розшифровує 

повідомлення і звіряє MAC.   

           Кращим вважається узгодження ключа по алгоритму Діффі-Хеллмана, так 

як в цьому випадку ключ не передається між клієнтом і сервером.Протокол 

Kerberos використовує описаний нижче алгоритм.  Для отримання доступу до 

будь-якого сервісу клієнт направляє запит в службу KDC, яка зберігає 

інформацію про облікові записи всіх клієнтів мережі та спільні з цими клієнтами 

довготривалі ключі шифрування.  Запит містить наступну інформацію: 

ідентифікатор клієнта, мітку часу і ідентифікатор сервера.   

           Служба KDC генерує сеансовий ключ, дійсний протягом деякого часу.  

KDC відправляє клієнту відповідь, зашифрований за допомогою довгострокового 

ключа спільного з клієнтом.  Відповідь містить сеансовий ключ, ідентифікатор 

сервісу, час життя ключа і мандат.  Мандат містить дані про клієнта, мітку часу і 

сеансовий ключ.  Мандат шифрується довготривалим ключем, загальним з 

сервером.  Отримавши відповідь KDC, клієнт отримує з нього мандат і свою 

копію сеансового ключа.  Після цього клієнт посилає серверу повідомлення, що 

складається з мандата (який зашифрований довготривалим ключем сервера), і 

свого аутентифікатора, зашифрованого за допомогою сеансового ключа.  Сервер 

за допомогою свого довготривалого секретного ключа розшифровує сеансовий 

мандат і витягує з нього сеансовий ключ і дані про клієнта.  За допомогою 

отриманого сеансового ключа сервер розшифровує аутентифікатор клієнта і 

звіряє з інформацією, що містилася в мандат.  Клієнт може зажадати у сервера 

проведення взаємної аутентифікації.  У такому випадку сервер шифрує за 

допомогою сеансового ключа мітку часу з аутентифікатора клієнта і пересилає її 

клієнту.  Також для Kerberos існує розширення PKI NIT, що дозволяє проводити 
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описану процедуру з використанням асиметричного шифрування.  В цьому 

випадку з'являються такі відмінності: 

 1. При створенні запиту до KDC вказується, що буде використовуватися 

асиметричне шифрування.  Сам запит підписується і крім стандартної інформації 

містить сертифікат користувача. 

 2. Отримав запит, KDC перевіряє достовірність сертифіката і електронний 

підпис.  Після цього KDC перевіряє локальне час, прислане в запиті (для захисту 

від повторів). 

 3. Після перевірки автентичності клієнта, KDC формує відповідь, зашифрований 

відкритим ключем користувача.  Крім того відповідь підписується і містить 

сертифікат KDC. 

 4. Отримав відповідь, користувач перевіряє підпис KDC і розшифровує свій 

сеансовий ключ 

3.3. Реалізація ЕПЦ – токену 

3.3.1.  Загальні відомості 

Електронний цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений 

для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті 

криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа 

електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника 

сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення 

інформації в електронному документі, а також  забезпечує неспростовності 

підписувача. Зображено на рисунку 3.2. 
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Рис. 3.2. – Коротке пояснення роботи ЕПЦ 

 Спільно з ЕЦП зазвичай застосовуються хеш-функції.  Вони служать для того, 

щоб крім аутентифікації відправника, забезпечується ЕЦП, гарантувати, що 

повідомлення не має спотворень, і одержувач отримав саме те повідомлення, яке 

підписав і відправив йому відправник. 

Хеш-функція - це процедура обробки повідомлення, в результаті дії якої 

формується рядок символів (дайджест повідомлення) фіксованого розміру.  

Найменші зміни в тексті повідомлення призводять до зміни дайджесту при 

обробці повідомлення хеш-функцією.  Таким чином, будь-які спотворення, 

внесені в текст повідомлення, відіб'ються в дайджесті. 

Алгоритм застосування хеш-функції полягає в наступному: 

 перед відправленням повідомлення обробляється за допомогою хеш-

функції. В результаті виходить його стислий варіант (дайджест). Саме 

повідомлення при цьому не змінюється і для передачі по каналах 

зв'язку потребує шифрування описаними вище методами; 

 отриманий дайджест шифрується закритим ключем відправника 

(підписується ЕЦП) і пересилається одержувачу разом з 

повідомленням; 
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 одержувач розшифровує дайджест повідомлення відкритим ключем 

відправника; 

 одержувач обробляє повідомлення тієї ж хеш-функцією, що і 

відправник і отримує його дайджест. Якщо дайджест, присланий 

відправником, і дайджест, отриманий в результаті обробки 

повідомлення одержувачем, збігаються, значить, в повідомлення не 

було внесено спотворень. 

Схема електронного підпису зазвичай включає в себе: 

 алгоритм генерації ключових пар користувача; 

 функцію обчислення підпису; 

 функцію перевірки підпису. 

Функція обчислення підпису на основі документа і секретного ключа користувача 

обчислює власне підпис. Залежно від алгоритму функція обчислення підпису 

може бути детермінованою або ймовірнісної.  Детерміновані функції завжди 

обчислюють однакову підпис за однаковими вхідними даними. Імовірнісні 

функції вносять в підпис елемент випадковості, що підсилює криптостойкость 

алгоритмів ЕЦП. Однак, для імовірнісних схем необхідний надійний джерело 

випадковості (або апаратний генератор шуму, або криптографически надійний 

генератор псевдовипадкових біт), що ускладнює реалізацію. В даний час 

детерміновані схеми практично не використовуються. Навіть в спочатку 

детерміновані алгоритми зараз внесені модифікації, здатні перетворювати їх у 

імовірнісні (так, в алгоритм підпису RSA друга версія стандарту PKCS # 1 додала 

попереднє перетворення даних (OAEP). 

Функція перевірки підпису перевіряє, чи відповідає дана підпис даного документу 

та відкритому ключу користувача.  Відкритий ключ користувача доступний всім, 

так що будь-хто може перевірити підпис під даним документом. Оскільки 

документи, які підписували - змінної (і досить великий) довжини, в схемах ЕЦП 
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найчастіше підпис ставиться не на сам документ, а на його хеш. Для обчислення 

хеша використовуються криптографічні хеш-функції, що гарантує виявлення змін 

документа при перевірці підпису.  Хеш-функції не є частиною алгоритму ЕЦП, 

тому в схемі може бути використана будь-яка надійна хеш-функція. 

Алгоритми ЕЦП діляться на два великі класи: звичайні цифрові підписи і цифрові 

підписи з відновленням документа.  Звичайні цифрові підписи необхідно 

пристиковувати до підписуються документу. До цього класу належать, наприклад, 

алгоритми, засновані на еліптичних кривих.  Цифрові підписи з відновленням 

документа містять в собі підписується документ: в процесі перевірки підпису 

автоматично обчислюється і тіло документа. До цього класу належить один з 

найпопулярніших алгоритмів - RSA. Слід розрізняти електронний цифровий 

підпис та код автентичності повідомлення, незважаючи на схожість вирішуваних 

завдань (забезпечення цілісності документа і неспростовності авторства). 

Алгоритми ЕЦП відносяться до класу асиметричних алгоритмів, в той час як коди 

автентичності обчислюються по симетричним схемами. Протокол SSL (Secure 

Socket Layer) використовується для захисту даних, що передаються через 

Інтернет.  Цей протокол заснований на комбінації алгоритмів асиметричного і 

симетричного шифрування. 

 Протокол може працювати в трьох режимах: 

 - при взаємній аутентифікації сторін; 

 - при аутентифікації сервера і анонімності клієнта; 

 - при взаємній анонімності сторін. 

При встановленні з'єднання по протоколу SSL для даної сесії зв'язку генерується 

разовий ключ, який служить для симетричного шифрування даних, що 

передаються протягом даної сесії.  Разовий ключ генерується на етапі 
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встановлення з'єднання.  При цьому використовуються асиметричні алгоритми 

шифрування. 

Технологія SET (Secure Electronic Transactions) з'явилася в 1996 році.  Її 

основними розробниками стали MasterCard International і Visa International. 

SET передбачає використання цифрових сертифікатів усіма учасниками угоди, що 

дозволяє проводити їх однозначну взаємну аутентифікацію.Технологія SET 

спрямована на організацію максимально захищених транзакцій з присвоєнням 

кредитних карт. 

Взаємна аутентифікація сторін і використання ЕЦП дозволяють уникнути 

проблем з відмовами сторін від зобов'язань за угодами і повністю закрити 

проблему необґрунтованого відкликання платниками своїх платежів. 

В основі процедур захисту інформації, які використовуються SET, лежать 

технології RSA і DES, що забезпечує високий рівень безпеки. 

У загальному випадку алгоритм взаємодії учасників угоди за технологією SET 

виглядає наступним чином: 

 - перш ніж почати роботу з використанням SET всі учасники угоди 

отримують цифрові сертифікати у відповідній сертифікує організації.  Таким 

чином, встановлюється однозначна відповідність між учасником і його ЕЦП; 

 - відвідавши сайт продавця, покупець оформляє замовлення і вказує спосіб 

оплати за допомогою кредитної картки; 

 - покупець і продавець пред'являють один одному свої сертифікати; 

 - продавець ініціює перевірку платіжною системою наданої клієнтом 

інформації.  Платіжна система передає продавцеві результати перевірки; 
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Відкритий торговий протокол Інтернет (IOTP, Internet Open Trading Protocol) 

створений як елемент інфраструктури мережевого бізнесу.  Протокол не залежить 

від використовуваної платіжної системи.  IOTP забезпечує оформлення і 

відстеження доставки товарів і проходження платежів.  IOTP покликаний, перш за 

все, вирішити проблему комунікацій між різними програмними рішеннями.  

Схеми платежів, які підтримує IOTP, включають MasterCard Credit, Visa Credit, 

Mondex Cash, Visa Cash, GeldKarte, eCash, CyberCoin, Millicent, Proton і ін. 

IOTP пропонує стандартні рамки для використання різних платіжних протоколів.  

Це означає, що різні засоби платежів можуть взаємодіяти, якщо вони вбудовані в 

програми, такі протоколу IOTP.  

3.3.2. Побудова програми  

Аналіз сучасного стану ринку ІС показує стійку тенденцію зростання попиту на 

інформаційні системи організаційного управління. При цьому завдання, цілі, 

джерела інформації та алгоритми обробки на оперативному рівні заздалегідь 

визначені і у високому ступені структуровані.  При цьому інформаційні системи 

організаційного управління повинні бути захищені певним чином, для цього і 

застосовується ЕЦП. 

           3.3.3. Генерація токену 

Схема електронного підпису включає в себе:  

 • алгоритм генерації ключової пари користувача, який випадково вибирає 

закритий ключ і обчислює відповідний йому відкритий ключ; 

 • формування підпису - для електронного документа за допомогою закритого 

ключа обчислюється підпис 

 • перевірку (верифікацію) підписи - для документа та підпису за допомогою 

відкритого ключа визначається дійсність підпису. 
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 Залежно від алгоритму функція, що формує підпис, може бути детермінованою 

або ймовірнісної.  Детерміновані функції завжди знаходять однакову підпис для 

одного і того ж документа.  Імовірнісні функції вносять в підпис елемент 

випадковості, що підсилює криптостойкость алгоритмів ЕЦП.  Але для 

імовірнісних схем необхідні або апаратний генератор шуму, або 

криптографически надійний генератор псевдовипадкових бітів, що ускладнює їх 

використання.  Розрізняють одноразові схеми ЕЦП, в яких після перевірки токену 

треба провести заміну ключів, і багаторазові схеми, які цього не вимагають. 

Генерацію будемо проводити завдяки RSA. 

Для обчислення других елементів відкритого і закритого ключів 

використовується величина fi, рівна функції Ейлера, обчисленої на n.  Функція 

Ейлера від x дорівнює кількості натуральних чисел, не великих x і взаємно 

простих з ним.  Для n це кількість буде дорівнює добутку p-1 і q-1. 

(Define fi (* (- p 1) (- q 1))) 

(define (CoprimesLess n) 

  (define (iter accumulator candidate) 

    (cond 

      ((= 1 candidate) accumulator) 

      ((= 1 (gcd n candidate)) (iter (cons candidate accumulator) (- candidate 1))) 

      (else (iter accumulator (- candidate 1))) 

      ) 

    ) 

  (iter '() (- n 1)) 

  ) 

(define e (car (drop 5 (CoprimesLess fi)))) 
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          Другим елементом відкритого ключа вибирається випадкове число e в 

діапазоні від 1 до fi, що є взаємно простим з fi.  тобто таким, що найбільшим 

спільним дільником чисел є 1. Для пошуку найбільшого загального дільника 

можна використовувати алгоритм Евкліда [41]. 

Одним з об'єктів, що вивчаються теорією чисел, є кільце відрахувань [5].  Кільце 

лишків за модулем k - це цілі числа від 0 до k-1 і операції додавання і множення 

на ньому.  Додавання в кільці відрахувань (a + b mod k) відрізняється від 

складання в групі цілих чисел тим, що якщо результат додавання стає більше k, з 

нього віднімається k, в результаті чого цей результат знову виявляється в кільці.  

Інтуїтивно, кільце виходить з відрізка з'єднанням його кінців. 

          Як і в групі цілих чисел, множення в кільці відрахувань можна задати за 

допомогою додавання, а спорудження до рівня - за допомогою множення.  Як і в 

групі цілих чисел, отримані операції додавання і множення будуть володіти 

асоціативністю, тобто: 

a + (b + c mod k) mod k = (a + b mod k) + c mod k 

a * (b * c mod k) mod k = (a * b mod k) * c mod k 

Другим елементом відкритого ключа повинно бути число d таке, що його добуток 

e в кільці відрахувань по модулю n є 1, тобто мультиплікативно зворотний 

елемент.  Наводжу алгоритм пошуку такого елемента за допомогою розширеного 

алгоритму Евкліда. 

(define (MultInverseModN a n) 

  (define (iter a-prev a r-prev r) 

    (if (>= 1 r) a (let* ([r-next (remainder r-prev r)] 

                          [q (quotient r-prev r)] 

                          [a-next (- a-prev (* q a))]) 

                         (iter a a-next r r-next))) 

    ) 

  (let ([result (iter 0 1 n a)]) (if (< 0 result) result (+ n result))) 
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) 

(define d (MultInverseModN e fi)) 

 

3.4. Розробка системи для удосконалення параметрів системи захисту 

даних за допомогою дворівневої системи біометрії. 

Користувацький інтерфейс програми має бути організованим зручним 

чином для користувача і відповідати стандартам дизайну інтерфейсів. 

Розробка системи проводиться в три етапи: 

1. Об'єктно-орієнтований аналіз предметної області: визначення ключових 

абстракцій, ідентифікація класів і об'єктів. 

2. Концептуальне, логічне і фізичне моделювання інформаційної системи; 

побудова відповідних бд. 

3. Програмна реалізація розробленої моделі. 

Перший етап включає аналіз дій щодо системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів за допомогою алгоритму Щепіна та RSA, виділення активних 

і пасивних класів (об'єктів). Актором (активним об'єктом) тут є користувач, 

пасивними об'єктами – дані користувачів, що надаються для дворівневої системи 

аутентифікацї за допомогою алгоритмів. 

На другому етапі створюється інформаційна модель проектованої системи, 

для чого використовується уніфікована мова моделювання UML. Спочатку 

формулюються вимоги до розроблюваної системі, визначаються функції, які вона 

повинна реалізувати, і завдання, які вона повинна вирішувати. На основі цих 

даних формується діаграма варіантів використання (рис.4.1). 
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Рис. 3.3 – Діаграма варіантів використання 

У процесі роботи з системою працюватимуть два актори (активних об'єкта), 

один з яких буде займатися роботою з даними «користувач-адміністратор», а 

другий – власне індивідуальний користувач (диспетчер-упорядник). 

Передбачається наявність таких варіантів використання системи: складання 

розкладу, формування звіту і робота з даними, яка передбачає введення, 

модифікацію і перегляд даних. 

Динамічні аспекти поводження системи (власне процесу кластеризації) 

відображаються на діаграмах кооперації і послідовності. На діаграмі кооперації 

поведінка системи описується на рівні окремих об'єктів, які обмінюються між 

собою повідомленнями, щоб досягти потрібної мети або  

реалізувати певний варіант використання (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Діаграма кооперацій 

 

За допомогою діаграм послідовності можна описати повний контекст 

взаємодій як своєрідний часовий графік «життя» всієї сукупності об'єктів, які 

взаємодіють між собою для реалізації варіанту використання програмної системи, 

досягнення бізнес-мети або виконання будь-якої задачі (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Діаграмма послідовності 

3.5. Тестування системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації 

 

Проведемо тестування розробленої системи сканування відбитку пальця за 

допомогою алгоритму Щепіна. Вікно системи (3.6-3.7) має дві основні області: 

 область введення та скану; 

 область виведення результату скелетизації основних фрагментів. 
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Рисунок 3.6. – Результат сканування відбитку 

 
 

Рисунок 3.7. – Результат поганого сканування відбитку 

Як бачимо з рисунку 3.7 – при неточному скануванню, ми не маємо 

результату скелетизації.  

 

Вікна діалогу системи роботи програми при авторизації (рисунок 3.8 – 3.9). 

При отриманні програмою правильного відбитку пальця у панелі 1 (рис 

3.8.), нас автоматично переносить на другу форму авторизації, а саме, потрібен 

токен для авторизації користувача на USB (Рис. 3.9) 
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Рисунок 3.8 – Результат роботи системи 

 

 
Рисунок 3.9 – Результат роботи системи 

 

Для реалізації системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації обираємо мову програмування С#. 

Microsoft Visual Studio – це програмна середа по розробці додатків для ОС 

Windows, як консольних, так і з графічним інтерфейсом. 

У комплект входять наступні основні компоненти: 

1. Visual Basic.NET - для розробки додатків на VisualBasic; 

2. Visual C ++ - на традиційній мові C ++; 
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3. Visual C # - на мові C # (Microsoft); 

4. Комплект програмних компонентів MySQL. 

Функціональна структура середовища включає в себе: 

 редактор вихідного коду, який включає безліч додаткових функцій, як 

автодоповнення IntelliSense, рефракторінг коду і т. д.; 

 відладчик коду; 

 редактор форм, призначений для спрощеного конструювання 

графічних інтерфейсів; 

 веб-редактор; 

 дизайнер класів; 

 дизайнер схем баз даних. 

Visual Studio також дозволяє створювати і підключати сторонні додатки 

(плагіни) для розширення функціональності практично на кожному рівні, 

включаючи додавання підтримки систем контролю версій вихідного коду 

(Subversion і VisualSourceSafe), додавання нових наборів інструментів (для 

редагування і візуального проектування коду на предметно-орієнтованих мовах 

програмування або інструментів для інших аспектів процесу розробки 

програмного забезпечення). 

Комерційні версії в порядку зростання ціни: Visual Studio Professional, 

Visual Studio Premium і Visual Studio Ultimate. 

Переваги і недоліки 

Інтегроване середовище розробки (IntegratedDevelopmentEnvironment - IDE) 

Visual Studio пропонує ряд високорівневих функціональних можливостей, які 

виходять за рамки базового управління кодом. 

Нижче перераховані основні переваги IDE-середовища Visual Studio. 

Вбудований Web-сервер. Для обслуговування Web-додатки ASP.NET 

необхідний Web-сервер, який буде очікувати Web-запити і обробляти відповідні 

сторінки. Наявність в Visual Studio інтегрованого Web-сервера дозволяє запускати 

Web-сайт прямо з середовища проектування, а також підвищує безпеку, 

виключаючи ймовірність отримання доступу до тестового Web-сайту з якого-
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небудь зовнішнього комп'ютера, оскільки тестовий сервер може приймати 

з'єднання лише з локального комп'ютера. 

Підтримка безлічі мов при розробці. Visual Studio дозволяє писати код 

своєю рідною мовою чи будь-якою іншою бажаною мовою, використовуючи весь 

час один і той же інтерфейс (IDE). Більш того, Visual Studio також ще дозволяє 

створювати Web-сторінки на різних мовах, але поміщати їх всі в один і той же 

Web-додаток. Єдиним обмеженням є те, що в кожної Web-сторінці можна 

використовувати тільки якусь одну мову (очевидно, що в іншому випадку 

проблем при компіляції було б просто не уникнути). 

Менше коду для написання. Для створення більшості додатків потрібно 

пристойну кількість стандартного стереотипного коду, і Web-сторінки ASP. NET 

тому не виключення. Наприклад, додавання Web-елемента управління, 

приєднання обробників подій і коригування форматування вимагає установки в 

розмітці сторінки ряду деталей. У Visual Studio такі деталі встановлюються 

автоматично. 

Інтуїтивний стиль кодування. За замовчуванням Visual Studio форматує код 

у міру його введення, автоматично вставляючи необхідні відступи і застосовуючи 

колірне кодування для виділення елементів типу коментарів. Такі незначні 

відмінності роблять код більш зручним для читання і менш схильним до 

помилок. Застосовувані Visual Studio автоматично параметри форматування 

можна навіть налаштовувати, що дуже зручно у випадках, коли розробник вважає 

за краще інший стиль розміщення дужок (наприклад, стиль K & R, при якому 

дужка розміщується на тому самому рядку, що і оголошення, якому вона 

передує). 

Більш висока швидкість розробки. Багато з функціональних можливостей 

Visual Studio спрямовані на те, щоб допомагати розробнику робити свою роботу 

якомога швидше. Зручні функції, на зразок функції IntelliSense (яка вміє 

перехоплювати помилки і пропонувати правильні варіанти), функції пошуку і 

заміни (яка дозволяє відшукувати ключові слова як в одному файлі, так і в усьому 

проекті) і функції автоматичного додавання і видалення коментарів (яка може 
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тимчасово приховувати блоки коду), дозволяють розробнику працювати швидко і 

ефективно. 

Можливості налагодження. Пропоновані в Visual Studio інструменти 

налагодження є найкращим засобом для відстеження загадкових помилок і 

діагностування дивної поведінки. Розробник може виконувати свій код по рядку 

за раз, встановлювати інтелектуальні точки переривання, при бажанні зберігаючи 

їх для використання в майбутньому, і в будь-який час переглядати поточну 

інформацію з пам'яті. 

Visual Studio також має і безліч інших функцій: можливість управління 

проектом; вбудована функція управління вихідним кодом; можливість 

рефакторизації коду; потужна модель розширюваності. Більш того, в разі 

використання Visual Studio 2008 Team System розробник отримує розширені 

можливості для модульного тестування, спільної роботи і управління версіями 

коду (що значно більше того, що пропонується в більш простих інструментах на 

кшталт Visual SourceSafe). 

Як недолік можна відзначити неможливість відладчика (Microsoft Visual 

Studio Debugger) відстежувати в коді режиму ядра. Налагодження в Windows в 

режимі ядра в загальному випадку виконується при використанні WinDbg, KD або 

SoftICE. 

 

3.6. Економічний ефект від впровадження 

 

Кошторис витрат на розробку програмного продукту передбачає 

розрахунок таких основних статей витрат: 

- основна заробітна плата розробників; 

- додаткова заробітна плата розробників; 

- нарахування на заробітну плату розробників; амортизація персонального 

комп'ютера; 

- витрати на матеріали, що були використані в процесі розробки 

програмного продукту; 
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- витрати на силову електроенергію; 

- інші витрати. 

Основну заробітну плату можна розрахувати за формулою (3.1) : 

 

                                                     Зо =
М

Тр
∙ t,                                

 

де М - місячний посадовий оклад конкретного розробника, що в нашому 

випадку складає М1 – 13000 (грн); М2 – місячний посадовий оклад керівника 

розробки, що складає 14500 (грн);  

Тр - кількість робочих днів у місяці, Тр = 21 (день); 

t - кількість днів роботи розробника, t1 = 60 (днів), t2 = 15 (днів). 

Розробником даного програмного продукту є 2 особи. Таким чином, 

основна заробітна плата розробника і керівника дорівнюють: 

Зо1
=

13000

21
· 60 = 37142 (грн), 

Зо2
=

14500

21
· 15 = 10357 (грн), 

Зо = 37142 + 10357 = 47499 (грн). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної заробітної 

плати розробника: 

Зд1
= 37142 · 0,1 = 3714,2 (грн), 

Зд2
= 10357 · 0,1 = 1035,7 (грн), 

Зд = 3714,2 + 1035,7 = 4749,9 (грн). 

Нарахування на заробітну плату у 2019 році складають 36,36% від суми 

основної та додаткової заробітної плати розробника: 

Нзп = Зо + Зд · 0,3636 = (47499 + 4749,9) · 0,3636 = 18997,7 (грн). 

Витрати на амортизацію персонального комп'ютера розрахуємо за 

формулою (3.2): 

 

А =
Ц · На

100
·

Т

10
, 

(3.1) 

(3.2) 
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де Ц - вартість персонального комп'ютера, Ц = 13200 (грн);  

На - річна норма амортизації, На = 60%; 

Т - термін використання комп'ютера, цілі місяці, Т = 2 (місяці).  

А =
13200·60

100
·

2

10
= 1384 (грн), 

У процесі розробки були використані матеріали, кількість і вартість яких 

зведені в таблицю 3.22. 

 

Таблиця 3.22 – Матеріали, що були використані в процесі розробки 

Найменування 

матеріалу, марка, 

тип, сорт 

Ціна, грн. Витрачено 
Вартість витрачених 

матеріалів, грн. 

Папір (пачка) 127 1 127 

Диск CD-RW 14 1 14 

Папка для паперів 15 1 15 

Файли 1 10 10 

Ручка 12 1 24 

Всього 190 

Таким чином витрати на матеріали, що були використані в процесі 

розробки програмного продукту, складуть: 

Змат = 190,00 (грн). 

Витрати на силову електроенергію розраховуються за допомогою формули 

(3.3): 

 

                                    Ве = В · П · Ф · Кп,                

 

де В - вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 1,74 (грн/кВт); 

П - середня потужність, що споживається комп'ютером за годину роботи, 

П = 0,3 (кВт); 

(3.3) 
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Ф - фактична кількість годин роботи комп'ютера при створенні 

програмного продукту, Ф = 8 (год) · 50 (днів) = 400 (год); 

Кп - коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,7. 

Отже, витрати на електроенергію складають: 

Ве = 1,74 · 0,3 · 400 · 0,7 = 129,4 (грн). 

Інші витрати приймаються як 200-300% від основної заробітної плати 

розробників. Візьмемо значення в 200%, тоді: 

Ів = Зо · 2 = 47499 · 2 = 94998 (грн). 

Загальна сума витрат на розробку програмного продукту обраховується за 

формулою (3.4) : 

 

В = Зо + Зд + Нзп + А + Змат + Ве.                                                                 

 

Отже, загальна сума витрат дорівнює: 

В = 47499 + 4749,9 + 18997,7 + 1384 + 190 + 129,4 = 72950 (грн). 

 

Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції передбачає перш за 

все, визначення витрат на матеріали, які наведені в таблиці 3.1.  

Таким чином витрати на матеріали, що були використанні в процесі 

розробки програмного продукту складають:  

Змат = 190,00 (грн). 

Витрати на комплектуючі здійснені не були. 

Розрахуємо витрати на силову електроенергію за допомогою такої 

формули (3.5):  

 

 Ве = В · П · Ф · Кп,     (3.5) 

 

де В – вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 1,74 (грн/кВт); 

П – середня потужність, що споживається комп’ютером за годину роботи, 

П = 0,3 (кВт); 

(3.4) 
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Ф – фактична кількість годин роботи комп’ютера при запису програмного 

продукту на матеріальний носій, Ф = 0,3 (год); 

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,7. 

Отже, витрати на електроенергію складають: 

Ве = 1,74 · 0,3 · 0,3 · 0,7 = 0,1 (грн). 

Основну заробітну плату розробника можна розрахувати за формулою 

(3.6): 

 

 Зо =
М

Тр
∙ t,   (3.6) 

 

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, що в нашому 

випадку складає 13000 (грн);  

Тр – число робочих днів в місяці, Тр = 21 (день); 

t – число днів роботи розробника, t = 0,3 (год). 

Таким чином, основна заробітна плата розробника дорівнює: 

Зо =
13000

21
· 0,3 = 185,86 (грн). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної заробітної 

плати розробника: 

Зд = Зо · 0,1 = 185,86 · 0,1 = 18,57 (грн). 

Нарахування на заробітну плату розробника складають 36,36% від суми 

основної та додаткової заробітної плати: 

Нзп = (Зо + Зд) · 0,3676 = (185,86 + 18,57) · 0,3636 = 74,32 (грн). 

Визначимо величину загальновиробничих витрат. Вони приймаються як 

200-300% від основної заробітної плати розробників. Візьмемо значення в 

200%, тоді: 

Зв = Зо · 2 = 185,86 · 2 = 371,72 (грн). 

Вартість інтелектуальної власності становить Ів = 13500 (грн). 

Визначимо суму всіх попередніх витрат, що дасть виробничу собівартість 

на розробку програмного продукту – 𝑆в: 
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𝑆в = 185,86 + 18,57 + 74,32 + 190 + 0,1 + 371,72 + 13500 = 14340,57 

(грн). 

Таблиця 3.22 – Вихідні дані для розрахунку ціни реалізації ПЗ 

Порядковий 

номер 

вибірки 

Ринкова ціна 

Ц, грн. 

Обсяг попиту 

N, шт. 
N·Ц, шт·грн. Ц2, грн.2 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

100 

75 

50 

25 

0 

1500000 

1500000 

1250000 

750000 

0 

225000000 

400000000 

625000000 

900000000 

1225000000 

А Б Г Д Ж 

 

За формулою найменших квадратів розрахуємо коефіцієнти «а» і «б». 

Проведемо розрахунок обсягу попиту, за для цього знайдемо всі 

коефіцієнти 

 

 Г = а · А + б · Б, (3.7) 

 

Кількість вибірки А = 5; 

Ринкова ціна знаходиться за формулою: 

Б = (15 + 20 + 25 + 30 + 35) · 1000 = 125000 (грн). 

Обсяг попиту: 

Г = 100 + 75 + 50 + 25 + 0 = 250 (шт). 

Помножимо обсяг попиту на ринкову ціну: 

Д = (150 + 150 + 125 + 75) · 10000 = 5000000 (шт·грн). 

Ринкова ціна у квадраті : 

Ж = (225 + 400 + 625 + 900 + 1225) · 1000000 = 3375000000 (грн2). 

Підставимо всі ці значення в систему рівнянь (3.7): 
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    250 = а · 5 + б · 125000 (шт). (3.8) 

5000000 = а · 125000 + б · 3375000000 (шт·грн). 

З першого рівняння визначимо показник «а»: 

а =
250−125000·б

5
= 50 − 25000 · б (шт). 

Далі розрахуємо показники «б» і «а»: 

5000000 =  125000 · (50 − 25000 · б) + 3375000000 · б, 

5000000 = 6250000 − 3125000000 · б + 3375000000 · б, 

5000000 = 6250000 + 250000000 · б, 

б = −0,005 (шт·грн), 

а =  50 − 25000 · (−0,005) = 250 (шт). 

Розраховуємо оптимальну ціну реалізації Цр програмного продукту за 

формулою (3.9): 

 

Цр =
б·𝑉−а

2·б
, 

Отже отримаємо такий результат: 

Цр =
(−0,005)·3689,21−250

2·(−0,005)
= 26844 (грн). 

Тобто створений програмний продукт доцільно реалізувати на ринку за 

26844 (грн). 

 

Розрахуємо чистий прибуток П, який можна отримати протягом року від 

реалізації програмного продукту. Для цього скористаємось формулою (3.10): 

 

П = {[Цр −
(Цр−Мр)·𝑓

100
− 𝑆в −

𝑞·𝑆в

100
] · [1 −

ℎ

100
]}                       

 

де Цр – ціна реалізації програмного продукту, грн; 

Мр – вартість матеріальних та інших ресурсів, які були придбані 

виробником для виготовлення одиниці нового виробу; рекомендується 

(3.9) 

(3.10) 
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приймати  

Мр = (0,4 … 0,6) · Цр, грн; 

𝑓 – зустрічна ставка податку на додану вартість, 𝑓 = 16,67%;  

𝑆в – виробнича собівартість програмного продукту, грн; 

𝑞 – норматив, який визначає величину адміністративних витрат, витрат на 

збут та інші операційні витрати, %. Рекомендується приймати 𝑞 = 5 … 10%; 

ℎ – ставка податку на прибуток, ℎ = 25%; 

П = 13261 (грн). 

 

Розрахувати термін окупності витрат То можна за формулою (3.11): 

 

То =
В

П
, 

 

При То < 1 ÷  3 (роки) розробка вважається економічно ефективною. 

В нашому випадку В =  18181,28 (грн), чистий прибуток П =

13261 (грн/рік).  Отже, термін окупності становитиме:  

То =
18181,28

13261
 ≈  1,4 (років). 

Таким чином, термін окупності розробки даного програмного забезпечення 

дорівнює 1,4 роки, тому розробка вважається економічно ефективною. 

 

Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу розраховуються за 

формулою (3.12): 

 

Зобс = 12 · М · 𝛽,  

 

де 12 - число місяців; 

М - місячний посадовий оклад інженерно-технічного працівника, в нашому 

випадку М = 18000 (грн); 

(3.11) 

(3.12) 
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 β - доля часу, який витрачає працівник на обслуговування розробки в 

загальному часі своєї роботи,  β = 0,05. 

Отже, витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу 

складатимуть: 

Зобс = 12 · 18000 · 0,05 = 10800 (грн/рік). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної заробітної 

плати обслуговуючого персоналу: 

Здобс
= Зобс · 0,1 = 10800 · 0,1 = 1080 (грн). 

Нарахування на заробітну плату складають 36,36 % від суми основної та 

додаткової заробітної плати обслуговуючого персоналу: 

Нзп = (10800 +  1080) ·  0,3636 =  7555,71 (грн). 

Витрати на силову електроенергію (при живленні із електромережі) 

розраховуються за формулою (3.13)  

Ве = В · П · Ф · Кп · β,  

 

де В - вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 1,74 (грн/кВт); 

П - установлена потужність комп'ютера, П = 0,25 (кВт); 

Ф - фактична кількість годин роботи комп'ютера з принтером за рік,  

Ф = 8 (год) · 21(день) · 12(місяців) = 2016(год); 

Кп - коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,7; 

β - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт із 

застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї роботи,  

β  =0,05. 

Отже, витрати на силову електроенергію складають: 

Ве = 1,74 · 0,25 · 2016 · 0,7 · 0,05 = 6,17 (грн/рік). 

Амортизаційні відрахування розраховуються за спрощеною формулою 

(3.14): 

 

А =  
(Ц·На·В)

100
, 

(3.13) 

(3.14) 
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де Ц - балансова вартість персонального комп'ютера, Ц = 13200 (грн);  

На - річна норма амортизації, На = 60%; 

В - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт із 

застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї роботи,  

В = 0,05. 

Тоді маємо: 

А =  
(13200·0,6·0,05)

100
= 1,96 (грн/рік) 

Витрати на ремонт комп'ютерної техніки розрахуємо за формулою (3.15):  

 

Р = |(0,04 ÷ 0,1) · Ц + Зп| · 𝛽, 

 

де Ц - балансова вартість персонального комп'ютера, Ц = 13200 (грн);  

Зп - заробітна плата окремо найнятих робітників, що зайняті проведенням 

ремонтних робіт, Зп = 1436,71 (грн.); 

𝛽 - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт з 

застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї роботи, 

𝛽 = 0,05. 

Р = (0,04 · 13200 +  1436,71) · 0,05 = 128,23 (грн/рік). 

Інші витрати приймаються як 5%+10% від загальної суми всіх попередніх 

витрат і розраховуються за формулою (3.16). У нашому випадку інші витрати 

становлять 5%: 

 

Ів = (Зобс + Здобс
+ Нзп + Ве + А + Р) · 0,05, 

 

де Зобс - витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу; 

Здобс
 - додаткова заробітна плата; 

Нзп - нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу;  

Ве - витрати на силову електроенергію;  

(3.15) 

(3.16) 
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А - амортизаційні відрахування;  

Р - витрати на ремонт комп'ютерної техніки.  

Отже, інші витрати дорівнюють:  

Ів = (10800 + 1080 + 1436,71 + 6,17 + 0,96 + 128,23) · 0,05 = 1083 

(грн/рік). 

Сума витрат за усіма попередніми статтями дає величину експлуатаційних 

витрат при використанні даного програмного продукту: 

 

Е2 = Зобс + Здобс
+ Нзп + Ве + А + Р + Ів, 

 

E2 = 10800 + 1080 + 1436,71 + 6,17 + 0,96 + 128,23 + 1083 = 14535,07 

(грн/рік) 

 

Розрахувати річний економічний ефект від впровадження нового 

програмного продукту можна за формулою (3.18): 

 

∆E = (
E1

Q1
−

E2

Q2
) · Q2, 

 

де E1 - експлуатаційні витрати при використанні існуючого програмного 

продукту, E1 = 25000 (грн/рік); 

E2 - експлуатаційні витрати при використанні нового програмного 

продукту, E2 = 14535,07 (грн/рік); 

Тоді: 

∆E = (25000 − 14535,07) = 10464,93 (грн/рік). 

 

Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 

виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для споживача 

(3.17) 

(3.18) 



86 
 

від впровадження нашого програмного продукту складає 10464,93 (грн). Новий 

програмний продукт є економічно ефективним, оскільки він окупить себе за 1 

рік і 4 місяці. 

Таким чином, отримані вище результати доводять корисність та 

необхідність нової розробки. 

 

Висновки до розділу 

 

У межах третього розділу здійснено розробку системи інтелектуального 

аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму кластеризації. Проведено 

тестування розробленої системи, під час тестування збоїв та недоліків у роботі 

системи не виявлено. 

Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 

виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для споживача 

від впровадження нашого програмного продукту складає 10464,93 (грн). Новий 

програмний продукт є економічно ефективним, оскільки він окупить себе за 1 

рік і 4 місяці. Таким чином, отримані вище результати доводять корисність та 

необхідність нової розробки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У рамках даної дипломної роботи здійснено дослідження та розробку 

системи для оптимізації двухфакторної авторизації за допомогою біометрії. 

За весь час дипломної роботи було протестовано 5 алгоритмів скелетизації, 

3 филітра оптимізації зображення, розроблено базу данних з можливістю 

наступного допрацювання до коммерс проекту. Що було зроблено за весь час над 

роботою: 

 розкрили сутність та основи біометрії; 

 здійснили огляд біометричних засобів аутентифікації ; 

 визначили проблематику та здійснити постановку завдання 

дослідження; 

 виконали цільовий аналіз системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 запропонували математичний аспект дослідження; 

 окреслили алгоритм реалізації системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів; 

 розробили систему інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 виконали тестування системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму дактилоскопії; 

 визначили економічний ефект від впровадження. 

          Після отримання та аналізу результатів можливе коригування обраної 

метрики і методу кластеризації до отримання оптимального результату. Серед 

алгоритмів скелетизації виділяються два основних типи: висхідні і низхідні 

алгоритми. Низхідні алгоритми працюють за принципом «зверху-вниз»: на 

початку всі об'єкти поміщаються в один кластер, який потім розбивається на все 

більш дрібні кластери.  
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          Програма реалізує алгоритм агломеративної скелетизації, алгоритм Щепіна 

з оптимізацією продуктивності (редуктивний алгоритм) і п'ятьма різними 

функціями знаходження відстані між висотами. Для реалізації системи 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

скелетизації обираємо мову програмування С#. Проведено тестування 

розробленої системи, під час тестування збоїв та недоліків у роботі системи не 

виявлено. Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 

93 виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для споживача 

від впровадження нашого програмного продукту складає 10464,93 (грн). Новий 

програмний продукт є економічно ефективним, оскільки він окупить себе за 1 рік 

і 4 місяці. Таким чином, отримані вище результати доводять корисність та 

необхідність нової розробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


