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ВСТУП 

 

 

Останнім часом в Україні відбуваються якісні зміни у процесах 

управління на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним впровадженням новітніх 

інформаційних технологій. Швидке вдосконалення інформатизації, 

проникнення її в усі сфери життєво важливих інтересів зумовило необхідність 

підвищення рівня інформаційної безпеки. 

Перехід від індустріального суспільства до інформаційного сприяв тому, 

що інформація  набула ваги головного ресурсу. Виробництво й обіг інформації 

стає однією з основних ланок розвитку економіки. Мало того, інформація, 

котра використовується у процесі діяльності підприємств і банків, є в 

основному їх інтелектуальною власність. 

Тому необхідність здійснення регулярного аналізу загроз та постійного 

моніторингу безпеки інформаційних систем потребує постійного 

удосконалення та огляд нових засобів захисту, які можна використовувати 

для підвищення безпеки. 

На підставі цього можна зробити висновок що тема дипломної роботи: 

Шляхи підвищення якості захисту інформації з обмеженим доступом в 

приміщеннях від витоку інформації акустичним каналом є актуальною 

Метою роботи є підвищення якості захисту інформації від витоку по 

акустичним каналам. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі основні завдання: 

- проаналізувати загрози акустичній інформації у приміщенні; 

- проаналізувати існуючі методи та засоби захисту акустичної інформації; 

- визначити шляхи підвищення якості захисту акустичної інформації у 

приміщеннях.  

Об’єкт дослідження. Захист акустичної інформації у приміщеннях. 

Предмет дослідження. Методи та засоби захисту інформації від  витоку 

акустичним каналом.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГРОЗИ АКУСТИЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ 

 

 

1.1. Типи акустичних каналів витоку інформації 

 

У акустичних технічних каналах витоку інформації середовищем 

поширення акустичних сигналів може бути повітря, вода і інші гідромеханічні 

середовища. Як датчики засобів розвідки використовуються високочутливі 

мікрофони, які будуть перетворювати акустичний сигнал в електричний.  

"Отримання акустичної інформації шляхом застосування мікрофонів 

здійснюється [5]: 

- використанням  диктофонів а також інших невеликих пристроїв 

звукозапису. Вони таємно встановлюються у потрібному приміщенні для 

зняття конфіденційної інформації; 

- в навколишніх будівлях та транспортних засобах що знаходяться за 

межами контрольованої зони доцільне використання спрямованих мікрофонів; 

- із за недостатньої звукоізоляції огороджувальних конструкцій 

приміщень та їх інженерно-технічних систем можливо безпосереднє отримання 

інформації сторонніми особами без застосування технічних засобів. Це можуть 

бути відвідувачі, також персоналом при їх знаходженні у коридорах і 

прилеглих приміщеннях. 

Можливість доступу у контрольоване приміщення сторонніх осіб є 

вирішальним при виборі тих чи інших засобів отримання акустичної інформації 

у спеціалізованому приміщенні.  

Так необхідність повторного проникнення у спеціалізоване приміщення є 

недоліком при застосуванні диктофона для прослуховування розмов у 

приміщенні.  

Наприклад електронні пристрої перехоплення інформації типу закладні 

пристрої  такого недоліку позбавлені. Щодо закладок то це спеціалізоване 
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обладнання для дистанційного отримання інформації. Вони скритно 

закладаються у потрібні приміщення. Також можливе їх застосування у 

огороджувальних конструкціях, різноманітному обладнанні, предметах 

інтер'єру. Крім того часті випадки закладки їх у технічні засоби і системи 

обробки інформації, у розетки з яких вони отримують живлення. Для передачі 

отриманої такими закладками інформації до кінцевих отримувачів можуть 

застосовуватися наступні комунікації: радіоканал, оптичний канал. Також 

спеціально прокладені лінії, силові електромережі змінного струму, телефонні 

лінії і т.ін. 

Якщо є постійний неконтрольований доступ до потрібного приміщення 

(наприклад, для перевірки системи освітлення на об’єкті, кондиціонування або 

прибирання приміщення), то можливе застосування для отримання мовної 

інформації портативних пристроїв звукозапису (в основному цифрові 

диктофони). Вони приховано встановлюються в потайних місцях приміщень 

безпосередньо перед проведенням закритого заходу. Після закінчення заходу 

диктофони з об’єкта інформаційної діяльності вилучається. 

Такі пристрої також можна комуфлювати під речі повсякденного побуту, 

наприклад, книги, письмові прилади і т.ін. У сучасному світі закордонними та 

вітчизняними фірмами випускається величезна кількість різних цифрових 

диктофонів. Їх дуже легко заховати будь де, у любому приміщенні. Такі 

диктофони камуфлюють ся під різні побутові прилади. Але необхідно знов 

проникати у приміщення, щоб їх вилучити. Електронні пристрої отримання 

інформації не мають такого  недоліку. 

"Технічні акустичні канали витоку інформації ще класифікують за 

фізичним принципом виникнення [6]: 

1. Ті що виникають за рахунок поширення акустичних коливань у 

вільному повітряному просторі. Це - переговори на відкритому просторі, якщо 

відкриті двері, вікна та  вентиляційні канали - повітряні; 

2. Шляхом впливу звукових коливань на всі елементи і конструкції 

будівлі при цьому викликаючи вібраційні коливання (стіна, стеля, підлога, 
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вікна, двері, короба вентиляційних систем тощо). Сюди ж відносяться різні 

інженерні комунікації (труба водопостачання, опалення). Це вібраційні канали. 

3. Оптико-електронні - за рахунок приймання та демодуляції відбитих від 

вібруючих під дією акустичних сигналів поверхонь приміщень (шибки, 

дзеркала,вікна) випромінювання (лазерні канали); 

4. Під час впливу звукових коливань на допоміжні тех. засоби. За рахунок 

зміни параметрів (ємність, індуктивність) під дією акустичного поля, яке 

створюється джерелами мовних сигналів та виникнення електрорушійної сили. 

Крім того виникає модуляція струмів які протікають по цим елементам. Також 

за рахунок «мікрофонних ефектів». Це акусто-електричні канали. 

5. Під час впливу звукових коливань на основні технічні засоби і ДТЗС.  

Можливо за рахунок паразитної модуляції інформаційними сигналами 

випромінювань гетеродинів радіоприймальних і телевізійних пристроїв, які 

будуть перебувати у приміщеннях, де ведуться конфіденційні переговори та 

наради, за рахунок утворення вторинних радіохвиль. «При високочастотному 

опроміненні» приміщення, де встановлені закладні пристрої, у яких є елементи, 

параметри яких можуть змінюватись під дією мовного сигналу). Це 

параметричні. [6]." 

 

1.2. Аналіз загроз акустичній інформації  

 

"Потенційно втрата інформації залежить від багатьох факторів. Основні з 

них це наступні [6]: 

- створення зловмисниками можливих каналів витоку інформації; 

- умови забезпечення розвідувального контакту в рамках того або іншого 

каналу витоку інформації." 

Канал витоку конфіденційної інформації який є фізичним шляхом від 

джерела закритих відомостей до конкурента. Таким чином реалізується 

несанкціонований доступ до обмежених відомостей. 
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Однак для цього необхідні відповідні енергетичні, просторові і часові 

умови. Ну і також для його створення незамінні відповідні технічні засоби 

отримання та фіксації інформації. 

"Основні загрози безпеці інформації під час проведення нарад, 

обговорень наступні [7]: 

- підслуховування і несанкціонований запис акустичної інформації за 

допомогою різних закладних пристроїв. Також систем лазерного 

прослуховування, диктофонів; 

- отримання інформації з непідконтрольній місцевості шляхом 

радіомікрофонів особами, що виконують спеціальне завдання." 

Такі загрози безпеці інформації, як модифікація і знищення в даному 

випадку не актуальні. 

Небезпечні сигнали у вигляді радіохвиль або електричних сигналів 

можуть створюватись звукопідсилювальною, звукозаписувальною апаратурою. 

Засобами охоронної сигналізації, різними побутовими приладами розміщеними 

у виділеній кімнаті [8]. 

Наявність фахівців з інших організацій підвищує вірогідність виникнення 

додаткових каналів витоку інформації. Це означає, що зловмисник може 

одержати інформацію про те що відбувається на обговоренні шляхом 

вербування кого-небудь з присутніх на нараді. 

Шляхами розповсюдження акустичної хвилі у даному випадку є: 

повітряне середовище кімнати, несучі стіни, тонкі стіни між кімнатою для 

проведення наради і кабінетами директора, двері, вентиляційний канал. 

Структурний звук може розповсюджуватися також через стіни, 

перегородки, віконні рами, дверні коробки, по трубопроводам і коробам 

вентиляції. 

Ппідслуховування та підслуховування за допомогою технічних засобів 

представляє безпосередню загрозу безпеці інформації. 
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Безпосереднє підслуховування зловмисником здійснюється через хвилі, 

що розповсюджуються по приміщенню, а також через вікна, двері, вентиляцію. 

У даному випадку працює слухова система зловмисника.  

Окремо стоїть варіант, коли зловмисник є учасником обговорення. У 

даній ситуації дуже складно знайти вирішення проблеми. Прицьому 

зловмисник не використовує ніяку апаратуру і тому його не можливо 

звинуватити у злочині. Отже, при складанні списку учасників наради 

співробітники, які його безпосередньо складають повинні ретельно перевіряти 

кожного учасника та його особисті якості. 

При безпосередньому підслуховуванні зловмисником може також вестися 

реєстрація підслуханої інформації. Такий варіант може бути здійснений 

шляхом простого запису на паперовий носій при розташуванні зловмисника в 

сусідній кімнаті. 

Здійснення підслуховування безпосередньо через вхідні двері є 

складнішим завданням, оскільки в робочий час в коридорі можуть знаходитися 

співробітники і охорона, і подібна поведінка, обов’язково приверне їх увагу. 

Навіть у тому випадку, якщо зловмисником є співробітником підприємства-

установи. 

Актуальний метод прослуховування через вікна і двері. Прослуховування 

через двері є досить складною проблемою для зловмисника. Це пояснюється 

тим, що під час проведення нарад двері не залишаються відкритими. Але 

подібну загрозу не слід виключати повністю, оскільки можливі наступні 

непередбачені обставини: 

- двері не щільно прикриті, є щілини; 

- під час наради учасники можуть виходити і входити у разі виникнення 

необхідності, отже, двері будуть короткочасно відкриватися і закриватися. 

Метод отримання акустичної інформації при відкритих вікнах 

реалізується використанням допомогою спрямованих мікрофонів. 

Промисловість наразі випускає декілька модифікацій направлених мікрофонів. 
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Такі прилади сприймають і підсилюють звуки, що йдуть тільки з одного 

вузького напряму і послабляють всю решту звуків. 

Таким чином, найбільш вірогідні канали витоку інформації з 

спеціального приміщення це наступні: 

- ненавмисне підслуховування переговорів через вікно, двері, стіни, 

підлогу і стелю; 

- прослуховування переговорів за допомогою спрямованих мікрофонів; 

- запис переговорів за допомогою лазерної апаратури; 

- запис переговорів за допомогою закладних пристроїв (закладок); 

- витік акустичної інформації через опалювальну систему; 

- огтримання інформативних наведень з телефонної лінії; 

- витік мовної інформації за рахунок наведень на елементи, що володіють 

мікрофонним ефектом (охоронні сповіщувачі); 

- персонал (при проведенні наради в контрольоване приміщення можливе 

таємне занесення звукозаписувальної апаратури); 

- через вентиляційний отвір у суміжні приміщення [4]. 

"Акустичні канали створюються: 

- методом поширення механічних коливань у вільному повітряному 

просторі; 

- шляхом впливу звукових коливань на елементи і конструкції будівель, 

викликаючи їх вібрацію (стіни, стеля, вікна, двері, труби водопостачання, 

мережі кондиціонування, і ін.) [5]." 

"Електромагнітні канали за своєю фізичною природою та 

експлуатаційними особливостями технічних засобів, які забезпечують 

виробничу діяльність, є найбільш небезпечними та досить поширеними 

каналами отримання інформації [5]. " 

Такі канали створюються через наявність у технічних засобах, джерел 

небезпечних сигналів які несуть конфіденційну інформацію і які 

використовуються у виробництві.  
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Передусім, до таких джерел відносять перероблювачі, якими є прилади, 

що трансформують зміни однієї фізичної величини в зміни іншої. У термінах 

електроніки перероблювач визначається як прилад, що перетворює 

неелектричну величину в електронний сигнал, або навпаки. Певні знання 

механізму роботи перероблювачів дають змогу визначати можливі 

неконтрольовані прояви фізичних полів, які і створюють електромагнітні 

канали витоку (передання) інформації. Водночас, враховуючи ідентичність 

технічних і конструктивних рішень, електронних схем технічних засобів 

обробки інформації та забезпечення виробничої діяльності підприємств і 

банків, усім їм потенційно властиві ті чи інші канали витоку інформації. Тому у 

будь-якому випадку використання технічних засобів обробки та передачі 

інформації створює небезпеку її безконтрольного витоку. 

"Матеріально-речові канали отримання інформації створюються через 

аналіз наслідків виробничої діяльності (зіпсовані документи або їх фрагменти, 

чернетки різного роду поміток, записів, листів і т. д.). Викрадення, 

несанкціоноване ознайомлення, копіювання,  відеозапис документів, зразків 

технічних або програмних засобів [12]." 

Також поряд з неправомірним отриманням інформації існують інші 

загрози, які не передбачають отримання інформації, але, у свою чергу є не 

менш небезпечними. Серед основних їх видів є такі, як порушення цілісності 

(зміна змісту) інформації. У цьому разі, використання інформації стає 

неможливим самими власниками, хоч вона і  не потрапляє до конкурентів чи 

злочинців. Тому необхідно визначити, що існують фактори які створюють 

умови втрати інформації. Ці фактори перераховані у наступній таблиці 

(табл.1.1) [12]: 
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Таблиця 1.1 

 

Фактори, що сприяють витоку інформації 

Фактори 
Витік інформації,  

% 

Балакучість співробітників підприємства, фірм, банків,державних 

установ. 
30 

Прагнення працівників підприємств, фірм, банків, державних установ 

заробляти гроші будь-яким способом і будь-якою ціною 
26 

Відсутність на підприємстві, фірмі, в банку, державній установі 

системи заходів, спрямованих на захист інформації від витоку 
14 

Звичка співробітників підприємств, фірм, банків, державних установ 

ділитись один з одним почутими новинами, чутками, інформацією 
12 

Безконтрольне використання інформаційних систем 10 

Наявність передумов для виникнення серед співробітників конфліктних 

ситуацій 
8 

 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що отримання 

інформації спецслужбами, конкурентами та зловмисниками здебільшого 

здійснюється через технічні засоби, які використовуються на фірмах, 

підприємствах, у банках, та через їхніх співробітників. Тобто в основу 

інформаційної безпеки має бути покладено важливі заходи захисту інформації в 

засобах і мережах її передання та обробки. А також необхідне створення 

відповідної нормативної бази, яка б регулювала порядок доступу, зберігання та 

використання інформації фірми, банку, підприємства. 

При обробці інформації в автоматизованих системах на об'єктах 

інформаційної діяльності можливий її витік по так званим технічним каналам 

витоку. 

Фізичні процеси, що супроводжують функціонування пристроїв обробки 

інформації на ОІД, створюють у навколишньому просторі побічні 

електромагнітні, акустичні та інші випромінювання, які в будь-якому випадку 

пов'язані з обробкою інформації. 

Такі випромінювання можуть виявлятися на досить значних відстанях (до 

сотень метрів). Це означає, що вони можуть використовуватися 

зловмисниками, які хочуть отримати доступ до таємниць. З цього слідує 
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висновок про вживання усіх можливих заходів відносно захисту інформації, яка 

циркулює в технічних засобах. Ці заходи мають бути спрямовані на зниження 

рівнів таких випромінювань. 

Побічні електромагнітні випромінювання технічного засобу виникають 

внаслідок непередбачуваного схемою або конструкцією даного технічного 

засобу передачі інформації по паразитних зв'язках напруги, струму, або 

магнітного поля. 

"Під паразитним зв'язком - розуміють зв'язок по електричних або 

магнітних ланцюгах, що з'являється незалежно від бажання конструктора. 

Залежно від фізичної природи елементів паразитних електричних ланцюгів, 

розрізняють паразитний зв'язок через загальний повний опір, ємкісний або 

індуктивний [13]." 

"Під технічним каналом витоку інформації розуміється сукупність 

фізичних полів несучих конфіденційну інформацію, конструктивних елементів 

взаємодіючих з ними, і технічних засобів зловмисника для реєстрації поля і 

зняття інформації [5]." Перехоплення інформації шляхом використання 

технічних засобів може здійснюватися тільки за межами контрольованої зони. 

Контрольована зона це межа території об'єкта на якій унеможливлене 

неконтрольоване перебування осіб, що не мають постійних або разових 

перепусток на територію. 

Джерелами випромінювань в технічних каналах є різноманітні технічні 

засоби, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом. 

Це такі наступні засоби:   

- мережі електроживлення, заземлення; 

- мережі телефонного зв'язку; 

- системи телеграфного та факсимільного зв'язку; 

- засоби звуко- та відеозапису; 

- системи звукопідсилення мови; 

- електронно-обчислювальна техніка; 

- електронні засоби оргтехніки. 
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Також джерелом створення каналу витоку інформації може бути і 

голосовий тракт людини, що викликає появу небезпечних акустичних 

випромінювань у приміщенні або поза ним. Якщо при цьому для отримання 

інформації використовується відповідна техніка, то утворюється технічний 

канал витоку інформації який має назву акустичний. 

У акустичних каналах витоку інформації середовищем поширення 

акустичних сигналів є повітря. 

Звукові хвилі створюють змінний тиск на предмети, розташовані на їх 

шляху, викликаючи механічні коливання в твердому тілі із звуковою частотою. 

Відомо, що в окремих конструкціях ці коливання можуть передаватися на 

значні відстані, майже не затухаючи, і знову випромінюватися в повітря, як 

чутний повітряний звук. Особливо добре випромінюють звук легкі будівельні 

конструкції з великою площею поверхні. Такий переданий звук носить назву 

«структурний звук». 

"Перерахую найбільш поширені засоби несанкціонованого отримання 

інформації з якими фахівцям із захисту інформації часто доводиться стикатися 

на практиці [5], [6]: 

1. Радіозакладка - мікрорадіопередавач, радіус дії якого не перевищує 

сотень метрів.  

2. Гостронаправлений мікрофони. Це прилад з гострою діаграмою 

спрямованості. Таким приладом можна прослухати розмову на відстані до 2 км 

,але у межах прямої видимості.  

3. Апаратура отримання телефонних розмов. Дозволяє несанкціоновано 

отримати інформацію по телефонній мережі. Застосовуються наступні технічні 

методи: 

- установка реєструючої апаратури на станції користуючись недбалістю 

персоналу; 

- безпосереднє підключення апаратури до телефонної лінії (у 

розподільній коробці); 
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- вмонтовування схеми несанкціонованого підключення в телефонний 

апарат (для цього необхідний доступ в приміщення, в якому встановлений цей 

апарат). 

"Телефони у яких використовується електромагнітний дзвінок можна 

прослуховувати через ланцюг дзвінка. Така можливість існує і коли трубка 

знята, і коли покладена на апарат. Досягається за рахунок мікрофонного 

ефекту. 

Також прослуховування телефонних розмов і аудіо контроль приміщень 

можливий за рахунок закладки. Така закладка отримує електричну енергію від 

самої лінії. Цей випадок дуже зручний оскільки не вимагає заміни елементу 

харчування. Порушник встановивши його один раз може користуватися дуже 

довго. Така система працює тільки при знятій трубці. Існує технологічне 

рішення при якому схема несанкціонованого підключення вбудована в телефон. 

Зловмисник набирає номер цього телефону, пускає у лінію звуковий код і після 

цього вбудований прилад імітує відповідь на дзвінок і підключає телефон до 

лінії. 

4. У приміщеннях при не завішаному віконному склі розмову можна 

прослухати направивши на скло лазерний промінь. Цей метод використовує 

стетоскоп. Акустичні коливання у приміщенні заставляють вібрувати скло. 

Вібруюче скло модулює лазерний промінь, який падає на скло. У подальшому 

відбитий промодульований промінь відбивається від скла та попадає на 

приймальний пристрій де обробляється. 

5. Пристроями що реєструють коливання різних складових конструкції 

будівлі (батареї центрального опалення, вентиляція, і ін.) можна також 

отримувати інформацію з об’єктів де не проводились спеціальні заходи щодо 

захисту інформації.  

6. Несанкціоноване втручання зловмисників до автоматизованих 

системам, комп’ютерних систем, мережевого обладнання становить дуже 

серйозну загрозу захищає мій інформації [6]." 
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Для отримання інформації з комп’ютерних систем застосовуються 

пристрої, що реєструють випромінювання комп'ютера. Також аналізуються 

випромінення комп’ютерної периферії, комп'ютерних ліній передачі 

інформації. Необхідно відмітити явище коли під час роботи автоматизованих 

систем на живильну електричну мережу наводяться побічні сигнали. Такі 

сигнали після відповідної обробки відображають повністю або частково 

інформацію про роботу пам'яті і периферії компьютеру. Для дистанційного 

отримання інформації за рахунок побічного випромінювання комп'ютера і його 

периферії застосовують обладнання, яке дозволяє виконувати подальшу 

цифрову обробку перехопленого сигналу. Дуже поширений спосіб 

несанкціонованого отримання інформації з автоматизованих систем є 

несанкціонований доступ до автоматизованої системи через локальну або 

глобальну мережі. 

Прослуховування представляє найпоширеніших спосіб отримання 

інформації. Його застосовують агенти, спостерігачі, спеціальні пости 

прослуховування.  

"Існує методика оцінювання можливостей акустичної розвідки по 

перехопленню мовної інформації Дана методика дозволяє оцінити можливості 

перехоплення мовної інформації з різних робочих місць робочої діяльності 

людини (робочі, службові приміщення, кабінети) стаціонарною і портативною 

(з можливістю транспортування) апаратурою акустичної мовної розвідки з 

використанням різних типів мікрофонів [7]." 

"Встановлена практична шкала оцінок якості отриманого акустичного 

повідомлення: 

- отримане повідомлення містить кількість слів, які правильно 

розуміються, і ця кількість достатня для складання повної довідки про зміст 

отриманої розмови; 

- отримане повідомлення містить кількість слів достатню тільки для 

складання приблизної стислої довідки-анотації. Довідка відображає предмет, 

мету і загальний сенс перехопленої розмови; 
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- перехоплене повідомлення містить слова які окремо правильно 

розуміються. При цьому можливо тільки встановити предмет розмови; 

- під час прослуховування фонограми отриманого повідомлення можна 

встановити факт наявності розмови. При цьому не можна встановити про що 

розмова [8]." 

"У відповідності з нормативними документами розуміння переданої по 

засобах зв'язку мови спостерігається при складовій розбірливості 28-43%. При 

складовій розбірливості менше 28% має місце нерозбірливість зв'язного тексту 

впродовж тривалих інтервалів часу. Виходячи з взаємозв'язку словесної та 

складової розбірливості аналітично розраховано межу зриву зв’язку. Конкретно 

зрив зв'язку спостерігатиметься при словесній розбірливості менше 69% [8]." 

"Практика вносить свої корективи у наведені цифри. Так, докладно про 

зміст отриманої розмови неможливо узнати при словесній розбірливості менше 

60-70%,. Короткі довідки-анотації неможливо скласти при словісній 

розбірливості менше 40-50%. А при словісній розбірливості менше 20-30% 

дуже складно встановити предмет розмови, яка ведеться. При розбірливості 

менше 10% не можна зрозуміти про що розмова. 

Таким чином у техниці захисту інформації за критерій захисту акустичної 

інформації як правило використовують словісну розбірливість мови W [9]." 

Оцінка якості протидії акустичній розвідці слід проводиться при 

нормованому акустичному сигналі з інтегральним рівнем звукового тиску Lн, 

що дорівнює 70 дБ. 

Таким чином у межах контрольованої зони, для приміщення що 

захищається, з метою виключення можливості ненавмисного прослуховування 

мови не застосовуючи технічних засобів сторонніми особами необхідно вжити 

відповідні заходи. Такі заходи повинні забезпечити за межами 

огороджувальних конструкцій приміщень величину потрібної словесної 

розбірливості. 

Як висновок для прослуховування широко використовуються різні 

прилади: радіомікрофони, магнітофони, диктофони, стетоскопи і різні системи. 
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Дуже поширена та популярна система прослуховування являє собою мікрофон, 

радіопередавач, джерело живлення. Такі системи мають наступний алгоритм 

роботи. Вони отримують інформацію у радіусі приблизно 35 м та передають її 

на деяку відстань у декілька кілометрів. Для маскування такої системи 

потужність передавача використовується невеликою. Ця мета досягається 

правильним вибором робочої частоти. Дуже велике поширення отримали 

підслуховуючі пристрої, що працюють в діапазоні декільках гігагерць Це 

забезпечує велику ступінь проникненості у бетонних будівлях. 

 

1.3. Захист акустичної інформації у приміщенні 

 

Захист мовної інформації є важливим завданням в загальному комплексі 

заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки об'єкта чи установи. 

"Використання тих чи інших методів і засобів визначається характеристиками 

об'єкта захисту і апаратури розвідки, умовами її ведення, а також вимог, що 

пред'являються до ефективності захисту акустичної інформації, як показник 

оцінки якої використовується словесна розбірливість мови на виході каналу 

витоку інформації [10]." 

Показники ефективності захисту акустичної інформації залежать від 

цілей які переслідуються при організації системи захисту: 

- приховати смисловий зміст ведення розмови; 

- приховати тематику ведення розмови і т.д. 

Для захисту акустичної (мовної) інформації використовуються пасивні та 

активні методи і засоби. 

"Пасивні методи захисту. Визначено, що для зниження розбірливості 

мови необхідно прагнути до зменшення відношення «рівень мовного сигналу / 

рівень шуму» (сигнал/шум) в місцях можливого розміщення датчиків 

апаратури акустичної розвідки [10]." 

Зменшення відносин сигнал / шум можливо наступними способами: 

- пасивні методи захисту (зменшення (ослаблення) рівня мовного 
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сигналу); 

- активні методи захисту (збільшення рівня шуму (створення акустичних 

і вібраційних перешкод)). 

Ослаблення акустичних (мовних) сигналів здійснюється шляхом 

звукоізоляції приміщень. Воно спрямоване на локалізацію джерел акустичних 

сигналів усередині приміщень. 

Звукоізоляція оцінюється величиною ослаблення акустичного сигналу і 

забезпечується за допомогою архітектурних, інженерних рішень та 

застосуванням спеціальних будівельних матеріалів. Буває що звукоізоляція 

приміщення не забезпечує необхідної ефективності захисту інформації. У 

такому випадку для підвищення захисту необхідно використовувати спеціальні 

звукопоглинальні матеріали. Підвищення звукоізоляції стін і перегородок 

приміщення також досягається установкою на відстані в 8...12 см від них 

одношарових і багатошарових огороджень. У багатошарових огорожах 

доцільно підбирати матеріали шарів з різко відрізняющимися акустичними 

опорами. 

Для зниження величини вібраційного сигналу використовуються м'які 

віброізолюючі опори, якими розв'язуються один від одного різні 

огороджувальні конструкції. В якості таких опор застосовують тверду гуму, 

пробку, свинець. 

Одним з найбільш слабких звукоізолюючих елементів огороджувальних 

конструкцій виділених приміщень є двері і вікна. Звукопоглинальна здатність 

вікон залежить, головним чином, від поверхневої густини скла і ступеня 

притиснення притвором. Для підвищення звукоізолюючої здатності дверей 

застосовуються ущільнюючі прокладки, оббивка або облицювання дверей 

спеціальними матеріалами. 

"Для захисту інформації в особливо важливих приміщеннях 

використовуються двері зі звукоізолюючим дверним прорізом, виконаному у 

вигляді тамбура з глибиною не менше 0,8 м. При цьому внутрішній простір 

тамбура має бути оброблено звукопоглинальним матеріалом, стіни дверей 
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обладнані ущільнювачами, а двері оббиті звукопоглинаючим матеріалом. В 

особливо важливих приміщеннях використовують спеціальні звукоізолюючі 

двері [15]." 

Розглянуті пасивні методи захисту інформації, найчастіше, реалізуються 

при будівництві або реконструкції будівель. Крім того на етапі розробки 

проектних рішень, що дозволяє заздалегідь врахувати типи будівельних 

конструкцій, способи прокладки комунікацій, оптимальні місця розміщення 

виділених приміщень. У разі технічної неможливості використання пасивних 

засобів захисту приміщень або якщо вони не забезпечують необхідних норм по 

звукоізоляції, використовуються активні заходи захисту. 

Активні методи захисту. Активні методи захисту інформації базуються 

на використанні маскуючих випадкових завад. Для створення таких завад 

користуються електронні генератори завад. 

На практиці найчастіше використовують так звані «білий», «рожевий» і 

інші форми шумів. Вони розрізняються формою спектра. 

З точки зору захисту мовної інформації при проведенні конфіденційних 

переговорів технічні засоби захисту поділяються на дві групи: засоби захисту 

приміщень-об'єктів та засоби захисту власне мовної інформації. 

До засобів захисту приміщень-об'єктів відноситься апаратура постановки 

перешкоди на кордоні такого приміщення («уздовж» огороджувальних 

конструкцій). Детальніше це генератори акустичного і віброакустичного шуму.  

До засобів захисту мовної інформації належать прилади акустичного 

зашумлення, які розташовано безпосередньо близько від місця знаходження 

джерела розмови. 

Зрозуміло, що у першому випадку при досить комфортних умовах для 

людей у приміщенні, не гарантується захист мовної інформації по всьому 

об'єму приміщення. Як висновок - потрібні додаткові організаційно-технічні 

заходи по виявленню та / або блокування таких приладів отримання 

інформації. 

У другому випадку ймовірність витоку мовної інформації за рахунок 



19 
 

будь-яких спец. засобів, близька до нуля. Проте постає проблема забезпечення 

комфортності переговорів. Це з за того, що учасники знаходяться під 

безпосереднім впливом акустичного шуму. 

Розрізняють завади просторового та лінійного типу. Просторові завади 

роблять шляхом випромінювання сигналів-завад у простір за допомоги 

випромінювачів. Лінійні завади створюються генераторами завад, які 

приєднуються до струмопровідних ліній. Електричні завади в струмопровідних 

лініях ускладнюють роботу зловмисників. 

Якщо необхідно проводити захист приміщення по акустичному каналу, 

слід впливати на середу поширення. Для цієї мети використовуються акустичні 

генератори шуму. Також, генератори шуму широко використовуються для 

оцінки створеної системи захисту інформації та акустичних властивостей 

приміщень. 

Акустичний шум це шум, який характеризується нормальним розподілом 

амплітудного спектра і постійністю спектральної щільності потужності на всіх 

частотах. Для створення завад у приміщеннях при зашумленні найчастіше 

застосовуються перешкоди, що представляють собою суміш випадкових і 

нерівномірних періодичних процесів. 

Найпростіші методи отримання білого шуму зводяться до використання 

шумових властивостів електронних елементів (транзистори, діоди) з 

посиленням напруги шуму. Більш досконалі це цифрові генератори шуму. 

Вони генерують коливання виду тимчасового випадкового процесу який 

близький за своїми властивостями до процесу фізичних шумів. Цифрова 

послідовність двійкових символів в цифрових генераторах шуму являє собою 

послідовність прямокутних імпульсів з псевдовипадковими інтервалами між 

ними.  

"За принципом дії всі технічні засоби просторового і лінійного 

зашумлення можна розділити на наступні групи: 

- генератори шуму в акустичному діапазоні; 

- пристрої віброакустичного захисту; 
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- технічні засоби ультразвукового захисту приміщень [10]." 

Генератори шуму мовного діапазону отримали досить широке 

поширення в практиці інформаційної безпеки. Вони використовуються для 

захисту від несанкціонованого отримання акустичної інформації шляхом 

маскування безпосередньо корисного звукового сигналу. Маскування 

проводиться білим шумом з коригуванням спектральної характеристики.  

"Відмінною особливістю технічних засобів ультразвукового захисту 

приміщень від інших є вплив на мікрофонний пристрій і його підсилювач 

достатньо могутньою ультразвуковою завадою. Ця завада викликає блокування 

підсилювача або виникнення значних нелінійних спотворень. Це призводить у 

кінцевому рахунку до порушення працездатності приладу. Технологічно вплив 

здійснюється по каналу сприйняття акустичного сигналу і тому абсолютно не 

важливі його подальші трансформації і способи передачі. Акустичний сигнал 

придушується на етапі сприйняття його чутливим елементом [17]." 

 

Висновок по розділу.  

Засоби захисту акустичної інформації розподіляються на пасивні та 

активні. 

Пристрої віброакустичного захисту є найбільш ефективним активним 

засобом захисту приміщень від отримання інформації через стіни, системи 

вентиляції, труби опалення, двері тощо. Дана апаратура дозволяє запобігти 

прослуховування за допомогою дротових мікрофонів, звукозаписної апаратури, 

радіомікрофонів і електронних стетоскопів, систем лазерного отримання 

акустичної інформації з вікон тощо. Протидія прослуховуванню забезпечується 

внесенням віброакустичних шумових коливань в елементи конструкції будівлі. 

Також серед активних засобів захисту ефективне зашумлення в акустичному 

діапазоні. 

Пасивні засоби захисту це звукопоглинаючі та звукоізолюючі інженерні 

конструкції.  
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Засоби активного захисту акустичної інформації та засобів пасивного 

захисту інформації виходить дозволяють запобігти витоку інформації 

акустичним каналом з об’єктів інформаційної діяльності.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ВІД 

ВИТОКУ АКУСТИЧНИМ КАНАЛОМ 

 

 

2.1. Напрями захисту інформації від витоку акустичним каналом 

 

Усі заходи захисту інформації від витоку акустичним каналом зводяться 

до зниження рівня акустичних/віброакустичних сигналів (озвучення 

інформації) до певного співвідношення сигнал/завада. Ступінь захисту 

інформації визначається відповідними нормами. 

Необхідного співвідношення сигнал/завада можна досягнути пасивними 

або активними заходами. 

"Пасивні заходи захисту інформації спрямовані на підвищення 

звукоізоляції огороджувальних конструкції ОІД (встановлення 

металопластикових вікон, ущільнювачів дверей, створення «плаваючої 

підлоги», встановлення акустичних фільтрів у повітроводи тощо) [5]." 

"Активні заходи захисту інформації спрямовані зниження співвідношення 

сигнал/завада до норми шляхом створення акустичної\віброакустичної завади 

на межі огороджувальних конструкцій ОІД [5]." 

Усі наради за участю фахівців сторонніх організацій мають проводитися з 

дозволу керівника, який, у свою чергу, призначає відповідального за 

проведення наради. 

Відповідальна особа, спільно з представниками служби безпеки та 

відповідними технічними фахівцями проводить необхідні організаційні та 

технічні заходи, спрямовані на забезпечення збереження секретності 

обговорюваних питань. 

Черговість розгляду питань, винесених на нараду, повинна виключати 

участь осіб, які не мають відношення до питань, які розглядаються. 

Відповідальна особа має скласти проект програми наради та список учасників, 
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в якому вказується прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, посаду і питання, в 

обговоренні яких він може приймати участь. Учасники пропускаються на 

нараду за списками при пред'явленні документів, що засвідчують особу. 

Під час нарад доцільно і обґрунтовано застосування наступних 

організаційних заходів: 

- перед проведенням наради необхідно провести візуальний огляд 

приміщення на предмет виявлення закладних пристроїв. Огляд повинен 

проводитися систематизовано і ретельно. При цьому необхідно звертати увагу 

на будь-яку дрібницю, на перший погляд незначну ,а саме: наявність сторонніх 

предметів, побутової апаратури або предметів інтер'єру. Огля повинен 

проводитися співробітником служби безпеки і людиною, добре знайомим зі 

звичайною обстановкою залу, наприклад, співробітником охорони; 

- безпосередньо перед проведенням наради охорона робить огляд 

суміжних з кімнатою для розмов приміщень на предмет видалення з них 

співробітників та сторонніх осіб, які можуть вести підслуховування 

безпосередньо через систему вентиляційних комунікацій або через стіну за 

допомогою спеціальної апаратури; 

- необхідно закрити ці приміщення на час проведення розмов у них і 

вести контроль за доступом у них; 

- кількість осіб, що беруть участь у конфіденційних розмовах необхідно 

обмежети; 

- повинен бути чітко розроблений план охорони приміщення під час 

розмов у неї. Не допускати до дверей кімнати нікого зі сторонніх осіб або 

співробітників організації коли у неї проводиться нарада.  

- перетинаючи поріг кімнати людина може не зовсім щільно закрити за 

собою двері, що також підвищить ймовірність підслуховування. Щоб цього не 

сталося необхідно щоб протягом всього часу наради біля дверей кімнати 

знаходився охоронець або співробітник служби безпеки. Він повинен 

здійснювати контроль за дверима і коридором біля входу в кімнату, а також 

стежити за тим, щоб ніхто зі сторонніх не зайшов усередину. 
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Будь-які господарчі роботи у кімнаті що проводяться поза часом 

проведення спеціальних нарад (прибирання, ремонт побутової техніки, 

косметичний ремонт) необхідно проводити у присутності співробітника служби 

безпеки. Наявність цих співробітників допоможе убезпечити приміщення від 

установки підслуховуючих пристроїв співробітниками організації або ж 

сторонніми особами. 

Для більшої безпеки, після наради приміщення ретельно оглядається, 

закривається та опечатується. 

У період між нарадами приміщення повинно бути закритим та 

опечатаним особою ,що відповідає за це. Ключі від приміщення необхідно 

передати черговій зміні охорони під розписку. Ключі зберігаються у 

спеціальній кімнаті. Доступ до ключів визначається керівництвом цієї 

організації. 

Серед заходів протидії використанню зловмисниками закладок 

виділяються наступні. 

Отримана прослуховуючим пристроєм інформація передається по 

радіоканалу, мережі електроживлення, оптичному каналу, з'єднувальним лініям 

ДТЗС. Також для цієї мети застосовуються сторонні провідники, інженерні 

комунікації, в ультразвуковому діапазоні частот, телефонної лінії з викликом 

від зовнішнього телефонного абонента. 

Прийом інформації, що передається ЗП, здійснюється, як правило, на 

спеціальні приймальні пристрої, які працюють у відповідному діапазоні довжин 

хвиль. Але існують винятки з цього правила. Так, у випадку передачі 

інформації по телефонній лінії з викликом від зовнішнього абонента прийом 

можна здійснювати зі звичайного телефонного апарату. 

Виявлення "прослушки" являє собою специфічний вид робіт. Тому такий 

вид діяльності виділений у окрему категорію робіт з технічного захисту 

інформації. 

По перше реалізуються окремі заходи для підвищення звукоізоляції 

приміщення ОІД. 
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"Такі заходи мають наступні вимоги: 

1. Приміщення, де планується створення об’єкту, повинне бути оснащене 

подвійними вхідними дверима. Двері щільно підігнані до дверної коробки. Між 

дверима створюється тамбур і цей тамбур по периметру ущільнюється 

спеціальними прокладками. 

Поверхні тамбура облаштовуються матеріалами ,що мають 

звукопоглинаючі властивості. На підлозі встановлюються пороги. Варто 

визначити що зі збільшенням глибини тамбура збільшується звукоізоляція.  

2. Стіни та перегородки об’єкту повинні бути бетонними або 

залізобетонними завтовшки не менше ніж 75 мм, або цегляними завтовшки не 

менше ніж 100 мм Вони оздоблюються необхідними звукопоглинаючими 

матеріалами. 

Стіни, що мають багатошарову структуру із звукопоглинаючих матеріалів 

(гіпсокартон -мінеральна вата - цегла) дають високу звукоізоляцію. Примітка: 

описана конструкція не повинна містити металевих елементів. 

З’єднання стін між верхнім та нижнім міжповерховим перекриттям 

повинно бути гарним. Спільній простір під підвісною стелею або підлогою з 

іншими приміщеннями виключений. 

3. Зі сторони об'єкта міжповерхові перекриття не мають містити різних 

отворів (штучних або природних). У випадку їх наявності необхідно їх 

заповнити на всю глибину будівельною сумішшю. 

4. Крім декоративної функції стеля повинна підвищувати звукоізоляцію 

усього приміщення. Вільний простір під і над підвісними стелями повинен 

легко оглядатися.  

5. Рекомендується робити багатошарову структуру підлоги (наприклад, 

на основі паркету, паркетної дошки ін.) із наявністю звукопоглинаючого 

матеріалу усередині. Така підлога повинна будуватись за конструкцією 

„плаваючої підлоги”. 

По периметру приміщення необхідно зробити плінтус з еластичними 

краями та спеціальними канавками для кабелів. 
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6. У приміщенні вікна повинні мати підвищену звукоізоляцією [5]." 

Вікна приміщення повинні обладнуватись пристроями які 

унеможливлюють огляд приміщення ззовні. Це можуть бути штори, жалюзі ін. 

Незалежно від поверху і наявності будівель, розташованих навпроти. 

З метою унеможливлення небажаного доступу до будівлі ,приміщення 

застосовуються заходи: 

1. Вхідні двері приміщення для проведення конфіденційних нарад, з 

коридору обладнуються надійним замком, а також обладнанням яке сигналізує 

про доступ до об'єкту (чашка для опечатування, петлі для опломбування або 

використання плашок для опечатування ін). 

2. Приміщення обладнується технічними засобами охоронної 

сигналізації. Інформація від неї повинна виводитися на пульт централізованого 

спостереження. Обов'язково електроживлення охоронної системи резервується 

автономним джерелом. У аварійній ситуації автономне джерело живлення 

підключається автоматично. 

"Проведення усіх вищеозначених організаційних та технічних заходів 

перед проведенням наради і при її проведенні дозволять уникнути витоку 

інформації [18]." 

 

2.2. Технічні засоби несанкціонованого отримання акустичної 

інформації 

 

"Як відомо під час акустичної розвідки здійснюється отримання 

мовленнєвої інформації. Під час проведення акустичної розвідки 

використовуються: 

– пасивні методи; 

– активні методи; 

– контактні методи [8]." 

За способом застосування технічні засоби знімання акустичної інформації 

можна класифікувати, "як показано на рис. 2.1". 
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"Засоби, що встановлюються заходовими (вимагають фізичного 

проникнення на об’єкт) методами [8]: 

– радіозакладки; 

– пристрої з передачею акустичної інформації в інфрачервоному 

діапазоні; 

– пристрої з передачею інформації по силовій мережі 220 В; 

– пристрої із передачею акустичної інформації з використанням 

телефонної лінії; 

– диктофони; 

– провідні мікрофони [8]." 

 

 

 

Рис. 2.1. Систематизація засобів несанкціонованого зняття інформації 

 

До засобів які встановлюються беззаходовими методами: 

– апаратура, що використовує мікрофонний ефект; 

– високочастотне нав’язування; 
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– акустичні стетоскопи; 

– лазерні стетоскопи; 

– спрямовані мікрофони. 

Самим перспективним напрямком є використання лазерних мікрофонів. 

Перші зразки таких приладів були прийняті на озброєння американськими 

спецслужбами ще в 60-і роки минулого ст. 

Цей лазерний прилад був спеціально розроблений для урядових і  

правоохоронних організацій. Їх застосовували приховано у ситуаціях, коли вхід 

в будівлі не можливий і не дозволяє проникнути для розміщення 

прослуховувального пристрою. Прилади лазерного прослуховування дальньої 

дії також не піддається виявленню. Це тому що промінь лазеру невидимий для 

неозброєного ока. 

На сьогоднішній день створена ціла система лазерних приладів акустичної 

розвідки. Наприклад іноземна система SIPE LASER 3-DA SUPER (рис.2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Лазерний прилад SIPE LASER 3-DA SUPER 
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"Дана модель складається з джерела випромінювання (гелій-неоновий 

лазер), приймача цього випромінювання з блоком фільтрації шумів, двох пар 

головних телефонів, акумулятора живлення і штатива. Наведення лазерного 

випромінювання на шибку потрібного приміщення здійснюється за допомогою 

телескопічного візира. Змінювати кут розходження пучка дозволяє оптична 

насадка, висока стабільність параметрів досягається завдяки використанню 

системи автоматичного регулювання. Забезпечується отримання мовної 

інформації з віконних рам з подвійними скельцями з відмінною якістю на 

відстані до 500 м [8]." 

Досягнення в розвитку лазерної техніки дозволили значно поліпшити 

технічні характеристики і надійність роботи даних систем розвідки.  

Детальний аналіз фізичних процесів, що відбуваються під час 

перехоплення мови за допомогою ЛСАР (рис.2.3), дає такий результат. 

Зондувальний об'єкт - звичайне віконне скло - являє собою своєрідну мембрану, 

що коливається зі звуковою частотою, створюючи фонограму розмови. 

Сгенероване лазерним передавачем випромінювання, проходячи скрізь 

атмосферу, відбивається від поверхні віконного скла і модулюється акустичним 

сигналом, а потім сприймається фотоприймачем. У подальшому у ході його 

обробки відновлюється розвідувальний сигнал. 

У даній технології принципове значення має процес модуляції, який 

можна описати наступним чином. 

Джерело акустичного сигналу генерує звукову повітряну хвилю. Вона 

падає на межу поділу повітря-скло і створює свого роду вібрацію, по другому 

кажучи відхилення поверхні скла від початкового положення. Ці відхилення 

викликають дифракцію світла, що відбивається від кордону повітря-скло. Якщо 

розміри падаючого оптичного пучка малі у порівнянні з довжиною 

«поверхневої» хвилі, то в суперпозиції різних компонентів відбитого світла 

буде домінувати дифракційний пучок нульового порядку. У цьому випадку, по-

перше, фаза світлової хвилі виявляється промодельованою за часом з частотою 
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звуку і однорідною по перетину пучка, а по-друге, пучок «хитається» з 

частотою звуку навколо напрямку дзеркального відображення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Принцип несанкціонованого отримання інформації зі скла 

 

З практичної сторони відомо, що на якість отриманої інформації 

впливають чинники: 

- параметри робочого лазеру системи (довжина хвилі, потужність, 

когерентність); 

- параметри фотоприймача системи (чутливість та вибірковість 

фотодетектору, обробка сигналу); 

- стан атмосфери у даний час (рівень фонової засвітки, поглинання, 

турбулентність); 

- стан поверхні, що зондується системою (шорсткості і нерівності, бруд, 

подряпини та ін.); 

- рівень фонових акустичних шумів; 

-  потужність мовного сигналу ,що підслуховується; 

- інші місцеві умови. 

Перераховані обставини дуже впливають на якість фіксування мови. З 

погляду на цю обставину заявлені виробником параметри про прийом на 

дальності у сотні метрів в реальних умовах використання можуть бути і 

нижчими. 

Лазер                                               Скло 

 

 

Фотоприймач 

Магнітофон Детектор 
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На озброєнні спець. служб існує професійний комплекс F-999B. Це 

прилад, що дозволяє прослуховувати через стіни (рис.2.4).  

З технічної точки зору це акустичний стетоскоп. 

 

 

 

Рис. 2.4. Комплекс F-999B 

 

Прилад призначений для аудіо контролю приміщення в складних умовах. 

Мікрофон F-999B є «родичем» стетоскопа. Він обладнаний вузько направленим 

підсилювачем звуку. Мікрофон має 2 насадки для зняття звуку через поверхню 

товщинною до 25 см 

"Перша насадка використовується у якості посилення звуку через стіну за 

принципом прикладання до поверхні. У центрі насадки виступає голка на 3 мм 

від площини і як тільки датчик звуку притискається до стіни і голка 

порівнюється з поверхнею, тут же звукові коливання по стіні посилюються 

багаторазово і передаються на блок мікрофона через стіну. Таким чином, ви 

можете чути, що відбувається за недоступною вам перешкодою. 

Друга насадка на мікрофон призначена для тонких отворів 2 мм, і вона 

працює за принципом направленого мікрофона. Встановивши дуже тонку 
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насадку в отвір, можна чітко почути, що відбувається в приміщенні. Всі деталі 

направленого мікрофона виконані зі сталі [10]." 

Професійне обладнання для ведення прослуховування через стіни F-999B 

дозволить вам прослуховувати приміщення через бетонні, сталеві, металеві, 

дерев'яні та цегляні стіни, а також прослуховувати  приміщення через скло і 

повітряні прошарки. Комплект складається з високочутливого контактного 

датчика для прослуховування. Його до поверхні кріпити не обов'язково, досить 

прикласти зонд для прослуховування до отворів та щілин. Можна 

прослуховувати розмову через навушники і приєднавши антену. У цьому 

випадку звук передається по радіоканалу на певній частоті, можна навіть на 

звичайний радіоприймач. Одночасно з цим є лінійний аудіо вихід, що 

дозволить вести запис розмови з прослуховувального пристрою на диктофон, 

ноутбук. Передбачена система управління приладом дозволяє отримувати 

більш якісний результат. Електричне живлення від вбудованого акумулятору.  

Час автономної роботи близько 95 годин.  

Зйом інформації у теперішній час з використанням радіозакладок 

(рис.2.5) є одним з найбільш поширених способів негласного отримання 

інформації. Радіозакладка – мініатюрний  електронний пристрій, що 

складається з мікрофона і радіопередавача, що забезпечує передачу 

підслухованих розмов на досить значну відстань за допомогою 

електромагнітного випромінення. 

 

 

Рис. 2.5. Радіозакладка 
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У радіо закладках використовуються мікрофони двох типів: 

1. Мікрофони, які вловлюють акустичні коливання, що поширюються в 

повітряному просторі, наприклад в просторі приміщень. Радіозакладки, в яких 

використовуються подібні мікрофони, дозволяють вловлювати тиху мову на 

відстані 6 -12 метрів. 

2. Другий тип це прилади контактні. Вони перехоплюють акустичні 

коливання по вібраційних каналах, тобто коливання, що поширюються в 

твердих конструкціях. Це можуть бути стіни, підлога, труби опалення, 

водопостачання ін. Радіозакладні пристрої у яких використовуються мікрофони 

даного типу, називаються радіостетоскопами. Фізика процесу виникнення 

коливань в твердотільних конструкціях наступна. Звукова хвиля, переходячи з 

повітряної (простору приміщення) у тверду середу (стіну, стелю, підлогу), 

викликає в останньої коливання. 

Передавач передає радіосигнали інформації за допомогою 

електромагнітних хвиль. Природньо, для прийому інформації, яка передається 

радіозакладками необхідний приймач. Причому принципової відмінності 

подібного приймача від радіоприймача, встановленого у побутових приладах 

немає. Все визначається несущою частотою на якій працює радіозакладка. 

Теоретично, якщо у зловмисника немає необхідних для покупки спеціального 

приймача коштів, він може використовувати радіозакладки з частотою передачі 

у діапазоні, виділеному для радіомовлення. При цьому у якості так званого 

розвідувального приймача використовувати радіоприймач який продається в 

магазині побутової електроніки. Звичайно, вірогідність цього украй мала, адже 

тоді сигнал, який передається зможуть приймати всі власники радіоприймачів, 

що знаходяться в радіусі її дії. А така обставина не тільки демаскує діяльність 

зловмисника, а й значною мірою сприяє його виявленню та затримання 

правоохоиронцями. 

Широко застосовуються методи високочастотного нав’язування . 

Для прослуховування телефонів широко використовуються такі способи, 

як підключення до телефонних ліній, установка в телефонну лінію телефонних 
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радіозакладок, високочастотне нав'язування і інші варіанти підслуховування. 

Найбільшого поширення отримує установка телефонних радіозакладок. 

У просторовому плані телефонна радіозакладка може бути встановлена в 

приміщенні, де зловмисникові потрібно контролювати телефонні переговори. 

Для цього телефонна радіозакладка може бути встановлена безпосередньо в 

телефонному апараті, розетці або підключена в будь-якій точці приміщення до 

телефонних дротів. За межами приміщення телефонна радіозакладка може бути 

встановлена в розподільній коробці і розподільній шафі. Всередині будівлі 

особливо вразлива траса від телефонного апарату до розподільної шафи. У 

цьому випадку можлива як установка радіозакладок, так і підключення до лінії 

контактним або безконтактним способом. 

На дистанції від розподільної шафи до АТС покладено багатожильний 

кабель, підключення до якого вельми скрутно. 

Ще однією «слабкою» ланкою є АТС. На ній можливе підключення і 

установка радіозакладки безпосередньо. 

Така система з контактним підключенням (діапазон 4350-545 МГц, 

дальність до 350 м) встановлюється на трасах від розподільної шафи АТС до 

розподільної коробки, також від коробки до телефонної розетки.  

Прилад прослуховування телефону GSM жучок дозволяє вести 

акустичний контроль приміщення. Такий прилад ставлять у середину wi-fi 

роутерам від яких він і бере живлення. Таке обладнання може на любій відстані 

по VPN вести коли потрібно отримання інформації (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. GSM закладка 
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Також GSM жучок можливо змонтувати в інтернет кабелі провайдера. 

Але при такому під'єднанні йому буде потрібно окремо подавати живлення 12 

v. Метод монтажу – з використанням зажимів "крокодил". Йому не потрібен 

пароль в нього вже прошитий VPN через котрий  без всяких налаштувань  і 

паролів здійснюється підключення до інтернету. 

Спрямовані мікрофони дуже ефективний засіб. Якщо потрібно 

організувати прослуховування розмов в приміщенні, доступ до якого так само, 

як і доступ в сусідні приміщення, неможливий, то можливо використовувати 

спрямовані мікрофони.  

Спрямовані мікрофони мають наступні характеристики: коефіцієнт 

посилення більш 60 ... 80 дБ; дозволяють прослуховувати розмови на відстані 

до 350 ... 550 м на відкритих ділянках; в умовах міста близько 60...85 м). Серед 

інших характеристик спрямованих мікрофонів відомі наступні: вид мікрофона, 

ширина частотного діапазону, коефіцієнт підсилення, діаграма спрямованості 

У практиці відомі чотири основних типів спрямованих мікрофонів: 

1. Параболичні. 

2. Трубчасті. 

3. Плоскі акустичні фазовані решітки. 

4. Градієнтні. 

Параболічний мікрофон представляє собою віддзеркалювач звуку 

параболічної форми, у фокусі якого міститься звичайний (ненаправлений) 

мікрофон. Віддзеркалювач виробляється як з оптично непрозорого, так і 

прозорого (наприклад, акрилової пластмаси) матеріалу. На рис. 2.7 пояснюється 

принцип роботи параболічного мікрофона. Величина зовнішнього діаметру 

параболічного дзеркала може бути від 200 до 500 мм Звукові хвилі з усього 

напряму, віддзеркалюючись від параболічного дзеркала, сумуються у фазі в 

фокальній точці А. Виникає підсилення звукового поля. Чим більше діаметр 

дзеркала, тим більше підсилення може дати пристрій. Якщо напрям приходу 

звуку не вісьовий, то додавання віддзеркалених від різних частин 

параболічного дзеркала звукових хвиль, які приходять в точку А, дає менший 
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результат, тому що не всі додатки будуть в фазі. Послаблення тим сильніше, 

чим більше кут приходу звуку по відношенню до вісі. Утворюється, таким 

чином, кутова вибірковість за прийомом. Параболічний мікрофон є типовим 

прикладом високочутливого, але слабко направленого мікрофону. Прикладом є 

направлений мікрофон "Велике вухо", що випустили в ФРН.  

 

 

 

 

Рис.2.7. Параболічний мікрофон 

 

Трубчасті мікрофони, чи мікрофони "хвиля, що біжить", на відміну від 

параболічних мікрофонів приймають звук не на площині, а вздовж деякої лінії, 

співпадаючої з напрямом на джерело звуку. 

Основою мікрофону є звукоприймач у вигляді жорсткої полої трубки 

діаметром 10-30 мм із спеціальними щілинними отворами, розміщеними 

рядами по всій довжині звуководу, з кутовою геометрією розміщення для 

кожного з рядів. При прийомі звуку з вісьового напряму буде відбуватися 

додавання в фазі сигналів, проникаючих в звуковід через усі щілинні отвори, 

так як швидкості вісьового розповсюдження звуку поза трубкою та всередині 

однакові. Коли ж звук приходить під деяким кутом до вісі мікрофону, це 

призводить до фазового неузгодження, так як швидкість звука в трубці буде 
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більшою ніж вісьова складова швидкості звуку поза неї, внаслідок чого 

знижується чутливість прийому. Звичайно довжина трубчастого мікрофону від 

10-225 мм до 900 мм Чим більше його довжина, тим сильніше придушуються 

складові з бічного і тильного напрямів. Дальність прийому сигналів подібних 

мікрофонів може бути збільшена за рахунок використання більшого числа 

трубчастих елементів. "Мікрофон-труба" може бути закамуфльований під зонт 

чи трость або виконаний у звичайному вигляді.  

Градієнтні мікрофони високих порядків на ринку відкритих пропозицій 

практично не представлені. Винятком є градієнтний мікрофон першого 

порядку. Принцип дії градієнтного мікрофону оснований на процедурі 

віднімання за напрямом приходу сигналу. Це ставить їх у невигідне положення 

по чутливості. Це з за того, що кожне віднімання послаблює сигнал, але 

статистично складає внутрішні завади.  

В той же час сама по собі операція віднімання дозволяє конструювати 

направлені системи малих розмірів. 

Конструктивно даний прилад представляє собою два мініатюрних та 

близько розміщених високочутливих мікрофони. Їх вихідні сигнали 

віднімаються один від іншого, реалізуючи у кінцевих різницях першу похідну 

звукового поля віссі мікрофону та формуючи діаграму вигляду cos Q, де Q - кут 

приходу звуку. Тим самим забезпечуються відносні послаблення акустичних 

полів з бічних напрямів (О - 90°). Градієнтними мікрофонами високих порядків 

називають системи, реалізуючи просторові похідні 2-го, З-го та більш високих 

порядків. 

 

2.3. Технічні засоби захисту інформації від витоку акустичним 

каналом 

 

Розглядаються активні засоби захисту мовної інформації призначенням 

яких є: 
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- створення маскувальних акустичних і вібраційних шумів з метою 

зменшення відносин сигнал/шум до величин, що забезпечують неможливість 

виділення засобом акустичної розвідки мовної інформації в місцях їх 

можливого встановлення; 

- створення маскувальних електромагнітних перешкод в сполучних лініях 

ВТСС з метою зменшення відносин сигнал/шум до величин, що забезпечують 

неможливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки в можливих 

місцях їх підключення. 

Пристрій захисту від витоку акустичної інформації генератор білого 

шуму«ANG-2000» (рис. 2.8). 

Прилад ANG-2000 є незамінним доповненням до комплексу 

найсучасніших засобів протидії інформаційному шпигунству, а також може 

застосовуватися самостійно з метою забезпечення периметру та захисту від 

витоку мовної інформації. 

Шумова перешкода, що генерується ANG-2000 сформована спеціальним 

чином з метою оптимального маскування сигналів мовного діапазону частот. 

 

 

 

Рис 2.8. Генератор білого шуму ANG-2000 
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"Віброакустичний генератор білого шуму ANG-2000 розроблений 

фахівцями фірми REI з метою нейтралізації підслуховуючих пристроїв, 

виявлення яких ускладнено традиційними засобами виявлення. Прилад ANG-

2000 забезпечує протидію таким видам підслуховуючих пристроїв як провідні 

мікрофони, контактні мікрофони, радіопередавачі, встановлені в електричні 

розетки, а також лазерні та мікрохвильові системи отримання інформації з 

вікон будівельних конструкцій [11 ,12]." 

Віброперетворювачі ANG-2000 генерують шумові віброколивання у 

огороджувальних конструкціях. При цьому у приміщенні створюється 

мінімальний рівень перешкод акустичного сигналу. Це практично не впливає на 

комфортність проведення переговорів.  

Прилад ANG-2000 цілеспрямовано розроблений для забезпечення захисту 

від засобів і методів підслуховування які не підлягають виявленню 

традиційними методами апаратурного і фізичного пошуку. 

Звук, проходячи через огороджувальні та вентиляційні конструкції, 

викликає їх вібрацію. Контактні мікрофони або прилади лазерного або 

мікрохвильового зондування активно використовують цю здатність звуку, 

вловлюючи вібрації вентиляційних каналів, водопроводу, будівель, стін, вікон, 

й ін. Вони перетворюють їх зворотно у звук. Мікрофон може бути 

встановлений не обов'язково в тій же кімнаті, де проходить розмова, може бути 

вмонтований в огороджувальні конструкції. Це значно ускладнює їх пошук і 

виявлення. ANG-2000 призначений для нейтралізації таких приладів. 

Технічні характеристики приладу ANG-2000: 

Діапазон акустичного шуму -250 Гц ... 5 кГц. 

Тип вібраційного випромінювача-TRN-2000. 

Тип акустичний випромінювача-OMS-2000. 

Межі регулювання вихідної напруги-0 ... 14 В на навантаженні 6 Ом. 

Мінімальний опір навантаження-1 Ом. 

Опір одного випромінювача-6 Ом. 

Кількість випромінювачів на один блок-до 18. 
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Живлення 12-18 В постійного струмумабо мережа 220 В, 50 Гц. 

На теперішній час також застосовують технічний прилад який 

називається блокатор бездротового зв’язку  «СБ ТЗІ 7-1» (рис.2.9). 

 

 

 

Рис 2.9. Блокатор бездротового зв’язку «СБ ТЗІ 7-1» 

  

Цей пристрій живиться із мережі 220В також він може живитися від 

мережі автомобіля 12 В. Керування приладом здійснюється по інфрачервоному 

каналу. 

Ефективність даного пристрою залежить від декількох факторів: відстань 

до джерела випромінювання, відстань до приймача сигналів, а також 

залежність від спрямованості антени пристрою. 

Пристрій має 7 антен. Конструктивні особливість така, що для більш 

високого рівня завади сигналам він виконаний за принципом, де кожен з 

модулів призначається для блокування безпровідного каналу передачі в рамках 

одного стандартів (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Діапазони електромагнітної завади 

Діапазон частот 

(МГц) 

Стандарт передачі 

інформації 

Вихідна потужність не менше 

Вт дБм 

925-960 GSM-900 1,25 +31 

1805-1880 DCS-1800 1 +30 

2110-2170 UMTS, 3G 1 +31 

869-894 CDMA850 1,25 +31 

463-467 CDMA450 0,6 +28 

2400-2483,5 
WIFI,  BLUETOOTH, 

ZIGBEE 
0,5 +27 

1575,42-1605 GPS, Galileo, GLONASS 1 +30 

1598-1606 GLONASS 1 +33 

430-440 
Діапазон який не 

потребує ліцензування 
0,5 +27 

 

На рисунку зображений зеленим кольором спектр сигналу пристроїв 

зв’язку. Червоним кольором спектр завад пристрою (рис.2.10, 2.11) . 

 

 

Рис 2.10.  Діапазон Gsm-900 925-960MHz 

 

 

Рис 2.11. Діапазон DCS-1800 1805-1880 MHz 

 

Комплекс віброакустичного захисту БАРОН. Для захисту об'єктів 

інформатизації 1 та інших категорій (рис. 2.12). З метою протидії засобам 

перехоплення мовної інформації (стетоскопи, спрямовані і лазерні мікрофони, 

виносні мікрофони) по віброакустичних каналах. 
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Рис. 2.12. Комплекс віброакустичного захисту БАРОН 

 

Прилад має чотири канали формування перешкод, до кожного з яких 

можуть підключатися віброперетворювачі п'єзоелектричного або 

електромагнітного типу. Крім того є акустичні системи. Це забезпечує 

перетворення електричного сигналу, який формується приладом, у акустичні 

коливання повітря. 

Вібровипромінювачі для зашумлення поділяються на два види: 

магнітодинамічні  і п'єзокристалічні. 

Конструктивно магнітодинамічний датчик нагадує конструкцію 

звукового динаміка. Але у датчика замість дифузора масивна платформа. 

Корпус датчика ставиться на штирьове кріплення жорстко. Це кріплення за 

допомогою холодного зварювання вмуровано у стіну. Цим забезпечується 

високий ККД передачі коливань датчика у стіну яка захищається. 

Магнітодинамічні датчики добре відтворюють коливання у мовному діапазоні 

частот. Апаратна частина - генератори для спільної з ними роботи легко 

реалізуються на інтегральних підсилювачах, живлення датчиків низьковольтне. 

Магнітодинамічні датчики мають недоліки: високе енергоспоживання, 

необхідність узгодження по опору з виходом генератора, наявність рухомих 

механічних частин, що веде до обмеженого ресурсу роботи і підвищений шум 

при роботі. 
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Конструктивно п'єзокристальний датчик складається з циліндричного 

металевого корпусу, всередині якого розміщений п'єзокристал. В даному 

випадку використовується зворотня властивість матеріалу. Заключається у тому 

що якщо на п'єзокристал подати напругу, він почне стискатися. Таким чином, 

при подачі на кристал шумового сигналу він передає коливання корпусу 

датчика, а той в свою чергу через кріплення - в стіну. Способи кріплення у обох 

видів датчиків однакові. Переваги п'єзокристальних датчиків: малі габарити, 

мале енергоспоживання, відсутність рухомих елементів що добре сказується на 

підвищеному ресурсі роботи, низька шумність при роботі. 

Недоліки таких датчиків: перевищення резонансної частоти кристалу 

мовного діапазону, високі напруги, в наслідок чого є більш складною 

реалізацією конструкції генератора. 

До водопровідних труб датчики кріпляться за допомогою хомутів, на 

стекла вікон датчики клеяться. 

Радіус дії датчиків, як правило, не перевищують величини 1,5-2 м При 

зашумленні всіх площин, труб, скла приміщення доводиться застосовувати 

велику кількість датчиків, крім того, для створення більш комфортних умов 

експлуатації датчики треба розташовувати якомога ближче один до одного і 

використовувати їх на малих потужностях. Це веде до збільшення числа 

датчиків. Як висновок - через велику кількість датчиків, а отже, і збільшення 

застосовуваних генераторів віброакустичний захист приміщень є одним з 

найдорожчих видів захисту. 

Висновок по розділу. У теперішній час є багато способів зняти акустичну 

інформації із захищеного приміщення, а саме GSM закладка вона 

встановлюється в WI-FI роутери,розетки, розподільні шафи , а також пристрій 

лазерного знімання він  при грамотній експлуатації досить є ефективним 

засобом для  отримання інформації; ЛСАР в той же час не є універсальним 

засобом, так як багато залежить від умов та  застосування; не все те є лазерною 

системою розвідки, що так називається продавцем або виробником.. Якщо існує 

реальна загроза слід використовувати Шерех - 3 який призначений для 
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забезпечення захисту виділених приміщень будь-яких категорій від витоку 

мовної інформації по каналам акустики і вібрацій, а також захист слід 

організувати з урахуванням особливостей розташування та функціонування 

об'єктів інформаційної діяльності, з урахуванням технічних характеристик та 

фінансових можливостей протилежної сторони з дотриманням вимог по 

екології, ергономіки та естетики. 
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКУ АКУСТИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ У ПРИМІЩЕННІ 

 

 

3.1. Захист акустичної інформації у приміщенні пасивними засобами 

 

Існують пасивні і активні способи захисту мови від несанкціонованого 

прослуховування. Пасивні роблять ослаблення безпосередньо акустичних 

сигналів, що циркулюють у приміщенні. Активний захист реалізується різного 

роду генераторами завад, пристроями придушення. 

Пасивні засоби захисту виділених приміщень.  

Під час проектування, при виборі матеріалу для конструкцій що 

огороджують виділені приміщення, необхідно керуватися наступними 

правилами: 

 для перекриття рекомендується використати акустично неоднорідні 

конструкції; 

 для підлоги доцільно використати конструкції на пружній основі або 

конструкції, установлені на віброізолятори; 

 стелі необхідно виконувати підвісними, звуковбирними зі 

звукоізолюючим шаром; 

 для стін і перегородок краще використовувати багатошарові акустично 

неоднорідні конструкції із пружними прокладками. Якщо стіни і перегородки 

виконані одношаровими, акустично однорідними, то їх доцільно підсилювати 

конструкцією типу «плита на відкосі», установлюваної з боку приміщення. 

Доцільне застосування потрійного скління вікон на двох рамах, які 

закріплені на окремих коробках. При цьому на зовнішній рамі встановлюються 

зближені стекла, а між коробками укладається звуковбирний матеріал. 

Двері необхідно використовувати подвійні, з тамбуром. При цьому дверні 

коробки повинні мати вібраційну розв'язку друг від друга. 
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Звукоізоляція приміщень. Виділення акустичного сигналу на тлі 

природних шумів відбувається при певних співвідношеннях сигнал/шум. 

Застосовуючи звукоізоляцію домагаються його зниження до рівня що утрудняє 

або навіть виключає можливість виділення мовних сигналів які проникають за 

межі контрольованої зони по акустичному або віброакустичному (огороджуючи 

конструкції, трубопроводи) каналам. 

Для суцільних однорідних будівельних конструкцій ослаблення 

акустичного сигналу, що характеризує якість звукоізоляції на середніх 

частотах, розраховується по формулі: 

 

Kor = 20 log(qorf) − 47.5 дБ, 

 

де: 

qor–маса  1 м
2
 огородження, кг;  

f – частота звуку, Гц. 

"Виходячи з цього звукоізоляція виділених приміщень залежно від 

привласнених категорій повинна бути не менш норм, наведених у табл. 3.1 [5]." 

Таблиця 3.1 

Звукоізоляція виділеного приміщення 

Частота, Гц Звукоізоляція виділеного приміщення, дБ 

 

 

1 к 2 к 3 к 

500 53 48 43 

1000 56 51 46 

2000 56 51 46 

4000 55 50 45 

 

 

Самими найслабіші ізолюючими якостями володіють двері (табл. 3.2) і 

вікна  (табл. 3.3) [5]. 
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Таблиця 3.2 

Звукоізоляція дверей 

Тип Конструкція 
Звукоізоляція (дБ) на частотах, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Щитові двері,  Без прокладки 21 23 24 24 24 23 

облицьовані 

фанерою із двох 

сторін 

Із прокладкою з 

пористої гуми 
27 27 32 35 34 35 

Типові двері  

П-327 

Без прокладки 13 23 31 33 34 36 

Із прокладкою з 

пористої гуми 
29 30 31 33 34 41 

 

У тимчасово використовуємих приміщеннях застосовують складні 

екрани, ефективність яких становить від 8 до 10 дБ. Застосування звуковбирних 

матеріалів, що перетворять кінетичну енергію звукової хвилі в теплову, має 

свої особливості, що пов'язані з необхідністю створення оптимального 

співвідношення прямого і відбитого від перешкоди акустичних сигналів. 

"Значення ослаблення звуку огородженнями, що виконаними з різних 

конструкційних матеріалів, наведені в табл. 3.4 [5]." 

Рівень сигналу за перешкодою Ror оцінюється виразом: 

 

𝑅𝑜𝑟 = 𝑅𝑐 + 6 + 10 log 𝑆𝑜𝑟 − 𝐾𝑜𝑟   дБ 

 

де: 

Rc – рівень мовного сигналу в приміщенні, дБ;  

Sor – площа огородження, м2;  

Кor – коефіцієнт поглинання матеріалу огородження, дБ. 
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Таблиця 3.3 

Звукоізоляція вікон 

Схема скління 
Звукоізоляція (дБ) на частотах, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Одинарне скління: 

- товщина 3 мм 

- товщина 4 мм 

- товщина 6 мм 

 

17 

18 

22 

 

17 

23 

22 

 

22 

26 

26 

 

28 

31 

30 

 

31 

32 

27 

 

32 

32 

25 

Подвійне скління з повітряним 

проміжком:  

            57 мм (товщина 3 мм) 

90 мм (товщина 3 мм) 

57 мм (товщина 4 мм) 

90 мм (товщина 4 мм) 

 

 

25 

21 

21 

25 

 

 

22 

29 

31 

33 

 

 

33 

38 

38 

41 

 

 

35 

44 

46 

47 

 

 

32 

40 

39 

48 

 

 

37 

46 

45 

48 

 

Таблиця3.4 

Ослаблення звуку 

Тип огородження 
Коефіцієнт поглинання (Коr) на частотах, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Цегельна стіна 0,024 0,025 0,032 0,041 0,049 0,07 

Дерев'яна оббивка 0,1 0,11 0,11 0,08 0,082 0,11 

Скло одинарне 0,03 0,028 0,027 *0,025 0,02 0,017 

Штукатурка вапняна 0,025 0,04 0,06 0,085 0,043 0,058 

Повсть (товщина 25 мм) 0,18 0,36 0,71 0,8 0,82 0,85 

Килим з ворсом 0,09 0,08 0,21 0,27 0,27 0,37 

Скляна вата (товщиною 9 мм) 0,32 0,4 0,51 0,6 0,65 0,6 

Бавовняна тканина 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

 

Звукоізолюючі кабіни каркасного типу забезпечують ослаблення до 40 

дБ, безкаркасного - до 55 дБ. 

Із наступного можна зробити висновок, що для більш якісного захисту 

пасивними засобами потрібно ретельно підходити до вибору матеріалів, які 

будуть подавляти рівні гучності розмови в приміщенні. В таблиці 3.1 наведено 

якою повинна бути звукоізоляція виділених приміщень залежно від 

привласнених категорій при частоті Гц від 500-4000. 
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Стосовно звукоізоляції дверей, їх слід вибрати із прокладкою з пористої 

гуми, а саме: типові двері П-327, які вказані в таблиці 3.2.Вони володіють 

найбільш високими звукоізоляційними характеристиками.  

У таблиці 3.3 наведено, що для якісної звукоізоляції вікон потрібно 

вибирати подвійне скління з повітряним проміжком - 90 мм (товщина 4 мм), 

тому що воно володіє більшою звукоізоляційною характеристикою. Також 

ослаблення звуку залежить від того, які на об’єкті стіни, чи зроблена 

звукоізоляція приміщення та який коефіцієнт  поглинання матеріалу.  

  

3.2. Захист акустичної інформації у приміщенні активними засобами 

 

Віброакустичний канал витоку інформації утворюють: джерела 

конфіденційної інформації (люди, технічні пристрої), її середовище поширення 

та одержувач. 

Для захисту приміщень застосовують генератори білого або рожевого 

шуму і системи вібраційного зашумлення, укомплектовані, як правило, 

електромагнітними і п'єзоелектричними віброперетворювачами. 

Якість цих систем оцінюють перевищенням інтенсивності впливу, що 

маскує, над рівнем акустичних сигналів у повітряному або твердому 

середовищах.  

Найкращі результати дає застосування коливань, які маскують близький 

по спектральному складу інформаційний сигнал. Шумовим такий сигнал не 

являється, крім того, розвиток методів шумоочищення в деяких випадках 

дозволяє відновлювати розбірливість мови до прийнятного рівня при значному 

перевищенні шумової перешкоди над сигналом. Отже висновок, що для 

ефективного маскування перешкода повинна мати структуру мовного 

повідомлення. Слід також зазначити, що через психофізіологічні особливості 

сприйняття звукових коливань людиною спостерігається асиметричний вплив 

коливань, що маскують. Воно проявляється в тім, що перешкода робить 

відносно невеликий вплив на маскуючі звуки, частота яких нижче її власної 



50 
 

частоти, але сильно затрудняє розбірливість більше високих по тоні звуків. 

Тому для маскування найбільш ефективні низькочастотні шумові сигнали [9]. 

Так, у комплекті системи віброакустичного захисту ANG-2000 (фірма 

REI) поставляється акустичний випромінювач OMS-2000. Однак застосування 

динаміків створює не тільки маскуючий ефект, але і завади повсякденній роботі 

персоналу у приміщенні. 

Малогабаритний (111×70×22 мм) генератор WNG-023 діапазону 100... 

12000 Гц у невеликому замкнутому просторі створює перешкоду потужністю 

до 1 Вт, що знижує розбірливість записаної або переданої по радіоканалі мови. 

Як було відзначено, джерела шумового сигналу повинні мати частотний 

діапазон, що відповідає ширині спектра мовного сигналу (150...8000 Гц), тому 

особливої важливості набуває виконання умов узгодження перетворювача в 

широкій смузі частот. Умови широкосмугового узгодження з конструкціями, 

що обгороджують, що мають високий акустичний опір (цегельна стіна, бетонне 

перекриття) щонайкраще виконуються при використанні вібродатчиків з 

високим механічним імпедансом рухливої частини. Таковими на сьогоднішній 

день є п’єзокерамічні перетворювачі. 

Під час роботи вібродатчиків виникають паразитні акустичні шуми. Вони 

вносять дискомфорт у нормальні умови та порушують умови праці у даному 

приміщенні.  

Це приводить до відключення системи в найбільш відповідальні моменти, 

створюючи передумови до витоку конфіденційних відомостей. 

Експлуатаційно-технічні параметри сучасних систем вібро-акустичного 

зашумлення наведені у табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Системи вібро-акустичного зашумлення 

Характеристика Шерех-2 Шерех-3 ANG-2000 

Кількість незалежних генераторів 3 1 1 

Робочий діапазон частот, кГц 0,2. .5,0 0,2...5,0 0,25. .5,0 

Наявність еквалайзера Є Є Немає 

Максимальна кількість вібродатчиків 
КВП-2 – 72 і 

КВП-7 – 48 

КВП-2 – 24  і 

КВП-7 – 16 
TRN-2000 – 18 

Ефективний радіус дії стінних  

вібродатчиків на перекритті товщиною 

0,25 м, м 

Не менш 6 

(КВП-2) 

Не менш 6 

(КВП-2) 
5 (TRN-2000) 

Ефективний радіус дії віконних 

вібродатчиків на склі товщиною 4 мм, м 

Не менш 1,5 

(КВП-7) 

Не менш 1,5 

(КВП-7) 
- 

Типи вібродатчиків 
КВП-2, КВП-

6, КВП-7 

КВП-2, КВП-6, 

КВП-7 
TRN-2000 

Габарити вібродатчиків, мм 

Ø40x30, 

Ø50x39, 

Ø33x8 

Ø40x30, 

Ø50x39, 

Ø33x8 

Ø100x38 

Можливість акустичного зашумлення Є Є Є 

 

Оптимальні параметри завад. При застосуванні активних засобів 

необхідна для забезпечення захисту інформації величина співвідношення 

сигнал/шум досягається за рахунок збільшення рівня шумів у можливих місцях 

отримання інформації. Частотний діапазон перешкоди повинен відповідати 

середньостатистичному спектру мови у відповідності з вимогами керівних 

документів. 

Спектр перешкоди у загальному випадку повинен відповідати спектру 

сигналу який маскують. Проте з врахуванням того, що інформаційна 

насиченість різних ділянок спектра інформативного сигналу не однакова, для 

кожної октавної смуги встановлена своя величина перевищення перешкоди над 

сигналом. Нормовані відносини сигнал/шум в октавних смугах для кожної 

категорії виділених приміщень приводяться у відповідних керівних 
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документах. Такий диференційований підхід до формування спектра 

перешкоди дозволяє мінімізувати енергію перешкоди, знизити рівень 

паразитних акустичних шумів при виконанні норм захисту інформації. Така 

перешкода є оптимальною. 

Система постановки віброакустичним і акустичних перешкод «Барон», 

сертифікована Держтехкомісією при Президенті України як засіб захисту 

виділених приміщень 1, 2 та 3 категорії. Нижче приводяться основні 

характеристики системи. 

Тактичні характеристики. Система «Барон» забезпечує захист від 

наступних технічних засобів знімання інформації: 

 пристроїв, що використовують контактні мікрофони; 

 пристроїв дистанційного знімання інформації; 

 заставних пристроїв, впроваджуваних в елементи будівельних 

конструкцій. 

ПРилад «Барон» забезпечує захист таких елементів будівельних 

конструкцій, як: 

 зовнішні стіни і внутрішні стіни, виконані з монолітного залізобетону, 

залізобетонних панелей і цегельної кладки товщиною до 600 мм; 

 внутрішні перегородки з різних матеріалів; 

 заскляні віконні прорізи; 

 труби опалення, водопостачання; 

 короба систем вентиляції; 

 тамбури. 

Характеристики генератора. 

Вид генеруючої перешкоди: аналоговий шум з нормальним розподілом 

щільності ймовірності миттєвих значень. 

Діюче значення напруги перешкоди: не менш 100 В. 

Діапазон генеруючих частот: 168...6550 Гц. 

Регулювання спектра генеруємої перешкоди: п’ятисмуговий, октавний 
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еквалайзер. Центральні частоти смуг регулювання спектра: 250, 500, 1000, 2000, 

4000 Гц 

Глибина регулювання спектра по смугах: не менш: ± 20 дБ. 

Глибина регулювання рівня перешкоди: не менш 40 дБ. 

Загальна кількість підключених одночасно електроакустичних 

перетворювачів: 

а) КВП-2, КВП-6: 6...24; 

б) КВП-7: 4...16; 

в) акустичних колонок (4...8 Ом): 4...16. 

Сумарна вихідна потужність: не менш 30 Вт 

Живлення генератора: 220±22В/50 Гц 

Габарити генератора: не більше 280×270×120 мм 

Маса генератора: не більше 6 кг 

Характеристики електроакустичних  перетворювачів. 

Поверхні, для яких застосовується: 

а) КВП-7: скло віконних прорізів товщиною до 5 мм; 

б) КВП-2: внутрішні і зовнішні стіни, плити перекриттів, труби 

інженерних комунікацій. Скло товщиною більше 5 мм.  

Радіус дії одного перетворювача: 

а) КВП-7 (на склі товщиною 4 мм): 1,5+0,5 м; 

б) КВП-2, КВП-6(стіна типу НБ-30 ДЕРЖСТАНДАРТ 10922. 

Діапазон ефективно відтворених частот: 175...6300 Гц. 

Принцип перетворення: п'єзоелектричний. 

Діюче значення вихідної напруги: не більше 105 В. 

Габаритні розміри, мм, не більше: 

а) КВП-2 40х30; 

б) КВП-6 50х40; 

в) КВП-7 30х10. 
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3.3. Рекомендації щодо побудови системи захисту інформації на ОІД 

 

Виходячи з проведеного дослідження можливостей пасивних та активних 

засобів захисту акустичної інформації розроблено рекомендації по побудові 

системи захисту інформації від витоку акустичним каналом 

Рекомендації приведено у таблицях 3.6 – 3.8. Рекомендації розроблено 

для об’єктів першої, другої та третьої категорій відповідно до НД ТЗІ 1.6 – 005-

2013 та НД ТЗІ 1.5 – 005-2013.  

Розробка рекомендацій ґрунтується на якісній вербальній оцінці активних 

та пасивних засобів захисту інформації.  

 

 

Таблиця 3.6 

Система захисту для ОІД 3–ої категорії 

Елемент системи 

захисту 

Варіанти системи захисту 

Двері  Щитові двері, облицьовані фанерою 

із двох сторін  

Типові двері П-327  

Вікна  Одинарне скління:  

товщина 3 мм  

товщина 4 мм  

товщина 6 мм  

Одинарне скління:  

товщина 3 мм  

товщина 4 мм  

товщина 6 мм  

Стіни  Цегельна стіна з дерев'яною 

обивкою, або цегельна стіна з 

штукатуркою вапняною  

Цегельна стіна з бавовняною 

тканиною  

Активний захист  Генератор шуму VNG - 006  Генератор шуму Заслон-АМ  
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Таблиця 3.7 

Система захисту для ОІД 2–ої категорії 

Елемент 

системи захисту  

Варіанти системи захисту 

Двері  Типові двері П-327  Щитові двері, 

облицьовані фанерою 

із двох сторін  

Вікна  Подвійне скління з повітряним проміжком: 

 57 мм (товщина 3 мм)  

90 мм (товщина 3 мм)  

Одинарне скління:  

товщина 3 мм  

товщина 4 мм  

товщина 6 мм  

Стіни  Цегельна стіна з дерев'яною оббивкою, або 

цегельна стіна з штукатуркою вапняною  

Цегельна стіна зі 

штукатуркою 

вапняною  

Активний захист  Генератор шуму ANG 2000  Генератор шуму 

VNG - 006  

 

 

Таблиця 3.8 

Система захисту для ОІД 1–ої категорії 

Елемент системи 

захисту 

Варіанти системи захисту 

Двері Типові двері П-327  Типові двері П-327  

Вікна Подвійне скління з повітряним проміжком: 

57 мм (товщина 4 мм)  

90 мм (товщина 4 мм)  

Подвійне скління з 

повітряним 

проміжком: 

57 мм (товщина 4 мм)  

90 мм (товщина 4 мм)  

Стіни Цегельна стіна зі cкляною ватою 

(товщиною 9 мм  

Цегельна стіна з 

бавовняною 

тканиною та килим з 

ворсом  

Активний захист Генератор шуму ANG 2000  Генератор шуму 

Шерех 3  
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Висновок по розділу. Проведено дослідження захисних можливостей активних 

та пасивних засобів захисту інформації.  

Розроблені рекомендації по застосуванню активних та пасивних засобів 

для облаштування об’єктів першої, другої та третьої категорій. 

Запропоновані рекомендації дозволять забезпечити безпеку акустичної 

інформації у спеціально виділених для цього приміщеннях. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

Однією з загроз безпеки інформації на об'єктах інформаційної діяльності 

є несанкціоноване отримання конфіденційної акустичної інформації. Тому 

захист об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації акустичним 

каналом є актуальною задачею. 

В дипломній роботі проведено дослідження вимог до захисту інформації. 

Встановлена необхідність захисту конфіденційної інформації від витоку 

акустичним каналом.  

Виток інформації акустичним каналом з ОІД здійснюється шляхом 

безпосереднього прослуховування та прослуховування за допомогою технічних 

засобів. Для захисту інформації від витоку акустичним каналом застосовуються 

пасивні та активні методи. Пасивні методи базуються на архітектурно-

будівельних заходах, активні застосовують технічні засоби.  

У якості технічних засобів захисту інформації від витоку акустичним 

каналом необхідно використовувати комплекси віброакустичного захисту та 

зашумлення акустичного діапазону. 

Проведеним дослідженням встановлені чисельні показники які 

характеризують якість захисту акустичної інформації активними та пасивними 

засобами.  

Розроблені рекомендації по комплексному використанню активних та 

пасивних засобів захисту акустичної інформації на ОІД першої, другої та 

третьої категорій. 

 

 


