
ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

 

АС – автоматизована система 

АТС - автоматична телефонна станція 

ВЧ – високочастотний 

ДВЖ – джерело вторинного електроживлення 

ЗП – закладний пристрій 

ІзОД – інформація з обмеженим доступом 

ІЛЗ – інформаційна лінія зв'язку 

НВЧ – надвисокі частоти 

НСВ – навмисний силовий вплив 

ОВ – опто-волоконні 

ОІД – об’єкт інформаційної діяльності 

ПГП – пристрій гальванічного поділу 

ПЕМВ – побічні електромагнітні випромінення 

ПЗ – пристрій захисту 

ТА - телефонний апарат 

ТЗ – технічний засіб 
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ВСТУП 

 

 

Проблема інформаційної безпеки дуже актуальна у сучасному світі.  

З розвитком інформаційних технологій збільшується ризик витоку 

інформації, зараження вірусами, втручання в роботу системи. Важливо 

усвідомлювати стан захищеності ресурсів в інформаційній системі 

підприємства, щоб протистояти різним видам погроз її безпеки. Реальну 

допомогу в цьому може зробити систематизація і вдосконалення управління 

захистом інформації на підприємстві. 

Сучасні системи електронного зв'язку спираються на мережеві 

структури дротяних, та оптичних каналів, в яких найуразливішими являются 

участки з розподіленим інформаційним полем або ділянки кабельних трас, 

що не охороняються. Різноманіття способів зйому інформації визначається 

особливостями фізичних процесов в каналах зв'язку і рівнем шифрування 

повідомлень. 

Тому необхідність здійснення регулярного аналізу загроз інформації та 

моніторингу безпеки інформаційних систем потребує постійного 

удосконалення способів захисту, які можна використовувати для 

підвищення безпеки. 

Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню ефективності 

захисту інформації в кабельних системах зв’язку. 

Об’єкт дослідження – захист інформації у кабельних системах зв'язку. 

Предмет дослідження – способи захисту інформації у кабельних.  

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались наступні 

завдання: 

1. Розглянути існуючі загрози інформації у кабельних системах зв’язку. 

2. Проаналізувати існуючі способи захисту інформації у кабельних 

системах зв'язку. 
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3. Розробити рекомендації по вирішенню проблем із захистом 

інформації у кабельних системах зв’язку. 

Наукова новизна результатів 

Вперше розроблена узагальнена модель загроз інформаційній безпеці у 

кабельних мережах зв’язку та на її підставі розроблені рекомендації щодо 

забезпечення інформаційної безпеки у кабельних мережах зв’язку. 

Галузь застосування – інформаційна безпека. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ В 

СУЧАСНОСТІ 

 

 

1.1. Типи існуючих сучасних систем зв’язку 

 

Система зв'язку складається в загальному випадку з фізичного 

середовища, по якому передаються електричні інформаційні сигнали, 

апаратури передачі даних і проміжної апаратури.  

Фізичне середовище передачі даних може являти собою кабель, тобто 

набір проводів, ізоляційних і захисних оболонок і сполучних рознімань, а 

також земну атмосферу чи космічний простір, через які поширюються 

електромагнітні хвилі. 

У залежності від середовища передачі дані лінії зв'язку розділяються на 

наступні: провідні повітряні, кабельні, радіоканали [4]. 

Провідні повітряні лінії зв'язку являють собою провід без якої-небудь 

ізоляції чи оплеток, які екранують, прокладений між стовпами і висячій в 

повітрі. По таких лініях зв'язку традиційно передаються телефонні чи 

телеграфні сигнали, але при відсутності інших можливостей ці лінії 

використовуються і для передачі комп'ютерних даних. Швидкісні якості і 

перешкодозахищеність не краща. Двопровідна лінія відрізняється від 

звичайного з'єднання за допомогою двох проводів тим, що її довжина може 

бути більше довжини хвилі, що розповсюджується вздовж неї. 

Повітряна лінія зв'язку проходить по проводах, підвішених у повітрі до 

опор за допомогою ізоляторів і спеціальної арматури. Для цього 

застосовують неізольовані сталеві, мідні або біметалеві (сталеві, покриті 

міддю) проводи; дерев'яні, залізобетонні, азбестоцементні або металеві 
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опори; скляні або порцелянові ізолятори. Розрізняють лінії зв'язку 

неущільнені й ущільнені. Використовуючи методи високочастотного зв'язку, 

можна по одній парі проводів передавати сигнали багатьох (до 16) 

телефонних каналів зв'язку (частота до 150 кГц). Необхідні дальність і якість 

зв'язку в ущільнених лініях зв'язку забезпечуються кінцевими і проміжними 

підсилювальними станціями. Повітряну лінію зв'язку застосовують для 

телефонного, телеграфного і фототелеграфного зв'язку, передавання 

телекодової інформації, програм радіомовлення тощо. Сьогодні провідні лінії 

зв'язку швидко витісняються кабельними. 

Кабельні лінії являють собою досить складну конструкцію. Кабель 

складається з провідників, укладених у кілька шарів ізоляції: електричної, 

електромагнітної, механічної, а також, можливо, кліматичної. Крім того, 

кабель може бути оснащений роз'ємами, що дозволяють швидко виконувати 

приєднання до нього різного устаткування. У комп'ютерних мережах 

застосовуються три основних типи кабелю: кабелі на основі скручених пар 

мідних проводів, коаксіальні кабелі з мідною жилою, а також волоконно-

оптичні кабелі [5]. 

До основних характеристик ліній зв'язку відносяться: амплітудно-

частотна характеристика; смуга пропускання; загасання; перешкодостійкість; 

пропускна спроможність; достовірність передачі даних; вартість. 

В першу чергу розробника обчислювальної мережі цікавлять 

пропускна спроможність і достовірність передачі даних, оскільки ці 

характеристики прямо впливають на продуктивність і надійність створюваної 

мережі. Пропускна спроможність і достовірність - це характеристики як лінії 

зв'язку, так і способу передачі даних. Тому якщо спосіб передачі (протокол) 

вже визначений, то відомі і ці характеристики. Наприклад, пропускна 

спроможність цифрової лінії завжди відома, оскільки на ній визначений 

протокол фізичного рівня, який задає бітову швидкість передачі даних, - 64 

Кбіт/с, 2 Мбіт/с і тому подібне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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Проте не можна говорити про пропускну спроможність лінії зв'язку, до 

того як для неї визначений протокол фізичного рівня. Саме у таких випадках, 

коли тільки належить визначити, якою з безлічі існуючих протоколів можна 

використовувати на даній лінії, дуже важливими є решта характеристик лінії, 

такі як смуга пропускання, перехресні наведення, перешкодостійкість і інші 

характеристики. 

Для визначення характеристик лінії зв'язку часто використовують 

аналіз її реакцій на деякі еталонні дії. Такий підхід дозволяє досить просто і 

однотипно визначати характеристики ліній зв'язку будь-якої природи, не 

удаючись до складних теоретичних досліджень. Найчастіше як еталонні 

сигнали для дослідження реакцій ліній зв'язку використовуються 

синусоїдальні сигнали різних частот. Це пов'язано з тим, що сигнали цього 

типу часто зустрічаються в техніці і з їх допомогою можна представити будь-

яку функцію часу - як безперервний процес коливань звуку, так і прямокутні 

імпульси, що генеруються комп'ютером. 

Ступінь спотворення синусоїдальних сигналів лініями зв'язку 

оцінюється за допомогою таких характеристик, як амплітудно-частотна 

характеристика, смуга пропускання і загасання на певній частоті. 

Амплітудно-частотна характеристика показує, як затухає амплітуда 

синусоїди на виході лінії зв'язку в порівнянні з амплітудою на її вході для 

всіх можливих частот переданого сигналу. Замість амплітуди в цій 

характеристиці часто використовують також такий параметр сигналу, як його 

потужність. 

Смуга пропускання це безперервний діапазон частот, для якого 

відношення амплітуди вихідного сигналу до вхідного перевищує деяку 

заздалегідь задану межу, зазвичай 0,5. Тобто смуга пропускання визначає 

діапазон частот синусоїдального сигналу, при яких цей сигнал передається 

по лінії зв'язку без значних спотворень. Знання смуги пропускання дозволяє 

отримати з деякою мірою наближення той самий результат, що і знання 

амплітудно-частотної характеристики. Як ми побачимо нижче, ширина смуги 
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пропускання найбільшою мірою впливає на максимально можливу швидкість 

передачі інформації по лінії зв'язку.  

Загасання визначається як відносне зменшення амплітуди або 

потужності сигналу при передачі по лінії сигналу певної частоти. Таким 

чином, загасання є однією крапкою з амплітудно-частотної характеристики 

лінії. Часто при експлуатації лінії заздалегідь відома основна частота 

передаваного сигналу, тобто та частота, гармоніка якої має найбільшу 

амплітуду і потужність. Тому достатньо знати загасання на цій частоті, щоб 

приблизно оцінити спотворення передаваних по лінії сигналів. Точніші 

оцінки можливі при знанні загасання на декількох частотах, відповідних 

декільком основним гармонікампередаваного сигналу. 

Загасання А зазвичай вимірюється в децибелах (дБ, decibel - dB). 

Таким чином, амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання 

і загасання є універсальними характеристиками, і їх знання дозволяє зробити 

висновок про те, як через лінію зв'язку передаватимуться сигнали будь-якої 

форми. 

Смуга пропускання залежить від типу лінії і її протяжності. Серед 

кабельних  ліній найбільша смуга пропускання у волоконно-оптичних ліній 

зв’язку, найменша у провідних ліній. 

Пропускна спроможність лінії характеризує максимально можливу 

швидкість передачі даних по лінії зв'язку. Пропускна спроможність 

вимірюється в бітах в секунду - бит/с, а також в похідних одиницях, таких як 

кілобіт в секунду (Кбіт/с), мегабіт в секунду (Мбіт/с), гигабит в секунду 

(Гбіт/с) і так далі. 

Пропускна спроможність лінії зв'язку залежить не тільки від її 

характеристик, таких як амплітудно-частотна характеристика, але і від 

спектру пересланих сигналів. Якщо значущі гармоніки сигналу (тобто ті 

гармоніки, амплітуди яких вносять основний внесок до результуючого 

сигналу) потрапляють в смугу пропускання лінії, то такий сигнал добре 

передаватиметься даною лінією зв'язки і приймач зможе правильно 
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розпізнати інформацію, відправлену по лінії передавачем. Якщо ж значущі 

гармоніки виходять за межі смуги пропускання лінії зв'язку, то сигнал значно 

спотворюватиметься, приймач помилятиметься при розпізнаванні інформації, 

а значить, інформація не зможе передаватися із заданою пропускною 

спроможністю. 

Перешкодостійкість лінії визначає її здатність зменшувати рівень 

перешкод, що створюються в зовнішньому середовищі, на внутрішніх 

провідниках. Перешкодостійкість лінії залежить від типу використовуваного 

фізичного середовища, а також від екрануючих і пригнічуючих перешкоди 

засобів самої лінії. Найменш перешкодостійкими є радіолінії, хорошою 

стійкістю володіють кабельні лінії і відмінною - волоконно-оптичні лінії, 

малочутливі до зовнішнього електромагнітного випромінювання. Зазвичай 

для зменшення перешкод, що з'являються із-за зовнішніх електромагнітних 

полів, провідники екранують і/або скручують. 

Перехресні наведення на ближньому кінці визначають 

перешкодостійкість кабелю до внутрішніх джерел перешкод, коли 

електромагнітне поле сигналу, передаваного виходом передавача по одній 

парі провідників, наводить на іншу пару провідників сигнал перешкоди. 

Якщо до другої пари буде підключений приймач, то він може прийняти 

наведену внутрішню перешкоду за корисний сигнал. Чим менше значення 

NEXT, тим краще кабель.  

Показник NEXT зазвичай використовується стосовно кабелю, що 

складається з декількох витих пар, оскільки в цьому випадку взаємні 

наведення однієї пари на іншу можуть досягати значних величин. Для 

одинарного коаксіального кабелю (тобто що складається з однієї екранованої 

жили) цей показник не має сенсу, а для подвійного коаксіального кабелю він 

також не застосовується унаслідок високого ступеня захищеності кожної 

жили. Оптичні волокна також не створюють скільки-небудь помітних 

перешкод один для одного. 
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Скручена пара проводів називається витою парою. Вита пара існує в 

екранованому варіанті, коли пари мідних проводів обертається в ізоляційний 

екран, і неекранованому, коли ізоляційна обгортка відсутня. Скручування 

проводів знижує вплив зовнішніх перешкод на корисні сигнали, що 

передаються по кабелю [4].  

Коаксіальний кабель має несиметричну конструкцію і складається з 

мідної жили (core), ізоляції тієї, що її оточує, екрану у вигляді металевого 

обплетення і зовнішньої оболонки. Якщо кабель, окрім металевого 

обплетення, має ще шар фольги, то він називається кабелем з подвійною 

екранізацією. За наявності потужних перешкод можна скористатися кабелем 

із збільшеною учетверо екранізацією. Він складається з подвійного шару 

фольги і подвійного шару металевого обплетення. 

Деякі типи кабелів покриває металева сітка - екран. Він захищає 

передавані по кабелю дані, поглинаючи зовнішні електромагнітні сигнали, 

звані перешкодами або шумом. Таким чином, екран не дозволяє 

спотворювати дані, що передаються по кабелю. 

Електричні сигнали, що кодують дані, передаються по жилі. Жила - це 

один дріт (суцільна жила) або пучок проводів. Суцільна жила виготовляється 

з міді. 

Жила оточена ізоляційним шаром, який відокремлює її від металевого 

обплетення. Обплетення грає роль заземлення і захищає жилу від 

електричних шумів і перехресних перешкод. Перехресні перешкоди - це 

електричні наведення, викликані сигналами в сусідніх проводах. Провідна 

жила і металеве обплетення не повинні стикатися, інакше відбудеться 

коротке замикання, перешкоди проникнуть в жилу, а дані руйнуватимуться. 

Зовні кабель покритий непровідним шаром - з гуми, тефлону або 

пластика. 

Коаксіальний кабель більш перешкодоспроможний, загасання сигналу 

в ньому менше, ніж у витій парі [4]. 
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Існує декілька типів коаксіального кабелю, що відрізняються 

характеристиками і областями застосування, - для локальних мереж, для 

глобальних мереж, для кабельного телебачення і тому подібне (рис. 1.1). 

 

 

 

Рис. 1.1. Коаксіальний кабель (А – ізоляція, В – екрануюча опльотка, С – 

діелектрик, D – провідник струму) 

 

Основні типи і характеристики цих кабелів. 

- RG-8 і RG-11 - «товстий» коаксіальний кабель, розроблений для 

мереж Ethernet 10Base-5. Має хвилевий опір 50 Ом і зовнішній діаметр 0,5 

дюйма (близько 12 мм). Цей кабель має достатньо товстий внутрішній 

провідник діаметром 2,17 мм, який забезпечує гарні механічні і електричні 

характеристики. Монтується важко -  погано гнеться. 

- RG-58/U, RG-58 A/U і RG-58 C/U - різновиди «тонкого» коаксіального 

кабелю для мереж Ethernet 10Base-2. Всі ці різновиди кабелю мають 

хвилевий опір 50 Ом, але володіють гіршими механічними і електричними 

характеристиками в порівнянні з «товстим» коаксіальним кабелем. Тонкий 

внутрішній провідник 0,89 мм не такий міцний, проте володіє набагато 

більшою гнучкістю, зручною при монтажі. Загасання в цьому типі кабелю 
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вище, ніж в «товстому» коаксіальному кабелі, що приводить до необхідності 

зменшувати довжину кабелю для отримання однакового загасання в сегменті. 

- RG-59 - телевізійний кабель з хвилевим опором 75 Ом. Широко 

застосовується в кабельному телебаченні. 

Волоконно-оптичний кабель складається з тонких (5-60 

мікрон)волокон, по яких поширюються світлові сигнали. Це найбільш 

якісний тип кабелю — він забезпечує передачу даних з дуже високою 

швидкістю (до 10 Гбит/з і вище) і до того ж краще інших типів передавальної 

середовища забезпечує захист даних від зовнішніх перешкод. Волоконно-

оптичні кабелі складаються з центрального провідника світла (серцевини) - 

скляного волокна, оточеного іншим шаром скла - оболонкою, що володіє 

меншим показником заломлення, чим серцевина. Розповсюджуючись по 

серцевині, промені світла не виходять за її межі, відбиваючись від 

покриваючого шару оболонки. В залежності від розподілу показника 

заломлення і від показника діаметру сердечника розрізняють одномодові та 

багатомодові ВОЛЗ (рис. 1.2 а, 1.2 б). 

 

 

Рис.1.2 а. Багатомодове волокно 

 

 

Рис.1.2б. Одномодове волокно 

 



12 

 

Поняття  "мода" описує режим розповсюдження світлових променів у 

внутрішньому сердечнику кабелю. У одномодовому кабелі використовується 

центральний провідник дуже малого діаметру, сумірного з довжиною хвилі 

світла, - від 5 до 10 мкм. При цьому практично всі промені світла 

розповсюджуються уздовж оптичної осі світлопровода, не відбиваючись від 

зовнішнього провідника. Смуга пропускання одномодового кабелю дуже 

широка - до сотень гігагерца на кілометр. Виготовлення тонких якісних 

волокон для одномодового кабелю представляє складний технологічний 

процес, що робить одномодовий кабель достатньо дорогим. Крім того, у 

волокно такого маленького діаметру достатньо складно направити пучок 

світла, не втративши при цьому значну частину його енергії. 

У багатомодових кабелях використовуються ширші внутрішні 

сердечники, яких легко виготовити технологічно. У стандартах визначені два 

найбільш споживаних багатомодових кабелю: 62,5/125 мкм і 50/125 мкм, де 

62,5 мкм або 50 мкм - це діаметр центрального провідника, а 125 мкм -

 діаметр зовнішнього провідника. 

У багатомодових кабелях у внутрішньому провіднику одночасно існує 

декілька світлових променів, що відбиваються від зовнішнього провідника 

під різними кутами. Кут віддзеркалення променя називається модою 

світивши. У багатомодових кабелях з плавною зміною коефіцієнта 

заломлення режим розповсюдження кожної моди має складніший характер. 

Багатомодові кабелі мають вужчу смугу пропускання - від 500 до 800 

Мгц/км.. Звуження смуги відбувається із-за втрат світлової енергії при 

віддзеркаленнях, а також із-за інтерференції променів різних мод. 

Як джерела випромінювання світла у волоконно-оптичних кабелях 

застосовуються: 

- світлодіоди; 

- напівпровідникові лазери. 

Для одномодових кабелів застосовуються тільки напівпровідникові 

лазери, оскільки при такому малому діаметрі оптичного волокна світловий 
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потік, що створюється світлодіодом, неможливо без великих втрат направити 

у волокно. Для багатомодових кабелів використовуються дешевші 

світлодіодні випромінювачі. 

Волоконно-оптичні кабелі володіють відмінними характеристиками 

всіх типів: електромагнітними, механічними (добре гнуться, а у відповідній 

ізоляції володіють хорошою механічною міцністю). Проте у них є один 

серйозний недолік - складність з'єднання волокон з роз'ємами і між собою 

при необхідності нарощування довжини кабелю. 

Сама вартість волоконно-оптичних кабелів ненабагато перевищує 

вартість кабелів на витій парі, проте проведення монтажних робіт 

з оптоволокном обходиться набагато дорожче із-за трудомісткості операцій і 

високої вартості вживаного монтажного устаткування. 

Радіоканали наземного і супутникового зв'язку утворюються за 

допомогою передавача і приймача радіохвиль. Існує велика кількість різних 

типів радіоканалів, що відрізняються як використовуваним частотним 

діапазоном, так і дальністю каналу. Діапазони коротких, середніх і довгих 

хвиль (KХ, СХ і ДХ), називані також діапазонами амплітудної модуляції 

(AM) по типі використовуваного в них методу модуляції сигналу, 

забезпечують далекий зв'язок, але при невисокій швидкості передачі даних. 

Більш швидкісними є канали, що працюють на діапазонах ультракоротких 

хвиль (УКВ), для яких характерна частотна модуляція, а також діапазонах 

надвисоких частот (НВЧ). У діапазоні НВЧ (понад 4 Ггц) сигнали вже не 

відбиваються іоносферою Землі і для стійкого зв'язку потрібно наявність 

прямої видимості між передавачем і приймачем. Тому такі частоти 

використовують або супутникові канали, або радіорелейні канали, де ця 

умова виконується. У комп'ютерних мережах сьогодні застосовуються 

практично всі описані типи фізичних середовищ передачі даних, але 

найбільш перспективними є волоконно-оптичні. На них сьогодні будуються 

як магістралі великих територіальних мереж, так і високошвидкісні лінії 

зв'язку локальних мереж. Популярним середовищем є також кручена пари, 
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що характеризується відмінним співвідношенням якості до вартості, а також 

простотою монтажу. За допомогою кручений пари звичайно підключають 

кінцевих абонентів мереж на відстанях до 100 метрів від концентратора. 

Супутникові канали і радіозв'язок використовуються найчастіше в тих 

випадках, коли кабельні зв'язки застосувати не можна — наприклад, при 

проходженні каналу через малонаселену чи місцевість же для зв'язку з 

мобільним користувачем мережі, таким як шофер вантажівки, лікар, що 

робить обхід, і т.п. 

Кабельна лінія зв'язку - лінія проводового зв'язку з передаванням 

повідомлень по кабелю. Кабельні лінії зв'язку складаються з направлених 

середовищ передачі (кабелі), призначені спільно з провідними системами [5]. 

Під організацією зв'язку тут мається на увазі організація каналів: 

- телефонного зв'язку; 

- факсимільного зв'язку; 

- передачі даних; 

- технологічного зв'язку; 

- інших. 

Кабельні лінії за призначенням поділяються на внутрішньо 

майданчикові, місцеві, внутрішньозонові, магістральні. 

Внутрішньо майданчикові - мережі на території одного об'єкта (завод, 

нафтобаза), призначення - забезпечення технологічної та виробничої зв'язком 

всередині об'єкта. Приклад - є сукупність резервуарів для зберігання рідких 

хімікатів. У резервуарах є датчики температури, рівня та ін Кабель, по якому 

передаються сигнали з датчиків у серверну для моніторингу та обробки буде 

входити до складу внутрішньо майданчикових мереж. 

Місцеві - кабельні лінії між будівлями в місті (різні підприємства) або 

довколишніми населеними пунктами (селища, села ...), призначення - 

забезпечення зв'язком на місцевому рівні, наприклад, канали телефонного 

зв'язку для приєднання відомчої АТС до міської АТС. 
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Внутрішньо зонові - кабельні лінії всередині одного краю, області, 

призначення - забезпечення зв'язком усередині даної зони. 

Магістральні - кабельні лінії проходять (з'єднують) більше одного 

суб'єкта, призначення - забезпечення зв'язком між суб'єктами. 

Кабельні лінії складаються з вузлів зв'язку, не обслуговуваних 

регенераційних (підсилювальних) пунктів - НРП, НПП, кабельної траси. 

Споруда зв'язку, в якому встановлено обладнання систем передачі 

називається вузлом зв'язку. Бувають обслуговувані, напів обслуговувані і не 

обслуговувані. У обслуговуваних вузлах зв'язку ведеться цілодобове 

чергування, вдень може бути присутнім інженерно-технічний персонал. У 

напів обслуговуваних вузлах в робочий час перебувати персонал, у 

неробочий час вузол закривається. Обслуговування обладнання зв'язку в не 

обслуговуваному вузлі зв'язку здійснюється за графіком або в міру 

необхідності. Фізично виглядає як будівля або блок-контейнер. 

Не обслуговувані регенераційні (підсилювальні) пункти - пункти в яких 

здійснюється регенерація (цифрова система передачі) або посилення 

(аналогова, або цифрова система передачі) сигналу. Фізично представляє 

закопаний в землю на невелику глибину контейнер (наприклад, бочку), в 

який поміщений регенератор або підсилювач. Закопаний контейнер, 

звичайно має надбудову (дерев'яну, цегляну, залізницю або залізобетону). 

Так само зустрічається розташування регенератора або підсилювача у 

верхній частині надбудови. У межах міста можливо розташування НРП / 

НПП в будівлі, на підземній станції метрополітену або розподільній шафі. 

Крім регенераційної / підсилювальної апаратури, на НРП / НПП може 

розташовуватися апаратура живлення (зовнішнього, або дистанційного), 

акумуляторні батареї, пристрої опалення, вентиляції та кондиціювання, 

пристрої освітлення, пристрої телеконтролю (контроль тиску повітря в кабелі 

і в балоні, контроль закриття дверей і кришок, контроль наявності води в 

камері, контроль температури, контроль вологості, контроль живлення), 
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апаратура змісту кабелю під надлишковим повітряним тиском, електричні 

компресорні установки, балони зі стисненим повітрям. 

 

1.2. Загрози інформації у кабельних системах 

 

Одній з потенційних проблем для всіх типів кабелів є перехресні 

перешкоди. Перехресні перешкоди - це електричні наведення, викликані 

сигналами в суміжних проводах. Неекранована вита пара особливо страждає 

від перехресних перешкод. Для зменшення їх впливи застосовують екран 

(рис. 1.3). 

Мідний неекранований кабель UTP залежно від електричних і 

механічних характеристик розділяється на 8 категорій: CAT 1; CAT 2; CAT 3; 

СAT 4; САТ 5; CAT 5e; CAT 6; СAT 6A ; CAT 7; CAT 7A ; CAT 8/CAT 8.1; 

CAT 8.2. 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Екранована і некранована вита пара 
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Кабель екранованої витої пари має мідне обплетення, яке забезпечує 

більший захист, ніж екранована вита пара. Крім того, пари проводів обмотані 

фольгою. В результаті екранована вита пара володіє хорошою ізоляцією, що 

захищає передавані дані від зовнішніх перешкод. Основний стандарт  (IBM), 

що визначає параметри екранованої витої пари, ділить кабелі не на категорії, 

а на типи: Type I, Type 2, Type 9. Електричні параметри кабелю Type 1 

приблизно відповідають параметрам кабелю UTP категорії 5. Проте хвилевий 

опір кабелю Type 1 рівний 150 Ом (UTP категорії 5 має хвилевий опір 100 

Ом). 

В даний час існує низка спеціальних засобів перехоплення інформації з 

кабельних ліній зв'язку [6]: 

- для симетричних високочастотних кабелів - пристрої з 

індуктивними датчиками; 

- для коаксіальних та низькочастотних кабелів - пристрої з 

системами безпосереднього підключення та відведення малої частини енергії 

для перехоплення. 

Для кабелів, в середині яких підтримується підвищений тиск повітря, 

застосовуються пристрої, які виключають його зниження, в результаті чого 

запобігається спрацювання спеціальної сигналізації. 

Деякі прилади обладнуються радіостанціями для прямого передавання 

перехоплених розмов в центр оброблення. 

Доступ до коаксіальних кабелів важкий, так як вони заглиблені, і крім 

того, в багатьох випадках містяться в герметичній оболонці, яка знаходиться 

під тиском. При цьому порушення цілісності оболонки приведе до падіння 

тиску та спрацьовування тривожної сигналізації.  

У випадку, якщо кабель не знаходиться під тиском, необхідна наявність 

наступного обладнання для перехоплення:  

- гальванічний відвід;  

- демультиплексор, відповідно до смуги модулюючих частот;  

- змішувач; 
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- пристрій декодування сигналів виклику; 

- магнітофон. 

Більш складною та універсальною апаратурою, яка може 

використовуватися для знімання інформації з будь-яких кабельних ліній 

зв'язку, користуються спеціальні служби [6,7].  

Основним елементом таких систем є спеціальний індуктивний датчико 

що охоплює кабель. Датчик встановлюється на кабель. За допомогою 

прилаштованого на кабель датчика високочастотний сигнал, що несе 

інформацію, записується на спеціального прилад. Запис з диску передається 

на встановлені в приміщеннях спеціальних служб прилади демодуляції та 

прослуховується. Приклад такої системи є апаратура французького 

виробництва 1N – 110TR з автомобільним базуванням. Апаратура має 16 

аналогових каналів регістрації з полосою по 100 кГц кожен, або один канал 

полосою 400 кГц та 1 мГц. 

 

1.4 Загрози інформації у телефонних лініях 

 

Отримання інформації методом ВЧ нав’язування засновано на 

опромінюванні могутнім ВЧ-сигналом нелінійних елементів, які є частиною 

інтер'єру контрольованого приміщення або спеціально внесені, підготовлені 

пасивні пристрої. У першому випадку для радіорозвідки немає необхідності 

проникати в офіс, але ефективність знімання інформації мала. Оператора 

опромінює контрольоване приміщення могутнім направленим радіосигналом 

і, змінюючи орієнтацію передавальної антени і частоту випромінювання, 

добивається стійкого прийому. 

Крім того ВЧ- нав”язування застосовується у телефонних лініях для 

акустичного контролю приміщень через мікрофон телефонної трубки, 

лежачої на апараті [8]. Мікрофон є частиною електронної схеми телефонного 

апарату. Він або сполучений з лінією (через окремі елементи схеми) при 

розмові, або відключений від неї, коли телефонний апарат знаходиться в 
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готовності до прийому виклику (трубка знаходиться на апараті). На перший 

погляд, коли трубка лежить на апараті, немає ніякої можливості 

використовувати мікрофон як джерело знімання інформації. Але це не так. 

Принцип реалізації методу полягає в тому, що телефонну лінію щодо 

загального корпусу (як яке, наприклад, використовують контур заземлення 

або труби парового опалювання) на один з дротів подають ВЧ-коливання від 

спеціального генератора - передавача. Через елементи схеми телефонного 

апарату, навіть якщо трубка не "знята", вони поступають на мікрофон і 

модулюються мовою нічого непідозрюючих співбесідників (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Принцип реалізації ВЧ-НАВ'ЯЗУВАННЯ на телефонний апарат 

 

Прийом інформації проводиться також щодо загального корпусу, але 

вже через другий дріт лінії. Амплітудний детектор приймача (ПРМ) дозволяє 

виділити що низькочастотну огинає для подальшого посилення і запису. 

Очевидно, що якість перехвачиваемой інформації тим вище, чим ближче 

здійснюється підключення до (крайовому пристрою) телефонного апарату.  

Ця обставина вносить певні незручності до використання даного методу. 

Фільтр нижніх частот в лінії необхідний для одностороннього 

розповсюдження високочастотних зондуючих коливань. 

Принципово ВЧ-сигнал у даному випадки використовується для 

подолання розімкнених контактів мікрофонного ланцюга апарату при 

покладеній телефонній трубці. Річ у тому, що для зондуючого сигналу 
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механічно розімкнений контакт є свого роду повітряним конденсатором, опір 

якого буде тим менше, чим вище частота сигналу від генератора. 

При дії ВЧ-випромінювання на телефонний апарат нелінійні процеси 

відбуваються в цілому ряду елементів електричної схеми. Проте найсильніше 

вони виявляються саме в мікрофоні, опір якого змінюється за законом 

випадкового впливаючого акустичного сигналу, що і приводить до 

амплітудної модуляції тієї, що несе. Для гарантованого виникнення 

вказаного ефекту рівень зондуючого сигналу у мікрофонному ланцюзі 

повинен бути не менше 150 мВ, а вихідний опір генератора повинен бути 

вище, ніж у мікрофону, в 5 - 10 разів. Частота зондуючого сигналу повинна 

лежати в діапазоні 30 кГц ... 20 Мгц. Частіше за неї вибирають приблизно 

рівною 1 Мгц, оскільки при цьому забезпечуються якнайкращі умови 

розповсюдження. Але для того, щоб обійти приймачі, що використовуються 

для виявлення подібних випромінювань, потрібно збільшити частоту 

зондуючого сигналу. 

Безконтактний індуктивний спосіб зняття звукової інформації з 

телефонної лінії відомий давно [9]. Він заснований на ефекті виникнення 

магнітного поля навколо провідника, по якому тече струм (рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5. Індуктивний датчик 

 

Навколо кожного з дротів, що зраджують струм, виникає магнітне 

поле, а у проводів пари воно протилежне. Щоб уловити і перетворити це поле 

в електричний сигнал, необхідно тільки один з проводів пари пропустити 
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крізь магнітний сердечник, на якому є обмотка. Таким чином, пропущений 

дріт виступить в ролі первинної обмотки з одного витка, вторинна обмотка 

може мати 200—600 витків. Дана конструкція є класичним струмовим 

трансформатором, напруга у вторинній обмотці якого пропорційно струму в 

первинній, тобто в лінії. Котушку індуктивного знімача зручно виконати на 

броньовому або кільцевому феритовому сердечнику, що розмикається, з 

максимально високою магнітною проникністю. Для виключення 

низькочастотних наведень індуктивний знімач повинен бути поміщений в 

металевий екран. Такий датчик можна підключати безпосередньо на 

мікрофонний вхід високоякісних диктофонів, що мають високе посилення 

сигналу зовнішнього мікрофону і забезпечених акустопуском. Для 

записуючих пристроїв простіше можна застосувати передпідсилювач з 

акустопуском, виконаний на одній цифровий КМОП мікросхемі по схемі 

рис. 1.6.  

 

 

 

Рис. 1.6. Підсилювач низької частоти з акустопуском 

 

У технічному плані найпростішим способом є контактне підключення. 

Можливе тимчасове підключення до абонентської проводки за допомогою 

стандартної "монтерської трубки". Проте підключення такого типу легко 

виявляється за допомогою простих засобів контролю напруги телефонної 

мережі. Зменшити ефект падіння напруги можна шляхом підключенням 

телефонної трубки через резистор опором 0,6-1 кОм. Підключення 
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здійснюється за допомогою дуже тонких голочок і тонких, покритих ласий, 

проводів, що прокладаються в якій-небудь існуючій або виготовленій щілині. 

Щілина може зашпакльовувати і бути пофарбована так, що візуально 

визначити підключення дуже важко. Досконалішим є підключення за 

допомогою погоджувального пристрою (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Контактне підключення за допомогою погоджувального пристрою 

 

Телефонні радіоретранслятори надзвичайно популярні і є 

радіоподовжувачами для передачі телефонних розмов по радіоканалу. 

Узагальнена структурна схема подібного пристрою приведена на (рис. 1.8). 

 

 

 

Рис. 1.8. Структурна схема телефонного радіоретранслятора. 

 

Більшість телефонних закладок автоматично включаються при піднятті 

телефонної трубки і передають інформацію на пункт перехоплення і запису. 

Джерелом живлення для радіопередавача є, як правило, напруга телефонної 

мережі. Оскільки в даному випадку не вимагається ні батарей, ні вбудованого 

мікрофону, розміри ретранслятора можуть бути дуже невеликими. Недоліком 
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подібних пристроїв є те, що вони можуть бути виявлені по 

радіовипромінюванню.  

Малогабаритний кварцевий передавач AD-31 призначений для 

контролю телефонної лінії. Дальність дейтвия - до 300 м і більш. Діапазон 

частот - 350-450 Мгц.  Включаєтся в розрив телефонної лінії. Габарити - 

18х38х10 мм, вага - 15 р. Компактний ЧМ передавач FD-45-4 для контролю 

телефонної лінії. Закамуфльований в телефонну розетку. Дальність дії - до 

150 м. Габаритні розміри - 22х16х12 мм. Вес - 210 р. Щоб зменшити 

можливість виявлення радіовипромінювання, застосовують той же спосіб, що 

і у випадку з радіомікрофоном - зменшують потужність випромінювання 

передавача, встановленого на телефонній лінії. А в безпечному місці 

встановлюють могутніший ретранслятор, перевипромінюючий сигнал на 

іншій частоті і в зашифрованому вигляді. Слід врахувати, що не можна 

виключати можливість застосування радіопередавачів, що використовують 

псевдошумові сигнали і (або) що працюють "під шумами". В цьому випадку 

виявлення радіозакладок ще більш ускладнюється. Для маскування 

телефонні радіоретранслятори випускаються у вигляді конденсаторів, 

фільтрів, реле і інших стандартних вузлів елементів, що входять до складу 

телефонної апаратури. Існують ретранслятори, виконані у вигляді мікрофону 

телефонної трубки (наприклад, модель CRISTAL фірми Sipe). Подібні вироби 

вельми легко і швидко можна встановити в телефонний апарат, що цікавить. 

Тут не можна не сказати, що дуже часто не потрібно проробляти навіть і такі 

прості операції. Дуже поширені телефонні апарати з кнопковим 

номеронабиранием типу ТА-Т, ТА-12. Завдяки особливостям своєї 

конструкції вони перевипромінюють інформацію на десятках частот СВ, КВ і 

УКВ діапазону на відстань до 200 м. Ще простіше підслуховувати розмову, 

якщо використовується телефон з радіоподовжувачем, що є двома 

радіостанцією: одна змонтована в трубці, інша - в самому телефонному 

апараті. В цьому випадку потрібно тільки набудувати приймач на необхідну 
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частоту. Для подібних цілей випускаються і спеціальні розвідувальні 

приймачі.  

Висновок по розділу. Проведено аналіз існуючих кабельних систем 

зв’язку; існують проводові, повітряні., волоконнооптичні системи. 

Встановлені загрози інформації у кабельних системах зв’язку. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КАБЕЛЬНИХ 

СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

2.1. Захист від витоку через ПЕМВ 

 

Електронні та радіоелектронні засоби мають основне електромагнітне 

випромінювання, що спеціально створюється для передачі інформації, і 

небажане випромінювання, що виникає внаслідок функціонування приладу.  

Небажані випромінювання поділяються на побічні електромагнітні 

випромінювання, позасмугові та шумові. І ці й інші представляють 

небезпеку. Вони є джерелами утворення електромагнітних каналів витоку 

інформації. 

Кожний електронний пристрій є джерелом електромагнітних полів 

широкого частотного спектру, характер яких визначається призначенням та 

схемними рішеннями, потужністю пристрою, матеріалами, з якого від 

виготовлений. 

Відомо, що характер електромагнітного поля змінюється залежно від 

дальності прийому. Для ближньої зони дальності прийому значно менша за 

довжину хвилі і поле має явно виражений магнітний характер, а для дальньої 

зони поле має електромагнітний характер та розповсюджується у вигляді 

плоскої хвилі, енергія якої ділиться порівно між  електричною та магнітною 

компонентами. 

З врахуванням цього можна вважати можливим утворення каналу 

витоку в ближній зоні за рахунок магнітної складової, а в дальній – за 

рахунок електромагнітного випромінювання [9]. 

У результаті перехресного впливу електромагнітних полів одно- або 

різнорідного радіо- і електротехнічного обладнання в енергетичному 

приміщенні створюється завадонесуче поле, що має магнітну та електричну 
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напруженості. Значення (величина) та фазова спрямованість цієї 

напруженості визначається числом та інтенсивністю джерел 

електромагнітних полів; розмірами приміщення в якому розташовується 

обладнання; матеріалами, з яких виготовлені елементи обладнання та 

приміщення. Очевидно, чим ближче розташоване обладнання відносно один 

одного, чим менше розміри приміщення, тим більша напруженість 

електромагнітного поля. 

У відношенні енергетичного приміщення необхідно розглядати дві 

зони розповсюдження поля:  

- усередині енергетичного приміщення (ближня зона); 

- за межами приміщення (дальня зона). 

Ближня зона визначає електромагнітну обстановку в енергетичному 

приміщенні, а дальнє поле – розповсюдження, дальність дії якого 

визначається діапазоном хвиль. 

Ближня зона діє шляхом наведення електромагнітних полів в лініях 

електроживлення, зв’язку та інших кабельних магістралях. 

Сумарне електромагнітне поле має свою структуру, величину, фазові 

кути напруженості, зони максимальної інтенсивності. Ці характеристики 

властиві як ближньому, так і дальньому полю. 

Якщо  напруженість зовнішніх електромагнітних полів визначається з 

великою точністю: розроблені яка аналітичні, так і інструментальні методи, 

то напруженість сумарного поля, що визначає електромагнітну обстановку в 

енергетичному приміщенні, розраховується не достатньо строго. Нема поки 

чітких методик розрахунку та методів інструментальних вимірювань. 

Таким чином, електромагнітну обстановку в приміщенні визначають 

наступні фактори: 

- розміри та форма приміщень; 

- кількість, потужність, режим роботи та одночасність використання 

апаратури; 

- матеріали, з яких виготовлені елементи приміщень та технічні засоби. 
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Для захисту та послаблення електромагнітних полів енергетичного 

приміщення використовується установка електричних фільтрів, 

застосовуються екрануючі пристрої та спеціальне розташування апаратури та 

обладнання. Установка  екрануючих пристроїв може здійснюватися або в 

безпосередній близькості від джерела випромінювання, або на джерелі, або 

екранується приміщення, в якому розташовані джерела електричних 

сигналів. 

Раціональне розташування апаратури та технічних засобів в 

енергетичному приміщенні може суттєво вплинути як на результуючу 

напруженість електромагнітного поля усередині приміщення, так і на 

результуюче електромагнітне поле за його межами. Раціональне 

розташування передбачає перестановку окремих елементів обладнання 

приміщень або окремих груп апаратів та технічних засобів з тим, щоб нове 

розташування приводило до взаємокомпенсації напруженості 

електромагнітних полів небезпечних сигналів в заданих зонах. 

Раціональне розміщення апаратури в окремих випадках може бути 

визначальним. 

Заходи із захисту інформації від її витоку за рахунок електромагнітних 

випромінювань насамперед включають заходи попередження можливості 

виходу цих сигналів за межі зони та заходи із зменшення їх доступності.  

Слід відзначити ступінь небезпеки електромагнітних випромінювань 

при реалізації заходів із захисту інформації. Так як це електромагнітні хвилі, 

то особливості розповсюдження їх у просторі за напрямком та за дальністю 

визначаються діапазоном частот (довжиною хвиль) та потужністю 

випромінювання. Дальність та спрямованість випромінювання визначаються 

фізичною природою розповсюдження відповідного виду електромагнітних 

хвиль та просторового розташування джерела небезпечного сигналу та 

засобів його прийому. 

На основі врахування особливостей розповсюдження електромагнітних 

коливань, що визначаються насамперед потужністю випромінювання, 
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особливостями розповсюдження та величинами поглинання енергії в 

середовищі розповсюдження, звичайно ставлять питання про встановлення їх 

гранично допустимих інтенсивностей (потужностей), що є потенційно 

можливими для приймання засобами зловмисниками. Ці допустимі значення 

інтенсивностей прийнято називати нормами або допустимим значеннями. 

Процес визначення або вироблення норм називається нормуванням, яке 

включає насамперед власне вибір критерію нормування. Вибір та 

обґрунтування параметра, що нормується, і визначення його гранично 

допустимих значень. 

Норми можуть бути міжнародними, державними та галузевими. Не 

виключається наявність спеціальних норм для конкретних виробів і 

підприємств. 

Захист від витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних 

випромінювань передбачає застосування активних (рис. 2.1) та пасивних 

(рис. 2.2) методів та засобів [5]: 

- розташування джерел і засобів на максимально можливому віддалені 

від меж контрольованої (охоронної) зони; 

- екранування будівель, приміщень, засобів кабельних комунікацій; 

- використання локальних систем, що не мають виходу за межі 

території, що охороняється (у тому числі вторинних годинникових систем,  

систем радіофікації, телефонних систем внутрішнього використання, 

диспетчерських систем, систем енергоживлення і т.ін.); 

- розв’язку по колах живлення та заземлення, розташованих в межах 

охоронної зони; 

- використання фільтрів низьких частот по колах живлення апаратури 

ОІД; 

- використання розподільного трансформатору по колах живлення ОІД; 

- застосування генераторів радіочастотного шуму. 

Для виявлення та вимірювання основних характеристик ПЕМВ 

використовуються [8]: 
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- вимірювальні приймачі; 

- селективні вольтметри; 

- аналізатори спектру; 

- вимірювачі потужностей та інші спеціальні пристрої. 

Вимірювальними приймачами та селективними вольтметрами 

вимірюють потужність (або напруженість) випромінювання на межі 

контрольованої зони, визначають відповідність її допустимим нормам. Якщо 

норми не виконуються, то приймають заходи з ослаблення потужності 

випромінювання. 

 

 

 

Рис. 2.1. Засіб активного захисту інформації від ПЕМВ 

 

 

 

Рис 2.2. Засіб пасивного захисту інформації від витоку через наведення 

ПЕМВ 

 



30 

 

2.2. Захист від витоку через взаємний вплив кабельних ліній  

 

Елементи, кола, тракти, з’єднувальні проводи та лінії зв’язку будь-яких 

електронних систем та схем постійно знаходяться під впливом власних 

(внутрішніх) і сторонніх (зовнішніх) електромагнітних полів різноманітного 

походження, що індукують або наводять у них значні напруги. Такий вплив 

називається електромагнітним впливом або просто впливом на елементи 

кола. Оскільки такий вплив утворюється непередбаченими зв’язками, то 

говорять про паразитні зв’язки та наведення, які можуть призвести до 

утворення каналів витоку інформації [5]. 

Основними видами паразитних зв’язків у схемах електронних 

пристроїв є ємнісні, індуктивні, електромагнітні, електромеханічні зв’язки та 

зв’язки через джерела живлення та заземлення радіоелектронних засобів. 

Паразитні ємнісні зв’язки зумовлені електричною ємністю між 

елементами деталями та провідниками пристроїв, що несуть потенціал 

сигналу, так як опір ємності, що створює ємнісний зв’язок, падає з ростом 

частоти (Xc = 1/ωC). 

Паразитні індуктивні зв’язки зумовлені наявністю взаємоіндукції між 

провідниками та деталями апаратури, головним чином між її 

трансформаторами. Паразитний індуктивний зворотний зв’язок між 

трансформаторами підсилювачами, наприклад між вхідним та вихідним 

трансформаторами, може викликати режим самозбудження в області робочих 

часто на гармоніках. 

Паразитні електромагнітні зв’язки звичайно виникають між вивідними 

провідниками підсилювальних елементів, що утворюють коливальну систему 

з розподіленими параметрами та резонансною частотою певного порядку. 

Розглянемо, який вплив один на одного здійснюють прокладені 

паралельно лінії зв’язку. 

В теорії взаємних впливів між колами ліній зв’язку прийняті наступні 

основні визначення: 
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- коло впливу -  коло, що створює первинне електромагнітне поле; 

- коло, що піддається впливу, - коло, на яке впливає електромагнітне 

поле впливу;  

- безпосередній вплив – сигнали, що індукуються безпосередньо 

електромагнітним полем кола впливу в колі, що піддається впливу. 

Окрім безпосереднього впливу має місце непрямий вплив вторинними 

полями за рахунок відбиттів. 

Залежно від структури впливаючого електромагнітного поля і 

конструкції кола, що піддається впливу, розрізняють систематичні та 

випадкові впливи. До систематичних впливів відносять взаємні наведення, 

що виникають вздовж всієї довжини лінії. До випадкових відносять впливи, 

що виникають внаслідок ряду випадкових причин, які не піддаються точній 

оцінці. Існують реальні умови наведень з одного неекранованого проводу на 

інший, паралельний йому провід такої ж довжини, коли обидва вони 

розташовані над “землею".  

В реальних умовах мають місце наведення і від екранованих кабелів на 

екрановані і від неекранованих кабелів на екрановані. 

Таким чином, можна зробити висновок, що випромінювання та 

наведення від різноманітних технічних засобів далеко не безпечні. 

Небезпечні випромінювання та наведення кабельних систем як 

неекранованих, так і екранованих. Для останніх необхідний хороший стан 

екрану та якісне заземлення. На практиці кабелі не завжди повністю 

екрановані. Несправні або покриті корозією з’єднувачі можуть бути 

причиною значних випромінювань. 

Використовуючи вузько смугові (смуга менше 1 кГц) приймачі, можна 

реєструвати напруженості поля 0,1 мкВ на поверхні кабелю. Це дозволяє 

виявити сигнал 1 мкВ на відстані 3 м від кабелю. Навіть на віддалі 300 м 

сигнали, що мають 1 мВ на поверхні кабелю, можуть бути виявлені. 

Розрізняють наступні основні заходи захисту кіл і трактів ліній зв’язку 

та проводів від взаємних впливів [5, 8]. 
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1. Застосування систем передачі і типів ліній зв’язку, що забезпечують 

малі значення взаємних впливів. Цей спосіб на практиці реалізується в дуже 

великих масштабах. Так, застосування коаксіальних кабелів та волоконно-

оптичних ліній практично повністю вирішує проблему захисту кіл і трактів 

ліній зв’язку від взаємного впливу. 

2. Раціональний вибір кабелів для різних систем передачі. 

3. Взаємна компенсація наведень та завад між колами симетричних 

ліній зв’язку, що наводяться на різних ділянках. Реалізується шляхом 

схрещування кіл повітряних ліній зв’язку або симетричних кабельних систем 

і відповідного підбору кроків скрутки кіл симетричного кабелю (вита пара). 

4. Екранування кіл кабельних ліній гнучкими або жорсткими екранами. 

Захист від взаємного впливу в цьому випадку досягається шляхом 

ослаблення інтенсивності впливаючого електромагнітного поля в екрані. 

Для різних типів ліній зв’язку можна визначити приблизні дані 

взаємного впливу та заходи їх захисту. 

У повітряних лініях зв’язку переважає систематичний вплив, що 

зростає із збільшенням частоти сигналу. Заходи захисту – схрещування кіл, 

оптимальне розташування кіл. 

У коаксіальних кабелях переважає систематичний вплив через треті 

кола. З підвищенням частоти вплив зменшується внаслідок поверхневого 

ефекту. Заходи захисту – екранування та обмеження діапазону робочих 

частот знизу. 

У симетричних кабелях переважають систематичний та випадковий 

впливи, що зростають із збільшенням частоти. Заходи захисту – оптимізація 

кроків скрутки і конструкції кабелю, а також просторове розділення кіл, 

екранування. 

В оптичних кабелях переважають систематичний та випадковий 

впливи, що практично не залежать від частоти сигналу. Заходи захисту – 

екранування оптичних волокон, просторове розділення оптичних волокон. 
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2.3. Застосування криптографічних методів захисту у кабельних 

лініях 

 

Криптографія це наука про використання математичних формул і 

перетворень для шифрування і дешифрування даних у системах зв’язку. 

Зашифрування - це оборотне перетворення вихідного (інакше - відкритого) 

тексту T у шифрований текст S з використанням конфіденційних даних K 

відповідно до деякого алгоритму E (від англ. Encryption - шифрування). 

Параметр K у криптографії називається ключем [10]. Ключ є тією 

інформацією, без якої неможливо відновлення вихідного повідомлення. 

Рівняння шифрування записують у вигляді: 

 

S = E(T,K) або S= EK(T). 
 

 

Розшифрування - зворотна по відношенню до шифрування процедура 

D (від англ. Dеcryption - розшифрування), у результаті виконання якої 

зашифровані текст з використанням ключа перетвориться у вихідний: 

 

T = D(S,K)  или T= DK(S). 

 

Розрізняють симетричні криптосистеми та асиметричні криптосистеми. 

У симетричних системах використовується один і той же ключ для 

шифрування і розшифрування інформації. Ці криптосистеми є повністю 

закритими - секретними (конфіденційними). 

У асиметричних криптосистемах один з ключів є відкритим, тобто 

доступним для всіх. За допомогою цього відкритого ключа відбувається 

закриття інформації, причому це може зробити будь-який з користувачів. 

Розшифрувати інформацію можна тільки за допомогою індивідуального 

секретного ключа, який для кожного користувача індивідуальним. При 
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відправленні повідомлення закритого відкритим ключем, в ньому вказується 

ключова фраза, яка визначає адресата і дозволяє розшифрувати його тільки 

адресату. 

При застосуванні криптографічних методів шифруються абсолютно всі 

дані, що проходять по кожному каналу зв'язку, включаючи відкритий текст 

повідомлення, а також інформацію про його маршрутизації і про 

використовуваний комунікаційному протоколі. Однак у цьому випадку будь-

інтелектуальний мережевий вузол (наприклад, комутатор) буде змушений 

розшифровувати вхідний потік даних, щоб відповідним чином його 

обробити, знову зашифрувати і передати на інший вузол мережі [9,10]. 

Проте застосування криптографії у каналах зв’язку являє собою дуже 

ефективний засіб захисту інформації в  мережах зв’язку. Оскільки 

шифруванню підлягають всі дані, передані від одного вузла мережі до 

іншого, у криптоаналітика немає ніякої додаткової інформації про те, хто 

служить джерелом цих даних, кому вони призначені, яка їхня структура і т. д. 

А якщо ще подбати і про те, щоб , поки канал простоює, передавати по ньому 

випадкову бітову послідовність, сторонній спостерігач не зможе навіть 

сказати, де починається і де закінчується текст переданого повідомлення. 

Найбільший недолік канального шифрування полягає в тому, що дані 

доводиться шифрувати при передачі по кожному фізичному каналу мережі. 

Відправлення інформації в незашифрованому вигляді по якомусь з каналів 

ставить під загрозу забезпечення безпеки всієї мережі. В результаті вартість 

реалізації канального шифрування у великих мережах може виявитися 

надмірно високою. 

Крім того, при використанні канального шифрування додатково буде 

потрібно захищати кожен вузол  мережі, по якому передаються дані. Якщо 

абоненти мережі повністю довіряють один одному і кожен її вузол 

розміщений там, де він захищений від зловмисників, на цей недолік 

канального шифрування можна не звертати уваги. Однак на практиці такий 

стан зустрічається надзвичайно рідко. Адже в кожній фірмі є конфіденційні 
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дані, знайомитися з якими можуть тільки співробітники одного певного 

відділу, а за його межами доступ до цих даних необхідно обмежувати до 

мінімуму. 

Прикладом канального шифратора є шифратор для систем передачі 

даних Д-300 (рис. 2.3) шифрує і розшифровує потоки даних зі швидкістю 2 

Мбіт / сек. Дана апаратура має розвинену систему діагностики технічного 

стану і тестування працездатності 

 

 

Рис. 2.3. Шифратор цифровых потоков Д-300. 

 

Апаратно-програмний комплекс «Пелена» (рис. 2.4) призначений для 

криптографічного захисту конфіденційної інформації у відомчих 

(корпоративних) мережах, побудованих на базі технологій IP (протокол IP 

v.4). Інтерфейси комплексу відповідають рекомендаціям Ethernet IEEE 802.3-

2002 100Base-TX / FX. Швидкість обробки інформації до 70 Мбіт / сек. 

 

 
Рис. 2.4. Шифратор протокола IP «Пелена» 
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Шифратор "Топаз-8000" (рис. 2.5) використовується для передачі даних 

в захищеному вигляді через телефонні мережі загального користування. 

Швидкість шифрування інформації до 115 Кбіт/сек. Виріб включається між 

комп'ютером (інтерфейс USB 1.1 або USB 2.0) і модемом (через з'єднувач 

DB-9 інтерфейсу RS-232). 

 

 
 

Рис. 2.5 Шифратор для систем передачі даних «Топаз-8000». 

 

У сучасних криптосистемах використовуються асиметричне шифрування. 

Найбільш відомі наступні криптосистеми: криптосистема RSА, 

криптосистема Эль-Гамаля, криптосистема Шаміра, AES. 

 

2.4. Способи захисту інформації у волоконно-оптичних лініях 

 

На сьогодні ведуться наукові розробки по створенню волоконно-

оптичних систем зв’язку захищених від несанкціонованого доступу. Можна 

виділити три основні напрями цих робіт [5, 9]: 

- розробка технічних засобів захисту від НД до інформаційних 

сигналах, що передаються по ОВ системах; 

- розробка технічних засобів контролю НД до інформаційного сигналу, 

що передається по ОВ; 
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- розробка технічних засобів захисту інформації, що передається по 

ОВ, що реалізують принципи маскування, додавання перешкод, оптичної та 

квантової криптографії. 

Багато з них поки що не знайшли застосування на реальних лініях. 

Характеристики різних способів захисту інформації наведено нижче. 

1. Розробка конструкційних, механічних та електричних засобів 

захисту від несанкціонованого доступу до оптичних кабелів (ОК), муфтам і 

ОВ: 

- затруднення механічної обробки кабеля і перешкоджання доступу до 

ОВ; 

- використання пари поздовжніх силових елементів ОК, які являють 

собою дві сталеві дроту, розміщені симетрично в поліетиленовій оболонці, і 

використовувані для дистанційного харчування і контролю датчиків, 

встановлених в муфтах, і контролю несанкціонованого доступу; 

- застосування комплекту для захисту місця зварювання, який заповнює 

місце зварювання непрозорим твердіючим гелем; 

- використання багатошарового оптичного волокна зі спеціальною 

структурою відображають і захисних оболонок. Конструкція такого волокна 

являє собою багатошарову структуру з одномодової серцевиною. Підібране 

співвідношення коефіцієнтів заломлення шарів дозволяє передавати по 

кільцевому направляючому шару багатомодовий контрольний шумовий 

оптичний сигнал. Зв'язок між контрольним та інформаційним оптичними 

сигналами в нормальному стані відсутня. Кільцевий захист дозволяє також 

знизити рівень випромінювання інформаційного оптичного сигналу через 

бічну поверхню ОВ (за допомогою мод витоку, що виникають на вигинах 

волокна різних ділянок лінії зв'язку). Спроби проникнути до серцевини 

виявляються по зміні рівня контрольного (шумового) сигналу або по 

змішуванню його з інформаційним сигналом. Місце несанкціонованого 

доступу визначається з високою точністю за допомогою рефлектометра. 

2. Організаційно-технічні заходи (охорона, обмеження фізичного 
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доступу до лінії, періодичне спостереження). 

Заходи найбільш ефективні для контролю несанкціонованого доступу 

безпосередньо до приймально-передавальному і регенераційні устаткуванню. 

Особливу увагу варто приділити захисту кросового обладнання. Також вони 

незамінні для контролю мереж малої протяжності (локально-

обчислювальних, корпоративних мереж), на яких можливо здійснити 

візуальний контроль. На жаль, на протяжних магістральних лініях 

регулярний візуальний контроль здійснити неможливо. У таких випадках 

використовують методи апаратного контролю. 

3. Спеціалізовані системи діагностики стану лінії. 

4. Квантова криптографія. 

Висновки по розділу. Розглянуто методи та засоби захисту інформації у 

кабельних, провідних та оптоволоконних лініях.  

 

2.5. Захист від навмисного силового впливу на кабельні лінії 

 

Під навмисним силовим впливом (НСВ) по мережах живлення 

розуміється навмисне створення різкого сплеску напруги в мережі живлення 

з амплітудою, тривалістю і енергією сплеску, які здатні привести до збоїв в 

роботі обладнання або до виходу його з ладу [5]. Для НСВ використовують 

спеціальні технічні засоби, які підключаються до мережі безпосередньо за 

допомогою гальванічного зв'язку, через конденсатор або трансформатор. 

НСВ може бути використано і для попереднього виведення з ладу 

сигналізації перед нападом на об'єкт або для провокування помилкових 

спрацьовувань сигналізації без проникнення на об'єкт. 

Комп'ютер або інше електронне обладнання автоматизованих систем 

має два значущих для проникнення енергії НСВ по мережі живлення каналу: 

- кондуктивний шлях через джерело вторинного електроживлення 

(ДВЖ); 



39 

 

- наведення через паразитні ємності і індуктивні зв'язку, як внутрішні, 

так і між спільно прокладеними силовими кабелями і інформаційними 

лініями зв'язку (ІЛЗ). 

На рис.1 показані спрощені схеми цих каналів. Між мережею живлення 

і ДВЖ, як правило, встановлюється додатковий пристрій захисту (ПЗ). Такий 

пристрій (UPS, стабілізатор і т.п.) впливає на канал поширення енергії НСВ, 

що також має бути враховано. ІЛЗ підключена до комп'ютера через пристрій 

гальванічного поділу (ПГП) (трансформатор, оптопара і т.п.), яке, як правило, 

присутня на вході модему, мережевий плати та інших вузлах АС. Вхід / вихід 

ДВЖ і ПЗ зашунтовані власною ємністю монтажу, трансформатора і т.п. 

 

 

 

Рис. 2.6. Схема виникнення каналів проникнення НСВ 

 

Апаратна частина комп'ютера за ДВЖ вельми чутлива до впливу 

імпульсних перешкод. Збій в роботі цифрових мікросхем виникає при появі 

на шині живлення імпульсу з амплітудою в одиниці вольт при тривалості в 

десятки наносекунд. Вихід з ладу цифрових мікросхем настає при впливі 

імпульсів напруги тривалістю 1 мкс з енергією 2-500 мкДж. Однак в цілому 

комп'ютери і периферійні більш стійкі до електромагнітних перешкод і 

повинні витримувати вплив колами електроживлення сплесків напруги 0,2 

Uном і час до 500 мс, мікросекундних і наносекундних імпульсних перешкод 
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з амплітудою до 1 кВ, а в колах вводу / виводу - наносекундних імпульсних 

перешкод амплітудою 500В. 

Придушення імпульсних перешкод на шляху з мережі живлення до 

чутливих мікросхем відбувається у вхідних ланцюгах ДВЖ (головним чином 

у вхідному фільтрі). Ці ж вузли приймають на себе удар НСВ по мережі 

живлення. У низькоякісних ДВЖ відсутні деякі елементи ланцюгів захисту 

(найчастіше - потужні варистори і термістори) і (або) використовуються 

більш дешеві елементи варистори з меншою енергією, замість термисторов - 

звичайні резистори). 

Основні функції захисту від потужних імпульсних перешкод в якісних 

ДВЖ приймає на себе варістор. Незважаючи на вражаючі рівні робочих 

струмів, варистори мають гранично допустиму рассеиваемую потужність, що 

обчислюється одиницями Вт, тому при впливі довгих імпульсів з відносно 

невеликим струмом вони виходять з ладу або спрацьовують, викликаючи 

згоряння запобіжника на вході ДВЖ. Перегорання запобіжника призводить 

до необхідності демонтажу та ремонту ДВЖ, тим самим об'єкт атаки 

(комп'ютер) на час виводиться з ладу. Проте, в даному випадку ТЗ НСВ 

потрібна енергія порядку 50-100 Дж при амплітуді близько 1 кВ (при цьому 

тривалість імпульсу може доходити до 0,1 с для інерційних запобіжників) в 

розрахунку на один атакований комп'ютер, а їх може бути одночасно 

підключено до мережі живлення велику кількість. З урахуванням того, що 

істотна частка енергії при цьому може передаватися не на вхід ДВЖ, а в 

загальноміську мережу живлення (щонайменше до найближчої 

трансформаторної підстанції), конструкція ТЗ НСВ ускладнюється, 

зростають габарити і потрібна більша втручання в мережу живлення об'єкта 

атаки для підключення ТЗ НСВ. 

Значно менше енергії потрібно для пошкодження конденсаторів 

вхідного фільтру інвертора і діодів випрямного моста. При цьому ТЗ НСВ 

генерує імпульс, "обходить" варисторних схему захисту. Використовується 

різниця в напрузі пробою конденсаторів і напруги, при якому настає 
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ефективне обмеження напруги варистором (воно більше напруги пробою 

конденсаторів на 70-120 В). Для такого ТЗ НСВ в перерахунку на один 

атакований комп'ютер досить енергії 15-25 Дж при амплітуді імпульсу 500-

600 В і тривалості до 5 мс. Після пробою конденсаторів додатково виникає 

імпульс струму через діоди моста, який доходить до 1000 А, виводячи діоди з 

ладу. Для більшості ДВЖ при такому впливі досить імовірний вихід з ладу 

трансформаторів та інших елементів інвертора, а також закидання напруги на 

виході ДВЖ, що призводять до пошкодження інших вузлів комп'ютера. 

Дросель і конденсатори вхідного LC-фільтра ДВЖ утворюють 

високодобротних коливальний контур з хвильовим опором приблизно на 

порядок більшим хвильового опору мережевих дротів. Тому при падінні з 

мережі живлення імпульсу з крутим фронтом амплітуда імпульсу на виході 

фільтра може зрости в 1,5 рази (щось подібне відбувається з усіма фільтрами, 

які не розрахованими при проектуванні на придушення потужних імпульсів). 

Цей імпульс може включити трансформатор інвентора ДВЖ в момент, який 

не відповідає алгоритму системи управління. Включення трансформатора 

може привести до закидання напруги на виході ДВЖ або до пошкодження 

ДВЖ. 

ТЗ НСВ генерує високовольтний імпульс з великим фронтом 

наносекундного діапазону і підключається до мережевого кабелю по 

несиметричною схемою - між житловою і шиною заземлення в 

трехпроводной мережі з ізольованою нейтраллю. Якщо кручена пара 

прокладена спільно з мережевим кабелем в загальному коробі, то при 

рознесенні їх на відстань до 100 мм і з наявністю ділянки спільної прокладки 

довжиною більше 2-5 м індуковане імпульсна напруга на жилах кручений 

пари може досягати амплітуди напруги на виході ТЗ НСВ. Енергія імпульсу 

напруги на жилах кручений пари становить максимум 50-100 МДж і слабо 

залежить від енергії, що генерується ТЗ НСВ. Найбільшу небезпеку 

індуковане імпульсна напруга може представляти для ізоляції на корпус 

ПГП, яке може бути пробито і тим самим ПГП виведено з ладу. 
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Додаткові пристрої захисту типу найпростіших обмежувачів, фільтрів, 

UPS за схемою "off-line", імпортних релейних мережевих конденсаторів і т.п. 

мають в якості елементів захисту від перешкод НЧ-фільтри і варистори. 

Захист від перевантажень передбачає відключення пристрою. Тому все 

сказане щодо недоліків вхідного фільтра ДВЖ стосовно і до них. 

Високоякісні фільтри вітчизняного виробництва з прохідними 

конденсаторами гарні для захисту від радіоперешкод, але при НСВ 

руйнуються з вибухоподібним ефектом через низькі гранично допустимих 

напружень прохідних конденсаторів. UPS за схемою "on- line", в принципі, 

повинні захищати обладнання від НСВ. Однак реальні конструкції цієї 

захисту не забезпечують. Перш за все, UPS має схему живлення власних 

потреб, яка містить імпульсний ДВЖ, аналогічний комп'ютерному, тому при 

НСВ по мережі живлення UPS виходить з ладу. При цьому зазвичай 

спрацьовує байпас, і через нього енергія ТЗ НСВ безперешкодно досягає 

мети в обхід UPS. 

Практично будь-які стабілізатори і конденсатори напруги, пропоновані 

для захисту ПЕОМ, мають слабкий захист навантаження і харчування 

власних потреб від імпульсних перешкод. 

2.5.1. Захист від навмисного силового впливу по ланцюгах 

живлення 

ПЕОМ або інше електронне обладнання АС має два шляхи значущих 

для проникнення енергії НСВ по мережі живлення: кондуктивний шлях через 

джерело вторинного електроживлення і наведення через паразитні ємнісні і 

індуктивні зв'язку, як внутрішні, так і між спільно яких прокладені кабелі та 

інформаційними лініями зв'язку [5, 7]. Для забезпечення безпеки АС від НСВ 

по ланцюгах живлення необхідно реалізувати певні заходи організаційного та 

технічного характеру. Деталізація цих заходів в більшості випадків вимагає 

прив'язки до конкретного об'єкта. 
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Таблиця 2.1 

Рекомендації по захисту від НСВ по ланцюгах живлення 

На все фідери, що виходять за межі контрольованої 

СБ зони, встановити групові ПЗ від НСВ 

Групові ПЗ встановити в зонах, 

підконтрольних СБ 

На мережу електроживлення серверів, систем 

охорони і сигналізації об'єкта встановити 

індивідуальний захист 

В залежностиі від розв'язуваних завдань 

обсяг індивідуального захисту може бути 

істотно розширено 

Щитки живлення, розподільні щити, розетки, 

клеми заземлення і т.п. необхідно розміщувати 

в приміщеннях, контрольованих СБ 

Не рекомендується установка розеток у 

слабо контрольованих приміщеннях 

(буфет, склад, гардероб і т.п.) 

Використовуючи аналізатор неоднорідності 

лінії, зняти контрольний «портрет» 

електромережі 

Контрольний «портрет» знімається після 

завершення монтажу мережі 

Для виявлення несанкціонованого підключення 

до мережі необхідно регулярно контролювати 

поточний «портрет» електромережі та 

порівнювати його з контрольним «портретом».  

Цей метод контролю особливо 

ефективний для виявлення ТЗ НСВ 

послідовного типу 

Доступ до щитів живлення і інших елементів 

електрообладнання повинен бути обмежений 

Обмеження визначається відповідними 

документами і заходами 

Організувати цілодобовий моніторинг мережі 

електроживлення з одночасним записом в 

журналі всіх збоїв і пошкоджень обладнання, 

фіксацією часу збоїв і характеру дефектів. 

Шляхом аналізу результатів можливо своєчасне 

виявлення факту НСВ 

Як реєстраторів можна використовувати 

широкий спектр приладів від простих 

лічильників імпульсів до комплексів з ПК 

При закупівлі електроустаткування систем 

безпеки необхідно звертати увагу на ступінь 

його захисту від імпульсних перешкод. 

Звичайне обладнання повинно мати клас 

стійкості не нижчеА, відповідальне - не нижчеВ 

За стандартом IEEE 587-1980 перешкода 

класу А: 0,5 мкс / 6 кВ / 200 А / 1,6 Дж; 

класу В: 0,5 мкс / 6 кВ / 500 А / 4 Дж 

Для захисту 1 кордону найкраще підходять 

спеціально розроблені перешкодозахищені 

трансформаторні підстанції. Клас захисту 

повинен бути вище В, тобто пристрій захисту 

має бути розраховане на вплив індукованих 

напруг від близьких розрядів блискавок з 

можливим імпульсним струмом до 40 кА 

Автоматичні пристрої перемикання 

мережі не захищають від НСВ через 

низький швидкодії. Також малопридатні 

тиристорні стабілізатори та коректори 

Для захисту 2 кордону можуть 

використовуватися технічні засоби з меншим 

запасом енергії, в тому числі суперфільтри, 

коректори напруги. 

Суперфільтри крім спеціальних фільтрів і 

обмежувачів напруги можуть містити 

адаптивні схеми поглинання енергії НСВ 

Для захисту 3 кордону найбільш оптимальними 

є завадопридушуюші трансформатори 

(трансфільтри) або поєднання коректора 

напруги, обмежувача і фільтра. Трансфільтр 

набагато ефективніше інших типів фільтрів і 

коректорів напруги. 

Сучасні конструкції трансфільтров 

забезпечують працездатність комп'ютера 

при впливі потужної імпульсної 

перешкоди з амплітудою до 10 кВ 
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Основними принципами захисту від НСВ по ланцюгах живлення є такі. 

1. Із залученням кваліфікованих фахівців-електриків необхідно 

проаналізувати схему електропостачання об'єкта для виявлення можливих 

каналів для нападу на об'єкт по ланцюгах живлення. 

2. Схема електропостачання об'єкта повинна бути розділена на зони, в 

яких можна організувати ті чи інші заходи щодо захисту. 

3. На все фідери, які виходять за межі зон, повинні бути встановлені 

групові пристрої захисту від НСВ. Місця для їх установки вибираються в 

зонах захисту інформації. Індивідуальний захист повинен бути встановлений, 

щонайменше, на мережу живлення серверів, систем охорони і управління 

об'єкта. 

4. При монтажі на об'єкті виділеної мережі живлення для АС необхідно 

розетки, щитки живлення та інше обладнання розміщувати в приміщеннях з 

обладнанням АС і в приміщеннях, що знаходяться під контролем. Не 

рекомендується установка розеток і інших пристроїв виділеної мережі, до 

яких можуть бути підключені ТЗ НСВ, в приміщеннях для відпочинку, 

роздягальнях, складах, буфетах та інших слабо контрольованих 

приміщеннях. Відповідними документами має бути заборонено використання 

розеток виділеної мережі живлення для підключення пилососів та іншої 

побутової техніки, оскільки в таку техніку можуть вбудовуватися ТЗ НСВ. 

5. Після завершення монтажу електропостачання знімається своєрідний 

"портет" мережі за допомогою аналізатора неоднорідності лінії. При 

подальшому систематичному контролі мережі електропостачання за 

допомогою аналізатора і порівняння результатів поточних вимірювань з 

"портретом" мережі можна буде виявити несанкціоноване підключення. 

Таким способом дуже точно виявляються ТЗ НСВ послідовного типу, 

оскільки вони мають імпеданс, істотно відрізняється від хвильового опору 

кабелів. 

6. Доступ до щитів живлення і інших елементів електрообладнання 

будівлі повинен бути обмежений відповідними документами та інструкціями, 
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а також технічними заходами. Поточне обслуговування електроустаткування 

і ремонтні роботи повинні проводитися під контролем співробітників 

режимної служби. Зауважимо, що включення послідовних ТЗ НСВ в розрив 

кабелю при доступі до щита живлення легко камуфлируеТЗ. Наприклад, 

кабель від ТЗ НСВ підключається до клем запобіжника в щиті живлення. 

Запобіжник виймається, при цьому ТЗ НСВ виявляється включеним, а 

електроживлення при включенні не переривається, після цього контакти 

запобіжника ізолюються, і він для маскування встановлюється на своє 

штатне місце. Після скоєння нападу все відновлюється в зворотному 

порядку. 

7. Все електрообладнання (в тому числі і побутового призначення) має 

ретельно перевірятися. Найчастіше для маскування ТЗ НСВ 

використовуються пилососи, кондиціонери, мікрохвильові печі (в останніх 

уже містяться високовольтні конденсатори, зарядний пристрій та інші вузли, 

що дозволяють використовувати їх в якості елементів ТЗ НСВ). Увага 

режимних служб повинні залучати залишені будівельниками або 

ремонтниками зварювальні трансформатори і подібне обладнання, особливо 

якщо все це залишено підключеним до мережі живлення. 

8. Бажано організувати на об'єкті цілодобовий моніторинг мережі 

електроживлення за допомогою відповідних реєструючих приладів і 

одночасну реєстрацію в журналі всіх збоїв і пошкоджень обладнання з 

обов'язковою фіксацією часу виникнення збоїв і характеру дефектів. Час 

виникнення збоїв і дефектів накладається на роздруківку параметрів напруги 

мережі живлення. При виявленні стрибків напруги можна своєчасно 

встановити факт НСВ по мережі живлення, в тому числі і за допомогою ТЗ з 

паралельним підключенням, які не виявляються імпульсним зондуванням 

мережі електроживлення. Спектр реєструючих приладів простягається від 

простого лічильника імпульсів до складних комплексів на базі ПЕОМ. 
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2.5.2. Захист від НСВ по комунікаційним каналам 

 

Найбільших збитків під час нападу із застосуванням ТЗ НСВ 

наноситься об'єктів, у яких АС з безперервним процесом обробки потоків 

інформації є ядром системи (до таких об'єктів належать системи зв'язку, 

особливо цифровий, системи обробки банківських даних, управління 

повітряним рухом тощо). Вельми ефективне напад із застосуванням ТЗ НСВ 

на системи, що забезпечують безпеку об'єкта: виведення з ладу обладнання 

системи безпеки може уявити зловмисникам тимчасове вікно тривалістю до 

декількох діб (на період заміни або ремонту обладнання) для здійснення 

злочинних дій. 

ТС НСВ не є засобами селективного впливу і наносять глобальне 

поразка не тільки конкретного об'єкта нападу, конкретного ПЗтаткування, 

підключеного до фідера мережі живлення або кабелю лінії зв'язку. 

В АС до провідних лініях зв'язку підключаються різного роду 

гальванічні поділу: мережеві адаптери, АЦП, ЦАП, підсилювачі, модеми, 

повнорозмірні і міні-АТС та інші електронні пристрої, що перетворюють 

сигнали, оброблювані в АС, в сигнали, які передаються по провідних лініях 

зв'язку. По суті, це пристрої, призначені для зв'язку АС з провідний лінією, 

тому далі будемо використовувати термін, який є узагальнюючим - пристрої 

зв'язку (ПЗ). Схемотехнічних ПЗ відрізняються великою різноманітністю, в 

зв'язку з чим детальний аналіз стійкості до НСВ можливий лише стосовно до 

конкретного пристрою або типу пристроїв. 

Для забезпечення захисту АС від НСВ по комунікаційним каналам 

(головним чином мова йде про дротових лініях зв'язку) необхідно 

проведення певних заходів організаційного та технічного характеру [11]. Їх 

деталізація вимагає прив'язки до конкретного об'єкта. 

1. Необхідно перевірити із залученням кваліфікованих фахівців схему 

внутрішніх і зовнішніх комунікаційних каналів об'єкта для виявлення 

можливих шляхів для нападу на об'єкт по провідних лініях зв'язку. 



47 

 

Таблиця 2.2 

Рекомендації по захисту комунікаційних кабельних систем від НСВ 

Рекомендації по захисту  Примітка 

На все провідні лінії зв'язку та аварійно-

охоронно-пожежної сигналізації, які виходять за 

межі зони контролю служби безпеки, встановити 

пристрої захисту від НСВ 

Місця для установки шаф з ПЗ 

вибираються в зонах, підконтрольних 

службі безпеки 

Для виявлення несанкціонованого підключення 

до провідних лініях за допомогою аналізатора 

неоднорідності зняти контрольний «портрет» 

мережі. Систематичне порівняння поточного і 

контрольного «портретів» мережі забезпечує 

виявлення НСВ. Ремонтні роботи та поточне 

обслуговування обладнання, ліній зв'язку та 

ланцюгів сигналізації системи безпеки необхідно 

проводити під контролем служби безпеки 

Контрольний «портрет» знімається 

тільки після повного завершення 

монтажу мережі провідних ліній 

Доступ до ліній зв'язку та сигналізації, датчиків, 

крос-панелей, міні-АТС та інших елементів 

системи безпеки повинен бути обмежений 

Обмеження забезпечення 

відповідними документами та 

технічними засобами 

Небажано розміщення обладнання мережі 

(маршрутизаторів, ТС, кросу і т.п.) на зовнішніх 

стінах об'єкта 

У цьому випадку велика ймовірність 

успішного НСВ з неконтрольованою 

зони 

Бажано не застосовувати загально прийняту 

топологію прокладки дротових ліній зв'язку та 

сигналізації уздовж стіни паралельно один 

одному, тому що вона є ідеальною для атаки на 

об'єкт за допомогою ТЗ НСВ з безконтактним 

ємнісним інжектором. Доцільно використовувати 

багатопарні кабелі зв'язку з крученими парами. 

При закупівлі обладнання систем безпеки 

необхідно враховувати ступінь його захисту від 

імпульсних перешкод. Мінімальна ступінь 

захищеності повинна відповідати НД ТЗІ при 

ступеня жорсткості випробувань 3-4 

В іншому випадку за допомогою 

плоского накладного електрода і ТЗ 

НСВ обладнання може бути виведено 

з ладу зловмисником за 10-30 с. 

Для захисту 1 кордону необхідно встановити 

захист всіх провідних ліній від перенапруг за 

допомогою повітряних розрядників і варисторів. 

Кабелі зв'язку та сигналізації необхідно 

екранувати з використанням металлорукавов, 

труб та коробів. 

Захист встановлюється як між лініями 

зв'язку, так і між кожним із 

провідників і контуром заземлення 

Для захисту 2 кордону можна використовувати 

комбіновані низькопорогових завадозахисні 

схеми з таких елементів, як газові розрядники, 

варистори, комбіновані діодні діодні обмежувачі, 

RC- і LC-фільтри і інші елементи 

Бажано встановити групове пристрій 

захисту, виконане у вигляді шафи з 

замком 

Для захисту 3 кордону необхідно застосовувати 

схеми захисту, максимально наближені до 

захищається обладнанню 

Схеми захисту 3 кордону зазвичай 

інтегруються з роз'ємами, розетками, 

комп'ютерами і т.п. 



48 

 

2. Схема внутрішніх і зовнішніх комунікаційних каналів об'єкта 

повинна бути розділена на зони, в яких можна реалізувати ті чи інші заходи 

щодо захисту. 

3. На все провідні лінії зв'язку, які виходять за межі зон, 

підконтрольних службі безпеки об'єкта, повинні бути встановлені пристрої 

захисту від НСВ для кожного провідника ліній зв'язку. Місця для ПЗтановки 

шаф з захисним обладнанням вибираються в зонах, підконтрольних службі 

безпеки. 

4. Після завершення монтажу кабельних комунікацій і ПЗ знімається 

"портрет" комунікаційної мережі за допомогою аналізатора неоднорідностей 

лінії зв'язку. При подальшому систематичному контролі комунікаційної 

мережі, порівнюючи результати поточних вимірів з контрольним 

"портретом" мережі, можна буде виявити несанкціоновані підключення. 

Таким способом дуже точно виявляються контактні підключення з ємнісний 

розв'язкою, оскільки вони мають імпеданс, істотно відрізняється від 

хвильового опору ліній зв'язку. Так як ємність розділового конденсатора 

невелика, то що зондує імпульс повинен мати наносекундний діапазон. 

5. Доступ до міні-АТС, крос-панелей і інших елементів комунікаційних 

каналів зв'язку повинен бути обмежений відповідними документами та 

технічними заходами, а поточне обслуговування обладнання та ремонтні 

роботи необхідно проводити під контролем співробітників режимної служби. 

6. При проектуванні схем розміщення і монтажі комунікаційного 

обладнання АС необхідно проаналізувати потенційні можливості для атаки 

на об'єкт за допомогою ТЗ НСВ. 

Загальноприйнята топологія прокладки дротових ліній зв'язку, коли 

пари ліній виконані з плоского кабелю ("локшини") і окремі пари 

прокладаються уздовж поверхні стіни паралельно одна інший, є ідеальною 

для атаки на об'єкт за допомогою ТЗ НСВ з безконтактним ємнісним 

інжектором. За допомогою плоского накладного електрода на ізолюючої 

штанги і ТЗ з великою частотою проходження пачок імпульсів підключені до 
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таких лініях ПЗ можуть бути виведені з ладу за 10-30 с. Тому подібна 

топологія прокладки дротових ліній зв'язку допустима тільки в межах 

контрольованої зони. 

Розміщення АТС, кросових пристроїв, маршрутизаторів і інших 

подібних пристроїв на зовнішніх стінах об'єкта небажано, оскільки може 

бути проведена атака на об'єкт із зовнішнього боку стіни. 

При атаці в зоні розташування АС або кабельних комунікацій зовні 

об'єкта накладається ємнісний безконтактний інжектор великого розміру (так 

як обмежень по скритності атаки практично немає) і виробляється НСВ. 

Ефективність такого НСВ найбільш висока для приміщень з тонкими стінами 

з сучасних штучних матеріалів з великою діелектричною проникністю, а 

мінімальна для екранованих приміщень і приміщень з залізобетонними 

стінами. В останньому випадку ефективність НСВ знижується через 

екрануючого впливу арматури залізобетону. Тому, якщо можливості для 

заміни тонкостінних перегородок немає, необхідно передбачити екранування 

приміщення при його проектуванні (щонайменше, які проводять шпалерами 

або металевою сіткою). Особливо ця рекомендація актуальна для приміщень 

з комунікаційним обладнанням, що мають суміжні кімнати поза зоною 

контролю. При неможливості екранування всього приміщення необхідно 

прокладати лінії зв'язку по широкій заземленою смузі металу. 

7. При закупівлях комунікаційного обладнання для АС необхідно 

звертати увагу на ступінь його захисту від імпульсних перешкод. Найбільш 

важливими є наступні характеристики: ступінь захисту від мікросекундних 

імпульсних перешкод великої енергії (стосовно ТС НСВ з контактним 

підключенням до низьковольтних ємнісним накопичувачів) і ступінь захисту 

від пачок імпульсів наносекундного діапазону (стосовно ТС НСВ з 

високовольтними трансформаторами і безконтактними інжекторами). 

Доцільно орієнтуватися на певну мінімальну ступінь захищеності 

обладнання АС по комунікаційним каналам, яка повинна відповідати ГОСТ. 

8. При побудові схеми захисту об'єкта доцільно виділити три рубежі: 
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рубіж I - захист по периметру об'єкта всіх комунікаційних каналів для 

запобігання зовнішньої загрози нападу з використанням ТЗ НСВ; 

рубіж II - поетапна захист для локалізації ТЗ НСВ, стаціонарно 

встановлених всередині об'єкту, що охороняється або пронесених всередину 

його для організації одноразової атаки; 

рубіж III - індивідуальний захист найбільш відповідальних елементів 

АС. 

Для невеликих об'єктів кордон I може бути відсутнім, а кордон II - 

скоротитися. 

9. Для першого рубежу, як мінімум, необхідно встановити захист всіх 

провідних ліній зв'язку від перенапруги за допомогою повітряних 

розрядників і варисторів (аналогічні схеми застосовуються для захисту від 

індукованих розрядів блискавки). Захист повинен бути встановлена між 

лініями і між кожним із провідників і контуром заземлення. Вузли захисту 

повинні бути змінними з індикаторами пошкодження, так як для елементів 

захисту цього рубежу велика ймовірність пошкодження індукованими 

розрядами блискавки, що може зажадати оперативної заміни дефектних 

вузлів для швидкого відновлення завадозахисні властивостей системи. 

Провідні лінії зв'язку, прокладені окремими проводами, необхідно замінити 

на багатопарні кабелі зв'язку з крученими парами. На додаток до звичайних 

заходів захисту кабелів зв'язку від несанкціонованого підключення 

підслуховуючої та іншої подібної апаратури, їх необхідно екранувати (для 

цього застосовуються металеві короби, труби, металорукава). Особливо ця 

вимога важливо для високошвидкісних виділених ліній зв'язку. 

10. Для другого рубежу захисту найбільш доцільно використовувати 

комбіновані низькопорогових перешкодозахищеність схеми. Елементної 

базою таких схем є низькопорогових газові розрядники, варистори, 

комбіновані діодні обмежувачі перенапруг, супресори, трансзобси, RC- і LC-

фільтри і інші елементи. 
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Конкретне рішення завадозахисні схеми залежить від характеристик 

захищається лінії (перш за все, від швидкодії комунікаційного каналу). Слід 

віддавати перевагу груповому пристрою захисту, виконаному у вигляді 

металевої шафи з дверцятами, замикається замками. Комунікаційні зв'язку 

між окремими вузлами АС в межах другого рубежу бажано виконувати не 

дротяними, а оптоволоконними лініями. 

11. Для третього рубежу необхідно застосовувати схеми захисту, 

максимально наближені до захищається обладнанню, наприклад, інтегровані 

з різного виду розетками та роз'ємами для підключення дротових ліній 

зв'язку. Також є схеми захисту, виконані на стандартних друкованих платах, 

призначених для ПЗ тановки в ПЕОМ та інше обладнання. 

Висновок по розділу. Розглянуто методи та засоби захисту інформації у 

кабельних системах. Для захисту інформації від витоку через наведення 

ПЕМВ застосовуються активні (генератори шуму) та пасивні (фільтри по 

мережі живлення, екранування) методи. Для захисту інформації у 

компьютерних мережах застосовуються криптографічні методи із 

застосуванням апаратури канального шифрування. Для захисту інформації у 

волоконно-оптичних лініях необхідно виключити несанкціонований доступ 

до ВОЛЗ. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕЛЕФОННИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЯХ 

 

 

3.1. Методи контролю телефонних ліній 

 

Методи контролю провідних ліній, як слабкострумових (телефонних 

ліній, систем охоронної та пожежної сигналізації тощо), так і силових, 

засновані на виявленні в них інформаційних сигналів (низькочастотних і 

високочастотних) і вимірі параметрів ліній [12]. Використання того чи 

іншого методу контролю визначається типом лінії і характеристиками 

апаратури контролю. 

Методи контролю телефонних ліній, як правило, засновані на тому, що 

будь-яке підключення до них викликає зміна електричних параметрів ліній: 

амплітуд напруги і струму в лінії, а також значень ємності, індуктивності, 

активного і реактивного опорів лінії. Залежно від способу підключення 

закладного пристрою до телефонної лінії (послідовного, в розрив одного з 

проводів телефонного кабелю, або паралельного), ступінь його впливу на 

зміну параметрів лінії буде різною. 

У статичному режимі будь-яка двухпроводная лінія характеризується 

хвильовим опором, яке визначається погонними ємністю (пФ / м) і 

індуктивністю (Гн/м) лінії. Хвильовий опір магістрального кабелю лежить в 

межах 130-160 Ом для кожної пари, а для проводів марки ТРП і ТРВ має 

розкид 220-320 Ом. 

Підключення засобів знімання інформації до магістрального кабелю (як 

зовнішньому, так і внутрішньому) малоймовірно. Найбільш уразливими 

місцями підключення є: вхідний розподільний щит, внутрішні розподільні 

колодки і відкриті ділянки з дроту ТРП, а також телефонні розетки і апарати. 

Наявність сучасних внутрішніх міні-АТЗ не впливає на зазначену ситуацію. 
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Основними параметрами радіозакладок, що підключаються до 

телефонної лінії, є наступні. Для закладок з паралельним включенням 

важливим є величина вхідної ємності, діапазон якої може змінюватися в 

межах від 20 до 1000 пФ і більше, і вхідний опір, величина якого становить 

сотні кОм. Для закладок з послідовним включенням основним є її опір, яке 

може становити від сотень Ом в робочому до декількох мОм у черговому 

режимах. 

Телефонні адаптери з зовнішнім джерелом живлення, гальванічно 

підключаються до лінії, мають великий вхідний опір до декількох мОм (в 

деяких випадках і більше 100 мОм) і досить малу вхідну ємність. 

Важливе значення мають енергетичні характеристики засобів знімання 

інформації, а саме споживаний струм і падіння напруги в лінії. 

Найбільш інформативним легко вимірюється параметром телефонної 

лінії є напруга в ній при покладеної і піднятою слухавці. Це обумовлено тим, 

що в стані, коли телефонна трубка покладена, в лінію подається постійна 

напруга в межах 60-64 В (для вітчизняних АТЗ) або 25-36 В (для імпортних 

міні-АТЗ, в залежності від моделі). При піднятті трубки напруга в лінії 

зменшується до 10-12 В. 

Якщо до лінії буде підключено закладний пристрій, ці параметри 

зміняться (напруга буде відрізнятися від типового для даного телефонного 

апарату) табл. 3.1. 

При підключенні до телефонної лінії закладного пристрою змінюється і 

величина споживаного струму (при піднятті трубки телефонного апарату). 

Величина відбору потужності з лінії залежить від потужності передавача 

закладки і його коефіцієнта корисної дії. 

При паралельному підключенні радіозакладки споживаний струм (при 

піднятій телефонній трубці), як правило, не перевищує 2,5-3,0 мА. 

При підключенні до лінії телефонного адаптера, що має зовнішнє 

джерело живлення і великий вхідний опір, споживаний з лінії струм 

незначний (20-40 мкА). 
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Таблиця 3.1 

Експериментально отримані значення падіння напруги на лінії при 

підключенні до неї телефонних закладок 

 

Тип закладки 

Напруга в лінії 

Трубка покладена Трубка знята 

U , B U , B U ,% U , B U , B U ,% 

Закладки немає 63,7 0 0,00 10,4 0 0,00 

З послідовним включенням, параметрична 

стабілізація частоти ( мГц140f ) 
63,2 –0,5 –0,78 9,9 –0,5 –4,81 

З послідовним включенням, кварцева 

стабілізація частоти ( мГц140f ) 
61,8 –1,9 –2,98 10 –0,4 –3,85 

З послідовним включенням, кварцева 

стабілізація частоти ( мГц472f ) 
62,5 –1,2 –1,88 9,7 –0,7 –6,73 

З паралельним включенням, кварцева 

стабілізація частоти ( мГц640f ) 
61,7 –2 –3,14 9,3 –1,1 

–

10,58 

Комбінована з паралельним включенням, 

параметрична ста-білізація частоти ( мГц140f ) 
61,9 –1,8 –2,83 10,3 –0,1 –0,96 

Комбінована з паралельним включенням, 

кварцева стабілизація частоти ( мГц420f ) 
62,1 –1,6 –2,51 9,4 –1 –9,62 

"Телефонне вухо" 60 –3,7 –5,81 — — — 

 

Комбіновані радіозакладки з автономними джерелами живлення і 

паралельним підключенням до лінії, як правило, мають високий вхідний опір 

(кілька мОм і більше) і практично не споживають енергію з телефонної лінії. 

Вимірюючи струм в лінії і під час розмови і порівнюючи його з 

типовим, можна виявити факт підключення закладних пристроїв з струмом 

споживання більше 500-800 мкА. 

Для вимірювання напруги і струму витоку в лінії може 

використовуватися, наприклад, прилад ТЗМ-03. 

Для контролю ліній зв'язку необхідно мати її схему і "паспорт". На 

схемі (виконаної в масштабі) графічно або у вигляді таблиці вказуються всі 

санкціоновані з'єднання: розподільні коробки, щити, паралельні відводи, 

блокатори і т.п. із зазначенням дальності від розетки до з'єднань. Під 

"паспортом" зазвичай розуміються виміряні параметри лінії. 

Лише при наявності схеми і "паспорта" проводиться контроль лінії 

технічними засобами. 
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Якщо лінія попередньо була очищена і паспортизовані, то одним із 

способів виявлення підключаються до лінії засобів знімання інформації є 

вимір електрофізичних параметрів лінії, до яких відносяться ємність, 

індуктивність і опір лінії. 

За цим методом вимірюються загальна ємність лінії від телефонного 

апарату до розподільного щита і опір лінії при її відключенні (розмиканні) і 

замиканні на розподільчому щитку. 

Надалі контроль лінії полягає в періодичній перевірці її 

електрофізичних параметрів. 

При включенні в лінію будь-якого несанкціонованого кошти 

відбувається зміна її параметрів, які можуть бути виявлені, в тому числі 

виміром зміни ємності або опору. 

Ефективність даного методу досить висока, однак вона обмежена 

флуктуаціями статичних параметрів лінії. 

До типових пристроїв контролю параметрів телефонної лінії 

відноситься телефонне перевірочне пристрій ТПУ-5. 

Найбільш ефективним способом виявлення підключаються до 

телефонної лінії засобів знімання інформації є використання локаторів 

провідних ліній. 

Методи визначення факту негласного підключення до лінії з 

використанням нелінійного локатора будуть визначатися принципами його 

функціонування. 

Наприклад, при застосуванні нелінійного локатора "Візир" для 

перевірки телефонної лінії необхідно її роз'єднати і відключити від неї 

телефонний апарат, підключивши замість нього еквівалентну навантаження. 

Роз'єднання (відключення телефонної лінії) доцільно проводити на вступній 

розподільній коробці (щитку) будівлі. Підключення локатора до лінії 

здійснюється в місці її роз'єднання. 

При виявленні факту підключення до лінії кошти знімання інформації 

його пошук здійснюється візуально і проводиться шляхом послідовного 
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огляду телефонного кабелю від місця розташування телефонного апарату до 

центрального розподільного щитка будівлі. 

За допомогою нелінійного локатора "Візир" можна встановити тільки 

факт негласного підключення до лінії кошти знімання інформації, а при 

використанні локатора телефонних ліній "Бор-1" можливо визначення і 

дальності до місця підключення закладного пристрою з помилкою 2-5 м, що 

значно полегшує візуальний пошук і скорочує його час. 

Аналогічним чином проводиться аналіз силових ліній. При їх перевірці 

необхідно суворо дотримуватися правил електробезпеки. Даний вид робіт 

необхідно проводити двома операторами. 

Перед обстеженням необхідно вивчити схему електропроводки 

обстежуваних приміщень і перевірити лінії на відповідність цій схемі. 

Обстеження електросилових ліній найзручніше проводити від 

розподільного щита. Як правило, процедура перевірки полягає в тому, що в 

обстежуваної лінії вичленяється перевіряється ділянку, який відключається 

від джерела напруги живлення. Від обследуемой лінії відключаються всі 

електричні прилади (легальні навантаження), все вимикачі встановлюються у 

включений стан. Крім того, якщо, обстежуваний ділянку електромережі 

містить люстру або бра, то з них необхідно вивернути все лампи, а все 

вимикачі поставити в положення "включено", так як закладка може бути 

встановлена всередині їх корпусів. 

Відключені від обстежуваної лінії електричні прилади та інші 

навантаження повинні також бути обстежені. 

Далі проводиться перевірка обстежуваного ділянки лінії з 

використанням нелінійного локатора "Візир", який підключається до роз'ємів 

одного кінця перевіряється ділянки лінії, а до роз'ємів іншого кінця лінії 

підключається випробувальна навантаження. 

Після обстеження лінії нелінійним локатором вимірюються її 

параметри (опір і ємність) при розімкнутому і замкнутому станах. 
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Вимірювання струму витоку в електросилової лінії проводиться без її 

відключення від джерела напруги живлення. Але при цьому від лінії повинні 

бути відключені всі електричні та освітлювальні прилади (легальні 

навантаження). 

Дані вимірювань заносяться в "паспорт" лінії. Для вимірювання в лінії 

струму витоку може використовуватися прилад ТЗМ-03. 

Для виявлення провідних ліній, до яких підключені "пасивні" 

мікрофони, використовуються пошукові прилади, оснащені 

високочутливими підсилювачами низької частоти. До таких засобів 

контролю відносяться: пошукові прилади ПСЧ-5, СРМ-700, ТЗМ-О3, 

акустичний спектральний коррелятор OSR-5000 "OSCOR", спеціальні 

низькочастотні підсилювачі "Хорда", "Бумеранг" і ін. 

Метод виявлення провідних ліній, до яких підключені "пасивні" 

мікрофони, заснований на виявленні в них інформаційних низькочастотних 

сигналів. Для цього необхідно переконатися, що в обстежуваної лінії 

відсутня висока напруга. Якщо в лінії відсутня постійна напруга, то для 

активізації електретних мікрофонів в неї необхідно подати напругу + 3-5 В. 

Потім до неї підключається пошуковий прилад. Якщо в динаміці (головних 

телефонах) приладу прослуховуються характерні звукові сигнали (шуми 

приміщення, мова, тестовий акустичний сигнал) або свист змінного тону 

(ефект акустичної "зав'язки"), то до лінії підключений мікрофон. 

На сьогоднішній день на ринку представлені п'ять різновидів 

доступною техніки, призначеної для захисту звичайних міських телефонних 

каналів: 

• скремблери; 

• аналізатори телефонних ліній; 

• односторонні маскіратори мови; 

• засоби пасивного захисту; 

• постановники активної загороджуючої перешкоди. 
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3.2. Метод синфазної маскуючої низькочастотної перешкоди 

 

Суть методу синфазної маскуючої низькочастотної (НЧ) перешкоди 

полягає в подачі в кожен дріт телефонної лінії з використанням єдиної 

системи заземлення апаратури АТЗ і нульового дроту електромережі 220 В 

(нульовий дріт електромережі заземлений) узгоджених по амплітуді і фазі 

маскуючих сигналів мовного діапазону частот (як правило, основна 

потужність перешкоди зосереджена в діапазоні частот стандартного 

телефонного каналу: 300 ... 3400 Гц) [12]. У телефонному апараті ці завадові 

сигнали компенсують один одного і не надають дії, що заважає, на корисний 

сигнал (телефонна розмова). Якщо ж інформація знімається з одного дроту 

телефонної лінії, то завадові сигнали не компенсується. А оскільки його 

рівень значно перевершує корисний сигнал, то перехоплення інформації 

(виділення корисного сигналу) стає неможливим. 

У якості маскуючого завадового сигналу, як правило, 

використовуються дискретні сигнали (псевдовипадкові послідовності 

імпульсів). Метод синфазного маскуючого низькочастотного сигналу 

використовується для придушення телефонних радіозакладок (як з 

параметричною, так і з кварцевою стабілізацією частоти) з послідовним (у 

розрив один з проводів) включенням, а також телефонних радіозакладок і 

диктофонів з підключенням до лінії (до одного з дротів) за допомогою 

індукційних датчиків різного типу. 

 

3.3. Метод високочастотної маскуючої перешкоди 

 

Метод високочастотної маскуючої перешкоди полягає в подачі під час 

розмови в телефонну лінію широкосмугового маскуючого сигналу в 

діапазоні вищих частот звукового діапазону [13]. 

Даний метод використовується для придушення практично всіх типів 

підслуховуючих пристроїв як контактного (паралельного і послідовного) 
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підключення до лінії, так і підключення з використанням індукційних 

датчиків. Проте ефективність придушення засобів знімання інформації з 

підключенням до лінії при допомозі з індукційних датчиків 

(передпідсилювачів, що особливо не мають) значно нижче, ніж засобів з 

гальванічним підключенням до лінії. 

У якості маскуючого сигналу використовуються широкосмугові 

аналогові сигнали типу "білого шуму" або дискретні сигнали типу 

псевдовипадкової послідовності імпульсів. Частоти маскуючих сигналів 

підбираються так, щоб після проходження селективних ланцюгів модулятора 

закладки або мікрофонного підсилювача диктофона їх рівень виявився 

достатнім для придушення корисного сигналу (мовного сигналу в телефонній 

лінії під час розмов абонентів), але в той же час ці сигнали не погіршували 

якість телефонних розмов. Чим нижче частота помехового сигналу, тим вище 

його ефективність і тим більшу дію, що заважає, він надає на корисний 

сигнал. Зазвичай використовуються частоти в діапазоні від 6 ... 8 кГц до 16 ... 

20 кГц. Наприклад, в пристрої Sel SP-17/T перешкода створюється в 

діапазоні 8 ... 10 кГц. 

Такі маскуючі перешкоди викликають значні зменшення відношення 

сигнал/шум і спотворення корисних сигналів (погіршення розбірливості 

мови) при перехопленні їх всіма типами підслуховуючих пристроїв. Крім 

того, у радіозакладок з параметричною стабілізацією частоти ("м'яким" 

каналом) як послідовного, так і паралельного включення спостерігається 

"відхід" частоти, що несе, що може привести до втрати каналу прийому. Для 

виключення дії маскуючого завадового сигналу на телефонну розмову в 

пристрої захисту встановлюється спеціальний низькочастотний фільтр з 

граничною частотою 3,4 кГц, що пригнічує (що шунтує) завадові сигнали і 

що не робить істотного впливу на проходження корисних сигналів. 

Аналогічну роль виконують смугові фільтри, встановлені на міських АТЗ, 

проникні сигнали, частоти яких відповідають стандартному телефонному 

каналу (300 Гц ... 3,4 кГц), і що пригнічують завадовий сигнал. 
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3.4. Метод «ультразвукової» маскуючої перешкоди 

 

Даний метод подібен до методу високочастотної маскуючої перешкоди. 

Відмінність полягає у тому, що частота завадового сигналу знаходиться у 

діапазоні від 20-25 до 50-100 кГц. 

 

3.5. Метод низькочастотної маскуючої перешкоди 

 

Метод низькочастотної маскуючої перешкоди полягає в подачі в лінію 

при покладеній телефонній трубці маскуючого сигналу (найчастіше, типу 

"білого шуму") мовного діапазону частот (як правило, основна потужність 

перешкоди зосереджена в діапазоні частот стандартного телефонного каналу: 

300 ... 3400 Гц) і застосовується для придушення дротяних мікрофонних 

систем, що використовують телефонну лінію для передачі інформації на 

низькій частоті, а також для активізації (включення на запис) диктофонів, що 

підключаються до телефонної лінії за допомогою адаптерів або індукційних 

датчиків, що приводить до змотування плівки в режимі запису шуму (тобто 

за відсутності корисного сигналу). 

 

3.6. Метод "випалювання" 

 

Метод "випалювання" реалізується шляхом подачі в лінію 

високовольтних (напругою більше 1500 В) імпульсів, що приводять до 

електричного "випалювання" вхідних каскадів електронних пристроїв 

перехоплення інформації і блоків їх живлення, гальванічно підключених до 

телефонної лінії. 

При використанні даного методу телефонний апарат від лінії 

відключається. Подача імпульсів в лінію здійснюється двічі. Перший (для 

"випалювання" паралельно підключених пристроїв) - при розімкненій 

телефонній лінії, другій (для "випалювання" послідовно підключених 
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пристроїв), - при закороченій (як правило, в центральному розподільному 

щитку будівлі) телефонній лінії. 

Для виводу з ладу ("випалювання" вхідних каскадів) засобів 

несанкціонованого знімання інформації з гальванічним підключенням до 

телефонної лінії використовуються пристрої типу "ПТЛ-1500, "КС-1300", 

КС-1303", "Кобра" і так далі 

Прилади використовують високовольтні імпульси напругою не менше 

1500 ... 1600 В. Потужність "випалюючих" імпульсів складає 15 ... 50 Вт. 

Оскільки в схемах закладок застосовуються мініатюрні низьковольтні деталі, 

то високовольтні імпульси їх пробивають і схема закладки виводиться з ладу. 

"Випалювачі" телефонних закладок можуть працювати як в ручному, 

так і автоматичному режимах. Час безперервної роботи в автоматичному 

режимі складає від 20 секунд до 24 годин. Пристрій «КС-1300» обладнаний 

спеціальним таймером, що дозволяє при роботі в автоматичному режимі 

встановлювати часовий інтервал подачі імпульсів в лінію в межах від 10 

хвилин до 2 діб. 

 

Таблиця 3.2 

Основні характеристики "випалювачів" телефонних закладних 

пристроїв 

Найменування 
Тип пристрою 

"Кобра" КС-1300 КС-1303 

Напруга на виході, В 1600   

Потужністьіимпульсу, В А  15 50 

Режими роботи Автоматичний, 

ручний 

Автоматичний, 

ручний 

Ручний 

Час безперервної роботи у 

автоматичному режимі 

20 с 24 г _ 

Час безперевної роботи у ручному 

режимі 

10 хв   

Часові інтервали, що встановлює 

таймер 

 від 10 хв до 2 діб  

Напруга живлення, В 220 220 220 

Габаритні розміри, мм 65x170x185 170x180x70 170х180х 

70 

Кількість підєднуваних телефонних 

ліній 

1 2 2 
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3.7. Компенсаційний метод 

 

Компенсаційний метод використовується для одностороннього 

маскування (утаєння) мовних повідомлень, передаваних абонентові по 

телефонній лінії. 

Суть методу полягає в наступному. При передачі приховуваного 

повідомлення на приймальній стороні в телефонну лінію за допомогою 

спеціального генератора подається маскуюча перешкода (цифровий або 

аналоговий маскуючий сигнал мовного діапазону з відомим спектром). 

Одночасно цей же маскуючий сигнал ("чистий" шум) подається на один з 

входів двоканального адаптивного фільтру, на інший вхід якого поступає 

аддитивна суміш корисного сигналу мовного сигналу (передаваного 

повідомлення) і цього ж помехового сигналу, що приймається. Аддитивний 

фільтр компенсує (пригнічує) шумову складову і виділяє корисний сигнал, 

який подається на телефонний апарат або пристрій звукозапису. 

Недоліком даного методу є те, що маскування мовних повідомлень 

одностороннє і не дозволяє вести двосторонні телефонні розмови [12]. 

 

3.8. Метод "обнулення"  

 

Метод "обнулення" передбачає подачу під час розмови в лінію 

постійної напруги, відповідної напрузі в лінії при піднятій телефонній трубці, 

але зворотній полярності. 

Цей метод використовується для порушення функціонування 

підслуховуючих пристроїв з контактним паралельним підключенням до лінії 

і що використовують її як джерело живлення. До таких пристроїв 

відносяться: паралельні телефонні апарати, дротяні мікрофонні системи з 

електретними мікрофонами, що використовують телефонну лінію для 

передачі інформації, акустичні і телефонні закладки з живленням від 

телефонної лінії і так далі 
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3.9. Метод підвищення напруги  

 

Метод підвищення напруги полягає в піднятті напруги в телефонній 

лінії під час розмови і використовується для погіршення якості 

функціонування телефонних радіозакладок. Підняття напруги в лінії до 18 ... 

24 В викликає у радіозакладок з послідовним підключенням і параметричною 

стабілізацією частоти "відхід" частоти, що несе, і погіршення розбірливості 

мови унаслідок розмиття спектру сигналу. У радіозакладок з послідовним 

підключенням і кварцевою стабілізацією частоти спостерігається зменшення 

відношення сигнал/шум на 3 - 10 дБ. Телефонні радіозакладки з паралельним 

підключенням при такій напрузі у ряді випадків просто відключаються. 

 

Таблиця 3.3  

Основні характеристики пристроїв активного захисту телефонних ліній 

Метод захисту 

Тип пристрою 

"Прокруст" 

ПТЗ-003 
"Протон" 

"Цикада-М" 

(N0-305) 
5е15Р17/Т 

"Гром-

ЗИ-6" 

"Кзот-

06" 

Метод синфазної 

низькочастотної 

маскуючої завади 
- - . - - - 

Метод високочастотної 

маскуючої завади 
 . - . . . 

Метод ультразвукової 

маскуючої завади 
.  . - .  

Метод підвищення 

напруги 
.  - - -  

Метод "обнулення" - - . - -  

Метод низькочастотної 

маскуючої завади 
. . - . - . 

Метод "випалювання" - - - _ - - 

Індикація 
Світлова Світлова Світлова Світлова 

Світлова, 

звукова 

Світлов

а 

Напруга живлення, В 220 220 220 220/12 220 9 

Габаритні розміри, мм 157x64x20

5 

205x60x2

85 
155x60x200 

152x34x10

4 

150x50x2

00 

210x32x

85 

Масса, кг 1 2,3 - 0,6 1.5 0,75 

Примітки Цифрова 

індикація 

Цифрова 

індикація 

 Частотний 

діапазон ВЧ-

завади: 8-10 

кГц; НЧ- 

завади 0,3-

3кГц 

Цифрова 

індикація 

зменшення 

напруги у 

лінії 

Цифрова 

індикація 

напругі у 

лінії 



64 

 

Висновки по розділу. Досліджено існуючі методи та засоби захисту 

інформації у телефонних лініях. Встановлено, що існують наступні методи: 

метод синфазної маскуючої низькочастотної перешкоди, метод 

високочастотної маскуючої перешкоди, метод низькочастотної маскуючої 

перешкоди, метод "випалювання", компенсаційний метод, метод 

"обнулення", метод підвищення напруги. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ В КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

4.1. Модель загроз інформаційній безпеці у кабельних системах 

зв’язку 

 

Модель загроз для інформації є основою для проведення аналізу ризиків 

і формування вимог до способів захисту інформації.  

Згідно ДСТУ 3396.1 для створення моделі загроз необхідно скласти 

перелік суттєвих загроз, описати методи і способи їхнього здійснення, 

визначити на яку властивість конфіденційної інформації спрямована загроза 

та оцінити шкоду від реалізації загрози інформації.  

Необхідно визначити, якими з можливих способів можуть 

здійснюватися загрози в АС. 

Загрози для інформації у кабельних системах зв'язку можуть мати 

об'єктивну або суб'єктивну природу. Загрози, що мають суб'єктивну природу 

поділяються на випадкові (ненавмисні) та навмисні [14], [15]. Мають бути 

визначені основні види загроз для безпеки інформації, і повинні 

враховуватись у моделі загроз, наприклад: 

- зміна умов фізичного середовища (стихійні лиха і аварії, як землетрус, 

повінь, пожежа або інші випадкові події); 

- збої і відмови у роботі обладнання та технічних засобів АС; 

- наслідки помилок під час проектування та розробки компонентів АС 

(технічних засобів, технології обробки інформації, програмних засобів, 

засобів захисту, структур даних тощо); 

- помилки персоналу (користувачів) АС під час експлуатації; 

- навмисні дії (спроби) потенційних порушників. 

Випадковими загрозами суб’єктивної природи (дії, які здійснюються 
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персоналом або користувачами по неуважності, недбалості, незнанню тощо, 

але без навмисного наміру) можуть бути: 

- дії, що призводять до відмови АС (окремих компонентів), руйнування 

апаратних, програмних, інформаційних ресурсів (обладнання, каналів 

зв’язку, видалення даних, програм та ін.); 

- неправомірна зміна режимів роботи АС (окремих компонентів, 

обладнання, ПЗ тощо),  ініціювання тестуючих або технологічних процесів, 

які здатні призвести до незворотних змін у системі (наприклад, 

форматування носіїв інформації); 

- неумисне зараження ПЗ комп’ютерними вірусами; 

- невиконання вимог до організаційних заходів захисту  чинних в АС 

розпорядчих документів; 

- помилки під час введення даних в систему, виведення даних за 

невірними адресами пристроїв, внутрішніх і зовнішніх абонентів тощо;  

- будь-які дії, що можуть призвести до розголошення конфіденційних 

відомостей, атрибутів розмежування доступу, втрати атрибутів тощо; 

- неправомірне впровадження і використання забороненого політикою 

безпеки ПЗ (наприклад, навчальні та ігрові програми, системне і прикладне 

забезпечення та ін.); 

- наслідки некомпетентного застосування засобів захисту. 

Навмисними загрозами суб’єктивної природи, спрямованими на 

дезорганізацію роботи АС (окремих компонентів) або виведення її з ладу, 

проникнення в систему і одержання можливості несанкціонованого доступу 

до її ресурсів, можуть бути: 

- порушення фізичної цілісності АС (окремих компонентів, пристроїв, 

обладнання, носіїв інформації); 

- порушення режимів функціонування (виведення з ладу) систем 

життєзабезпечення АС (електроживлення, уземлення, охоронної сигналізації, 

вентиляції та ін.); 

- порушення режимів функціонування АС (обладнання і ПЗ); 
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- впровадження і використання комп’ютерних вірусів, закладних 

(апаратних і програмних) і підслуховуючих пристроїв, інших засобів 

розвідки; 

- використання засобів перехоплення побічних електромагнітних 

випромінювань і наводів, акусто-електричних перетворень інформаційних 

сигналів; 

- використання (шантаж, підкуп тощо) з корисливою метою персоналу 

АС; 

- одержання атрибутів доступу з наступним їх використанням для 

маскування під зареєстрованого користувача (“маскарад”); 

- неправомірне підключення до каналів зв’язку, перехоплення даних, що 

передаються, аналіз трафіку тощо; 

- впровадження і використання забороненого політикою безпеки ПЗ або 

несанкціоноване використання ПЗ, за допомогою якого можна одержати 

доступ до критичної інформації (наприклад, аналізаторів безпеки мереж). 

 

Таблиця 4.1 

Узагальнена модель загроз інформаційній безпеці у кабельних каналах 

звязку  

 

№ 
п/п 

Перелік суттєвих загроз 
Джерела 

виникнення загроз 

Можливі 

методи, способи 

здійснення 

загроз 

Наслідки 

(порушення 

властивостей) 

 

К Ц Д 

1 Умисний силовий вплив 

по лінії живлення 

інформаційної системи 

Персонал, користу- 

вачі, сторонні 

особи які отрима- 

ли несанкціоно- 

ваний доступ до 

ліній живлення 

Фізичний НСД 

до ліній 

живлення 

- + + 

2 Умисний силовий вплив 

по мережевим лініям 

зв'язку 

Персонал, користу- 

вачі, сторонні 

особи які отрима- 

ли несанкціоно- 

ваний доступ до 

мережевих ліній 

 

Фізичний НСД 

до мережевих 

ліній 

- + + 
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3 Підслуховування 

телефонних розмов 

контактним способом 

Сторонні особи, 

персонал 

організації  

Фізичний 

несанкціоновани

й доступ 

телефонних 

ліній із 

застосуванням 

закладних 

пристроїв  

+ - - 

4 Незаконне підключення: 

до системи 

електроживлення ОІД з 

метою отримання 

наведень ПЕМВ 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

Фізичне 

підключення до 

системи 

електроживленн

я ОІД 

+ - - 

5 Незаконне підключення: 

до системи заземлення 

ОІД з метою отримання 

наведень ПЕМВ 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

Фізичне 

підключення до 

системи 

заземлення ОІД 

+ - - 

6 Незаконне підключення: 

до кіл охоронної системи 

ОІД з метою отримання 

наведень ПЕМВ 

Персонал, 

користувачі 

Фізичне 

підключення до 

кіл охоронної 

системи ОІД 

+ - - 

7 Підслуховування 

телефонних розмов 

безконтактним 

індуктивним способом 

Персонал, 

користувачі, 

відвідувачі, 

сторонні особи 

Фізичний НСД 

до телефонних 

кабельних ліній 

+ - - 

8 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

використання пауз у діях 

законного користувача та 

введення від його імені 

хибних повідомлень або 

модифікації інформації 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

НСД до ліній 

зв'язку із  

подоланням 

заходів захисту 

та 

застосуванням 

закладних 

пристроїв або 

комп’ютер- 

них вірусів 

+ + - 

9 Незаконне підключення 

до мереж ВОЛЗ 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

НСД до мереж 

ВОЛЗ 
+ - - 

10 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

безпосередньої заміни 

законного користувача 

шляхом його фізичного 

відключення після входу 

до системи й успішної 

аутентифікації з 

подальшим введенням 

дезінформації і 

нав'язуванням хибних 

повідомлень 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

Несанкціонован

ий доступ до 

ліній зв'язку 

+ - - 

11 Перехоплення даних що Персонал, Застосування + + + 

Продовження табл. 4.1 

 

Продовження табл. 4.1 
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передаються по лініям 

зв'язку та їх аналіз з 

метою визначення 

протоколів обміну, 

правил входження в 

зв'язок і авторизації 

користувача з 

подальшими спробами їх 

імітування для 

проникнення в АС 

користувачі, 

сторонні особи 

ЗП, підглядуван 

ня процесу 

реєстрації, вико- 

ристання вад 

систем захисту 

12 Підключення до лінії 

зв’язку з метою 

отримання інформації за 

рахунок взаємного впливу 

кабельних ліній 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи 

Фізичний НСД 

до лінії зв’язку 

із подоланням 

заходів захисту 

+ - - 

13 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

впровадження 

комп’ютерних вірусів у 

мережеве обладнання 

Персонал, 

користувачі, 

сторонні особи, ПЗ 

Фізичний НСД 

до обладнання 

та ПЗ, подолан- 

ня заходів 

захисту 

+ + + 

14 Підслуховування 

телефонних розмов 

способом  

ВЧ - нав'язування 

Сторонні особи 

,перпсолнал АТС 

Фізичний НСД 

до телефонної 

лінії, 

телефонних 

комутаційних 

ящиків, 

обладнання АТС 

+ - - 

 

4.2. Рекомендації щодо захисту інформації у кабельних системах 

зв’язку 

 

На підставі розробленої узагальненої моделі загроз інформаційній 

безпеці розроблено рекомендації по захисту інформації у кабельних системах 

зв’язку. 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Таблиця 4.2 

Рекомендації щодо захисту інформації у кабельних системах зв'язку 

 

№ 
п/п 

Перелік суттєвих загроз Рекомендації 

1 Умисний силовий вплив 

по лінії живлення 

інформаційної системи 

На все фідери, що виходять за межі контрольованої СБ зони, встановити 

групові ПЗ від НСВ.  

На мережу електроживлення серверів, систем охорони і сигналізації 

об'єкта встановити індивідуальний захист  

Щитки живлення, розподільні щити, розетки, клеми заземлення і т.п. 

необхідно розміщувати в приміщеннях, контрольованих СБ. 

Для виявлення несанкціонованого підключення до мережі необхідно 

регулярно контролювати поточний «портрет» електромережі та 

порівнювати його з контрольним «портретом». 

Доступ до щитів живлення і інших елементів електрообладнання повинен 

бути обмежений 

При закупівлі електроустаткування систем безпеки необхідно звертати 

увагу на ступінь його захисту від імпульсних перешкод. Звичайне 

обладнання повинно мати клас стійкості не нижче А, відповідальне - не 

нижче В. 

2 Умисний силовий вплив 

по мережевим лініям 

зв'язку 

На все провідні лінії зв'язку та аварійно-охоронно-пожежної 

сигналізації, які виходять за межі зони контролю служби безпеки, 

встановити пристрої захисту від НСВ. 

Для виявлення несанкціонованого підключення до провідних ліній 

за допомогою аналізатора неоднорідності зняти контрольний 

«портрет» мережі та систематично порівнювати поточний і 

контрольний «портрети» мережі.  

Ремонтні роботи та поточне обслуговування обладнання, ліній 

зв'язку та ланцюгів сигналізації системи безпеки необхідно 

проводити під контролем служби безпеки 

Доступ до ліній зв'язку та сигналізації, датчиків, крос-панелей, 

міні-АТС та інших елементів системи безпеки повинен бути 

обмежений. 

Небажано розміщення обладнання мережі (маршрутизаторів, ТС, 

кросу і т.п.) на зовнішніх стінах об'єкта. 

Бажано не застосовувати загально прийняту топологію прокладки 

дротових ліній зв'язку та сигналізації уздовж стіни паралельно 

один одному, тому що вона є ідеальною для атаки на об'єкт за 

допомогою ТЗ НСВ з безконтактним ємнісним інжектором. 

Доцільно використовувати багатопарні кабелі зв'язку з крученими 

парами. При закупівлі обладнання систем безпеки необхідно 

враховувати ступінь його захисту від імпульсних перешкод. 

Мінімальна ступінь захищеності повинна відповідати НД ТЗІ при 

ступеня жорсткості випробувань 3-4. 

3 Отримання телефонних 

розмов контактним 

способом з телефонної 

лінії 

Застосовування метод синфазної маскуючої 

низькочастотної перешкоди. 

Застосування методу високочастотної маскуючої 

перешкоди. 

Застосування методу випалювання. 

Застосування методу обнулення. (см. Табл. 3.3) 

4 Незаконне підключення: 

до системи 

електроживлення ОІД з 

метою отримання 

Використовувати завадопридушуючі фільтри для 

живлення ОІД. 

Використовувати розподіляючий трансформатор для 

живлення ОІД. 
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наведень ПЕМВ 

5 Незаконне підключення: 

до системи заземлення 

ОІД з метою отримання 

наведень ПЕМВ 

Заземлення поза будівлею необхідно прокладати на 

глибині біля 1,5 м, а всередині будівлі – по стінах або 

спеціальних каналах так, щоб їх можна було оглядати 

ззовні на цілісність та на наявність контактного 

приєднання. 

Проектування та впровадження заземлення доручати 

спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на 

таку діяльність. 

6 Незаконне підключення: 

до кіл охоронної системи 

ОІД з метою отримання 

наведень ПЕМВ 

Застосовувати лінійне зашумлення по колам охоронної 

системи ОІД. 

Застосовувати просторове зашумлення на ОІД. 

7 Підслуховування 

телефонних розмов 

безконтактним 

індуктивним способом 

Використання екранованих кабельних ліній зв’язку. 

Застосування методу високочастотної маскуючої 

перешкоди. 

 

8 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

використання пауз у діях 

законного користувача та 

введення від його імені 

хибних повідомлень або 

модифікації інформації 

Застосування криптографічних методів з 

використанням апаратури канального шифрування 

трафіку. Застосування криптостійких протоколів AES, 

RSA. 

9 Незаконне підключення 

до мереж ВОЛЗ 

Розробка конструкційних, механічних та електричних 

засобів захисту від несанкціонованого доступу до 

оптичних кабелів (ОК), муфт і оптоволокна: 

- затруднення механічної обробки кабеля і 

перешкоджання доступу до оптоволокна; 

- використання пари поздовжніх силових елементів ОК, 

які являють собою дві сталеві дроту, розміщені 

симетрично в поліетиленовій оболонці, і 

використовувані для дистанційного харчування і 

контролю датчиків, встановлених в муфтах, і контролю 

несанкціонованого доступу; 

- застосування комплекту для захисту місця 

зварювання, який заповнює місце зварювання 

непрозорим твердіючим гелем; 

- використання багатошарового оптичного волокна зі 

спеціальною структурою відображають і захисних 

оболонок. 

10 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

безпосередньої заміни 

законного користувача 

шляхом його фізичного 

відключення після входу 

до системи й успішної 

аутентифікації з 

подальшим введенням 

дезінформації і 

Застосування криптографічних методів з 

використанням апаратури канального шифрування 

трафіку. Застосування криптостійких протоколів AES, 

RSA. 
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нав'язуванням хибних 

повідомлень 

11 Перехоплення даних що 

передаються по лініям 

зв'язку та їх аналіз з 

метою визначення 

протоколів обміну, 

правил входження в 

зв'язок і авторизації 

користувача з 

подальшими спробами їх 

імітування для 

проникнення в АС 

Застосування криптографічних методів з 

використанням апаратури канального шифрування 

трафіку.  

12 Підключення до лінії 

зв’язку з метою 

отримання інформації за 

рахунок взаємного впливу 

кабельних ліній 

1. Застосування систем передачі і типів ліній зв’язку, 

що забезпечують малі значення взаємних впливів. Цей 

спосіб на практиці реалізується в дуже великих 

масштабах. Так, застосування коаксіальних кабелів та 

волоконно-оптичних ліній практично повністю вирішує 

проблему захисту кіл і трактів ліній зв’язку від 

взаємного впливу. 

2. Раціональний вибір кабелів для різних систем 

передачі. 

3. Взаємна компенсація наведень та завад між колами 

симетричних ліній зв’язку, що наводяться на різних 

ділянках шляхом схрещування кіл повітряних ліній 

зв’язку або симетричних кабельних систем і 

відповідного підбору кроків скрутки кіл симетричного 

кабелю (вита пара). 

4. Екранування кіл кабельних ліній гнучкими або 

жорсткими екранами. Захист від взаємного впливу в 

цьому випадку досягається шляхом ослаблення 

інтенсивності впливаючого електромагнітного поля в 

екрані. 

13 Незаконне підключення 

до ліній зв'язку з метою 

впровадження 

комп’ютерних вірусів у 

мережеве обладнання 

Застосування організаційних та технічних заходів для 

унеможливлення незаконного підключення до лінії 

зв'язку. 

14 Підслуховування 

телефонних розмов 

способом  

ВЧ - нав'язування 

Підключити конденсатор малої ємності у лінію зв’язку 

біля телефонного апарату. 

Використання пасивних методів захисту (фільтри типу 

Бар'єр М1, тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

З розвитком інформаційних технологій збільшується ризик витоку 

інформації, проведення несанкціонованих дій з інформацією. Необхідно 

розуміти стан захищеності ресурсів в інформаційній системі підприємства, 

для протистояння різним видам загроз її безпеки. Реальну допомогу в цьому 

може зробити систематизація і вдосконалення управління захистом 

інформації на підприємстві. 

Основною метою магістерської роботи є розробка рекомендацій для 

вирішення проблем захисту інформації у кабельних мережах зв’язку.  

У результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Одним з результатів науково-технічного прогресу є поява нових 

загроз інформації. Це вимагає проведення відповідних досліджень з метою 

пошуку нових підходів для забезпечення інформаційної безпеки. 

2. Ефективний захист інформації залежить не тільки від винаходу 

нових методів та засобів захисту інформації, а і від систематизації загроз 

інформації та способів захисту від них, з методичної точки зору. 

Розроблені модель загроз інформації, та на її основі рекомендації по 

захисту інформації у кабельних мережах, можуть бути використані при 

проектуванні комплексної системи захисту інформації у кабельних мережах.  

 

 


