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компаній, що надають хостинг, використовують Linux на своїх 
веб-серверах [3]. Linux є ключовим компонентом комплексу, 
що поставляється з серверним комплектом ПЗ LAMP (Linux, 
Apache, MariaDB / MySQL, Perl / PHP / Python), а також для 
управління суперкомп’ютерами, за даними на червень 2017, 
99,6% комп'ютерів зі списку 500 найпотужніших працювали 
під управлінням Linux [4]. 

Метою даної роботи є аналіз особливостей методів і алго-
ритмів БА, можливості їх застосування в різних промислових 
системах безпеки та операційних системах, розгляд вразливо-
стей біометричних систем, а також розробка програмного за-
собу БА для ОС Linux. 

Результатом роботи є модель загроз для БА, матриця аналі-
зу методів і алгоритмів БА, а також готовий програмний засіб 
БА для ОС Linux. Наведені результати дозволять підвищити 
безпеку і ефективність автентифікації в серверах на базі 
Linux, а також зменшити ризики обходу СКУД. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОДНОГО КЛАСУ ВЕБ-ДОДАТКІВ 

Однією з актуальних проблем кібербезпеки є забезпечення 
безпеки веб-додатків і хмарних додатків, які дуже активно 
розвиваються в останні роки. З огляду на те, що величезне чи-
сло додатків цих класів розробляються з використанням мови 
Java, особливу актуальність здобуває завдання забезпечення 
безпеки саме додатків цього класу. 
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Першим рубежем захисту будь-якої програмної системи є 
автентифікація та авторизація користувача. Його інфраструк-
тура може бути спроектована на основі централізованої або 
розподіленої моделі. Централізована модель автентифікації 
дозволяє підтримувати розподілений каталог, інформація в 
якому може бути розділена на розділи. Одним з варіантів реа-
лізації централізованої системи автентифікації є використан-
ня фреймворку Spring Security та засобів створення й ведення 
реєстру користувачів і маршрутизації. 

Фреймворк Spring Security є інструментом, який найбільш 
часто використовується  для реалізації цього рівня захисту 
Java-додатків зазначених класів. Він надає засоби побудови 
систем автентифікації та авторизації, та інші можливості за-
безпечення безпеки додатків, створених за допомогою Spring 
Framework. 

Інфраструктура Spring Security надає високий рівень абс-
тракції, що дозволяє застосовувати різні моделі автентифікації 
й авторизації, і забезпечує високу переносимість між різними 
серверами додатків. Серед основних її можливостей:  деклара-
тивна безпека, підтримка різних схем автентифікації й авто-
ризації, підтримка однократного пред'явлення пароля, підт-
римка інтеграції контейнерів, анонімних сеансів, одночасних 
сеансів, безпеки на рівні каналу та інше. 

До ключових об'єктів контексту Spring Security відносять-
ся [1]: 

- SecurityContextHolder - містить інформацію про поточ-
ний контекст безпеки додатка; 

- SecurityContext - містить об'єкт Authentication та при не-
обхідності інформацію системи безпеки, пов'язану із запитом 
від користувача. 

- Authentication - представляє користувача з погляду 
Spring Security. 

- GrantedAuthority - відбиває дозволи, видані користува-
чеві в масштабі всього додатка (ролі). 

- UserDetails - надає необхідну інформацію для побудови 
об'єкта Authentication із джерел даних системи безпеки.  

Для створення й ведення каталогу та реалізації маршрути-
зації можна використати сервер Apache DS [2] та LDAP.  
Apache DS  - це відкритий LDAP-сервер із гнучкою й розши-
рюваною структурою, розроблений мовою Java. Важливою 
його особливістю є те, що він дозволяє застосовувати різні 
протоколи в службі каталогу. Найбільш важливим протоколом, 
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реалізованим за допомогою ApacheDS є LDAP. LDAP — віднос-
но простий протокол, що використовує TCP/IP і дозволяє про-
водити операції авторизації, пошуку та порівняння, а також 
операції додавання, зміни або видалення записів. ApacheDS 
виступає як LDAP-сервер, очікує запити та координується із 
внутрішнім стрижнем служби каталогу для відповіді на запити 
LDAP. При використанні  LDAP  відпадає необхідність у вико-
ристанні спеціальних драйверів, можна реалізувати гнучку 
схему обробки, орієнтуватися на користувача (аутентіфикація, 
аудит, створення груп, паролі, сертифікати тощо) і ефективно 
визначати його контекст безпеки. Інтеграцію у веб-додаток 
можна здійснити у вигляді сервлета, що витягає з веб-запиту 
необхідну інформацію. 
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ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ АТАКАМ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВРАЗЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ НТТР- ПОВІДОМЛЕНЬ 

Однією з актуальних завдань забезпечення кібербезпеки є 
захист веб-серверів і веб-додатків. Серед десятків видів атак 
на веб-сервери та додатки високий пріоритет мають атаки, у 
ході яких відбувається експлуатація вразливостей архітектури 
повідомлень HTTP при роботі за схемою клієнт-проксі-сервер. 
Наявність проміжних вузлів, таких, як кешуючий сервер, мі-
жмережних екранів або проксі серверів, що працюють у ре-
жимі «reverse proxy», робить обмін даними небезпечним.  

Різні види атак цього класу мають свої особливості, але їх-
ньою загальною рисою є порушення структури  http-запитів 
або http-відповідей, що дозволяє втручатися в роботу веб-
серверів або додатків. 

До основних заходів протидії даним видам атак можна ві-
днести: 


