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1
РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація складається із пояснювальної записки обсягом

І-6
1м
,2
01
8

80 сторінок та включає 21 ілюстрацію, 9 таблиць, 18 посилань, 3 додатки.
Ключові слова:електронний ключ, програмне забезпечення, ПЗ, захист
програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення.

Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема

піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціонованого використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ,
за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх використанні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ.

Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за раху-
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нок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та
апаратні методи захисту при окремому їх використанні.
Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціоно-

Д.

ваного використання.

Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захи-
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сту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою

підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи
захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень
захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів
активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту

ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів.
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ABSTRACT
The master's dissertation consists of an explanatory note of 80 pages and
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includes 21 illustrations, 9 tables, 18 references, 3 datascripts.
Key words: electronic key, software, software, software security, licensing of
software security.

Actuality of theme. In recent years, the problem of piracy and the issue of

software protection (software) from unauthorized use is very much raised. This is

due to the inadequate level of software protection due to hardware and software
deficiencies at their separate use. Therefore, it is important to increase the level of
security of software.

The purpose of the master's thesis is to increase the level of software
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protection for the development of a combination of the software licensing method
and the hardware key (hardware method), which will avoid the disadvantages of
software and hardware protection methods with their separate use.
Object of research: software protection against unauthorized use.

Д.

Subject of research: software realization of the developed method for
protecting software from unauthorized use.
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Scientific novelty of the obtained results is that in order to increase the level

of protection of software, hardware and software methods of software protection
were combined. The developed combined method provides an increased level of
protection through the use of a hardware key to store license activation keys, and
through the use of license management software.
The practical value of the results. The developed method of protection

software is recommended for industrial scale software.

І-6
1м
,2
01
8

3

В.
,Р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до магістерської дисертації

на тему: «Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонова-
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го використання»
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ПУЛ — Програма управління ліцензіями
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ВСТУП
Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання
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захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціонованого використання.
Основа проблеми полягає в тому, що більшість програмного забезпечення

можливо зламати, тобто нанести фінансові збитки виробнику того чи іншого
ПЗ. З метою уникнення несанкціонованого використання комерційного про-

грамного забезпечення використовується різні методи ліцензування як про-

грамними, так і апаратними методами. Поряд із проблемою піратства значне

місце посідає проблема безпеки програмних комплексів. Програмні комплекси являють собою сукупність ПЗ, що направлені на вирішення певної задачі.

Безпека програмних комплексів впливає на рівень придатності ПЗ бути зла-

В.
,Р

маним із метою несанкціонованого використання. Тобто, під рівнем безпеки
розуміють вірогідність того, що за заданих умов у процесі експлуатації ПЗ
буде одержано функціонально придатний результат, і цим результатом повинен користуватися лише легальний користувач.

Д.

До отримання функціонально непридатного результату можуть призвести: дефекти ПЗ (навмисні чи ненавмисні), людський фактор (помилки розро-
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бників чи операторів ПЗ), збої ПЗ. Ненавмисні дефекти вносяться шляхом
зміни алгоритму роботи програми за рахунок дизасемблювання та створення
нової збірки програми. Для налагодження програми на рівні асемблеру, потрібно мати відповідний технічний досвід. Відповідно, внесення захисту програмного продукту на етапах випробовування, експлуатації, модернізації й
супроводу — це важлива й необхідна дія з метою уникнення несанкціонованого використання. Важливу роль відіграє алгоритмічна безпека програмного
продукту. Високий рівень алгоритмічної безпеки дає можливість виявити й
усунути на ранніх стадіях дефекти програмного забезпечення. Як правило
метою алгоритмічної безпеки є виявлення деструктивних (для програмного
комплексу) дефектів. Ліцензування ПЗ є одним із методів забезпечення безпеки ПЗ.
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання є
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важливим кроком для регулювання процесу використання та розповсюдження програмного продукту. Мотивом захисту програмного забезпечення є обмеження використання комерційного програмного забезпечення сторонніми
особами.

Захист програмного забезпечення може здійснюватися різними методами. Ці методи можна розділити на дві великі категорії: апаратні методи та

програмні методи. До апаратних методів відноситься використання криптографічних методів доступу на основі апаратних ключів (електронних ключів

або донглів), що мають високий рівень захисту. Програмна реалізація в біль-

В.
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шій мірі пов’язана з ліцензування ПЗ та захистом вихідного коду програми

від несанкціонованого використання.У деяких випадках апаратні та програмні методи можуть бути об’єднані між собою. Такі дії підвищують рівень захисту ПЗ. У даному розділі наведено особливості використання та реалізації,
захисті ПЗ [1].

Д.

переваги та недоліки обох категорій.Також потрібно ввести деякі поняття в
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Несанкціонований доступ — це будь-які нелегальні дії, які направлені на

використання, зміну чи знищення виконуваних модулів ПЗ.
Система захисту від несанкціонованого доступу — система/комплекс

програмних модулів чи засобів, які можуть забезпечити ускладнення або повну заборону нелегального розповсюдження, використання та зміну ПЗ.
Під надійністю системи захисту ПЗ розуміють здатність програми про-

тистояти різноманітним способам проникнення в головний алгоритм роботи
програми й обходу різноманітних механізмів захисту.
Злом програми — це будь-яке порушення функціонування модулів системи захисту програми. Таких порушень може бути декілька.
Модулі захисту ПЗ можна розділити на дві основні категорії засобів: налагоджувачі та дизасемблери. Налагоджувачі дозволяють пройти крок за
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кроком весь алгоритм програми й таким чином проаналізувати алгоритм на
практиці. Дизасемблери дозволяють одержати лістинг програми на мові асемблеру для його подальшого статичного аналізу. Тобто, на якій би мові висо-
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кого рівня не була би написана програма, у будь якому випадку її можна перетворити на мову процесора (лістинг команд процесора). Тобто, зламник,
отримавши алгоритм програми на мові асемблеру, може без проблем проаналізувати вже відомі команди процесора. Тобто, достатньо володіти лише ін-

формацією про основні команди процесора та архітектуру комп’ютерної системи [1].

Існує ряд принципів, яких повинен дотримуватись розробник під час реалізації системи захисту ПЗ [1]:

 доцільно використовувати декілька ключів захисту. Найкраще по-

В.
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єднувати апаратні та програмні ключі. Це потрібно для розділення

повноважень між користувачами. У програмі повинна бути присутнє розділення користувачів за ролями та правами;
 у модулях захисту за нормальних умов доступ повинен бути від-

Д.

сутнім для неавторизованного користувача;
 при цьому всьому механізм захисту ПЗ повинен бути якомога
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простішим. Оскільки складна система захисту унеможливлює повне тестування системи;

 ефективність системи захисту не повинна залежати від рівня
кваліфікації потенційного порушника використання ПЗ. Таким чином, не має сенсу засекречувати деталі реалізації модулів захисту
ПЗ;

 при розробці систем захисту необхідно передбачувати максимальну відособленість механізму захисту. З метою заборони обміну інформацією між користувачами рекомендується при проектуванні
схем захисту зводити до мінімуму число загальних для декількох
користувачів параметрів і характеристик механізму захисту.
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Таким чином, системи захисту від несанкціонованого використання
повинні виконувати такі функції[1]:
- ідентифікація ресурсів, що захищаються;
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- автентифікація ресурсів, що захищаються, тобто установлення їх
істинності на основі порівняння з еталоном;

- визначення прав доступу до ресурсів, що захищаються;

- реєстрація входу користувача в систему та реєстрація виходу з неї;
- реєстрація реакції на порушення прав доступу;
- обробка реєстраційних журналів;

- контроль цілісності і працездатності.

Контроль і розмежування може здійснюватися на основі таблиць.

Додавання захисних модулів у виконуючий файл програми можна здій-
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снювати різними методами, серед яких можна виділити[1]:

 вставка перевірочного модулю захистуувихідний код на етапі розробки й налагодження програмного продукту — вбудований захист ПЗ;

Д.

 вставка фрагмента перевірочного коду модулю захисту у виконуваний файл — навісний захист;
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 перетворенням виконуваного файлу до невиконуваного вигляду
(шифрування, архівація з невідомим параметром і т. д.) і застосуванням для завантаження не засобів операційного середовища, а
деякої програми, у тілі якої і здійснюються необхідні перевірки;

 комбінуванням вказаних методів. Стосовно конкретної реалізації
захисних механізмів для конкретної обчислювальної архітектури
можна говорити про захисний фрагмент у виконуваному або початковому коді.

До процесу й результату вбудовування захисних механізмів можна пред'явити такі вимоги[1]:

13
 висока складність виявлення захисного модуля при статичному
дослідженні (особливо актуальна при вбудовуванні в початковий
код програмного продукту);
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 висока складність та трудомісткість виявлення захисного модуля
при динамічному дослідженні (налагоджуванні і трасуванні за зовнішніми подіями);

 висока складність обходу та редагування захисного модулю.

Таким чином, впровадження захисних модулів апаратного чи програмного типу є важливим кроком для вирішення проблеми захисту програм від

несанкціонованого використання. Апаратні та програмні методи мають ряд
особливостей, недоліків та переваг, які розглядаються й наводяться нижче.

В.
,Р

1.1 Апаратні методи захисту програмного забезпечення

Апаратні методи захисту в більшості випадків використовуються з метою апаратної реалізації криптографічних алгоритмів шифрування. До апаратних методів відноситься використання апаратних ключів. Апаратний ключ

Д.

(електронний ключ, іноді донгл) — апаратний засіб, призначенийдля захисту
програмного забезпечення й даних від копіювання, нелегального викорис-
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тання та несанкціонованого розповсюдження. Як правило, апаратний ключ
будується на спеціалізованій мікросхемі, або захищеному від зчитування мікроконтролері. Сучасні апаратні ключі виконують у вигляді малогабаритного
змінного USBносія, що має пластиковий або металевий корпус. Як правило,
виконується на двошаровій платі, яка заливається компаундом. Поряд з електронним ключем користувачу поставляється інсталяційний пакет. Він виконує роль посередника з метою активації програмного продукту. Інсталяційним пакет працює таким чином, що він ідентифікує секретний ключ, записаний на апаратному ключі, з метою підтвердження, що користувач має доступ
до програми чи файлів. Потрібно зауважити, що апаратні ключі використовуються також для захисту особистих файлів користувача. У даній роботі
пропонується використовувати апаратні ключі (в поєднанні з програмними
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засобами) з метою захисту програмного забезпечення від несанкціонованого
використання.
Існує велика кількість електронних ключів, у тому числі і вітчизняного
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виробництва. Ключі різняться між собою типом корпусу, технічними характеристиками та метою використання. Наведемо характеристики деяких із
них.

1.1.1 Електронний ключ «Кристал-1»

Зовнішній вигляд електронного ключа наведено на рис.1.1. ЕК виконаний у вигляді малогабаритного знімного USB-пристрою, який може мати

програмний CCID-інтерфейс (бути CCID-пристроєм). Конструктивно ЕК виконаний на двошаровій друкованій платі, яка залита компаундом, який фор-

В.
,Р

мує захисний шар, та встановлена в металевий корпус, що формує зовнішній

вигляд виробу. На друкованій платі встановлюються електроні компоненти
ЕК та USB-з’єднувач типу А-plug (вилка) [2].

Згідно документації електронний ключ «Кристал-1» виконує такі функ-

Д.

ції[2]:

 автентифікацію адміністратора ПК при доступі до ключа;
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 автентифікацію оператора ПКпри доступі до ключа;
 генерацію особистих та відкритих ключів для алгоритму ЕЦП;
 генерацію особистих та відкритих ключів для протоколу розподілу
ключів;

 генерацію ключів для алгоритму шифрування та генерацію випадкових послідовностей на основі апаратного генератора;

 зберігання особистих ключів у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого доступу;

 формування й перевірку ЕЦП;
 обчислення геш-функції;
 розподіл ключових даних на основі асиметричного протоколу розподілу;
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 зберігання довільних даних у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого доступу;
 контроль цілісності і працездатності вбудованого програмного забез-

І-6
1м
,2
01
8

печення та ін.
Таблиця 1.1 – Основні масогабаритні та інші технічні характеристики пристрою
Найменування

Норма

Габаритні розміри — (довжина)х(ширина)х(висота), мм, не

71 х 17 х 8

більше (з урахуванням захисної кришки USB – з’єднувача)
Маса, кг, не більше

0,030

Споживана потужність від блоку електроживлення ЕОМ
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Д.

В.
,Р

+5В10%., Вт, не більше:

0,5

Рисунок 1.1 – Електронний ключ «Кристал-1»

1.1.2 Електронний ключ «Алмаз-1К»
Зовнішній вигляд електронного ключа наведено на рис.1.2. Конструкти-

вно ЕК виконаний на двошаровій друкованій платі, яка залита компаундом,
що формує захисний шар та встановлена в пластмасовий корпус, що формує
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зовнішній вигляд виробу. На друкованій платі встановлюються електронні
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компоненти ЕК та USB-з’єднувач типу А-plug (вилка) [3].

Рисунок 1.2 – Електронний ключ «Алмаз 1-К»
Виріб виконує такі функції [3]:

 автентифікацію оператора ПК при доступі до ключа;

В.
,Р

 генерацію особистих та відкритих ключів для алгоритму ЕЦП;

 генерацію особистих та відкритих ключів для протоколу розподілу
ключів;

 генерацію ключів для алгоритму шифрування та генерацію випадко-

Д.

вих послідовностей на основі апаратного генератора;
 зберігання особистих ключів у внутрішній пам’яті та захист їх від не-
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санкціонованого доступу;

 формування й перевірку ЕЦП;
 обчислення геш-функції;
 розподіл ключових даних на основі асиметричного протоколу розподілу;

 зберігання довільних даних у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого доступу;

 контроль цілісності і працездатності вбудованого програмного забезпечення та ін.

Таблиця 1.2 – Основні масогабаритні та інші технічні характеристики пристрою
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Найменування

Норма

Габаритні розміри — (довжина)х(ширина)х(висота), мм, 52 х 17 х 9
не більше
Маса, кг, не більше
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0,010

Споживана потужність від блоку електроживлення ЕОМ 0,5
+5В10%., Вт, не більше:

1.1.3 Електронний ключ «Кристал-1Д»

Зовнішній вигляд приладу наведено на рис.1.3. Конструктивно ЕК виконаний на двошаровій друкованій платі, яка залита компаундом, що формує

захисний шар та встановлена в пластмасовий корпус, що формує зовнішній
вигляд виробу. На друкованій платі встановлюються електронні компоненти

В.
,Р

ЕК та USB-з’єднувач типу А-plug (вилка). Швидкість формування ЕЦП100мс. Швидкість розподілу ключових даних — 800 мс. Швидкість шифру-
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вання — 800 Кбіт/с[4].

Рисунок 1.3 – Електронний ключ «Кристал-1Д»

Виріб виконує такі функції [4]:
 автентифікацію оператора ЕОМ при доступі до ключа;
 генерацію ключів;
 зберігання ключів у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого доступу;
 формування й перевірку ЕЦП;
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 розподіл ключових даних та шифрування даних;
 зберігання довільних даних у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого доступу;
печення та ін.
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 контроль цілісності і працездатності вбудованого програмного забез-

1.1.4 Електронний ключ«Pace iLok»

Даний електронний ключ має три покоління (рис. 1.4 – 1.6) і використовуються з метою захисту та ліцензування ПЗ від несанкціонованого викорис-

тання. Доцільно розглянути особливості електронного ключа третього покоління, наведеного на рис. 1.6.

PaceiLokтретього покоління виконаний у металевому корпусі у вигляді
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USB-накопичувача. Кожен донгл цього виробника має унікальний серійний
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Д.

номер, який виконує функцію ідентифікатора при підключенні до ПК.

Рисунок 1.4 – Електронний ключ PaceiLok першого покоління

Електронний ключ третього покоління може зберігати до 1500 унікаль-

них ліцензій. Алгоритм роботи використання ліцензій наступний. ПЗ, яке
підтримує даний тип ліцензування, ідентифікує кожен раз при запуску чи
підключений електронний ключ з активною ліцензією. Якщо така ліцензія
присутня, то користувач має змогу використовувати ПЗ. Завантаження та активація ліцензії здійснюється через інсталяційний пакет iLokManager.
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Рисунок 1.5 – Електронний ключ PaceiLok другого покоління

Такимчином, інсталяційнийпакетiLokManager виконує функцію посередника між ліцензією на електронному ключі та ПЗ, яке використовує даний

ключ. Дані про криптографічні методи та алгоритми, що використовується в

даному електронному ключі відсутні у відкритому доступі. Зовнішні вигляд

Д.
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інтерфейсуiLokLicenseManagerнаведено на рис.1.7.
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Рисунок 1.6 – Електронний ключ PaceiLok третього покоління

Головною особливістю даного типу електронного ключа є те, що кожен

ключ прив’язується лише до одного користувача. При цьому один користувач може мати декілька електронних ключів. Ця схема є дуже зручною в питанні регулювання використання електронного ключа в промислових масштабах. Головними сферами застосування цих електронних ключів є кіноіндустрія (ПЗ для редагування відео та аудіо), індустрія виробництва музики (ПЗ
для компонування та редагування музики).
Останнім нововведенням від компаніє Pace є створення хмарних технологій для поширення своїх ліцензій між різними комп’ютерами, при цьому
використання апаратного ключа є обов’язковим, адже він ідентифікує чи є
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активована ліцензія для користування тим чи іншим ПЗ, яке потребує даної

В.
,Р

І-6
1м
,2
01
8

ліцензії.

Д.

Рисунок 1.7 – Зовнішній вигляд інтерфейсу інсталяційного пакету iLokLicenseManager
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Таким чином, існує велика кількість електронних ключів, які використо-

вуються для захисту особистих файлів та ПЗ, встановлених на ПК користувача. У межах магістерської дисертації електронні ключі використовуються з
метою захисту ПЗ від несанкціонованого використання.
1.2 Програмні методи захисту програмного забезпечення
До програмних методів захисту відносяться різноманітні методи дода-

вання модулів захисту програми, захисту від дизасемблювання та інше. Модулі захисту ПЗ напряму пов’язані з ліцензування, де використовуються унікальні ключі у вигляді серійних кодів, системних ідентифікаторів та іншого
роду унікальних кодів.
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Згідно класифікації, наведеної OpenSoftwareFoundation(Фундація Відкритого програмного забезпечення) ліцензування ПЗ можна розподілити на
такі типи[5]:
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 Commercial (Комерційна) — закрите, власницьке або пропрієтарне ПЗ;
 Trial Software — ПЗ, яке працює лише певний проміжок часу;
 Non-Commercial Use — для некомерційного використання;
 Shareware — ПЗ, придбання якого не є обов'язковим;

 Royalty-free binaries, «Freeware»— безкоштовне, без доступу до коду;

 Royalty-free libraries — безкоштовні програмні бібліотеки, без доступу
до коду;

 Open Source, BSD-Style — відкрите, за ліцензією, запропонованою роз-

В.
,Р

робниками BSD;

 Open Source, Apache Style — відкрите, за ліцензією, запропонованою
розробниками Apache;

 Open Source, Linux/GNU style — відкрите, за ліцензією, Linux та GNU.

Д.

Розглянемо більш детально принцип роботи ліцензування шляхом вбудовуванням захисних модулів (фрагментів коду) у виконуючий файл (як пра-
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вило, ліцензування комерційного ПЗ). Як відомо, усі виконувані програмні
модулі мають певну точку входу, з якої розпочинається виконання програми.
Це обумовлено типовою архітектурною реалізацією виконуваних модулів
програм, не залежно від мови програмування. Додавання захисного модуля у
виконуваний файл має такі особливості. Захисний модуль додається до початку чи кінця виконуваного модуля, тобто вхідна точка входу корегується таким чином, щоби при запуску програми управління передавалося захисному
модулю, який у свою чергу повертає управління до оригінальної точки входу.
У більшості випадків початковий виконуваний файл піддається перетворенню. Одним зі способів перетворення є виявлення стану оперативної пам’яті
перед поверненням управління від модулю захисту до головного виконуючо-
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го файлу. При цьому, цей метод перетворення дуже легко виявити, що є його
головним недоліком.
У багатьох випадках перед розробником постає необхідність працювати
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з точною копією досліджуваної програми. При цьому, відсутність початкового коду виконуючого модулю програми не є перешкодою для отримання початкового коду та його подальшого дослідження. Існують різноманітні ін-

струменти для зворотного перетворення виконуючого модуля, що дозволя-

ють розпізнати класи, функції, бібліотечні функції, локальні змінні, стекові

аргументи, типи даних, алгоритми (розгалуження програми та цикли програми) і т.д.. Програми, що використовуються для зворотного перетворення на-

зиваються дизасемблерами, а процес перетворення — дизасемблюванням,
тобто отримання вихідного коду з виконуючого модуля програми[1].
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У результаті дизасемблювання можна отримати код на мові асемблера,

аналіз якого не настільки трудомісткий процес, щоби зупинити зловмисників.
Знання алгоритму захисту не повинно впливати на стійкість до захисту, але
це досягається не завжди. Наприклад, якщо серверна частина програми має

Д.

лоад балансер та обмежену кількість одночасно оброблюваних запитів, то
зловмиснику достатньо знати інструкцію процесора, що виконує таку переві-
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рку та видалити її. Модифікація програми може перешкоджати постійна перевірка контрольної суми програми. При цьому частину коду, що відповідає
за розрахунок контрольної суми, також можна знайти та видалити. У будьякому випадку, злам тієї чи іншої програми — це лише питання часу та затрачених зусиль [1].

Декомпіляція або дизасемблювання— це процес перетворення бінарного

виконуваного модулю програми, тобто скомпільованої програми, на символічну мову вищого рівня, яку легше зрозуміти людям. Зазвичай це означає
перетворення виконуваної програми у вихідний код у такій мові, як C, або на
мову асемблера. Більшість систем для декомпіляції не можуть безпосередньо
конвертувати програми в 100% вихідний код. Замість цього вони, як правило,
забезпечують проміжний різновид декомпільованого представлення[1].
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Напевно, найкращий декомпілятор, доступний для громадськості, називається IDA-Pro. IDA починається з розбирання програмного коду, а потім
аналізує потоки програм, змінні та виклики функцій. IDA важко використо-
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вувати і вимагає знань про поведінку програми, але його технічний рівень
відображає справжню природу зворотньої інженерії. IDA постачає повний

API для маніпулювання базою даних програми, щоби користувачі могли виконувати спеціальний аналіз.

Існують і інші інструменти. Закрите джерело, але безкоштовна програ-

ма, що називається REC, забезпечує 100% відновлення вихідного коду на
мовіC деяких видів виконуваних файлів у форматі dinary. Інший комерційний
дизассемблер називається WDASM. Існує кілька декомпіляторів для байтово-

го коду Java, які перетворюють вихідний код Java (процес набагато менш

В.
,Р

складний, ніж декомпілюючий машинний код для чіпів Intel). Ці системи, як
правило, дуже точні, навіть коли застосовуються звичайні методи обфускації.
Існують проекти з відкритим кодом у цьому просторі, які зацікавлені читачі
можуть шукати. Якщо ви зацікавлені в розумінні програм, завжди рекомен-

Д.

дується тримати кілька декомпіляторів у вашій панелі інструментів.
Декомпілятори широко використовуються в комп'ютерному хакерстві,
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щоби розбити схеми захисту від копіювання. Цікаво відзначити, що комп'ютерний хакерство та піратство програмного забезпечення були в основному
незалежними в перші дні комп'ютерного розвитку. Хакерство було розроблено в середовищах UNIX, де програмне забезпечення було вільним у доступі і
вихідний код був доступний у широких масах. З іншого боку, піратство з боку програмного забезпечення було розроблено, головним чином, для розбиття комп'ютерних ігор, і, отже, було обмежено в основному DOS та Windows,
для яких вихідний код, як правило, недоступний. Індустрія вірусів розвивалася паралельно з піратським рухом. Наприкінці 1990-х років дисципліни хакерства та розбиття злилися, оскільки мережеве програмне забезпечення стало доступним для Windows, і хакери навчилися розбивати програмне забезпечення Windows. Нинішній фокус декомпіляції переходить від порушення
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захисту від копіювання до програмного забезпечення для перевірки експлуатованих помилок. Ті самі старі трюки знову використовуються, але в новому
середовищі[1].
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Дизасемблер працює над певною частиною коду, яка подається на його
вхід. Результатом роботи дизасемблера є лістинг вхідної програми на мові
асемблера, який максимально чітко відображає алгоритм роботи вхідної про-

грами. Дизасемблер послідовно декодує код програми, оброблюючи команду
за командою, починаючи з вхідної точки програми (якщо вона присутня в
даній частині коду). Дизасемблер запрограмований обробляти команди або
інструкції, а не дані. Таким чином дизасемблер оброблює інструкцію за інструкцією.

Будь-який, навіть самий витончений захист від копіювання, що забезпе-

В.
,Р

чує майже 100% гарантію легальності копії, є марним, якщо код програмного
продукту доступний для вивчення й аналізу. У ньому завжди знайдуться місця, злегка змінивши які, можна якщо не цілком відключити захист, то, принаймні, прив'язати його ще до декількох комп'ютерів[1].

Д.

Існує велика кількість методів захисту коду від використання дизасемблера, наведемо основні з них.Слід зазначити, що ці методи застосовуються з

М

ак
си
ме
ць

метою захисту ПЗ від несанкціонованого використання, тобто ліцензування
[1].

1. Шифрування коду —здійснюється з метою захисту коду від статично-

го дослідження, базується на використанні криптографічних методів шифрування.

2. Маніпулювання заголовками ЕХЕ-файлів — метод, побудований на

використанні властивостей структури виконуваних файлів і розробці навісного захисту.

3. Обман дизасемблера. Ця група методів спрямована на заплутування
дизасемблера, наприклад, заміною інструкцій даними. Таким чином, що дизасемблер не взмозі розшифрувати логіку програми, працюючи з зайвими
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фрагментами коду та йдучи по помилковому шляху (алгоритму). Можна виділити такі групи методів:
 методи обфускації коду, тобто ускладнення розуміння логіки про-
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грами, без зміни самої логіки [6];
 методи ускладнення логіки програм;

 різноманітні додаткові методи боротьби з інтерактивними та авто-

матичними дизасемблерами. Це авангардні й досить перспективні
методи захисту ПЗ не тільки від дизасемблювання, а й від налагоджування.

4. Різні методи емуляції, серед яких можна виділити:
 емуляцію процесора;

В.
,Р

 емуляцію мультизадачості.
1.2.1 Шифрування коду

Стійке шифрування програмного коду дозволяє перешкодити його
аналізу. Слід зауважити, що зашифрований код не може виконувати свої

Д.

функції, тому перед виконанням його потрібно розшифрувати. За умови, що
ключ для розшифрування міститься в самій програмі, стійкість такого захи-
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сту дуже низька. При цьому розробник може утруднити пошук і отримання
цього ключа, тим або іншим способом перешкодити зламу програми.
Вирішення цієї проблеми є зберігання ключа поза межами програми. У цьому
разі стійкість захисту визначається стійкістю криптоалгоритму (за умови, що
ключ неможливо перехопити). Існує велика кількість криптостійких шифрів.
Шифрування коду є найбільш надійним способом захисту від диза-

семблування. У цьому методі захисту певна ділянка коду, що потрібно захистити, шифрується певним криптографічним алгоритмом, що має певну математичну модель, що використовується для генерації ключа.Різні частини
коду шифруються різними ключами, і для обчислення цього ключа необхідно
мати інформацію про стан моделі програми в кожний момент часу. Для розшифрування тієї чи іншої частини коду до програми додається код розшиф-
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ровуча. Розшифрування коду відбувається динамічно, для цього необхідно
перебрати всі можливі стани моделі програми. За умови, що кількість станів
дуже велика, їх відновлення злоумисником є практично неможливим. Таким
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чином код стане в зашифрованному вигляді перед злоумисником. Слід зауважити, що цей метод є уразливим через те, що алгоритм шифрування доступний зламнику. Адже він міститься в тій самій програмі. Отже, необхідно

лише знайти модуль шифрування й розшифрувати весь код. При цьому існує

безліч програм, що дозволяють розшифрувати код в автоматичному режимі.

Важливий той факт, що код якимось чином змінюється. Використовують такі
методи шифрування[1].

1)Різноманітні методи перестановки та підстановки коду. Алгоритми перестановки та підстановки потрібно зберігати в таблицях, також їх можна об-
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числити в процесі роботи. Цей метод зручно використовувати для організації
перевірок ключових параметрів захисту.

2)Використання асиметричних алгоритмів шифрування, таких як RSA
алгоритм або El-Gamal алгоритм. Головною перевагою цього методу є те, що

Д.

зловмисник повинен мати ключ для розшифрування коду, навіть знаючи алгоритм шифрування.
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3) Переміщення частин коду програми в оперативній пам’яті і зчитуван-

ня її з диска в роздріб. Цей метод рідко використовується в реальних системах.

4)Методи ущільнення коду, що зменшують розмір файлу, що завантажу-

ється,та захищають код від дизасемблювання.Ущільнення коду може використовуватися лише для певної ділянки коду. Після виконання вихідного тексту
коду програми її можна зашифрувати тим чи іншим способом, і в зашифрованому вигляді підвантажити в оперативну пам’ять. Після завантаження програму слід розшифрувати в пам'яті й передати їй управління. Інколи доцільно
виконувати динамічне розшифрування програми по мірі її виконання. У цьому випадку розшифрована частина коду знищується відразу після виконання.
Також можна копіювати ділянки коду в інші сектори оперативної
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пам’яті.Існує наступний приклад. Програма складається з чотирьох модулів.
Після завантаження програми в оперативну пам’ять, управління передається
першому модулю. Цей модуль призначений для виконання розшифрування
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другого модуля, що розташований у пам’яті слідом за першим модулем. Другий модуль відповідальний за переміщення третього модуля програми на мі-

сце першого модуля та його розшифрування. Третій модуль, одержавши уп-

равління, перевіряє своє розташування щодо префікса програмного сегмента,
та в разі правильного розташування, завантажують значення регістрів таким

чином, щоби виконався четвертий модуль програми. Як видно з цього алгоритму, дизасемблювати таку програму досить тяжко [1].

Як видно, шифрування виконуваного коду є досить дієвим способом за-
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хисту програм від дизасемблювання.

1.2.2 Маніпулювання EXE-заголовком

Ця група методів використовується у великій кількості сучасних систем
захисту.У результаті дизасемблювання отримуємо модуль, який складається

Д.

з двох частин. Перша частина — це безпосередньо виконуючий файл. Перша
частина модулю аналізується з метою виявити алгоритм роботи програми за
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рахунок дослідження інструкцій програми. Автоматизувати цей процес практично неможливо. Друга частина дизасемблованого модулю містить дані, що
використовувались програмою й операційною системою. Саме друга частина
модулю містить інформацію про те, для якої системи було створено вихідний
модуль програми, який компілятор було використано, який можливий склад
основних компонентів програми і т.д[1].
EXE-виконувані файли відносяться до PortableExecutableфайлів, які ще

називають PE-файлами. Це формат виконуваних файлів та динамічних бібліотек, що використовується в 32-х і 64-бітних версій ОС Windows [7].
РЕ-файл структурно складається з заголовка, сторінкового іміджу та необов’язкового оверлею.Представлення РЕ-файлу в пам’яті називається його
віртуальним образом, а на диску — файлом, або дисковим образом. Образ
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характеризується двома фундаментальними поняттями — адресою базового
завантаження й розміром[7].
Заголовок Ехе— програми можуть складатися з декількох сегментів (ко-
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дів, даних, стека). Ехе-файл має заголовок, що використовується при його
завантаженні. Заголовок складається з форматованої частини, що містить си-

гнатуру й дані, необхідні для завантаження Ехе-файлу, і таблиці для настроювання адресів. Таблиця складається зі значень у форматі . До зсувів у заван-

тажувальному модулі, на яких указують значення в таблиці, після заванта-

ження програми в пам'ять повинна бути додана сегментна адреса, з якої зава-

нтажена програма. Маніпуляції здійснюються саме з заголовком РЕ-
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файлу[1].
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2 АЛГОРИТМИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ
Шифруванням називається оборотне перетворення даних, що здійсню-
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ється з метою приховання інформації. Розшифруванням називається процес
санкціонованого перетворення зашифрованих даних у придатні для читання

дані. Дешифруванням називається процес несанкціонованого отримання інформації з зашифрованих даних.Шифрування може бути симетричним та

асиметричним. Симетричними називається методи, де для шифрування та
розшифрування використовується один і той самий ключ. Асиметричним на-

зиваються методи, де використовуються два різних ключа для шифрування
та розшифрування даних [8].

Головна проблема використання симетричних алгоритмів полягає в роз-
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поділенні ключів. Для того, щоб обмін інформацією був можливий між двома
сторона, одна зі сторін має згенерувати ключ шифрування та в конфіденцій-

ному порядку передати іншій стороні. Проблема була загострена стрімким
ростом користувачів криптосистем.

Д.

Початок асиметричним методам шифрування було покладено в роботі
«Нові напрямки в сучасній криптографії» У. Діффі та М. Хелмана, що була
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опублікована в 1976 році.Автори запропонували метод отримання секретних
ключів для симетричних методів шифрування, використовуючи відкритий
канал[8]. Цей алгоритм було запропоновано називати алгоритмом «ДіффіХелмана-Меркла». Цей алгоритм не розглядається в магістерській роботі.
Незважаючи на те, що робота Діффі-Хелмана створила велику теоретич-

ну базу для відкритої криптографії, першою реальною криптосистемою з
відкритим ключем вважають RSAадгоритм (названого в честь авторів Рона
Риветса, Аді Шаміра та Леонарда Адлемана).
Перший ключ, який використовується для шифрування вихідного повідомлення, називається відкритим і може бути опублікованим для використання всіма користувачами системи. Дешифрування повідомлення за допомогою цього ключа не є можливим. Другий ключ, який використовується для
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дешифрування повідомлення, називається секретним (закритим) і повинен
бути відомим лише законному користувачу кінцевого повідомлення [8].
Асиметричні алгоритми шифрування використовують односторонні
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функції. Тобто, при заданому значенні аргумента відносно легко розрахувати
значення функції. Однак, якщо відомо значення функції, то не має легкого
шляху для визначення аргументу.З метою гарантувати надійний захист інформації, до криптосистем видвигають такі вимоги[8]:

 перетворення вихідного тексту повинно бути відносно незворотнім і повинно виключати можливість його відновлення на основі відкритого ключа;

 визначення закритого ключа на основі відкритого повинно бути

2.1 RSA-алгоритм

В.
,Р

неможливим на сучасному технологічному рівні.

RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir та Adleman) — криптографічний алгоритм із відкритим ключем, що базується на обчислювальній

Д.

складності задачі факторизації великих цілих чисел.
RSA став першим алгоритмом придатним і для шифрування, і для циф-

М

ак
си
ме
ць

рового підпису. Алгоритм застосовується до великої кількості криптографічних застосунків.

Опис RSA було опубліковано в 1977 році Рональдом Райвестом, Аді

Шаміром і Леонардом Адлеманом із Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Британський математик Кліфорд Кокс (англ. CliffordCocks), що

працював у центрі урядового зв'язку (GCHQ) Великої Британії, описав аналогічну систему в 1973 році у внутрішніх документах центру, але ця робота
не була розкрита до 1997 року, тож Райвест, Шамір і Адлеман розробили
RSA незалежно від роботи Кокса.
В 1983 році був виданий патент 4405829 США, термін дії якого минув
21 вересня 2000 року [9].

31
Алгоритм RSA складається з 4 етапів: генерації ключів, шифрування,
розшифрування та розповсюдження ключів.
Безпека алгоритму RSA побудована на принципі складності факториза-
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ції цілих чисел. Алгоритм використовує два ключі — відкритий (public) і секретний (private), разом відкритий і відповідний йому секретний ключі утво-

рюють пари ключів (keypair). Відкритий ключ не потрібно зберігати в таєм-

ниці, він використовується для шифрування даних. Якщо повідомлення було
зашифровано відкритим ключем, то розшифрувати його можна тільки відповідним секретним ключем.

Розповсюдження ключів. Для того, щоб Абонент 1 міг відправити свої
секретні повідомлення, Абонент 2 передає свій відкритий ключ (n, e)

Абоненту 1 через надійний, але не обов'язково секретний маршрут. Се-

В.
,Р

кретний ключ d ніколи не розповсюджується.

Генерація ключів. Для того, щоби згенерувати пари ключів виконуються такі дії:

Д.

 вибираються два великі прості числа p і q приблизно 512 біт завдовжки кожне;

М

ак
си
ме
ць

 обчислюється їх добуток n  pq ;
 обчислюється функція Ейлера  (n)  ( p  1)(q  1) ;
 вибирається ціле число e, таке1  e   (n) та взаємно просте з  ( n ) .
 за допомогою розширеного алгоритму Евкліда знаходиться число
d, таке, що ed  1 mod( (n)) .

Число n називається модулем, а числа e, d — відкритою й секретною

експонентами (англ. encryption and decryption exponents), відповідно. Пари
чисел (n, e) є відкритою частиною ключа, а (n, d ) — секретною. Числа p і q
після генерації пари ключів можуть бути знищені, але в жодному разі не повинні бути розкриті.

32
Шифрування. Припустимо, що Абонент 1 хотів би відправити повідомлення M Абоненту 2. Спочатку він перетворює M в ціле число m так, щоб
0  m  n за допомогою узгодженого оборотного протоколу, відомого як схе-
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ми доповнення. Потім він обчислює зашифрований текст c , використовуючи
відкритий ключ Абоненту 2 e , за допомогою рівняння:
с  me mod(n).

Це може бути зроблено досить швидко, навіть для 500-бітних чисел, з
використанням модульного зведення в ступінь. Потім Абонент 1 передає c
Абоненту 2.

Розшифрування.Для розшифрування повідомлення Абонента 1 m Абоненту 2 потрібно обчислити таку рівність:

В.
,Р

m  c d mod(n).

Неважко переконатися, що при розшифруванні відновиться вихідне повідомлення: c d  (me )d  med (mod(n)) . З умови ed  1(mod( (n))) випливає, що

ed  k (n)  1 для деякого цілого k, отже med  mk ( n )1 (mod(n)) .

Д.

Згідно з теоремою Ейлера: m ( n )  1(mod(n)) ,тому mk ( n )1  m(mod(n)) ,

М
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c d  m(mod(n)) [9].

2.2 Алгоритм Ель-Гамаля
Алгоритм Ель-Гамаля — це асиметричний метод шифрування, заснова-

ний на труднощі обчислення дискретних логарифмів. Цей алгоритм використовується для шифрування та генерації цифрових підписів[9].
Алгоритм був запропонований в 1985 році. Ель-Гамаль розробив один із

варіантів алгоритму Діффі-Геллмана. На відмінну від RSAалгоритму, цей алгоритм не є запатентований і, тому, став дешевшою альтернативою[10].
Перший етап алгоритм Ель-Гельмана полягає в генерації ключів. Цей
етап включає наступну послідовність дій [10]:
 генерується випадкове просте число p довжиною n біт;

33
 вибираємо довільне число a , що являє собою примітивний корінь
по модулю p ;

простим з p  1 ;
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 вибирається випадкове число x із інтервалу (1, p ) , що є взаємно

 розраховується y  a x (mod p ) .

Відкритим ключем є трійка значень (a, p, y ) , закритим ключем — число

x . Другим етапом алгоритму є шифрування повідомлення, яке відбувається
наступним чином [10]:

 вибирається випадкове секретне число k , яке є взаємно простим з

p  1;

 розраховуються   a k (mod p) та   My k (mod p) , де М — це вихі-

В.
,Р

дне повідомлення.

Пара чисел ( ,  ) є шифртекстом. Можна помітити, що довжина шифртексту в схемі Ель-Гельмана довже вихідного повідомлення М у два рази.

Д.

Заключний етап алгоритму є розшифрування повідомлення. Знаючи закритий ключ x і враховуючи той факт, що M  ( p 1 x )(mod p) , вихідне по-

М

ак
си
ме
ць

відомлення М можна розрахувати із шифр тексту ( ,  ) по формулі
M    x (mod p) [10].

Так як число k вибирається довільним чином, то такий алгоритм ще на-

зивають алгоритмом ймовірнісного шифрування. Ймовірнісний характер
шифрування є перевагою алгоритму Ель-Гельмана, так як у схем із ймовірнісним шифруванням спостерігається велика стійкість у порівнянні зі схемами
з визначеним процесом шифрування. Недоліком алгоритму шифрування ЕльГельмана є подвоєння довжини зашифрованого тексту в порівнянні з початковим текстом. Для алгоритмів із ймовірнісним шифруванням саме повідомлення М і ключ не визначають шифртекст однозначно. В алгоритмі ЕльГельмана необхідно використовувати різні значення випадкової величини k
для шифрування різних повідомлень[11].

34
2.3 Алгоритм на основі еліптичних кривих
Використання еліптичних кривих для створення криптосистем було запропоновано Нілом Кобліцем та Віктором Мілером в 1985 році. При викори-
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станні алгоритмів на еліптичних кривих вважається, що не існує швидких
алгоритмів для вирішення задачі дискретного логарифмування в групах їх
точок. Уданий момент відомі лише експоненційні алгоритми розрахунку зворотніх функцій для еліптичних кривих[9].

Еліптичною кривою називається множина точок ( x, y ) , що задовольняють однорідному рівнянню Вайершстрассе [9]:

y 2  a1 xy  a2 y  x 3  a3 x 2  a4 x  a5 ,

де ai  коефіцієнт рівняння.

М

ак
си
ме
ць

Д.

В.
,Р

На рис.2.1 наведені приклади еліптичних кривих.

а) y2 = x3 – x

б) y2 = x3 – 3x + 2

в) y2 = x3 – x + 1

Рисунок 2.1 – Приклади еліптичних кривих

У криптографії еліптичні криві розглядаються над двома типамикінце-

вих полів. Одним із них є поля нечіткої характеристики ( Zn , n  3 - просте
число). Еліптичні криві в полях нечіткої характеристики можна привести до
вигляду, що називається еліптичною кривою в короткій формі Вейерштрассе
[9]:
y 2  x3  Ax  B(mod n) ,

де A, B  коефіцієнти еліптичної кривої, що задовольняють нерівність
4 A3  27 B 2  0(mod n) .

35
Оскільки y   x3  Ax  B , графік кривої є симетричним відносно осі
абсцис. Щоби знайти точки перетину графіку з віссю абсцис, необхідно вирішити кубічне рівняння: x3  Ax  B  0 [9].
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Це можна зробити за допомогою відомих формул Кардано. Дискримінант цього рівняння розраховується наступним чином:

A 3 B 2 4 A3  27 B 2
( ) ( ) 
.
3
2
108

Якщо   0 , то рівняння має три різноманітних дійсних кореня. Якщо

  0 , то рівняння має три різних кореня, два з яких рівні між собою. Якщо
  0 , то рівняння має один дійсний корінь та два комплексно спряжених.

Криві, що використовуються в криптографії не повинні мати особливих

В.
,Р

точок. Геометрично це означає, що графік не повинен мати точок повернення
та самопересічення. Якщо крива не має особливих точок, то її графік має дві

частини при позитивному дискримінанті, й одну —при негативному дискримінанті. Потрібно відмітити, що в кожного ненульового елемента є або два

Д.

квадратних кореня, або не має ні одного. Введемо дві операції, які можна виконувати над точками кривої:

М
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1) Додавання точок P3 ( x3 , y3 )  P1 ( x1, y1 )  P2 ( x2 , y2 ).

а) y2 = x3 – x

б) y2 = x3 – x + 1

Рисунок 2.2 – Додавання точок
2) Множення точок Pk ( xk , yk )  kP( x, y).

а) y2 = x3 – x
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б) y2 = x3 – x + 1

Рисунок 2.3 – Подвоєння точок
Розглянемо процедуру створення ключів[9]:
n  41 );

В.
,Р

 вибираємо модуль еліптичної кривої — просте число n (виберемо
 вибираємо коефіцієнти еліптичної кривої A, B при виконанні умови 4 A3  27 B 2 mod n  0 (оберемо A  3, B  7 ), у протилежному ви-

Д.

падку змінюються параметри еліптичної кривої n, A, B ;
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 визначається точка еліптичної кривої P( x p , y p ) і порядок циклічної
підгрупи групи точок еліптичної кривої q* . Приймаються довільні
x p (0  x p  n) і визначається y p . Повинні виконуватися такі умови:

для x p повинен існувати y p ; P  O та qP  O , де O  нульова точка еліптичної кривої ( P  ( P )  O ); q  просте число; nt mod q  1 ,
для всіх цілих t  1,2,..., T , де T  31 ; 2254  q  2256 . Якщо всі ці
умови не виконуються, то вибирається інша точка;

 вибирається закритий ключ d (0  d  q ) ;
 визначається точка еліптичної кривої Q( x p , y p )  d  P( x p , y p ) ;
 публікується відкритий ключ [( A, B), P( x p , y p ), n, Q( x p , y p )] в спеціальному сховищі, де його підміна є неможливою. Для створення й
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перевірки електронного цифрового підпису q є частиною відкритого ключа замість n .
Прямий спосіб знаходження групи точок еліптичної кривої[9]:
розраховуються

координати

першої

точки

із

виразу:
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y 2  x3  Ax  B(mod n)  y 2  x3  x  7(mod 41) . Приймемо x1  7 ,

тоді

y12 mod 41  (73  3  7  7) mod 41  2,

P( x p , y p )  P( x1 , y1 )  P(7,17) ;

y1  17 .

звідси

 знаходимо координати другої точки. Для цього спочатку розраховується коефіцієнт  :

(3x12  a)
3  72  3
150

(mod n) 
(mod 41) 
(mod 41) . Звідси отри2 y1
2  17
34
34 mod 41  150 mod 41  34 mod 41  27 .

В.
,Р

маємо

Вирішивши

останнє рівняння отримаємо   2 . Координати другої точки
отримуємо

шляхом

подвоєння

першої

точки

з

виразу

Д.

x2  ( 2  2 x1 ) mod n  (22  2  7) mod 41  10mod 41  31,
y2  ( ( x1  x2 )  y1 )mod n  (2(7  31)  17)mod41  65mod41  17 ;

М
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 кожну наступну точку розраховуємо по наступним формулах:
 xi  (i2  x1  xi 1 ) mod n;

 yi  (i ( x1  xi )  y1 ) mod n;

Розрахунки ведуться доки в знаменнику не буде отримано 0. Вище
наведені рівняння отримані з наступної формули:

i 

yi 1  y1
(mod n) .
xi 1  x1

До отриманого набору точок додається точка O , в результаті чого

q  46  1  47. Цю точку можна отримати в результаті складання двох точок
P( xi , yi ) та  P( xi ,  yi ) . Ця точка являє собою нескінченно віддалену точку, у

якій теоретично сходяться всі вертикальні криві.
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Процес шифрування окремого блока (букви) виконується наступним чином[9]:
 визначається десятинне представлення букви t (оберемо букву
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«К», t  12) ;
 вибираємо випадкове число k , таке що 0  k  n (оберемо k  5 );
 визначається точка Pk ( x pk , y pk )  k  P ( Pk (25,2) );
 визначається точка Qk ( xqk , yqk )  k  Q ( Q(3,24) );

 розраховується c  t  xqk mod n ( c  (12  3) mod 41  36 );
 шифрограма – пара [ Pk , c] ( Pk (25,2),36 );

Наведений вище спосіб шифрування є варіантом фишрування Ель-

Гельмана. Якщо стійкість алгоритма шифрування Ель-Гельмана базується на

В.
,Р

складності вирішення задачі дискретного логарифмування, то стійкість шифрування за допомогою еліптичних кривих базується на складності знахо-

М
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Д.

дження множника k точки P по їх добутку.
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3 РОЗРОБКАМЕТОДУ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У межах магістерської дисертації розроблено новий метод ліцензування
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— захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Також описується робота розробленої програми управління ліцензіями програмного забезпечення з метою контролю доступу до використання тим чи

іншим програмним забезпеченням.У якості електронного ключа використовується USB-накопичувач.

3.1 Особливості середовища програмування
Система

захисту

ПЗ

розроблено

з

використанням

платформи

.NETFrameworkтатехнологіїWindowsForms. Технологія WindowsFormsобрано

В.
,Р

з метою швидкої розробки інтерфейсу програми, коли дизайн програми не
відіграє першочергове значення.

При розробці виконуючих модулів програми було використано мову
програмування C#. C# (вимовляється Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова

Д.

програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET. Розроблена Андерсом Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під
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егідою MicrosoftResearch (при фірмі Microsoft)[12].
Мова має строгу статичну типізацію, підтримує поліморфізм, переван-

таження операторів, вказівники на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у форматі XML. Перейнявши багато що від
своїх попередників — мов С++, Delphi, Модула і Smalltalk — С#, спираючись
на практику їхнього використання, виключає деякі моделі, що зарекомендували себе як проблематичні при розробці програмних систем, наприклад
множинне спадкування класів (на відміну від C++) [12].
3.2 Алгоритм роботи програми управління ліцензіями
У магістерській роботі запропоновано новий метод ліцензування ПЗ. Ліцензування використовується з метою захисту ПЗ від несанкціонованого використання. Ідея запропонованого методу полягає в наступному.Метод
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включає в себе три компонента: електронний ключ, програма управління ліцензіями (ПУЛ) та програма, що використовує новий тип ліцензування.

В.
,Р
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Зв’язок між усіма трьома компонентами наведено на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Зв’язок головних модулів розробленогометоду ліцензування

Д.

У межах магістерської роботи в якості електронного ключа використовується USB-накопичувач. Розроблення окремого електронного ключа не
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входить у межі розробки магістерської дисертації. Електронний ключ зберігає унікальний даніщоби бути ідентифікованими ПУЛ. Ці дані назвемо метаданими. Вони зашифровані відкритим ключем RSA-алгоритму шифрування.
Також в електронному ключі зберігаються унікальні ідентифікатори ліцензій.
Ідентифікатори ліцензій також зашифровані використовуючи RSAалгоритм.
Програма, що використовує запропонований тип ліцензування, зберігає

в системний файлах метадані, які вказують, який тип ліцензії використовуються.Метадані програми не зашифровані. Також програма включає в себе
модуль, що відповідає за ідентифікацію ліцензій.Інформація про ліцензію
зберігається в зашифрованому вигляді на електронному ключі. Тому програма містить у собі закритий ключ для розшифрування цієї інформації.
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ПУЛ виконує головну роль у представленому методі ліцензування. ПУЛ
містить у собі закритий ключ для ідентифікації електронних ключів. ПУЛ
містить у собі модуль для ідентифікації всіх програм, що використовують
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даний тип ліцензування. Шифрування для зчитування цих метаданих не використовується. Модуль ПУЛ, що використовується для ідентифікації унікального ідентифікатора ПК, також не використовує шифрування.

Головним модулем ПУЛ є модуль ліцензування. Цей модуль використо-

вує RSAалгоритм для шифрування інформації про ліцензії на електронному

ключі. Користувач додає ліцензію за допомогою активації унікального ключа. Під час додавання нової ліцензії генеруються відкритий і закритий ключі

RSAалгоритму. Закритий ключ зберігається в метаданих програми, якій на-

лежить ліцензія. Відкритий ключ використовується за шифрування інформа-

В.
,Р

ції про ліцензію на електронному ключі.

Модуль ліцензування ПУЛ також використовується для активації ліцензій. Під час активації ліцензії змінюються метадані ліцензії на електронному
ключі шляхом додавання інформації про ПК, на якому ця ліцензія має вико-

Д.

ристовуватися. Слід зазначити, що в рамках магістерської дисертації представлено ліцензії, що можуть використовуватися лише на одному ПК. Необ-
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хідні компоненти для активації ліцензії наведені на рис. 3.2. Для активації
ліцензії необхідно мати електронний ключ, на якому присутня нованеактивована ліцензія. Також на ПК повинно бути встановлено ПЗ, що використовує
даний тип ліцензії. Без встановленого ПЗ активація ліцензії неможлива. Третьою умовою успішної активації ліцензії є наявність унікального ідентифікатора ПК, який розраховується модулем ПУЛ. Цей ідентифікатор унеможливлює використання тієї чи іншої ліцензії на різних ПК.
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Рисунок 3.2 – Діаграма активації ліцензії
3.3 Опис роботи програми управління ліцензіями

Програми управління ліцензіями дає змогу додавати ліцензії, активувати

їх та відображати інформацію про всі наявні електронні ключі, програми, що
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захищаються цим типом ліцензування, та статус ліцензій. Головний вигляд
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Д.

програми управління ліцензіями наведено на рис.3.3.

Рисунок 3.3 – Зовнішній вигляд інтерфейсу програми управління ліцензіями
У списку Availabledonglesнаведено список усіх підключених до ПК еле-

ктронних ключів. При виборі одного з доступних донгів, у списку availablelicensesнаводиться список усіх доступних на цьому електронному ключі ліцензій. Список ліцензій включає в себе інформацію про назву програми, які на-
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лежить ліцензія, унікальний ідентифікатор ліцензії, тривалість ліцензії та
статус ліцензії. Тривалість ліцензії може бути безкінечна (Perpetual), місячна
(Montly) чи річна (Annual). Статус ліцензії може бути доступна (Deposited),
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активована (Activated) та видалена (Revoked). У магістерській роботі розглядаються ліцензії, що можуть використовуватися лише на одному ПК.

Список Availableapplicationвикористовується для відображення всіх додатків, які використовують даний тип ліцензування. Список формується ди-

намічним чином скануючи всі встановлені додатки та їх системні файли з метою виявлення відповідних ПЗ. Метадані програм, які містять інформацію

про тип ліцензування, не шифруються.Метадані не шифруються, так як вони
не несуть ніякої секретної інформації, які могли б бути використані для
взлому ПЗ. Основою захисту є ключі ліцензій.
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У разі, якщо не було знайдено якийсь із за стосунків, це можна зробити

натиснувши кнопку Addapplication.У цьому випадку користувач побачить
програмне вікно, наведене на рис.3.4. Такий випадок може трапитися в разі
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Д.

встановлення ПЗ на переносному носії.

Рисунок 3.4 – Вікно для додавання нової програми
Також передбачена можливість видалення програми зі списку доступних
застосунків. Для цього необхідно натиснути копку DeleteApplication.У разі

44
видалення програми зі списку користувач отримає повідомлення наведене на
рис.3.5.Видалення програми може здійснюватися з метою зменшення кількості інформації на інтерфейсі ПУЛ.
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Разом із ПЗ, що використовує даний тип ліцензування поставляється
ідентифікатор ліцензії. Цей ідентифікатор являє собою унікальний ключ,

який містить інформацію про програму, якій належить ліцензія, та тривалість

ліцензії. Ідентифікатор ліцензії можна купувати окремо, маючи інсталяцій-
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ний пакет.

Рисунок 3.5 – Повідомлення після видалення програми зі списку

Для того, щоби додати ліцензію на електронний ключ потрібно натисну-

ти кнопку AddLicense. Після цього користувач побачить вікно, наведене на
рис. 3.6. У цьому вікні користувач повинен обрати електронний ключ, на
який буде додана нова ліцензія та ввести унікальний ідентифікатор ліцензії.
Необхідно активувати унікальний ідентифікатор. Під час активації ключа ліцензії зчитується інформація про ліцензію. Ця інформація зберігається в базі
даних. Під час активації ліцензії відбувається підключення до сервера з метою зчитування інформації про ліцензію. У межах магістерської роботи це
локальний сервер.
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У разі необхідності деактивувати ліцензію, користувач повинен натиснути кнопку RevokeLicense. Після деактивації, користувач не зможе більше
використувати ліцензію. У разі успішної деактивації користувач отримає по-
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відомлення, наведене на рис.3.7.Деактивація ліцензії може здійснюватися з
метою використання ліцензії оновлення, яка за основу може використовувати
ліцензію старішої версії. Також, після деактивації неможливо повторно акти-

Д.
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вувати ліцензію.
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Рисунок 3.6 – Вікно для додавання ліцензії

Активація ліцензії виконується наступним чином. Необхідно підключи-

ти електронний ключ, на якому присутня необхідна ліцензія. ПЗ, яке підтримує ліцензію, що активується повинне бути встановлене. Для активації ліцензії користувач повинен натиснути кнопку ActivatePObyDongle.
Потрібно зауважити, що ліцензія активується з прив’язкою до унікаль-

ного ідентифікатора ПК. Унікальний ідентифікатор ПК використовується для
того, щоб унеможливити використовувати ліцензію на декількох різних ПК.
Ліцензії, що можуть використовуватися на декількох ПК одночасно в межах
магістерської дисертації не розглядаються. У разі успішної активації, користувач отримає повідомлення, наведене на рис. 3.8.
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Рисунок 3.7 – Успішна деактивація ліцензії
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Лише маючи активовану ліцензію, користувач має змогу використовува-
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ти те чи інше ПЗ.

Рисунок 3.8 – Успішна активація ліцензії

3.4 Приклад застосування програми
Розроблений у магістерській роботі тип ліцензування було протестовано
на тестовому додатку, що являє собою простий калькулятор із чотирма фун-
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кціями (додавання, віднімання, ділення та множення) двох простих чисел.
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Інтерфейс тестового калькулятора наведено на рис. 3.9.

Рисунок 3.9 – Інтерфейс тестового калькулятора

Під час запуску програми калькулятора відбувається перевірка чи підк-

лючений електронний ключ. На даному електронному ключі повинна бути

наявна ліцензія, що належить даному за стосунку. У нашому випадку тесто-
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вому калькулятору. У разі, якщо електронний ключ не підключено користу-
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вач отримає повідомлення, наведене на рис. 3.10.

Рисунок 3.10 – Електронний ключ не підключено

У разі якщо електронний ключ підключено, але на ньому присутня неак-

тивована ліцензія, користувач отримає повідомлення, наведене на рис. 3.11.
Лише за наявності активної ліцензії на електронному ключі, користувач

матиме змогу використовувати калькулятор. За умови, що користувач отримав одне з повідомлень про помилку використання ліцензії, за стосунок буде
неможливо використовувати через неактивність його основних функцій.
У даному розділі наведено приклад використання розробленогометоду
ліцензування. Розробленийметод ліцензування може використовуватися для
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будь якого програмного за стосунку шляхом впровадження необхідного мо-
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дуля ліцензування.
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Рисунок 3.11 – Відсутня активна ліцензія
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ
4.1 Опис ідеї проекту
4.1.1 Зміст ідеї
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Останнім часом важливу роль став відігравати захист програмного за-

безпечення від несанкціонованого використання. Захист може здійснюватися

різноманітними методами, серед яких є апаратні та програмні методи. Більш

надійними вважаються апаратні методи, але вони гарно працюють у поєднанні з програмними методами. Апаратні методи захисту ПЗвід несанкціонованого використання надають можливість апаратної реалізації методів шиф-

рування даних. Апаратні методи захисту реалізуються за рахунок використання електронних ключів (апаратних ключів або донгів). Програмні методи,
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у свою чергу, є більш вразливими, адже можуть бути зламані набагато шви-

дше. При цьому програмні методи є більш гнучкими в налаштуванні під різноманітне ПО. Тому, доцільно поєднувати ці два методи з метою отримання
надійного захисту ПЗ.

Д.

Сутність ідеї магістерської дисертації є використання вже існуючих напрацювань із метою створення вдосконаленого варіанту захисту ПЗвід неса-

М

ак
си
ме
ць

нкціонованого використання. Основою ідеї є поєднання апаратного та програмного методів захисту ПЗ. У якості апаратного ключа, як методу апаратного захисту, буде використовуватись звичайний USB-накопичувач.
На апаратний ключ для кожної нової комп'ютерної програми буде запи-

сано унікальний секретний ключ, який буде ідентифікатором, що цей конктретний користувач має право використовувати ПЗ. Також, помимо секретного ключа для кожної програми користувача, на апаратному ключі буде записано головний секретний ключ. Головний секретний ключ буде використовуватися програмою ідентифікації апаратних ключів, що має бути встановлена на ПК користувача.
Лише в разі наявності головного секретного ключа, програма ідентифікації зможе розпізнати апаратний ключ як необхідний пристрій, що може
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надати доступ користувачеві для використання встановленого на ПК ПЗ.
Тобто, користувач матиме доступ до тієї чи іншої програми на своєму ПК
тільки в тому випадку, якщо в нього в наявності є відповідний донгл.
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Головний секретний ключ апаратного ключа повинен містить у собі інформацію про апаратне забезпечення комп'ютера, на якому встановлена про-

грама розпізнавання. При цьому апаратний ключ може бути використовуватися на декількох робочих станціях. Також головний секретний ключ містить
інформацію про всі секретні ключі, які дають змогу користуватися

відповідним ПЗ. Секретні ключі, які надають доступ до використання ПЗ, являють собою ліцензіїї, які можуть мати обмежений термін дії, можуть бути
продовжені або відмінені.

Тобто, апаратною частиною наведеного методу захисту є використання
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накопичувача в якості апаратного ключа. На апаратному ключі зберігаються
секретні ключі, які у свою чергу взаємодіють із програмою розпізнавання, що
встановлена на комп'ютері користувача. Це, у свою чергу, явлює собою програмну частину запропонованого методу захисту ПЗ. Також апаратний ключ

Д.

зберігатиме всю інформацію про помилки, які траплялися під час активації
чи використання ліцензій (секретних ключів). Разом із помилками, апаратний
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ключ зберігатиме інформацію про всії збої в роботі, які являють собою, у
більшості випадків, спроби злому.
Усі дані, що зберігаються на апаратному ключі можливо зчитувати на

програмі розпізнавання рівня адміністратора. Тобто, для отримання більш
детальної інформації про всі збої в роботі запропонованого захисту необхідно звернутися до офіційного представника. Метою таких мір захисту є
підвищення рівня безпеки, адже ліцензування запроваджується для ПЗдуже
високої вартості.

Більш детальна та структурована щодо опису ідеї стартап-проекту,
цільові групи споживання наведена в табл. 4.1.
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Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап-проекту
Зміст ідеї

Цільові групи споживання

Вигоди для користувачів
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Використання перено- Індивідуальні користувачі, - індивідуальний захист
сного носія в поєд- які мають ПЗвисокої вар- програмного
нанні

з

програмою тості на своїх робочих чення

розпізнавання як ме- комп'ютерах
тоду доступу до про-

- постійний доступ до
ліцензованого

грамного забезпечення.

забезпе-

ПЗпри

наявності ключа

Невеликі

компанії,

що - регулювання доступу

мають у своєму розпо- до ПЗсеред працівників

ряджені ПЗвисокої вар- - повний захист від не-

Д.

В.
,Р

тості

санкціоноваго

викори-

стання промислового ПЗ
сторонніми особами
- регулювання ліцензій
промислового ПЗ

Промислові компанії, що - повний захист від не-
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мають у своєму розпо- санкціоноваго

викори-

ряджені ПЗвисокої вар- стання промислового ПЗ
тості

Навчальні заклади

сторонніми особами
- регулювання ліцензій
промислового ПЗ
- регулювання доступу
до ПЗсеред працівників
- регулювання доступу
до ПЗсеред студентів
- можливість мати обмежену кількість ліцен-
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зій

для

забезпечення

класних занять
- можливість змінювати
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користувачів ліцензії
- ліцензія не прив'язана
до конкреного користу-

вача, а прив'язана до

апаратного ключа та робочого місця

Торгові точки

- можливість регулювати доступ до касових

- касові апарати активуються лише при наявності апаратного ключа,
при цьому не прив'язані
до конкретного працівника
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Д.

В.
,Р

апаратів

Напрям використання проекту, що описується, розповсюджується на

ПЗвеликої вартості, що використвуються великими корпораціями, у промислових масштабах, різноманітними студіями та індивідуальними користувачами. До такого ПЗвідносяться конструкторські програми, програми обробки
відео та аудіо, консолі та інше. З вище зазначеної таблиці видно, що до основних цільових груп користувачів відносяться: індивідуальні користувачі,
промислові компанії, навчальні заклади, торгові точки.
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Продукт за задумом. Реалізація ідеї включає в себе реалізацію двох
складових: програмної складової (програма для розпізнавання апаратного
ключа, що встановлюється на ПК користувача) та електронної складової.
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Електронна складова являє собою новий модуль, що підключається до
персонального комп’ютера користувача. Цей модуль виконаний у вигляді

портативного USB-накопичувача, на якому будуть зберігатися секретні ключі
(головний та ключі ліцензування).

Програма, що встановлюється на ПК користувача виконує функцію посередника між ПЗ, яке користувач хоче застосовувати в даний момент часу,

та електронним ключем. Без даної програми активації ПЗна ПК користувача
не може бути здійснена. Також, у разі наявності якихось помилок, користу-

вач не зможе користуватися ПЗ. Усі ці міри забезпечують захист ПЗвід неса-

В.
,Р

нкціонованого використання.

4.1.2 Потреби, що задовольняються

Головна мета розроблюваного проекту — підвищити рівень захисту ав-

Д.

торського ПЗ від несанкціонованого використання за рахунок підвищення
рівня безпеки при використанні ліцензії. Це буде досягнуто шляхом викорис-
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тання поєднання апаратного методу захисту й ліцензування ПЗ, при якому
ліцензія ПЗ може використовуватися лише при наявності апаратного ключа
(апаратної частини захисту). Потреби, що задовольняються, описані в табл.
4.2.

Таблиця 4.2 – Потреби, що задовольняються

№ Сутність
1

Індивідуальний захист програмного забезпечення

2

Постійний доступ до ліцензованого ПЗпри наявності ключа

3

Регулювання доступу до ПЗсеред працівників

4

Повний захист від несанкціоноваго використання промислового ПЗсторонніми особами

5

Регулювання ліцензій промислового ПЗ
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6

Регулювання доступу до ПЗсеред студентів

7

Можливість мати обмежену кількість ліцензій для забезпечення класних
занять
Можливість змінювати користувачів ліцензії

9

Ліцензія не прив'язана до конкреного користувача, а прив'язана до апаратного ключа та робочого місця
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8

В додатку В знаходиться анкета опитування.
4.2 Аналіз ринкових можливостей
4.2.1 Конкуренти

До прямих конкурентів можна віднести всіх виробників апаратних клю-

В.
,Р

чів, адже всі вони ідуть у комплекті з інсталяційним пакетом. Серед конкуре-

нтів потрібно виділити вітчизняні зразки. Але основним конкурентом є компанія IBM, яка протягом десятиліть займається розробкою різноманітних систем та ПЗ, що використовується в різноманітних сферах та областях.

Д.

До непрямих конкурентів можна віднести вітчизняних виробників. Головна різниця полягає в тому, що запропонований стартап орієнтований на
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ліцензування ПЗта його захист він несанкціонованого використання, а не на
захист особистих файлів.

КомпаніяIBMмає ряд готових рішень, що використовуються в галузі

апаратних засобів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого
використання. Тому вважається основним конкурентом. Детальна інформація
про конкурентів наведена в табл.4.3.
Конкурент
Кристал-1

Відмінності

Переваги/недоліки роброблюваної ідеї

Металевий корпус елек- Апаратний
тронного ключа

ключ

та

ПЗвітчизняної розробки.
Направлений на використання в службових ці-
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лях для захисту інформації. Особисті ключі
генеруються,

зберіга-
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ються та використовуються тільки усередині
електронного ключа.

Алмаз-1К

Реалізує протокол роз- Апаратний

ключ

та

поділу ключових даних ПЗвітчизняної розробки.
Діффі-Гелмана

Направлений на викори-

стання в службових ці-

лях для захисту інформації.

Металевий корпус елек- Апаратний

В.
,Р

Кристал-1Д

тронного ключа

ПЗвітчизняної розробки.
Направлений на використання в службових цімації.

Використовується
активації

та

лях для захисту інфор-

Д.
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М

IBM Dongle

ключ

ліцензії

збереженні
про ліцензію

для Ліцензіями

можуть

та управляти адміністрато-

інформації ри, та користувачі в
особистому
Ліцензії

кабінеті.

використову-

ються лише з ПЗвиробника апаратного ключа.

За рахунок випуску нових версій промислового ПЗ кількість конкурентів
зростає з кожним днем. Це пов’язано з підвищенням складності ПЗ, необхід-
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ності його захисту від піратства та впровадженням нових методів захисту ПЗ
від несанкціонованого використання.
4.2.2 Товари - замінники
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Основним товар-замінник — це продукція компанії IBM. Серед інших
товарів замінників є китайські апаратні ключі, але вони потребують додаткового налаштування.

Напрямок захисту ПЗ від несанкціонованого використання був започаткований зі стрімким розвитком дорогого ПЗ, до якого відносяться різноманітні промислові системи, конструкторські системи та інше. За останніх 2 роки

на території України відбувся скачок за рахунок збільшення кількості інозе-

мних замовників. За рахунок цього кількість товарів — замінник різко зрос-

В.
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тає, але вони всі відрізняються своєю функціональністю.
4.2.3 Постачальники та партнери

Постачальниками є виробники готових USB модулів, виробники друкованих плат та пластикових/алюмінієвих корпусів для електроніки. Основна

Д.

ідея— створювати модулі на основі вже готових компонентів. Можливість
підбору партнерів базується лише на вартості послуг, що партнер пропонує.
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Існує два можливих варіанти підбору постачальників. Перший варіант

базується на підвищенні локалізації виробництва на території України з метою підвищити промисловий потенціал країни. Виробництво друкованих
плат налагоджено в Україні, тому локалізація виробництва складає 100%.
Виробництво корпусів також має локалізацію виробництва 100%. USB модулі не виготовляються на даний момент на території України. Тому це головна
ланка, яка має бути впроваджена у виробництво.
Другий полягає на виборі іноземних постачальників, коли за основу бе-

реться вартість комплектуючих. Основним іноземним постачальником — є
китайські виробники електроніки.
Розробка програмної частини проекту повністю базується в Україні, що
знижує собівартість та підвищує якість виконуваних функцій.
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Партнери — в основному китайські виробники електроніки, так як вони
є найбільш гнучкими в прийнятті нових рішень.
За останні 2 роки в Україні зросло виробництво електроніки за рахунок
корпусів у кращу сторону.
4.3 Реалізація проекту
4.3.1 Фінансування проекту
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розвитку ВПК, що вплине на локалізацію виробництва друкованих плат та

Головним питанням, що постає перед розробниками стартап — проекту
є його фінансування. Для реалізації даного проекту початкове фінансування

полягає лише в тому, щоби реалізувати декілька готових макетів. Але основне фінансування повинно бути витрачене на розроблення програмного забез-

В.
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печення з метою реалізації прототипу та його подальшого удосконалення.

Першочергове фінансування повинно бути сформоване учасниками / засновниками стартап проекту для розробки прототипу. Перед початком масового виробництва потрібно спочатку знайти компанію, яка буде готова вико-

Д.

ристовувати даний проект. У разі успішності, потрібно залучати інвесторів (в
більшій мірі з промисловості) для масового виробництва.
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4.3.2 Персонал і команда
Важливу роль у формуванні стартапу посідає команда. Внутрішня орга-

нізація команди повинна бути оформлена таким чином, щоби не потрібно було мотивувати кожного члена команди окремо. Тобто, кожен член команди
має бути зацікавлений у подальшому розвитку ідеї. Кожен учасник команди
вносить свій невід’ємний вклад у розвиток ідеї.
Персонал команди підібраний таким чином, що він повністю складаєть-

ся з інженерів (електроніки, програмного забезпечення). Команда налічує 4-6
осіб. Цього достатньо на першому етапі для формування прототипу, подальшого вдосконалення та покращення проекту.
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Початкова команда (4-6 людей) — це люди, які в перспективі створять
свою компанію й наберуть більший штаб персоналу. Тому, необхідна злагоджена робота між усіма членами команди.
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Сучасні інструменти просування. До сучасних інструментів просування потрібно віднести інтернет-маркетинг, який включає в себе контекстну
рекламу. Але на перших етапах у цьому не буде необхідності, адже основна

ідея — впровадити цей проект уПЗ інших стартапів, що розвиваються. Тобто,

реклама проекту буде відбуватися на першому етапі як презентація серед інших стартапів, що мають свій програмний продукт.

На другому етапі просування, потрібно підготувати готові прототипи
для поширення серед лізингових, логістичних та інших компаній, які можуть
бути (потенційно) зацікавлені в такому удосконаленні свого ПЗ.

В.
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Інші сучасні інструменти просування можуть бути використані лише з

метою презентації перед розробниками ПЗ на певних виставках та конференціях. Це сприятиме подальшому впровадженні цього проекту в реалізацію.

Д.

4.3.3 Перспективи реєстрації

Реєстрація / патентування розробки відіграє важливу роль у сучасних
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ринкових відносинах. Зважаючи на тенденції використовувати чужі напрацювання, усі розробки повинні бути запатентовані щонайменше в трьох країнах світу: Україні, Китаї і США.
Компанія повинна бути зареєстрована в США, як найбільш сприятливій

країні для розвитку бізнесу. В Україні, Китаї, Німеччині, Ізраїлі, Чехії повинні бути відкриті філіали компанії з метою впровадження розробок в існуючу
промисловість.

На початкових етапах реєстрація компанії не є першочерговою метою.

Більшість молодих стартапів розвиваються в країнах, де вони були винайдені. Подальший ріст відбувається в більш економічно сприятливих країнах,
таких як США, Естонія.
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На даному етапі Естонія є дуже сприятливою для реєстрації компанії,
що пов’язане з дуже розвиненим сегментом підприємницької діяльності.
4.4 Висновкипо розділу
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З погляду конкурентоспроможності запропонована ідея може бути мо-

нетазирована. Рентабельність роботи може бути оцінена лише після реаліза-

ції прототипу. На початкових етапах важко оцінити актуальність даної розробки.

За рахунок великої кількості ПЗ, дана розробка може бути впроваджена
серед компаній, що займаються різноманітними розробками використовуючи
ліцензоване ПЗ.

Як альтернатива, можна зупинитися на розробці універсального набору

В.
,Р

апаратного ключа та програми розпізнавання, що встановлюється на ПК. У
подальшому, це полегшить використання та просування даної ідеї.
Подальша імплементація проекту підпадає під сумнів через велику кіль-
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Д.

кість ризиків, що пов’язане з великою конкуренцією.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Враховуючи специфіку даної науково-дослідницької роботи, яка має су-
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то теоретичний характер і виконана із застосуванням засобів обчислювальної
техніки,у даному розділі в урахуванням вимог ДСТУ 9241:6-2004,ДСанПіН
3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила й норми роботи з ВДТ ПЕОМ» та

ДНАОП 0.00-1.31-99визначені основні потенційно шкідливі й небезпечні виробничі фактори, що виникають при роботі з електронними та обчислюваль-

ними пристроями в науково-дослідній лабораторії радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ».

У даному розділі запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи щодо створення комфортних та безпечних умов праці користу-

В.
,Р

вачів ВДТ ПЕОМ, а також розглянуті питання безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Д.

5.1 Визначення основних потенційно шкідливих виробничих факторів при виконанні науково – дослідницької роботи
При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, інфрачервоно-
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го й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні яких повинні
відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила й
норми роботи з ВДТ ПЕОМ» та ДНАОП 0.00-1.31-99.
При проведенні повного циклу робіт із проектування потенційно – небе-

зпечними та шкідливими факторами можуть бути:
- наявність електромагнітного випромінювання;
- можливість ураження електричним струмом;
- невідповідність освітлення робочої поверхні санітарним нормам;
- несприятливі мікрокліматичні умови;
- високе розумове навантаження;
- можливість виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій.
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5.2 Технічні рішення та організаційні заходи щодо створення комфортних та безпечних умов праці користувачів ВДТ ПЕОМ
ДСТУ 9241:6-2004 таДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні норми і
правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-
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обчислювальних машин» встановлюють норми щодо забезпечення охорони

праці користувачів ПК. Дотримання вимог цих правил може значно знизити
наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факто-

рів, які супроводжують роботу з відео-дисплейними матеріалами, зокрема

можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань.

Для того щоби забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикуля-

В.
,Р

рно нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення
монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу
вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура роз-

міщена на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю. Кут нахилу клаві-

Д.

атури до столу обрано в межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях рук
розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення клавіату-
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ри зручне для праці обома руками.
Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані

не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не
менше ніж 1,5 м. Причому так, щоби природне світло падало збоку, переважно зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та
відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі.
Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється сис-

темою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення
мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.
Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК:
- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом ро-
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зрізнення - найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття;
контрастом об'єкта і фону;
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- необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також у межах навколишнього простору;

- на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, які світяться та викликають осліплення);

- величина освітленості повинна бути постійною під час роботи.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10
хвилин через кожну годину роботи .

В.
,Р

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу й запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

Д.

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98.
5.2.1 Електробезпека
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Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування належить до приладів до 1000 В. Устаткування, що використовується, відповідно
до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування класів 0І, І таІІ за електрозахистом.

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання люди-

на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під
напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до
визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із
допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від
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схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини
напруги живлення, схеми включення.
При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався
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персональний комп'ютер - І (системний блок) і II (ВДТ ПЕОМ) клас за електрозахистом, що живиться напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.

Напруга доторкання - це напруга між двома точками електричного кола,
до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини

В.
,Р

по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88.

Таблиця 5.1. Гранично допустимі значення напруги доторкання 𝑈доп та сили
струму 𝐼л , що проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки

𝑈доп , В(не більше)

𝐼л , мА (не більше)

Змінний, 50 Гц

2

0,3

Змінний, 400 Гц

3

0,4

Постійний

8

1,0
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Д.

Вид струму

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за порогів невідпускаючого струму, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільнитися
від дії електричного струму.
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Таблиця 5.2. Гранично допустимі значення напруги доторкання 𝑈доп та 𝐼л , що
проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки
струму

Тривалість дії струму t, с

Нормоване
значення

0,1

Змінний,

𝑈доп , В

500

50 Гц

𝐼л , мА

500

Постій-

𝑈доп , В

500

ний

𝐼л , мА

500

0,2

0,5

0,7

1,0

>1,0
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Вид

250

100

70

50

36

250

100

70

50

6

400

250

230 200

40

400

250

230 200

15

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно

ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулен-

В.
,Р

ня, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифаз-

них мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується в науководослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція
струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76

Д.

і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення перенос-
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них частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання.
Розрахуємо ланцюг захисного відключення фазного проводу при аварій-

ному режимі роботи електрообладнання . Струм КЗ можна обчислити за формулою:

𝐼КЗ =

𝑈Ф
𝑅0 + 𝑅Ф + 𝑍ТР

де 𝑈Ф = 220 В - напруга фазного проводу;
𝑅0 = 3 Ом - опір нульового проводу;
𝑅Ф = 7 Ом - опір фазного проводу;
𝑍ТР ≅ 0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора.
𝐼КЗ =

220
= 21,78 А
3 + 7 + 0,1
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Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання (при 𝐼КЗ ≤
100 A).
21,78
= 15,6 А
1,4
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𝐼СПР =

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,6

А. Автомати максимально струмового захисту, встановлені в науководослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам, оскільки мають
𝐼СПР = 10 А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при
короткому замиканні:

𝑈ДОТ= 𝐼КЗ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34 В

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоби ця напруга була безпечна для

В.
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людини, необхідно використовувати автомати максимально струмового за-

хисту у яких час спрацьовування менше 0,8с (автомати встановлені в лабораторії мають 𝑡СПР < 0.1 с).

Із проведених розрахунків видно, що в науково-дослідницькій лаборато-

Д.

рії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та за-
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стосування пристроїв максимального струмового захисту.
5.2.2 Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ
Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при тривалому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при якій
знижуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет.
Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці.
Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. Робоче
приміщення належить до І групи — приміщення, у яких розрізнення об'єктів
зорової роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню.
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Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.528-2006. Для загального освітлення використовують головним чином люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку штуч-

𝛷=
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ного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку:
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍
𝑁∙𝐶

де 𝛷 – світловий потік; 𝐸– нормована мінімальна освітленість; К– коефіцієнт запасу; S– освітлювана площа; Z– коефіцієнт нерівномірності освітлення; С– коефіцієнт використання випромінюваного світильниками світлового потоку на розрахунковій площі; N– число світильників.

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості:

𝐸 = 300 лк; 𝐾 = 1,5; 𝑆 = 5 ∙ 4 = 20 м2 ; 𝑍 = 1,2.

В.
,Р

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі:

𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍
𝛷∙𝐶
Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД
𝑁=

Д.

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД40 дорівнює 𝛷 = 2340 лм. Величиною i, індексом приміщення можна вста-
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новити залежність від площі приміщення й висоти підвісу:
𝑖=

𝐴∙𝐵
ℎ ∙ (𝐴 + 𝐵)

де 𝐴 = 5м – довжина приміщення; 𝐵 = 4м – ширина приміщення; ℎ –

висота підвісу;

ℎ = 𝐻 − ℎр − ℎс,

де 𝐻 = 3,5м – висота приміщення; ℎр = 0,8м – висота робочої повер-

хні;

ℎс = 0,4м – висота від стелі до нижньої частини лампи;
ℎ = 3,5 − 0,8 − 0,4 = 2,3 м;
𝑖=

4∙5
= 0,97
2,3 ∙ (4 + 5)
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Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі
𝐶 = 0,3. У підсумку число світильників вийде рівним:
300 ∙ 1,5 ∙ 20 ∙ 1,2
= 1,5
2340 ∙ 0,3
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𝑁=

Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо використа-

ти 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим потоком 𝛷 =
2340 лм кожна.
5.2.3 Мікроклімат робочої зони

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними парамет-

рами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху
повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температурою поверхні.
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Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють оптимальне і припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від
періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні і припустимі

Д.

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» ( роботи, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії
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не більше 120 ккал/година).У приміщенні використовується 6-ти секційна
чавунна батарея центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в приміщенні.
Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкривати,
якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не використовуються.
Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.
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Таблиця 5.3. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого
місця) мікроклімату в приміщенні
Холодний період

Теплий період

оптимальні допустимі оптимальні допустимі

Температура 0С

22-24

Відносна вологість, %

40-60

Швидкість руху повітря,
м/с

0,1
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Параметри

21-25

23-25

22- 28

80

40-60

75

0,1

0,1

0,1-0,2

5.2.4 Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабораторії

В.
,Р

На підставі проведеного аналізу рівня електроживлення у виробничому

приміщенні можна зробити висновок про доцільність застосування повторного заземлення нульового проводу електромережі, що дозволяє зменшити
напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному режимах роботи

Д.

електрообладнання.

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші
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опори заземлення, 𝑅Д : при сумарній потужності генераторів або трансформаторів у мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом;
в інших випадках – 4 Ом;
При використанні штучного заземлення повинна виконуватись умо-

ва𝑅 < 𝑅Д .

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4

м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ - 100Ом ∙ м (для суглинку). З
урахуванням кліматичного коефіцієнтаФ = 2, маємо:
𝜌РОЗРАХ = 𝜌 ∙ Ф = 200 Ом ∙ м
Визначимо опір розтікання струму заземлювачів:
𝑅1в =

𝜌
2𝐿
4𝑡 + 𝐿
∙ [ln ( ) + 0.5 ∙ ln (
)]
2𝜋𝐿
𝑑
4𝑡 − 𝐿
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де 𝜌 = 200 Ом ∙ м; 𝐿 = 4 м; 𝑑 = 0,01 м; 𝑡 = 4 м.
Підставивши числові значення, маємо:
𝑅1в =

200
2∙4
4∙4+4
∙ [ln (
) + 0.5 ∙ ln (
)] = 55,2 Ом
2𝜋4
0,01
4∙4−4
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Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:
𝑅зв Ʃ =

𝑅1

𝑛∙𝜂Е

,

де 𝜂Е ≈ 0,5– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;
п = 20; 𝐿⁄𝑎 = 1 (𝑎– відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані
по контуру.

𝑅зв = 5,52 Ом

В.
,Р

Довжина сполучної смуги:

𝐿СПОЛ = 𝑎 ∙ 𝑛 = 4 ∙ 20 = 80 м
Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді
опір розтікання струму сполучної смуги:

Д.

𝜌
2 ∙ 𝐿СПОЛ 2
200
2 ∙ 802
𝑅П =
∙ ln (
∙ ln (
)=
) = 5.32 Ом
2𝜋 ∙ 𝐿СПОЛ
𝐵СПОЛ ∙ 𝐻СПОЛ
2𝜋 ∙ 80
0.01 ∙ 1

М

ак
си
ме
ць

З урахуванням коефіцієнта використання смуг 𝜂П = 0,8:
𝑅П =

𝑅П
= 6,65 Ом
𝜂П

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених

𝑅П і 𝑅зв :

𝑅ЕКВ =

𝑅П ∙ 𝑅зв Ʃ
5,52 ∙ 6,65
=
= 3,1 Ом
𝑅П + 𝑅зв 5,52 + 6,65

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого

𝑅Д .

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними
складовими ПЛАС є розробки технічних рішень та організаційних заходів

70
щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу в надзвичайних ситуаціях, а також визначення основних заходів із пожежної безпеки.
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5.3.1 Вимоги щодо організацій ефективної роботи системи оповіщеннявиробничого персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації
Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується
встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу в разі виникнення НС, наприклад
при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним із наступних способів або їх комбінацією:

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням лю-

В.
,Р

дей;

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації,
напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;

Д.

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
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- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";
- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
напрямку евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння.
Також із приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера
пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а йу разі виникнення
будь-якої іншої НС.
Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість
прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-
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фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою
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світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі виробничі приміщення.

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не пізніше трьох секунд із моменту отримання сигналу про НС.

Пульти управління СО необхідно розміщувати в приміщенні пожежного
поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його ная-

вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів ДБН В.2.5-562014. Пожежна автоматика будинків і споруд".

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та по-

В.
,Р

тужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу.

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють
у режимі спалахування, у таких випадках:

Д.

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;
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- у приміщеннях із рівнем шуму понад 95 дБ.

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що ав-

томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок
оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і
штучне освітлення".

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей із будинку, але не менше 15 хвилин.
Вихід із ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.
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Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з
ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного
струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо.
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Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання
повинен бути автоматичним.

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в черговому режимі має бути не менш 24 годин.

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003
"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".

В.
,Р

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.

Д.

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації
У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен:
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- негайно повідомити про це засобами зв’язку органиДержавної
Служби з НС (ДСНС), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону
підприємства;

- організувати оповіщення людей про НС;
- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;
- вжити заходів щодо ліквідацій наслідків НС із використанням наявних засобів.

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:
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- перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС;
- вимкнути в разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та
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їх рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників,
які не беруть участь у ліквідації НС;

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть
участь у ліквідації НС ;

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу в локалізації й ліквідації НС.

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений

В.
,Р

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС.
5.3.3 Пожежна безпека

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 та ОНТП24-86 робоче приміщення
лабораторії відноситься до категорії В по вибухопожежній і пожежній не-

Д.

безпеці. Відповідно до ПУЕ-87 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас робочих зон
приміщення лабораторії по пожежонебезпеці - П-IIа. Можливими причи-
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нами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування,
ротке

замикання

проводки,

і

ко-

порушення протипожежного режиму

(використання побутових нагрівальних приладів, паління).
У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передба-

чити такі заходи:

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих
місць, періодичний огляд та перевірку ізоляції.

2. Строгедотримання норм протипожежноїбезпеки на робочихмісцях.
3. Відповідніорганізаційні
таж).

заходи

(заборона паління, інструк-

74
Для гасінняпожежі в робочомуприміщенілабораторії (класпожежі «Е» наявністьелектрообладнанняпіднапругою)

використовуютьсявогнегасники

ОП-1 –– «Момент» (2 шт.). Додатково в коридорірозташованівогнегасники
кран.

Такакіль-
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ОХП-10. Такожнасходовійклітцірозташованийпожежний

кістьпервиннихзасобівпожежогасіннявідповідаєвимогамДСТУ
ISO3941-77,

3675-98

якимипередбаченеобов’язкованаявністьдвохвогнегасників до

100 м2площіпідлоги для приміщення типу конструкторське бюро.
Згідновимог

ДБН

В.2.5-56-

2014робочеприміщеннялабораторіїнеобхіднооснастити системою автоматичноїпожежноїсигналізації.

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку виникнення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних ви-

В.
,Р

ходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам ДБН В.1.1-72002.

Значенняосновнихпараметрівшляхівевакуаціїприведені в табл.5.4.
Табл.5.4. Характеристики й нормиеваковиходів

Норма

Висотадвернихпрорізів

2,0 м

Не менше 2 м

Ширина двернихпрорізів

0,8 м

Не менше 0,8 м

Д.

Фактичнезначення

М
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Параметр

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м

Не менше 1 м

Ширина коридору

2м

Не менше 2 м

Число виходів із коридору

2

Не менше 2

Ширина сходового маршу

1,2 м

Не менше 1 м

Висотапоруччясходів

1м

Не менше 0,9 м

У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в

разівиникненняпожежі,максимальневидаленняробочихмісцьвідевакуаційнихв
иходіввідповідає вимогамДБН В.1.1-7-2002.
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У

робочомуприміщеннівиконуютьсявсівимоги НАПБ А.01.001-2004
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Д.

В.
,Р
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«Правил пожежноїбезпекиУкраїни».
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ВИСНОВКИ
1. У результаті розгляду існуючих апаратних та програмних методів за-
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хисту ПЗ встановлено такі особливості: апаратні методи захисту є більш надійними за рахунок апаратної реалізації криптографічних методів шифруван-

ня, програмні методи доцільно використовувати для ліцензування програмного забезпечення.

2. Запропонований у магістерській роботі метод захисту програмного

забезпечення відрізняється поєднанням апаратних та програмних методів захисту програмного забезпечення.

3. Тестування розробленої програми управління ліцензіями на прикладі

спеціально розробленої програми, яка виконує функції калькулятора, показа-

В.
,Р

ло наступні результати. Встановлено, що при відсутності підключено апаратного ключа чи в разі наявності підключеного апаратного ключа без активова-

ної ліцензії, користувач не має змоги використовувати програму, захист якої
базується на використанні розробленому методі захисту ПЗ. На тестовій про-
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грамі було встановлено, що користувач має змогу використовувати програму
лише при наявності підключеного ключа з активованою ліцензією, яка була
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активована для використання на даному ПК.
4. Розроблена програма управління ліцензіями завдяки графічному ін-

терфейсу дозволяєкеруватиліцензіямина різних електронних ключах. Програма включає можливість додавати програми, що використовують новий
тип ліцензування, додавати ліцензії та активувати їх на обраний електронний
ключ.

77
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
1. Каплун В.А.Захист програмного забезпечення. Частина 2 / В. А.

І-6
1м
,2
01
8

Каплун, О. В. Дмитришин, Ю.В. Баришев — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 105 с.
2. Електронний ключ Кристал-1 [Електронний ресурс] — Режим доступу
до статті: https://iit.com.ua/index.php?page=itemdetails&gtype=1&type=1&id=50
— Назва з екрану.

3. Електронний ключ Алмаз-1К [Електронний ресурс] — Режим доступу
достат-

ті:https://iit.com.ua/index.php?page=itemdetails&p=3&gtype=1&type=1&id=86
— Назва з екрану.

4. Електронний ключ Кристал-1Д [Електронний ресурс] — Режим дос-

В.
,Р

тупу

достат-

ті:https://iit.com.ua/index.php?page=itemdetails&p=3&gtype=1&type=1&id=89—
Назва з екрану.

5. Ліцензія на програмне забезпечення [Електронний ресурс] — Режим
достатті:https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліцензія_на_програмне

Д.

доступу

_забезпечення— Назва з екрану.

М

ак
си
ме
ць

6. Обфускація [Електронний ресурс] — Режим доступу достат-

ті:https://uk.wikipedia.org/wiki/Обфускація— Назва з екрану.
7. PortableExecutable [Електронний ресурс] — Режим доступу достат-

ті:https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable— Назва з екрану.
8. Шифрування [Електронний ресурс] — Режим доступу достат-

ті:https://uk.wikipedia.org/wiki/Шифрування— Назва з екрану.
9. Шифрування з відкритим ключем [Електронний ресурс] — Режим до-

ступу

достатті:https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture

/tema8#p81— Назва з екрану.
10. Схема Ель-Гамаля [Електронний ресурс] — Режим доступу достатті:https://uk.wikipedia.org/wiki/Схема_Ель-Гамаля— Назва з екрану.

78
11. Схема Ель-Гамаля [Електронний ресурс] — Режим доступу достатті:http://cryptowiki.net/index.php?title=Схема_Эль-Гамаля— Назва з екрану.
12. CSharp

[Електронний

ресурс]

—

Режим

доступу

достат-

І-6
1м
,2
01
8

ті:https://uk.wikipedia.org/wiki/C_Sharp— Назва з екрану.
13. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова безпека. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2010. – 824 с.

14. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплей-

ними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98
(затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 10.12.1998 р. № 7).

15. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [Текст] / К., 2000.- 16 с.

В.
,Р

16. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх ус-

тановок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. НАПБ Б.03.002-2007.
(затверджено наказом МНС України від 03.12.2007 № 833).
17. Типові норми належності вогнегасників (затверджено наказом Міні-

Д.

стерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 р. N 151).

М

ак
си
ме
ць

18. Природнє і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28:2006. – К. : Міністерс-

тво будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. – 68 с. – (Національні стандарти України).
19. Общие сведения о WindowsForms[Електронний ресурс]— Режим

доступу: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bxxy49h(v=vs.110).aspx.

79

М

ак
си
ме
ць

Д.

В.
,Р

І-6
1м
,2
01
8

ДОДАТОК А ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ак
си
ме
ць

М

Д.

І-6
1м
,2
01
8

В.
,Р

80

ак
си
ме
ць

М

Д.

І-6
1м
,2
01
8

В.
,Р

81

ак
си
ме
ць

М

Д.

І-6
1м
,2
01
8

В.
,Р

82

ак
си
ме
ць

М

Д.

І-6
1м
,2
01
8

В.
,Р

83

ак
си
ме
ць

М

Д.

І-6
1м
,2
01
8

В.
,Р

84

85
ДОДАТОК Б ПУБЛІКАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА ЯК ЗАСОБУ ЗАХИСТУ
ПРОГРАМНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО

І-6
1м
,2
01
8

ВИКОРИСТАННЯ

ВІД

Максимець Д.В.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Л.П.

Радіотехнічний факультет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
(03056, Україна, м. Київ, вул. Політехнічна 12, корпус №17, (099) 387-36-02)
e-mail: denys.maksymets@gmail.com

The given work is devoted to the features of modern software licensing don-

gles and its implementation. Features of inner implementation and usage of soft-
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ware licensing dongle are described in the article. One of the modern software licensing dongle examples with its characteristics is provided. The given work also
provided brief information about cryptoprocessors and its features as the main part
of software licensing dongle. There are also applications of the dongle and ways to

Д.

hack the dongle provided in the article.

Апаратний ключ (електронний ключ, іноді донгл) — апаратний засіб,
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призначений для захисту програмного забезпечення і даних від копіювання,
нелегального використання та несанкціонованого розповсюдження. Як правило, апаратний ключ будується на спеціалізованій мікросхемі,захищеній від
зчитування (безпечний криптопроцесорі). Сучасні апаратні ключі виконують
у вигляді малогабаритного змінного USB носія, що має пластиковий або металевий корпус. Як правило, виконується на двошаровій платі, яка заливається компаундом [1].

Безпечний криптопроцесор - це мікропроцесор для виконання крипто-

графічних операцій, що має декілька вимірів фізичної безпеки. Криптопроцесор може виконувати такі операції: двійкове додавання, двійкове віднімання,
модульне множення, експонування та XOR логічне порівняння. В результаті,
криптопроцесор може підтримувати більшість криптографічних алгоритмів,
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таких як DES, RSA та ін. Метою використання криптопроцесора є усунення
необхідності використання інших засобів апаратної безпеки для отримання
необхідного рівня фізичної безпеки донглу.
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Всі криптопроцесори мають широкий спектр заходів безпеки, які використовуються для запобігання викрадення інформації [2]:
- реєстри пам'яті на базі апаратного забезпечення;

- перевірка програмного забезпечення перед завантаженням;
- автентифікація операційної системи перед завантаженням;

- виявлення зловмисника та захист від несанкціонованого доступу;

- екранований копрус мікросхеми, на якій будується мікропроцесор;

- контроль затримки часу з метою уникнення виявлення будь-якої секретної інформації;

В.
,Р

- автоматичне стирання логічного стану процессору в разі його взлому.

Криптопроцесори, хоча і є корисними, але не є невразливими до атак,
особливо з боку порушника, який має добре обладнання (такого як, наприто ресурсів.

Д.

клад, урядові розвідувальні організації), який може спрямувати на злом багаНа даний час представлено велику кількість апаратних ключів, серед
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який можна відзначити «Кристал-1», «Алмаз-1К» та «Кристал-1Д» [5]. Наведені донгли різняться між собою призначенням, конструкцією та технічними
характеристики. На рис.1 зображено апаратний ключ«Кристал-1Д».

Рисунок 1. Апаратний ключ «Кристал1Д»

Злом

апаратного

ключа.Злом

апаратного ключа може здійснюватися
шляхом повної або часткової емуляції
ключа. Емулятор аналізує запроси програмного модуля і відповідей ключа на
них. Злом програмного модуля здійснюється з метою виділити блок захисту

і деактивувати його. Програмний модуль може бути дизасемблений, тобто
перетворений в лістинг програмного коду на мові Асемблеру [3]. В результа-
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ті можна отримати алгоритм роботи програми. Іншим методом злому програмного модулю є його декомпіляція - отримання коду програми на мові високого рівня.
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Області застосування. Апаратні ключа зазвичай застосовуються з програмним забезпечення високої вартості. До такого ПЗ можна віднести
CAD/CAMсистеми, системи туризму та торгівлі, системи для редагування
відео та аудіо промислових масштабів, аудіо консолі та інше.
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Радіотехнічний факультет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м.Київ, Україна
Захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання є

важливим кроком для регулювання використання та розповсюдження програмного продукту. Головним методом захисту ПЗ є його ліцензування, яке
використовується з метою врегулювання використання комерційного ПО.
Ліцензування відноситься до інструментів захисту ПЗ з програмною реалізацією. Поряд з програмними методами захисту (ліцензуванням) можуть використовуватись апаратні ключі (донгли).Метою даної статті є наведення особливостей використання апаратних ключів для захисту ПЗ.
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Апаратний ключ (електронний ключ, іноді донгл) — апаратний засіб,
призначений для захисту програмного забезпечення і даних від копіювання,
нелегального використання та несанкціонованого розповсюдження. Як пра-
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вило, апаратний ключ будується на спеціалізованій мікросхемі, або на захищеному від зчитування мікроконтролері. Сучасні апаратні ключі виконують

у вигляді малогабаритного змінного USB носія, що має пластиковий або металевий корпус. Як правило, донгл виконується на двошаровій платі, яка за-

ливається компаундом [1]. Поряд з електронним ключем користувачу поставляється інсталяційний пакет. Він виконує роль посередника з метою активації програмного продукту.

Принцип роботи електронного ключа. Технологія захисту від несанкціонованого використання базується на взаємодії виконуючого файлу про-
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грами та електронним ключем. Взаємодія може включати в себе такі етапи
[2]:

– перевірка підключення ключа;

– зчитування необхідних програних даних з ключа в якості параметрів

Д.

запуску програми;

– запит на розшифрування даних чи виконуючого коду, необхідних для
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роботи програми, які були зашифровані при захисті програми;
– запит на розшифрування даних, зашифрованих самою програмою (до-

зволяє відправляти кожного разу різні запити до ключа, і тим самим, захиститися від емуляції самого ключа);
– перевірка цілісності програмного коду шляхом порівняння його пото-

чної контрольної суми з оригінальною контрольною сумою, що зчитується з
ключа (це також допомагає захиститися від емуляції ключа);
– запит до вбудованого годинника реального часу (при його наявності

може здійснюватися автоматично при обмеженні часу роботи апаратних алгоритмів ключа по його внутрішньому таймеру).
Потрібно відмітити, що електронний ключ може також використовуватися з метою захисту алгоритму, що використовується в програмі, від копію-
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вання та несанкціонованого використання. Це здійснюється шляхом зберігання алгоритму або частини програмного коду на електронному ключі.
Алгоритм перетворення (криптографічний чи інший) є основою роботи
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апаратного ключа. В більшості сучасних ключів алгоритм реалізується апаратно. Це майже повністю виключає створення повного емулятора ключа, так

як ключ шифрування ніколи не передається на вихід донгла, що унеможливлює перехват ключа шифрування.

Іншим способом реалізації алгоритму шифрування є програмна реалізація та генерація електронного ключа, що буде використовуватися виконую-

чою програмою. Останній спосіб можливо реалізувати з використанням звичайного USB накопичувача [3,4].

На даний час представлено велику кількість апаратних ключів, серед
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який можна відзначити «Кристал-1», «Алмаз-1К» та «Кристал-1Д» [5]. Наведені донгли різняться між собою призначенням, конструкцією та технічними
характеристики. Розглянемо більш детально «Кристал-1», що наведено на
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Д.

рис. 1.

Рисунок 1. Апаратний ключ «Кристал1»

Одне з найбільш поширених застосувань апаратного ключа «Кристал1» є генерація відкритого та закритого
ключів для алгоритмів програми чи
протоколу розподілу ключів. «Кристал1» виконано у вигляді малогабаритного

змінного USB-пристрою, який може мати програмний CCID-інтерфейс та
електронний flash-диск [5].Електронний ключ «Кристал-1» реалізує ряд криптографічний стандартів та протоколів [5]:
– шифрування за ДСТУ ГОСТ 28127:2009 (режим простої заміни та ре-

жим вироблення імітовставки);
– протоколи довжини електронних ключів за ДСТУ 4145-2002;
– протоколи розподілу ключових даних Діффі-Геллмана.
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Слід зазначити, що в даному випадку протокол Діффі-Геллмана використовується як спосіб обміну ключів шифрування та дешифрування. Цей протокол дозволяє отримати загальний секретний ключ, який в подальшому висиметричних алгоритмів шифрування.
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користовується для шифрування даних, якими обмінюються, за допомогою
Злом апаратного ключа.Злом апаратного ключа може здійснюватися
шляхом повної або часткової емуляції ключа. Емулятор аналізуєвзаємодію
програмного модуля апаратним ключа. Злом програмного модуля здійсню-

ється з метою виділити блок захисту і деактивувати його. Програмний модуль може бути дизасемблений, тобто перетворений в лістинг програмного

коду на мові Асемблеру. В результаті можна отримати алгоритм роботи про-

грами. Іншим методом злому програмного модулю є його декомпіляція -

В.
,Р

отримання коду програми на мові високого рівня.

Області застосування.Електронний ключ зазвичай застосовується з
ПЗвисокої вартості. До такого ПЗ можна віднести CAD/CAMсистеми, системи туризму та торгівлі, системи для редагування відео та аудіо промислових

Д.

масштабів, аудіо консолі та інше.
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Анотація
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Розглянуто особливості роботи та реалізації апаратного ключа як метода захисту
програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Наведено приклад одного
з існуючих апаратних ключів та його характеристики.
Ключові слова: апаратний ключ, електронний ключ, донгл, ліцензування програмного забезпечення.
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Аннотация
Рассмотрено особенности работы и реализации аппаратного ключа как метода защиты программного обеспечения от несанкционированного использования. Наведен пример
существующего аппаратного ключа и его характеристика.
Ключевые слова: аппаратный ключ, электронный ключ, донгл, лицензирование программного обеспечения.
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Features of inner implementation and usage of software licensing dongle are described in
the article. Software licensing dongle example with its characteristics is provided.
Keywords: dongle, software protection dongle, software licensing protection.
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ДОДАТОК В АНКЕТА ОПИТУВАННЯ
Блок 1. Загальні питання.
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1) Яке ліцензоване ПЗВи використовуєте?
2) Яке призначення даного ПЗ?
3) Як довго Ви користуєтесь ліцензованим ПЗ?
4) Який метод ліцензування використовується в цьому ПЗ?
- Серійний ключ
- Ліцензія на апаратному ключі
5) Який тип па ліцензування Вам подобається більше?
6) Яку середню кількість ліцензованого ПЗВи маєте на своєму ПК ?
- Менше 5
- Від 5 до 10
- Більше 10
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Блок 2. Питання, пов’язані з використання про ліцензування ПЗ

Блок 3.

Яка мета використання ліцензованого ПЗ?
Чи були у Вас проблеми з ліцензуванням?
Чи були у Вас проблеми з продовженням ліцензії?
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10)
11)
12)

Д.

7) Чи використовувати б Ви неліцензоване ПЗ, якби було така альтернатива?
8) Чи використовували Ви хоч раз піратське ПЗ?
9) Чи приходилось Вам шукати альтернативу платному ПЗ?

