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1. Загальні методичні вказівки
Дисципліна «Інформаційне право та інформаційне забезпечення поліції»
викладається в циклі професійної та практичної підготовки бакалаврів. Для
заочної форми навчання: 4 години лекційних занять, 4 години практичних
занять та години – 64 год. самостійна робота.
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне право та
інформаційне забезпечення поліції» є формування знань, умінь та навичок з
галузі інформаційного права та інформаційного забезпечення діяльності
поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними
програмами, комп'ютерними мережами та електронними документами;
напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із
злочинністю.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне право та
інформаційне забезпечення поліції» є вивчення питань щодо положень та
перспектив розвитку інформаційного права України; опанування сутністю
новітніх інформаційних технологій, які використовуються в діяльності поліції;
удосконалення практичних навичок щодо використання нових цифрових
пристроїв та комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця.
Практичні заняття з дисципліни проводяться в комп’ютерному класі з
використанням операційної системи Windows, пакету прикладних програм MS
Office, глобальної мережі Internet.
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль
До форм поточного контролю належить оцінювання:
рівня знань під час практичних занять;
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
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розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат
навчальних
занять
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Результат
Загальна кількість балів
навчальних
(перед
підсумковим =(
занять
контролем)
семестр

Результат
) /
+ самостійної роботи
за
2
за семестр

*10

Підсумковий контроль
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів,
залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю
(заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
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курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові
навчальної
дисципліни

бали
=

Загальна
Кількість
кількість балів (перед
балів
+
підсумковим
підсумковим
контролем)
контролем

за

Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий –
комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами).
Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності.
Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60
балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації
академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку
навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували
академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з
Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче
ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й
інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та
індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Робота під час
Самостійна та
Підсумковий
навчальних
індивідуальна робота
контроль
занять
Отримати не менше 4
Підготувати індивідуальне
Отримати за
позитивних оцінок (денна
завдання (розрахунковопідсумковий
форма навчання)
графічне), підготувати
контроль не
Отримати не менше 1
конспект за темами
менше 30
позитивної оцінки (заочна
самостійної роботи.
балів
форма навчання)
Підсумковий контроль – залік.
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2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
Заочна форма навчання

1.
2.

Всього за семестр № 4:

72

4

32

1-16

4

32

1-16

4

64

Вид контролю

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Семестр № 2
Тема № 1. Інформаційне
4
право в діяльності поліції
Тема № 2. Інформаційне
забезпечення
діяльності
поліції

Практичні заняття

Всього

п/п

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:
Семінарські заняття

Номер та назва навчальної
теми

лекції

№

Контроль
на робота
(виконуєт
ься під
час
аудиторн
их занять)

Залік

Тема № 1. Інформаційне право в діяльності поліції
Навчальна мета заняття: опанувати предмет, поняття, категорії та нормативні акти,
які регулюють інформаційні правовідносини в Україні.
Час, що відводиться на самостійну роботу - 32 год.
Навчальні питання:
1. Предмет інформаційного права
2. Проблеми інформатизації при становленні інформаційного суспільства
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
Предмет інформаційного права можна визначити як суспільні відносини, що
виникають з приводу встановлення режимів та форм обігу інформації, реалізації
інформаційних прав і правового статусу суб'єктів інформаційних процесів і формування їх
правомірної поведінки і зв'язків.
Участь у суспільних відносинах, врегульованих правом, є засобом реалізації на
практиці встановлених законодавством прав і обов'язків. Характеризуючи суспільні
відносини, що виникають з приводу інформації, вітчизняне законодавство використовує
дефініцію "інформаційні відносини". Оскільки ці суспільні відносини є врегульованими
правом, їх можна називати інформаційними правовідносинами.
У найзагальнішому вигляді інформаційні правовідносини - це, "врегульовані
інформаційно-правовою нормою інформаційні відносини, сторони яких виступають в якості
носіїв взаємних прав та обов'язків, встановлених та гарантованих інформаційно-правовою
нормою".
Структурними елементами інформаційних правовідносин виступають:
об'єкт - те, у зв'язку з чим або з приводу чого виникають правовідносини;
суб'єкти - учасники правовідносин;
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правовий
статус
—
права,
обов'язки
та
відповідальність
суб'єктів;
поведінка - визначені правовою нормою дії або бездіяльність суб'єктів.
Об'єктом інформаційних відносин, згідно зі ст. 8 Закону України "Про інформацію",
виступає документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі
політики, економіки, культури, охорони здоров'я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.
Система класифікації суб'єктів інформаційних правовідносин, у ній основами їх
класифікації виступають такі критерії, як особа суб'єкта та спосіб участі в інформаційних
відносинах. Так, згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України "Про інформацію", суб'єктами інформаційних відносин є:
громадяни України;
юридичні особи;
держава.
Відповідно до ч. 2 ст. 7 цього Закону, суб'єктами інформаційних відносин можуть
бути
також:
інші держави;
громадяни та юридичні особи інших держав;
міжнародні організації;
особи без громадянства.
Усі перелічені суб'єкти мають різний правовий статус, який реалізується у процесі
інформаційних відносин. Наприклад, іноді участь в інформаційних правовідносинах органів
публічної влади пов'язана з виконанням ними своїх владних повноважень. Основою
правового статусу фізичної особи як учасника інформаційних відносин є його громадянські
права і свободи. Особливості правового статусу юридичних осіб багато в чому зумовлені
видом інформаційної діяльності, якою вони мають право займатися згідно із законодавством
та статутними документами.
Щодо іноземних та міжнародних суб'єктів законодавство передбачає певні обмеження
порівняно з аналогічними національними суб'єктами. Такі обмеження, наприклад,
стосуються участі у передвиборній агітації, заснування засобів масової інформації та
інформаційних агентств, провадження діяльності із захисту інформації, доступу до деяких
видів
інформації
тощо.
За способом участі в інформаційних відносинах, що відповідно зумовлює комплекс їх прав
та обов'язків, виокремлюють такі види суб'єктів, як:
автор інформації - особа, що власними силами створює інформацію;
власник інформації - особа, що має права на володіння, користування та розпорядження
інформацією;
споживач інформації - особа що використовує інформацію для задоволення власних
інформаційних потреб;
поширювач інформації - особа, що займається діяльністю з розпполіціїюдження,
оприлюднення та реалізації інформації;
зберігай (охоронець) інформації - особа, що займається діяльністю із забезпечення
належного стану інформації та її матеріальних носіїв і дотримання режиму доступу до
інформації.
Інформатизація — це процес широкомасштабного використання ІКТ у всіх сферах
соціально-економічного, політичного і культурного життя суспільства з метою підвищення
ефективності використання інформації і знань для управління, задоволення інформаційних
потреб громадян, організацій і держави і створення передумов переходу країни до
інформаційного суспільства.
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Інформатизація суспільства — це створення високоорганізованого інформаційного
середовища, яке обумовлює вирішення всього комплексу завдання, що висуваються
суспільством.
Інформаційне середовище — сукупність технічних і програмних засобів зберігання,
обробки і передачі інформації, а також політичні, економічні і культурні умови реалізації
процесів інформатизації.
З інформатизацією пов'язують рішення проблем ефективності державного управління,
прискорення темпів науково-технічного прогресу, розвитку наукомістких виробництв і
високих технологій, якісного поліпшення системи освіти, зростання продуктивності праці,
вдосконалення соціально-економічних відносин, духовного життя, поліпшення життєвого
рівня і демократизації суспільного життя. Відбувається осмислення суті нинішньої
технологічної трансформації в її взаємодіях з економікою і суспільством, отримані важливі
результати в створенні і використанні електронних технологій.
Даючи загальну оцінку процесам інформатизації, що відбуваються в світі, можна
стверджувати, що сьогодні в основному реалізуються традиційні підходи до інформатизації,
що полягають в:
розвитку національних і корпоративних комп'ютерних мереж;
створенні інформаційних порталів, баз даних і баз знань;
вдосконаленні телекомунікаційної інфраструктури;
розширенні сфери використання Веб-технологій.
Розвиваючи процеси інформатизації в такому напрямі, суспільство прийде до того, що
з'являться величезні труднощі в забезпеченні інформаційних процесів, у тому числі в науковотехнологічній і освітній сферах. Наочний приклад тому — глобальна мережа Інтернет. Вже
зараз важко здійснювати запити без вказівки прямої адреси звертання. Неможливо
здійснювати складні запити, для задоволення яки:І необхідні аналітичні процедури пошуку.
Можна припускати виникнення труднощів, коли в найближчому майбутньому кількість
серверів глобальної мережі Інтернет перевищить мільярд. Іншими словами, вже в осяжному
майбутньому суспільство зіткнеться з проблемами недосконалості:
- комп'ютерних мереж (переважання ідеології корпоративних мереж замість зваженої
концепції розвитку єдиної Національної комп'ютерної мережі);
- інформаційної взаємодії при пошуку і доступі до інформації1;
- існуючих інформаційних технологій, які об'єктивно недоступні широким верствам
населення;
- мовного середовища для взаємодії людини з інформаційним простором в умовах
багатомовності.

Тема 2: Інформаційне забезпечення діяльності поліції
Навчальна мета заняття: опанувати основами інформаційної безпеки професійної
діяльності правоохоронця
Час, що відводиться на самостійну роботу – 30 год. (для заочної форми – 42 год.)

Навчальні питання:
1. Інформаційна безпека в поліції
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми
Захист інформації - це діяльність щодо запобігання втрати і витоку інформації, що
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захищається .
Інформаційною безпекою називають заходи щодо захисту інформації від
неавторизованого доступу , руйнування , модифікації , розкриття і затримок у доступі.
Інформаційна безпека включає в себе заходи по захисту процесів створення даних , їх
введення , обробки і виведення .
Інформаційна безпека дає гарантію того , що досягаються наступні цілі :
конфіденційність критичної інформації;
цілісність інформації та пов'язаних з нею процесів (створення , введення ,
обробки і виведення ) ;
доступність інформації , коли вона потрібна ;
облік усіх процесів , пов'язаних з інформацією.
Під критичними даними розуміються дані , які вимагають захисту через імовірність
нанесення збитку в тому випадку , якщо відбудеться випадкове або навмисне розкриття ,
зміна або руйнування даних. До критичних також відносять дані , які при неправильному
використанні або розкритті можуть негативно впливати на здатність організації вирішувати
свої завдання, а також, персональні дані та дані , захист яких вимагається указами
Президента , законами України та іншими документами.
Будь-яка система безпеки , в принципі , може бути розкрита. Ефективним вважають
такий захист , вартість злому якого можна прирівняти до ціни інформації, яка буде здобута
після її отримання.
Інформаційна безпека - це стан захищеності інформаційного середовища.
В обчислювальній техніці поняття безпеки передбачає:
• надійність роботи комп'ютера;
• збереження критичних даних;
• захист інформації від внесення в неї змін неуповноваженими особами;
• збереження таємниці листування по електронному зв'язку.
У всіх цивілізованих країнах на захисті безпеки громадян стоять закони, але що
стосується питань, пов’язаних з обчислювальною технікою, то юридична практика поки не
має великих здобутків, а законотворчий процес не встигає за розвитком технологій, тому
надійність роботи комп'ютерних систем багато в чому спирається на заходи самозахисту.
В обчислювальній техніці поняття безпеки передбачає
• надійність роботи комп'ютера,
• збереження критичних даних,
• захист інформації від внесення в неї змін неуповноваженими особами,
• збереження таємниці листування по електронному зв'язку.
Несанкціонований доступ – це дії, що порушують встановлений порядок доступу або
правила розмежування, доступ до програм і даних, що отримують абоненти, які не пройшли
реєстрацію і не мають права на ознайомлення або роботу з цими ресурсами.
Для запобігання несанкціонованого доступу здійснюється контроль доступу.
Парольний захист
Захист за допомогою пароля використовується при завантаженні операційної системи
(пароль Адміністратора, пароль Користувача)
Вхід за паролем може бути встановлений в програму BIOS Setup, комп'ютер не почне
завантаження операційної системи, якщо не введено правильний пароль.
Від несанкціонованого доступу може бути захищено:
• кожен диск,
• кожна папка,
• кожен файл локального комп'ютера.
Права доступу до різних ресурсів комп’ютера можуть бути різними для різних
користувачів.
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Біометричний захист
До біометричних систем захисту інформації відносяться системи ідентифікації:
• по відбиткам пальців;
• за характеристиками мовлення;
• по райдужній оболонці ока;
• по зображенню особи;
• по геометрії долоні руки.
Використовувані в цих системах характеристики є невід'ємними якостями особистості
людини і тому не можуть бути втраченими або підробленими.
Існує багато пристроїв, які забезпечують контроль доступу по біометричним
характеристикам людини.
Ідентифікація по відбиткам пальців
Оптичні сканери зчитування відбитків пальців (дактилосканери) встановлюються на
ноутбуках, мишах, клавіатурі, флеш-дисках, а також застосовують у вигляді окремих
зовнішніх пристроїв і терміналів (наприклад, в аеропортах і банках).
Якщо візерунок відбитка пальця не збігається із зразком, доступ до інформації стає
неможливий.

Рис. 4.8. Флеш – пам'ять зі сканером відбитка пальця

Рис. 4.9. Термінал зі сканером відбитків двох пальців
Ідентифікація по голосу
Ідентифікація людини по голосу здійснюється на основі частотного аналізу мови
людини. Голосова ідентифікація безконтактна. Існують системи обмеження доступу до
інформації на основі частотного аналізу мови. Прогнозується впровадження голосових
інтерфейсів в операційні системи.
Ідентифікація по райдужній оболонці ока
На зображення ока накладається спеціальна маска штрих-кодів. Результатом є
матриця, яка індивідуальна для кожної людини.
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Рис. 4.10. Спеціальний комп’ютерний пристрій для ідентифікації по райдужній
оболонці ока
Для ідентифікації по райдужній оболонці ока застосовуються спеціальні сканери,
підключені до комп'ютера (рис. 4.10).
Ідентифікація по зображенню обличчя
Розпізнавання людини відбувається на відстані.
Ідентифікаційні ознаки враховують форму обличчя, колір, а також колір волосся. До
важливих ознак можна віднести також координати точок обличчя в місцях, де відбувається
зміна контрасту (брови, очі, ніс, вуха, рот і овал обличчя).
Ідентифікація по відбитках долоні
В цілях ідентифікації використовується розміри і форма, а також деякі інформаційні
знаки на тильній стороні руки (образи на згинах між фалангами пальців, візерунки
розташування кровоносних судин).
Сканери ідентифікації по долоні руки встановлені в деяких аеропортах, банках і на
атомних електростанціях .
Інформаційна безпека комп'ютерних систем
Інформаційна безпека комп’ютерних систем включає технічні, організаційні та
програмні засоби забезпечення збереження і захисту інформації від несанкціонованого
доступу .
Існує чотири принципи інформаційної безпеки, які використовуються при побудові
системи захисту комп'ютерних та інформаційних ресурсів:
Запобігання припускає , що тільки авторизований персонал має доступ до
інформації, що захищається і технології.
Виявлення передбачає фіксацію порушень та зловживань , навіть якщо
механізми захисту були зруйновані.
Обмеження зменшує розмір втрат , якщо порушення все-таки відбулося ,
незважаючи на заходи щодо його запобігання і виявлення.
Відновлення забезпечує ефективне відтворення інформації при наявності
документованих і перевірених планів з відновлення .
Заходи захисту - це заходи , що вводяться керівництвом , для забезпечення безпеки
інформації.
До заходів захисту відносять розробку адміністративних керівних документів,
установку апаратних пристроїв або додаткових програм, основною метою яких є запобігання
злочинів і зловживань .
Формування режиму інформаційної безпеки - проблема комплексна. Заходи щодо її
вирішення можна розділити на чотири рівні:
законодавчий (закони , нормативні акти , стандарти і т. і.);
адміністративний (дії загального характеру, які запроваджуються керівництвом
організації);
процедурний (конкретні заходи безпеки , які конкретизують дії співробітників
організації;
програмно - технічний (комплекс технічних заходів).
Кримінальний кодекс стоїть на сторожі всіх аспектів інформаційної безпеки доступності, цілісності, конфіденційності, передбачаючи покарання за знищення,
блокування, модифікацію і копіювання інформації , порушення роботи ЕОМ , електронних
обчислювальних систем або їх мереж .
Розглянемо деякі заходи захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.
Аутентифікація користувачів
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Дана міра вимагає , щоб користувачі виконували процедури входу в комп'ютер ,
використовуючи це як засіб для ідентифікації на початку роботи . Для аутентифікації
особистості кожного користувача потрібно використовувати унікальні паролі , які не є
комбінаціями особистих даних користувачів. Необхідно впровадження захисту при
адмініструванні паролів. Користувачі системи повинні знати та уникати помилок, які
дозволяють подолати систему захисту. Якщо в комп'ютері є вбудований стандартний пароль,
його потрібно обов'язково змінити.
Ще більш надійне рішення проблеми аутентифікації полягає в організації контролю
доступу в приміщення або до конкретного комп'ютера мережі за допомогою
ідентифікаційних пластикових карток з вбудованою мікросхемою - так званих
мікропроцесорних карток ( смарт - карток ) . Їх надійність обумовлена, в першу чергу,
неможливістю копіювання або підробки кустарним способом. Установка спеціального
зчитувального пристрою таких карток можлива не тільки на вході в приміщення , де
розташовані комп'ютери , а й безпосередньо на робочих станціях і серверах мережі.
Використовують також різні пристрої для ідентифікації особи за біометричними ознаками по райдужній оболонці ока , відбитками пальців , розмірами кисті руки й т.п.
Правило захисту пароля
Для захисту пароля використовують наступні правила:
• не можна ділиться своїм паролем ні з ким ;
• пароль повинен бути важко врадуваним ;
• для створення пароля потрібно використовувати рядкові і прописні літери , а ще
краще дозволити комп'ютеру самому згенерувати пароль;
• не рекомендується використовувати пароль , який є адресою, псевдонімом , іменем
родича , телефонним номером або чим-небудь очевидним ;
• переважно використовувати довгі паролі , так як вони більш безпечні , краще всього ,
щоб пароль складався із 6 і більше символів ;
• пароль не повинен відображатися на екрані комп'ютера при його введенні ;
• паролі мають бути відсутні в роздруківках ;
• не можна записувати паролі на столі , стіні або терміналі , його потрібно тримати в
пам'яті;
• пароль потрібно періодично міняти і робити це не за графіком ;
• на посаді адміністратора паролів повинен бути сама надійна людина;
• не рекомендується використовувати один і той же пароль для всіх співробітників у
групі;
• коли співробітник звільняється , необхідно змінити пароль;
• співробітники повинні розписуватися за отримання паролів.
Процедури авторизації
В організації, що має справу з критичними даними , повинні бути розроблені та
впроваджені процедури авторизації , які визначають , хто з користувачів повинен мати
доступ до тієї чи іншої інформації і додатків.
В організації повинен бути встановлений такий порядок , при якому для використання
комп'ютерних ресурсів , отримання дозволу доступу до інформації і додатків , і отримання
пароля потрібен дозвіл тих чи інших начальників.
Якщо інформація обробляється на великому обчислювальному центрі, то необхідно
контролювати фізичний доступ до обчислювальної техніки . Можуть виявитися доречними
такі методи , як журнали , замки і пропуску , а також охорона . Відповідальний за
інформаційну безпеку повинен знати , хто має право доступу в приміщення з комп'ютерним
обладнанням та не допускати туди сторонніх осіб.
Запобіжні заходи
При роботі в комп’ютерній мережі рекомендується:
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• відключати термінали, які в даний час не використовуються;
• закривати кімнати , де знаходяться термінали ;
• розгортати екрани комп'ютерів так , щоб на них не можливо було подивитись з боку
дверей , вікон та інших місць , які не контролюються ;
• встановити спеціальне обладнання , що обмежує число невдалих спроб доступу , чи
робить зворотний дзвінок для перевірки особи користувачів, які використовують телефони
для доступу до комп'ютера;
• використовувати програми відключення терміналу після певного періоду
невикористання ;
• вимикати систему в неробочі години ;
• використовувати системи, що дозволяють після входу користувача в систему
повідомляти йому час його останнього сеансу і число невдалих спроб встановлення сеансу
після цього. Це дозволить зробити користувача складовою частиною системи перевірки
журналів фіксації доступу.
Фізична безпека .
У комп'ютерних системах необхідно вживати заходів щодо запобігання , виявлення та
мінімізації збитків від пожежі , повені, забруднення навколишнього середовища , високих
температур і стрибків напруги.
Пожежна сигналізація та системи пожежогасіння повинні регулярно перевірятися.
ЕОМ можна захистити за допомогою кожухів , щоб вони не були пошкоджені системою
пожежогасіння. Горючі матеріали не повинні зберігатися в приміщеннях з комп'ютерами.
Температура в приміщенні може контролюватися кондиціонерами і вентиляторами , а
також достатньою вентиляцією в приміщенні. Проблеми з надмірно високою температурою,
яка може спричинити збої в роботі ЕОМ, можуть виникнути в стійках периферійного
обладнання або через закриття вентиляційного отвору в системному блоці , тому необхідна
їх регулярна перевірка.
Бажано застосування повітряних фільтрів, що допоможе очистити повітря від речовин ,
які можуть завдати шкоди комп'ютерам і дискам . Слід заборонити палити, вживати їжу і
пити біля ЕОМ.
Комп'ютери повинні розміщуватися як можна далі від джерел великої кількості води ,
наприклад трубопроводів.
Захист носіїв інформації (вихідних документів, стрічок, картриджів , дисків ,
роздруківок )
Для захисту носіїв інформації рекомендується :
• вести , контролювати і перевіряти реєстри носіїв інформації;
• навчати користувачів правильним методам очищення і знищення носіїв інформації;
• робити мітки на носіях інформації , що відображають рівень критичності даних, які
містяться на них ;
• знищувати носії інформації відповідно до плану організації;
• доводити всі керівні документи до співробітників;
• зберігати диски в конвертах , коробках , металевих сейфах;
• не торкатися поверхонь дисків з інформацією;
• обережно вставляти диски в комп'ютер і тримати їх подалі від джерел магнітного
поля і сонячного світла;
• прибирати диски і стрічки , з якими в даний момент не ведеться робота ;
• зберігати диски розкладеними по полицях у певному порядку ;
• не давати носії інформації з критичною інформацією неавторизованих
співробітникам ;
• викидати або віддавати пошкоджені диски з критичною інформацією тільки після
їх розмагнічування або аналогічної процедури ;
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• знищувати критичну інформацію на дисках за допомогою їх розмагнічування або
фізичного руйнування відповідно до правил організації;
• знищувати роздруківки і фарбувальні стрічки від принтерів з критичною
інформацією відповідно з правилами організації ;
• забезпечити безпеку роздруківок паролів і іншої інформації, що дозволяє отримати
доступ до комп'ютера.
Вибір надійного устаткування
Продуктивність і відмовостійкість інформаційної системи багато в чому залежить
від працездатності серверів. При необхідності забезпечення цілодобової безперебійної
роботи інформаційної системи використовуються спеціальні відмовостійкі комп'ютери ,
тобто такі , в яких вихід з ладу окремого компонента не призводить до відмови машини.
На надійності інформаційних систем негативно позначаються і наявність пристроїв ,
зібраних з комплектуючих низької якості , і використання неліцензійного ПЗ. Надмірна
економія коштів на навчання персоналу , закупівлю ліцензійного ПЗ і якісного обладнання
призводить до зменшення часу безвідмовної роботи і значних витрат на подальше
відновлення системи .
Джерела безперебійного живлення
Комп'ютерна система енергоємна , і тому перша умова її функціонування безперебійна подача електроенергії. Необхідною частиною інформаційної системи
повинні стати джерела безперебійного живлення для серверів , а по можливості , і для всіх
локальних робочих станцій. Рекомендується також дублювати електроживлення,
використовуючи для цього різні міські підстанції . Для кардинального вирішення
проблеми можна встановити резервні силові лінії від власного генератора організації.
Розробка адекватних планів забезпечення безперервної роботи та відновлення
Метою планів забезпечення безперервної роботи і відновлення є гарантування
продовження роботи комп’ютерної мережі та відновлення її ресурсів в разі її
пошкодження. Обслуговуючий персонал повинен знати , як йому діяти у випадку
нештатних ситуацій. Плани забезпечення безперервної роботи і відновлення повинні бути
написані, перевірені і регулярно доводитися до співробітників. Процедури плану повинні
бути адекватні рівню безпеки і критичності інформації. Заходи, передбачені такими
планами, можуть застосовуватися в умовах плутанини і паніки , тому потрібно регулярно
проводити тренування співробітників.
Резервне копіювання
Одним з ключових моментів , що забезпечують відновлення системи при аварії , є
резервне копіювання робочих програм і даних. У локальних мережах , де встановлені
кілька серверів, найчастіше система резервного копіювання встановлюється
безпосередньо у вільні слоти серверів. У великих корпоративних мережах перевага
віддається виділеному спеціалізованому архіваційному серверу , який автоматично
архівує інформацію із жорстких дисків серверів і робочих станцій в певний час ,
встановлений адміністратором мережі, видаючи звіт про проведене резервне копіювання.
Для архівної інформації, що представляє особливу цінність , рекомендується
передбачати охоронне приміщення . Дублікати найбільш цінних даних краще зберігати в
іншій будівлі або навіть в іншому місті. Останній захід робить дані невразливими у разі
пожежі або іншого стихійного лиха.
Крім резервного копіювання , яке проводиться при виникненні позаштатної ситуації
або за заздалегідь складеним розкладом, для біль надійного збереження даних на
жорстких дисках застосовують спеціальні технології - віддзеркалювання дисків і
створення RAID- масивів , які представляють собою об'єднання декількох жорстких
дисків. При записі інформація порівну розподіляється між ними , так що при виході з ладу
одного з дисків дані можуть бути відновлені по вмісту інших.
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Резервування каналів зв'язку
За відсутності зв'язку із зовнішнім світом і своїми підрозділами , організація
виявиться паралізованою , тому велике значення має резервування зовнішніх і внутрішніх
каналів зв'язку. При резервування рекомендується поєднувати різні види зв'язку - кабельні
лінії та радіоканали , повітряну та підземну прокладку комунікацій і т.п.
При збільшенні залежності роботи організації від послуг Інтернету збільшуються
потреби захисту від неналежного функціонування провайдерів. У постачальників доступу
до Інтернету іноді трапляються досить серйозні аварії , тому важливо зберігати всі
важливі програми у внутрішній мережі організації і мати договори з кількома місцевими
провайдерами. Варто також заздалегідь продумати спосіб оповіщення стратегічних
клієнтів про зміну електронної адреси.
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