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1 Титульний слайд 

 

Доброго дня, шановні члени державної комісії. До вашої уваги 

представляється магістерська робота на тему: «Дослідження сигнального 

трафіку мереж мобільного зв'язку та розробка компонентів програмного 

забезпечення для систем виявлення вторгнень». 

 

2 Актуальність дослідження 

 

Завдяки високій швидкості технологічного прогресу ці області дуже 

швидко проникають одна в одну. При цьому в XXI столітті відмінності між 



збором, транспортуванням, зберіганням та обробкою інформації продовжують 

швидко зникати. Відповідно, стираються відмінності і кордони між 

інформаційними, телекомунікаційними системами та системами 

автоматизації, що в значній мірі дозволяє уніфікувати також класифікацію 

інцидентів інформаційної безпеки, наприклад вторгнень. 

Різні вторгнення в системи стають все більш небезпечними, оскільки 

на наших очах відбулася тотальна комп'ютеризація всіх системоутворюючих 

елементів сучасної цивілізації: енергетики, комунальних інфраструктур, 

телекомунікацій, фінансових систем, залізничного та авіаційного транспорту 

тощо. 

Не випадково, що в останні  роки  виявленню та протидії вторгненням 

в інформаційні системи приділяється підвищена увага. 

Ринкова гонка довгий час відсувала дослідження безпеки створюваних 

інформаційних систем на задній план, що призвело до цілого ряду серйозних 

наслідків. Чого варті тільки епідемія вірусу «Petya A.», прослуховування 

мобільного телефону Президента Франції або втрата управління 

центрифугами на ядерному об'єкті Ірану. 

Не випадково, що в останні  роки  виявленню та протидії вторгненням 

в інформаційні системи приділяється підвищена увага 

Актуальність роботи обумовлена широким використанням 

стільникового зв’язку в різноманітних сферах (зокрема, інтернет - банкінгу) та 

разом с тим,  наявністю критичних вразливостей  систем мобільного зв’язку. 

 

  



3 Мета і завдання дослідження 

 

Метою магістерської роботи є автоматизація дослідження сигнального 

трафіку мереж мобільного зв'язку на основі нової інформаційної системи. 

Завданням є проведення дослідження для визначення хибних базових 

станцій сигнального трафіку систем мобільного зв’язку, для чого необхідно 

розробити інформаційну. Необхідність розробки обумовлена потребою у 

зручному інструменті  для відстеження поведінки трафіку та його аналізу, 

отже безкоштовних інструментів немає, а існуючі дуже дорогі. 

Для вирішення цієї задачі необхідно: 

- розробити систему ознак роботи хибної базової станції; 

- створити програмне забезпечення, яке здійснює аналіз сигнального 

трафіку сигнатурними і статистичними методами з метою виявлення 

сформованих ознак вторгнень; 

- проаналізувати існуючі методи та розробити алгоритм прийняття 

рішень про хибність базової станції. 

 

  



4 Об’єкт, предмет та наукова новизна 

 

Об'єкт дослідження сигнальний трафік мереж мобільного зв'язку . 

Предмет дослідження – автоматизація визначення хибності даних, що 

зазначаються в трафіку та виявлення вторгнень до мереж мобільного зв'язку . 

Новизна отриманих результатів полягає у визначенні критеріїв 

виявлення та прийняття рішень щодо роботи комплексів радіоперехоплення.   

 

5 Існуючі програмні засоби 

 

Засоби доступу до сигнального трафіку (службових інформаційних 

потоків) систем мобільного зв’язку 

• NetMonitor Pro 

• Cellular-Pro 

• NSG Premium 



• MDMA 

• Shannon DM 

Засоби аналізу сигнального трафіка та виявлення вторгнень 

• ST-181 

• GSM Spy Finder 

• Fractan 

 

6 Основні вимоги до ПЗ 

 

Створювана інформаційна система має наступні вимоги: 

˗ імпорт еталонних даних про базові станції (БС) мобільного зв'язку; 

˗ імпорт початкових даних для аналізу  з результатами моніторингу, 

що містять інформацію про основні ідентифікатори осередків БС і рівні 

сигналу в точці моніторингу; 

˗ порівняння полів файлу початкових даних з відповідними полями 

файлів-еталонів відрядковий; 

˗ при виявленні невідповідностей проблемному рядку і окремим 

полям присвоїти тривожну ознаку; 

˗ результати аналізу вивантажити у фали результатів аналізу. 

 

 



7 Засоби розробки 

 

Для розробки програмного забезпечення,  було обрано мову 

програмування Python та середовище розробки PyCharm. PyCharm розроблена 

компанією JetBrains на основі IntelliJ IDEA.  

Також була використана додатковs бібліотеки: 

− NumPy — бібліотека з відкритим кодом для мови програмування. 

Python. Можливості:  

1) підтримка багатовимірних масивів (включаючи матриці); 

2) підтримка високорівневих математичних функцій, призначених 

до роботи з багатовимірними масивами. 

− Pandas — програмна бібліотека Python для обробки та аналізу 

даних, її назва походить від "panel data" ("панельні дані"). Панельними даними 

називають інформацію, отриману в результаті досліджень та структуровану у 

вигляді таблиць. Для роботи з такими масивами даних створено Pandas. Робота 

pandas з даними будується поверх бібліотеки NumPy, що є інструментом 

нижчого рівня. Надає спеціальні структури даних та операції для 

маніпулювання числовими таблицями та тимчасовими рядами. 

− Click – це пакет Python для створення красивих інтерфейсів 

командного рядка компонованим способом із мінімальною кількістю коду, 

наскільки це необхідно. Він легко налаштовується, але за замовчуванням 

поставляється з розумними установками. 

 

8 Діаграми варіантів використання та класів 



 

Діаграми варіантів використання (usecase diagrams) використовуються 

для відображення сценаріїв використання системи (usecases) людьми (actors), 

які користуються її функціями.  

У рамках системи, що розробляється, передбачений один актор - 

розробник, який може :  

1) завантажити файли еталонів та файл вхідних даних 

2) провести аналіз за обраними методами  

3) отримати файл із результатами мережевого моніторингу базових 

станцій мобільного зв’язку 

На слайді зображено процес використання додатку для аналізу трафіку 

мобільного зв’язку. Аби скористатися додатком користувачу необхідно 

виконати скрипт, що міститься в файлі check.py із параметрами, де буде 

вказаний файл для імпорту чи для аналізу – вхідний файл та файли еталонів. 

У разі успішного процесу верифікації в командний рядок втидається  

відповідне повідомлення. Результати аналізу зберігаються в файлах 

Check_results_1.csv, Check_results_2.csv та Check_results_3.csv 

Діаграма класів використовується для того, щоб описати статичну 

структуру системи. Логічну модель створеної системи обробки у вигляді UML 

діаграми класів також наведено на слайді 

 

9 Діаграма діяльності та компонентів 



 

Діаграма діяльності описує послідовність подібних діяльностей, 

дозволяючи при цьому одночасно зобразити як умовну так і паралельну 

поведінку.  

Для розроблюваного програмного забезпечення діаграма діяльності 

наведена на слайді.  

Спочатку виконується завантаження файлів-еталонів та завантаження 

файлу з даними для звіряння. Потім виконується підготовка необхідних полів: 

поля для еталону № 1, поля для еталону № 2 та їх відповідності. Наступним 

кроком створюємо нові поля для прапорів невідповідності: для першої 

перевірки, для другої перевірки (по рівню сигналу) та для третьої перевірки, а 

також задаємо початкові значення полям з результатами. За умовчанням 

аномалій немає. Виконуємо перший тест. Шукаємо повну відповідність з 

еталоном. Якщо є відповідність, то рухаємося далі за даними, що 

перевіряються. Якщо ні, то відмічаємо, як аномалію, і починаємо шукати 

відповідності, виключаючи поля для порівняння. Шукаємо неповну 

відповідність, якщо є відповідність, то відмічаємо виключене поле, як 

проблемне. Завершаємо перший тест. Починаємо другий тест. Шукаємо 

невідповідності з еталоном. Завершаємо другий тест. Починаємо третій тест. 

Шукатимемо повну відповідність з еталоном. Визначаємо відповідне поле з 

еталону. Формуємо умову повної відповідності. Шукаємо повну відповідність 

з еталоном. Якщо є відповідність, то рухаємося далі за даними, що 



перевіряються. Якщо ні, то відмічаємо, як аномалію, і починаємо шукати 

відповідності, виключаючи поля для порівняння. Шукатимемо неповну 

відповідність. Визначаємо відповідне поле з еталону. Формуємо умову повної 

відповідності. Шукаємо неповну відповідність. Якщо є відповідність, то 

відмічаємо виключене поле, як проблемне. Завершаємо третє тестування. 

Зберігаємо результати. 

Діаграма компонентів – структурна діаграма, яка показує зовнішні 

інтерфейси, включаючи порти, і внутрішню композицію компонента. На 

наведеній на слайді діаграмі компонентами виступають модулі (бібліотеки) та 

файли. 

 

10 Дані моніторингу та файли еталонів 

 

Данні моніторингу та файли еталонів наведені на слайді. Файли мають 

ряд полів, що використовуються для аналізу: 

Report  - унікальний номер рядка 

sys_time - дата і час у форматі РРРРММДДГГХХСС 

net_op_name - ім'я оператора мобільного зв'язку 

net_op_code - код оператора мобільного зв'язку 

net_type - тип мережі 

tech - технологія зв'язку 

mcc (Mobile Country Code) - код країни 



mnc (Mobile Network Code) - код мобільного оператора 

lac_tac_sid - ідентифікатор регіону 

long_cid - ідентифікатор осередку БС-1 

node_id_nid - ідентифікатор осередку БС-2 

cid_bid - Ідентифікатор осередку БС-3 

cid_bidpsc_pci - ідентифікатор осередку БС-4 

rssi - рівень сигналу, Дбм (чим ближче до 0, тим краще) від - 50 Дбм 

до 0 - явно завищений рівень сигналу 

Band - містить діапазон частот. 

 

11 Програмне забезпечення експерименту 

 

Робота із системою виконується в командному рядку. Для роботи 

необхідно імпортувати файли еталонів, з яких формуються датафрейми та 

вхідний файл. Для цього в командному рядку необхідно визвати скрипт, що 

наведений на слайді. 

Результати обробки потрапляють до файлів Check_results_1.csv, 

Check_results_2.csv та Check_results_3.csv 

 

 

  



12 Визначення аномальних базових станцій за допомогою ІС 

 

 

13 Вплив значення RSSI на результат тестування отриманого 

трафіку з визначення аномалій 

 

  



14 Висновки 

 

15 Дякую за увагу 

 

 


