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Мета: розробити засоби захисту

інформаційних систем за допомогою

комп’ютерних тестів.
Завдання:

 Проаналізувати існуючі методи захисту 

інформаційних систем на основі комп’ютерних 

тестів і інструментальних засобів з їх розробки;

 Дослідити можливості використання комп’ютерних 

тестів для захисту веб-систем;

 Розробити інструментальні засоби для використання 

нових методів захисту інформаційних систем на 

основі  тестів.
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Тест Тюрінга - емпіричний тест, ідея якого була

запропонована Аланом Тюрінгом у статті

«Обчислювальні машини і розум». Тьюринг задався

метою визначити, чи може машина мислити.
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Капча (від CAPTCHA - англ. Completely

Automated Public Turing test to tell Computers

and Humans Apart - повністю автоматизований

публічний тест Тьюринга для розрізнення

комп'ютерів і людей) - комп'ютерний тест, який

використовується для того, щоб визначити, ким є

користувач системи: людиною або

комп'ютером.
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Аналіз існуючих засобів

Кpитepiї Бiблioтeки
Captcha

Featured
BotDetect ReCaptcha.NET XCaptcha

Зpучнiсть

нaлaштувaння

Мoвнa лoкaлiзцiя    

Динaмiчнa

гeнepaцiя
   

Нeзaлeжнiсть вiд 

зoвнiшнiх систeм
   

Кoнфiгуpaцiї    

Склaднiсть

кoмп'ютepнoгo

poзпiзнaвaння

   

Зpучнiсть 

кopистувaння для 

людeй з oсoбливими 

пoтpeбaми

Вaди зopу    

Вaди pуху    

Лeгкiсть виpiшeння    
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Класифікація6



Тест Мюнстерберга7



Головоломки. Математичні8



Головоломки. Ребуси9



Діаграма класів інструментального засобу
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Переваги інструментального засобу

Інструментальний засіб з відкритим 

кодом (open source);

Легко конфігурується для роботи з 

сайтом;

Дає можливість працювати з 

оперативною пам’яттю та базою даних;

Дозволяє динамічно генерувати різні 

види тестів.
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Приклад використання алгоритмів 

оберненого тесту Тюрінга
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Приклад захисту веб-сторінки з

використанням тесту Мюнстерберга
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Приклад захисту веб-сторінки з

використанням математичних 

головоломок
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Приклад захисту веб-сторінки з

використанням ребусів
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Приклад динамічної генерації тестів 

на сторінці
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Висновок:

В результаті роботи було:

 Проаналізовано існуючі методи захисту 

інформаційних систем на основі комп’ютерних 

тестів і інструментальних засобів з їх розробки;

 Досліджено можливості використання комп’ютерних 

тестів для захисту веб-систем;

 Розроблено інструментальний засіб для використання 

нових методів захисту інформаційних систем на 

основі  тестів.
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Дякую за увагу!
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