
ПРИКЛАДНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ 
Призначення та сфера застосування 

Прикладна система виявлення аномалій, яка за рахунок баз даних кібератак, правил та 
еталонів дозволяє розширити функціональні можливості сучасних систем виявлення 
вторнень та  автоматизувати процес формування еталонів параметрів для детектування 
аномального стану у кібердовкіллі за визначений проміжок часу. 

Основні характеристики, суть розробки 
Дана прикладна система виявлення аномалій, розроблена з використанням базового 

алгоритму та низки процедур (конструювання координатної сітки; ініціалізації величин на 
основі набору баз даних та модулів; графічного формування параметрів; пошуку спільних 
точок відповідно базових правил та графічної інтерпретації результату)  для виявлення  
аномальних станів, породжених кібератаками у слабоформалізованому кібердовкіллі, 
може використовуватись автономно або, як розширювач функціональних можливостей 
сучасних систем виявлення вторгнень. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Зростання складності апаратно-програмних засобів та існуючі недоліки сучасних ІТ 

призводять до удосконалення кібератак. Необхідно зазначити, що несанкціоновані дії на 
ресурси інформаційних систем здійснюють впив і на кібердовкілля, породжуючи в ньому, 
як наслідок, певні аномалії. Таке середовище зазвичай гетерогенне, нечітко визначене, а 
для вирішення задач виявлення кібератак, які утворили аномалії в цьому середовищі, 
необхідні відповідні засоби. Такі засоби повинні надавати можливість виявлення 
вторгнень за множиною різних характерних ознак, включаючи їх динамічну складову, яка 
контролюється в реальному режимі часу. Розроблена прикладна система виявлення 
кібератак за рахунок процедур визначення рівня аномального стану, характерного впливу 
певного типу кібератак в слабоформалізованому нечіткому середовищі оточення, 
дозволяє в реальному часі ефективно виявляти несигнатурні та нові типи кібератак, а 
також загрози нульового дня, що ставить її в один ряд з кращими світовими аналогами. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Результати опубліковано в монографіях, наукових статтях (у тому числі в базі даних 

Scopus) та авторських свідоцтвах. 
Затребуваність на ринку 

Дана програмна система може використовуватись для побудови програмних модулів 
виявлення аномальних станів, які можуть застосовуватися автономно або як розширювачі 
функціональних можливостей сучасних систем виявлення вторгнень. 

Стан готовності розробки 
Розроблено тестову програмну систему з використанням об’єктно-орієнтованої мови 

програмування C++. 
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APPLIED SYSTEM OF DETECTION OF ANOMALIES 

Purpose and Scope of Application 
Applied anomaly detection system, which due to cyber attack databases, rules and 

standards allows to expand the functionality of modern systems for detecting intrusions and 
automate the process of forming parameter standards to detect anomalous state in the cyber 
environment for a certain period of time. 

General Characteristics, Concept of Development 
This is an anomaly detection system developed using a basic algorithm and a number of 

procedures (coordinate grid construction; initialization of values based on a set of databases 
and modules; graphical formation of parameters; search for common points according to basic 
rules and graphical interpretation of the result) to detect anomalous states cyberattacks in a 
weakly formalized cyber environment, can be used autonomously or as an extender of the 
functionality of modern intrusion detection systems. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
The increasing complexity of hardware and software and the existing shortcomings of 

modern IT lead to improved cyber attacks. It should be noted that unauthorized actions on the 
resources of information systems have an impact on the cyber environment, causing it, as a 
consequence, certain anomalies. Such an environment is usually heterogeneous, vaguely 
defined, and to solve the problem of detecting cyberattacks that have formed anomalies in this 
environment, appropriate tools are needed. Such tools should be able to detect intrusions on a 
variety of different characteristics, including their dynamic component, which is monitored in 
real time. Developed application system for detecting cyberattacks through procedures to 
determine the level of anomalous state, the characteristic impact of a certain type of 
cyberattacks in a weakly formalized fuzzy environment, allows real-time effective detection of 
non-signature and new types of cyberattacks and zero-day threats, which puts it on a par with 
the best world analogues. 

State of Protection of Intellectual Property 
The results have been published in monographs, scientific articles (including the Scopus 

database) and copyright certificates. 
The Market Demand 

This software system can be used to build software modules for detecting anomalous 
states, which can be used autonomously or as extenders of the functionality of modern 
intrusion detection systems. 

Development Ready Condition 
A test software system has been developed using the object-oriented C ++ programming 

language. 
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