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Реалізація принципів контролю доступу до ресурсів мобільних засобів 

зв’язку та процесів забезпечення основних послуг безпеки є основою 

захисту інформації від несанкціонованого доступу. Основу реалізації 

розмежувальної політики доступу до ресурсів складає призначення і 

реалізація засобами захисту прав доступу користувачів до ресурсів, у тому 

числі, до інформаційних [1, 2]. Забезпечення коректності реалізації 

розмежувальної політики доступу до ресурсів неможливе без коректної 

автентифікації користувачів. 

У ряді додатків механізми ідентифікації і автентифікації, що  

вбудовані в операційні системи мобільних засобів реалізуються не 

коректно. Як наслідок, потрібні або нові розробки, або додаткові засоби 

захисту даних. Застосування ж додаткових засобів призводить до 

некоректності реалізації інших механізмів, зокрема механізму ідентифікації 

і автентифікації користувача при вході в систему в захищеному режимі.  

В доповіді представлена та досліджена програмна реалізація системи 

захисту даних користувачів мобільних засобів зв’язку, яка забезпечує 

коректну автентифікацію суб'єкта доступу до ресурсів. Це дозволяє 

підвищити рівень захисту внутрішніх інформаційних ресурсів від 

несанкціонованого доступу [3, 4]. 
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