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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 60 страницы, 16 рисунков (схемы, диаграммы), 17 

источников. 

СИСТЕМНЫЙ АУДИТ, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА GNU/LINUX, 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АУДИТА, ГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АУДИТА. 

Объект исследования – операционные системы GNU/Linux. Использование 

системного аудита в операционной системе GNU/Linux. Была исследована 

работа консольной утилиты auditd. 

Цель работы - систематизация основных сведений о функциях, о 

теоретических и практических подходах к аудиту и системам защиты, а также 

применение на практике аудита в операционных системах GNU/Linux. 

В работе был изучен и применен на практике аудит системных событий в 

GNU/Linux и были изложены основы работы с подсистемой аудита, проведен 

разбор формулирования правил для пакета auditd, чтение логов и их 

пользование вспомогательными утилитами. Также были изучены 

существующие решения для аудита в GNU/Linux и реализована практическая 

часть работы, в ходе которой было разобрано и реализовано графическое 

приложение над консольной утилитой auditd. 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 60 старонкі, 16 малюнкаў (схемы, дыяграмы), 17 крыніц. 

СІСТЭМНЫ АЎДЫТ, АПЕРАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА GNU / LINUX, 

ІСНУЮЧЫЯ РАШЭННІ ДЛЯ АЎДЫТУ, ГРАФІЧНАЕ ПРЫКЛАДАННЕ ДЛЯ 

АЎДЫТУ. 

Аб'ект даследавання - аперацыйныя сістэмы GNU/Linux. Выкарыстанне 

сістэмнага аўдыту ў аперацыйнай сістэме GNU/Linux. Праца кансольнай 

утыліты auditd была даследавана. 

Мэта працы - сістэматызацыя асноўных звестак аб функцыях, аб тэарэтычных і 

практычных падыходах да аўдыту і сістэмах абароны, а таксама прымяненне на 

практыцы аўдыту ў аперацыйных сістэмах GNU/Linux. 

У працы быў вывучаны і ужыты на практыцы аўдыт сістэмных падзей у 

GNU/Linux і былі выкладзены асновы працы з падсістэмай аўдыту, праведзены 

разбор фармулявання правілаў для пакета auditd, чытанне логаў і іх карыстанне 

дапаможнымі ўтылітамі. Таксама былі вывучаны існуючыя рашэнні для аўдыту 

ў GNU/Linux і рэалізавана практычная частка працы, падчас якой было 

разабрана і рэалізавана графічнае прыкладанне над кансольнай утылітай auditd. 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Thesis 60 pages, 16 figures (diagrams, diagrams), 17 sources. 

SYSTEM AUDIT, GNU/LINUX OPERATING SYSTEM, EXISTING AUDIT 

SOLUTIONS, GRAPHICAL AUDIT APPLICATION. 

The object of research is the GNU/Linux operating systems. Using system audit in 

the GNU/Linux operating system. The work of the auditd console utility was 

investigated. 

The purpose of research is to systematize basic information about functions, 

theoretical and practical approaches to audit and security systems, as well as to apply 

audit in practice in GNU/Linux operating systems. 

In this paper, the audit of system events in GNU/Linux was studied and applied in 

practice, and the basics of working with the audit subsystem were outlined, the rules 

for the auditd package were analyzed, logs were read and auxiliary utilities were 

used. We also studied the existing solutions for auditing in GNU/Linux and 

implemented a practical part of the work, during which a graphical application was 

disassembled and implemented over the auditd console utility. 


