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Тезаурус
Антивірус нового покоління (next generation antivirus, NGAV) — антивірус, який використовує принципово новий підхід у виявленні і відбитті атак [1] [2] [3]. Іноді антивіруси нового покоління використовують штучний інтелект для виявлення вірусів.
Атака — зафіксований за допомогою технології блокчейн, несанкціонований власником та/
або користувачем пристрою, доступ третьої особи, вчинений за допомогою спеціального
програмного забезпечення, що заподіює або може потенційно заподіяти матеріальну та/
або будь-яку іншу шкоду власнику та/або користувачу пристрою, а також, вилучити або внести будь-які інші зміни до інформації, яка зберігається на такому пристрої.
Вірус-вимагач (англ. ransomware) — шкідливе програмне забезпечення (ПЗ), яке зашифровує або блокує дані на комп’ютер, вимагаючи грошові кошти за повернення доступу до
інформації.
Експлойт — програмний код, що використовує певні вразливості в іншому програмному коді.
Інжект — впровадження двійкового виконуваного коду в адресний простір процесу.
Кіберзагроза — загроза втрати даних або порушення роботи пристрою як наслідок атаки і
пов’язані з цим загрози, які здійснюються в сфері ІТ за допомогою комп’ютерних пристроїв,
мереж або програмного забезпечення.
Комп’ютерна програма ROMAD Endpoint Defense або програмне забезпечення ROMAD
Endpoint Defense — комп’ютерна програма, яка призначена для захисту від вірусів, троянських програм, блокування несанкціонованих викликів операційної системи і протидії шкідливому програмному забезпеченню, а також документація, що її супроводжує.
Користувач — особа, яка активує ліцензію, а також використовує у своїй діяльності комп’ютерну програму ROMAD Endpoint Defense, і за якою закріплений гаманець користувача.
Ліцензія — неекслюзивний дозвіл на право використання комп’ютерної програми ROMAD
Endpoint Defense шляхом відтворення програми.
Обфускація — приведення коду програми до вигляду, який зберігає її функціональність, але
ускладнює розуміння та аналіз алгоритмів її роботи, а також призводить до утрудення її вивчення.
Системні виклики (англ. system call) — звернення програми до ядра операційної системи
для виконання якої-небудь операції.
Смарт-контракт (англ. smart contract) — це електронний алгоритм, який призначений для
автоматизації процесу виконання контрактів в блокчейн.
Стандарт ERC 20 — стандарт для смарт-контрактів, розроблених в мережі Ethereum.
Стек (в даному контексті) — це особлива область пам’яті операційної системи Windows.
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Цифровий підпис — реквізит електронного документу, призначений для верифікації даного
документу, який дозволяє ідентифікувати власника.
Шелл-код — двійковий виконуваний код, який передає управління системному коду.
Штам вірусу — видозмінений файл вірусу, функціональність якого не змінюється. Видозмінюється тільки зовнішній вигляд файлу для того, щоб уникнути уваги антивірусів.
Add-on — додаток, який можна встановити до певної комп’ютерної програми з метою покращення і розширення її функціоналу.
ROMAD токен — токен, що випускається компанією ROMAD.
Endpoint detection and response market global forecast to 2021, MarketsandMarkets — прогноз по ринку програм для виявлення та захисту від кіберзагроз, що складається провідним
аналітичним агентством MarketsandMarkets.
Malware — шкідливе програмне забезпечення (ПЗ), основна мета якого полягає у нанесенні
шкоди системі та даним.
Run-time ознаки — певні поведінкові ознаки комп’ютерної програми, виділені експертами.
Security Shark Tank — чемпіонат, що проводиться в США, серед рішень в області кіберзахисту (англ. Cyber Security), суддями якого є визнані фахівці, які очолюють відділи безпеки великих корпорацій.
Token generation event або TGE — первинний продаж токенів ROMAD серед зацікавлених
осіб.
0-day сімейство — сімейство, яке раніше не поширювалось.
0-day атака — атака, що раніше ніколи не зустрічалась.
.
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Аналіз ринку
Безпека цифрових даних стала ключовою проблемою нашого часу.
Перехід даних в цифровий світ супроводжується збільшенням кіберзагроз. Мішенню для хакерів стають цифрові активи, об’єкти Інтернету речей (IoT) і розумні будинки. Блокчейн також
кидає нові виклики в сфері безпеки і неоновлювані смарт-контракти не є винятком. Один-єдиний баг в смарт-контракті успішного ICO може непогано збагатити кіберзлочинців. Тому
криптовалюта і викликає таку зацікавленість кіберзлочинців.
Передбачається, що кількість кібератак з кожним роком тільки зростатиме. Цифрове вимагання буде одним з основних векторів загроз 2018 року, мотивуючи кіберзлочинців придумувати нові, креативні способи вимагання [6].

Думка світових лідерів
Експерти компанії Symantec [4] виділили наступні тенденції:
zz кіберзлочинці зосередяться на крадіжках криптовалюти;
zz зловмисники активніше використовуватимуть штучний інтелект і машинне навчання
для здійснення нападів.
Спеціалісти компанії McAfee [5] вважають, що віруси-вимагачі постійно змінюють тактику і
вигадують нові способи отримання вигоди. Крадіжка криптовалюти зараз знаходиться в
центрі уваги.
Звіт “The Official 2017 Annual Cybercrime Report” показав, що кіберзлочини завдали 3 млрд.
доларів США збитків у 2015 році, а до 2021 року ця цифра сягне 6 млрд. доларів США[7].
Із звітів аналітиків зрозуміло, що безпека цифрових даних тепер є ключовою складовою
особистої та корпоративної безпеки.
Побудувати якісний периметр безпеки — надзвичайно дорого і досить складно. Дуже часто,
навіть заходів безпеки, вжитих провідними компаніями, виявляється недостатньо. А безпека ринку кінцевих користувачів, традиційно, займає останнє місце.
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Огляд ринку
Сьогодні у світі використовується понад 5,7 млрд пристроїв.1

Пристрої, керовані Android [91]
Пристрої, керовані Windows [92] [93]
Пристрої, керовані Apple [94]
Пристрої, керовані іншими операційними системами [95] [96]
Кожен із цих пристроїв незалежно від того чи це пристрій IOS, чи пристрій Інтернету речей
(IoT) потенційно схильний до атак хакерів. Якщо середньорічні витрати на захист одного
пристрою складають 15$, тоді потенційний об’єм цільового ринку (англ. PAM — Potential
Available Market) складає $85,5 млрд. + 10% щорічного приросту (за рахунок появи нових
пристроїв і необхідності їх захисту).
Кількість користувачів пристроїв з доступом до Інтернет зросло до 4,021 млрд. осіб[97].
Кожен із них є власником цифрових активів, особистих даних, ключів доступу до секретної
інформації і коштів. Кожен з них зацікавлений у цифровому захисті. За умови, що на один
пристрій в середньому вчиняється близько 8 атак на рік і з нашою моделлю монетизації
(оплата еквівалентна 1$ за кожну відбиту атаку) загальний об’єм цільового ринку (ТАМ —
Total Addressable Market) складає $32,16 млрд.
За даними компанії Microsoft[98],тільки 45% всіх користувачів (1,8095 млрд.ос.) встановлює
1. Всього, на сьогодні, в світі налічується понад 8 млрд пристроїв, які мають підключення до інтернету (включно з телеві-

). Поки що ми не беремо до уваги такі пристрої
як: фітнес-браслети, смарт-годинники та інші пристрої ІоТ. В середньому, приріст таких пристроїв складатиме
30-35% в рік [98] і до 2021 року становитиме більш ніж 25 млрд пристроїв підключених до інтернету. Це означає,
що SOM може значно зрости[99].
зорами, холодильниками, приставками ТБ, аудіо пристроями і т.д
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захист від шкідливого програмного забезпечення. Таким чином, допустимий об’єм цільового
ринку (англ. SAM — Served/Serviceable Available Market) складає $14,472 млрд2.
Доступний ринок розподілений між гравцями ринку наступним чином:[99]:

Інформація вказана тільки стосовно пристроїв Windows. Імовірно, по ринку (беручи до уваги
інші операційні системи) показники можуть відрізнятись.
Крім, того, існує корпоративний сегмент кіберзахисту, який оцінюється Gartner ще в
$96,3 млрд.[100]

Допустимий об’єм цільового ринку та бізнес цілі ROMAD
Наша технологія є унікальною і багато в чому перевершує конкурентів (див. розділ «Конкурентні переваги»). Маючи чудову команду і, володіючи необхідними ресурсами, компанія ROMAD вважає, що цілком реально зайняти 3%-ву частку ринку кібербезпеки, що
складає $ 576,54 млн. щорічного обороту, в наступні 5 років, і забезпечити + 5-10% щорічного зростання.

2. TOTAL SAM складає $19,218 млрд
8
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Бачення ринку кібербезпеки компанією ROMAD
Майбутнє не обіцяє нічого хорошого і ROMAD передбачає появу нових видів шкідливого
програмного забезпечення, ще більше криптомайнерів, програм для викрадення інформації
та атак з використанням новітніх засобів нападу.
Традиційні антивірусні програми показують слабку ефективність в боротьбі з сучасними загрозами — шкідливими програмами (malware), чиї дії призводять до втрати даних, крадіжок
грошей з криптогаманців та інших серйозних наслідків.
Методи боротьби з вірусами, які використовуються флагманами ринку антивірусного захисту, застаріли і не можуть впоратися з сучасними загрозами.

9
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Показова статистика
Давайте розглянемо нещодавні, успішні, масштабні атаки вірусів-шифрувальників. Отож, в травні 2017 року широкого поширення набрав вірус-шифрувальник WannaCry. Ця атака вперше показала на широкий загал всю ілюзорність існуючого класичного захисту. Традиційні антивіруси не зуміли протистояти новому
виду атаки.
Світові збитки, завдані атакою WannaCry, так досі повністю не підраховані. Збитки завдані лише ринку В2В, за перші 4 дні атаки, перевищили 1 млрд. USD[8].
Атаки вірусів-шифрувальників NotPetya та BadRabbit остаточно показали неспроможність традиційних антивірусів. Для того, щоб оцінити втрати, можемо взяти за приклад компанію Fedex, яка зазнала збитків від атаки NotPetya, в
розмірі 300 млн. USD[9]. Fedex, звичайно ж, був захищений одними з найкращих
варіантів класичних антивірусів. Тим не менш, захисні заходи не принесли потрібного результату.
Власникам криптоактивів теж не варто тішитись своєю безпекою. Численні
приклади атак шкідливого програмного забезпечення (malware) криптогаманців розглянуті в розділі «Криптогаманець».
Крім цього, також відомі випадки злому криптобірж за допомогою шкідливого
програмного забезпечення (malware)[90] .
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Рішення
Дослідження кіберзагрози (malware)
Сьогодні шкідливе програмне забезпечення є головною загрозою безпеки комп’ютерного
світу і основні зусилля антивірусних компаній спрямовані саме на боротьбу з ними.
Все різноманіття malware підрозділяється на сімейства. Так званий «генетичний код» об’єднує сімейство. Зловмисники видозмінюють зовнішню оболонку шкідливого ПЗ і тим самим
випускають незліченну кількість штамів (варіантів) вірусу в рамках одного сімейства. Цей
процес схожий на реальне життя, коли ми хворіємо на грип, наприклад. «ДНК» грипу в цілому залишається такою ж, змінюється тільки зовнішня оболонка і наша імунна система не в
змозі виявити грип вчасно. І так повторюється знову і знову з настанням зимового сезону.
Так само відбувається в світі шкідливого ПЗ (malware).
Діаграма підтверджує шалений ріст кількості штамів шкідливого ПЗ [10]:
zz У світі на 2018 рік нараховується понад 750 млн штамів malware.
zz У світі створюють близько 4 нових штамів в секунду.

ROMAD Endpoint Defense – це повнофункціональний антивірус нового покоління з інноваційною запатентованою методикою виявлення атак, який є революційним підходом до кіберзахисту. Ультрасучасна технологія аналізу поведінки шкідливого ПЗ класифікує сотні
11
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мільйонів штамів malware відповідно до їх генетичного коду та ідентифікує сімейства до
яких вони належать. Для ROMAD не існує нових штамів; він їх впізнає і знищить.
ROMAD Endpoint Defense бореться із сімействами вірусів, а не їх штамами.
Завдяки унікальній запатентованій методиці, ROMAD Endpoint Defense оперує “ДНК” шкідливого програмного забезпечення. Профілі поведінки всіх програм на пристрої створюються на основі обробки мільярдів системних викликів в реальному часі. ROMAD Endpoint
Defense порівнює ці профілі поведінки із своєю базою Malware GenomeTM, в якій міститься
опис сімейств.
zz ROMAD вже проаналізував і вивчив існуючі сімейства шкідливого ПЗ.
zz Переважна більшість нових загроз — це нові штами одного і того ж сімейства.
zz 50 сімейств відповідають за 80% всіх штамів, а, це означає, що ROMAD Endpoint Defense
бореться не з сотнями мільйонів штамів, а з десятками сімейств.

Програма ROMAD Endpoint Defense захищена патентом США (US 9372989B2) і ЄС (EP 2 767
923A3), а також товарним знаком.

Рішення для кіберзахисту
ТАнтивірус ROMAD Endpoint Defense технічно складається з двох підсистем:
zz Multi-tier filtering system - займається фільтруванням системних викликів.
zz Malware GenomeТМ database - реалізує біоінформатичні алгоритми пошуку поведінкових “ДНК” шкідливих ПЗ.
Опишемо ці підсистеми детальніше.
12
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Multi-tier filtering system займається перехопленням системних викликів ОС MS Windows. Операційна система генерує від 5000 до 300000 системних викликів на секунду, тому потрібен
механізм відсіювання гарантовано “безпечних” системних викликів. Для кожного системного
виклику динамічна фільтраційна система розкручує його стек (англ. stack unwinding), для того,
щоб встановити його походження. Якщо системний виклик прийшов з процесу, кожен модуль
якого володіє легітимним цифровим підписом, і сам процес не несе в собі аномалій, такий системний виклик не буде розглядатися програмою, що і забезпечує продуктивність системи.
Але що означає «процес не несе аномалій»? Розглянемо це більш детально і, як приклад, наведемо свіжу інсталяцію MS Windows і процес Internet Explorer (IE). Всі модулі даного процесу мають легітимний підпис Microsoft і не містять аномалій. Далі уявімо собі, що користувач
інсталює add-on, наприклад, Adblock Plus. Легітимність Internet Explorer-а, як і раніше, зберігається, адже add-on містить легальний цифровий підпис від Eyeo GmbH. Однак, якщо користувач установить add-on без цифрового підпису, ROMAD Endpoint Defense більше не довірятиме IE, тому що в адресному просторі даного процесу з’явився непідписаний модуль.
Давайте ускладнимо ситуацію ще більше. Уявімо собі, що в IE був виконаний інжект, як це часто
трапляється з певними сімействами malware (Zeus, Emotet, Dridex і багато інших). В цьому випадку ROMAD Endpoint Defense виявить спробу інжекту і більш не довірятиме даному процесу. При
цьому ROMAD Endpoint Defense не блокуватиме спробу інжекту, тому що легітимні програмні забезпечення часто використовують цю техніку для своїх потреб як от, наприклад, ОС MS Windows.
Однак, навіть інжект — не межа. Багато експлойтів, наприклад, засновані на flash або
silverlight, не вимагають інжекту як такого. Загроза виникає прямо в адресному просторі
процесу. Класичний антивірус безсилий в такому випадку. Проте, ROMAD Endpoint Defense,
аналізуючи кожен системний виклик кожного процесу, здатний, за своїми експертними правилами, зрозуміти, що даному процесу більше довіряти не можна і необхідно направити частину системних викликів на поглиблену перевірку:

На малюнку вгорі зображено як ROMAD Endpoint Defense відреагував на шелл-код популярного в 2016 році flash-эксплойту CVE-2016-4117. Multi-tier filtering system виділила си13
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стемні виклики з потенційною шкідливою поведінкою і надіслала їх в детектор ROMAD, в
якому міститься база даних Malware GenomeTM database.
Загальний процес зображено на малюнку нижче:

Тепер розглянемо базу даних Malware GenomeТМ database. Детектор ROMAD Endpoint Defense
використовує біоінформатичні моделі для пошуку поведінкових «ДНК» в трасах системних
викликів, які надходять від multi-tier filtering system. Траси системних викликів структуруються в так звані «фрейми». Фрейм — це опис трас системних викликів у внутрішньому форматі ROMAD. Детектор вміє агрегувати фрейми на базі потоків даного процесу, або різних
процесів операційної системи. Якщо хоча б один системний виклик з фрейма не було виявлено в цьому потоці, фрейм не спрацьовує. Кожна генетична секвенція складається з одно14
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го і більше фреймів. Сукупність генетичних секвенцій утворюють Malware GenomeТМ.
Таким чином, опис шкідливого ПЗ через Malware GenomeTM немає схильності до поліморфізму, властивого класичним антивірусів. Це наочно продемонстровано на діаграмі нижче:

Дані взяті з офіційного сайту ESET NOD32 за 2016-2018 рр.[14] і демонструють кількість сигнатур
ESET NOD32, написаних за період 2016-2018 рр., а також число генетичних секвенцій ROMAD.
Бачимо, що для опису сімейства Crowti NOD32 вже написала 18530 сигнатур, а ROMAD обійшовся сімома. Для порівняння взято антивірус ESET NOD32, оскільки він один з небагатьох,
хто публікує подібну статистику. Будь-який класичний антивірус, який використовує статичні
сигнатури для аналізу файлів, покаже приблизно такі ж, якщо не гірші результати.
Інтерфейс користувача (UI) антивіруса ROMAD Endpoint Defense надзвичайно простий і
це теж є важливою перевагою! Більшість користувачів не є експертами в області кіберзахисту, тому не можуть і не повинні заглибулюваитсь в налаштування продукту. З цього
випливає, що антивірус повинен володіти максимально інтелектуальною поведінкою.
Нижче наведено скріншот корпоративної версії ROMAD, який зупиняє вірус petya:

15
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Процес знищено. Файл переміщено до карантину. Участь користувача не потрібна.
Use-case: petya/notpetya/badrabbit/mamba/redboot
Як приклад роботи технології виділення «поведінкової ДНК» розглянемо роботу відомих шифрувальників: petya / notpetya, badrabbit / mamba і redboot. Всі ці сімейства
створені абсолютно різними людьми і принцип роботи цих шифрувальників різний:
zz Petya / NotPetya перезаписують MBR / VBR через стандартні WinAPI: CreateFile (\\\\. \\
PhysicalDrive0) + WriteFile.
zz BadRabbit / Mamba базуються на легітимному програмному забезпеченні DiskCryptor
zz RedBoot створений з використанням AutoIt, легітимного ПЗ для автоматизації процесу
тестування. Крім цього RedBoot використовує nasm для компілювання коду перезапису MBR прямо на локальному комп’ютері користувача.
Що ж спільного у всіх цих технологіях? Завдяки підходу з області біоінформатики по виділенню найбільш загальної підпослідовності (англ. longest common subsequence - LCS) системних викликів, ROMAD здатний виділити загальний патерн:
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Результуюча LCS невелика, теоретично могли б бути і помилкові спрацьовування. Однак,
завдяки multi-tier filtering system, ROMAD Endpoint Defense здатний виключити з розгляду
легітимні процеси на зразок Acronis / WinHEX / Paragon і їм подібних.
Use-case: cryptocurrency miners
Зростаючою хвилею кіберзагроз в 2018 році є криптомайнери. Збиток від їх діяльності не
так яскраво виражений, як у випадку MBR-шифрувальників, однак несанкціоноване використання ресурсів ПК — процесора (CPU), пам’яті (RAM), відеокарти (GPU) — може призвести
до позачергового ремонту або втрати даних через аварію апаратного забезпечення. Крім
цього, додаткове навантаження на устаткування збільшує енергоспоживання і, відповідно,
рахунки за оплату електроенергії. У масштабах одного комп’ютера це не матиме істотного
значення, а в масштабах офісу або підприємства — вже так.
17
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Ми розглянемо несподіваний приклад: Wannamine — це шкідливе ПЗ, яке використовується
для майнінгу криптовалюти Monero. Подібних malware безліч: Dark Test, CoinMiner, NeksMiner
та ін. Прибутки подібних кампаній можуть досягати до 200 000$ в рік. Wannamine цікавий
тим, що використовує ті ж експлойти, що і сумнозвісний WannaCry:

Два абсолютно різних malware-сімейства використовують одну і ту ж поведінкову послідовність. ROMAD здатний як описати кожну з цих родин окремо (що і було зроблено), так і виділити загальні патерни поведінки.

Запобігання 0-day загроз
Команда ROMAD враховує тенденції і розуміє, що кіберзагрози згодом розвиватимуться,
ускладнюватимуться і почнуть застосовувати елементи штучного інтелекту[15]. Антивірус
наступного покоління ROMAD Endpoint Defense захищатиме користувачів від всіх відомих malware-сімейств і вибудовує систему безпеки спільноти для відбивання нових 0-day
сімейств в майбутньому.
На малюнку нижче зображений ймовірний загальний процес того, як це працюватиме:
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Після установки ROMAD Endpoint Defense отримуватиме базу даних Malware Genome TM
database, що міститиме всі актуальні ROMAD Genetic Sequences TM і «швидкі» ML класифікатори.
Під час роботи ROMAD Endpoint Defense буде використовувати принцип багаторівневого захисту для виявлення 0-day атак за відсутності detection-gap3 і мінімального навантаження
на ресурси клієнтського комп’ютера.
Перший рівень захисту — ROMAD Genetic SequencesTM — стабільні і компактні описи окремих сімейств шкідливих програм.
На другому рівні захисту ROMAD Endpoint Defense використовує Generic SequencesTM —
опис загальних шаблонів шкідливої поведінки, характерної для декількох сімейств шкідливих програм.
На третьому рівні захисту задіюються «швидкі» ML-класифікатори — найкомпактніші і найшвидші моделі машинного навчання (англ. Machine learning, ML клас методів штучного інтелекту), створені на основі експертних знань команди ROMAD. «Швидкі» ML-класифікатори
працюватимуть на клієнтській стороні разом з Genetic та Generic SequencesTM і приймають
рішення за долі секунди.

3. Detection-gap - в антивирусной индустрии - задержка между появлением новой угрозы и созданием средства обнаружения/блокирования этой угрозы
19
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На час прийняття рішення підозрілий процес заморожуватиметься, для того щоб шкідлива
програма не змогла завдати шкоди.
Іноді навіть багаторівневого захисту виявляється недостатньо і тому дані потрібно відправити в хмару.
Сервери ROMAD Cloud класифікуватимуть run-time ознаки, що надійшли від клієнта, за допомогою «потужних» моделей машинного навчання. Це — найбільш складні моделі машинного навчання (Deep Neural Networks, Convolutional Deep Neural Networks, Long-Short Term
Memory), які вимагають значних обчислювальних потужностей і великого обсягу пам’яті,
але мають найбільш просунуті можливості виявлення.
Хмара ROMAD повертатиме вердикт: процес шкідливий чи ні. Якщо процес шкідливий, то
ROMAD Endpoint Defense негайно блокуватиме загрозу.
З дозволу користувача, ROMAD Endpoint Defense відправить шкідливий додаток, якщо він
існує у вигляді файлу, run-time ознаки додатку, і деперсоналізовані параметри системи (ОС,
Service Pack і т.д.) в хмару ROMAD.
Хмара ROMAD автоматично навчатиме «швидкі» ML-класифікатори і надсилатиме клієнтам
оновлення.
Найбільше роботи потрібно провести на рівні виявлення шкідливого коду з використанням
ROMAD Genetic і Generic SequencesTM. Швидкі ML-класифікатори використовуються досить
рідко — у випадках появи нового зразка з нестандартною поведінкою. Хмарні «потужні»
ML-класифікатори використовуються ще рідше, в найбільш складних випадках.
Згодом база ROMAD Genetic SequencesTM і швидких ML-класифікаторів поповнюватиметься
і хмарні перевірки будуть використовуватися все рідше і рідше.
Це забезпечуватиме найвищу продуктивність і низьку латентність системи.
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Конкурентні переваги
Переваги над класичними антивірусами
Традиційні антивіруси борються зі штамами malware. Тому, спеціалісту класичного антивіруса потрібен час, щоб описати кожен новий штам і виробити захист. Традиційні антивіруси
діють за наступним принципом:
zz Отримується зразок нового вірусу, що відбувається після атаки, а це означає, що атака
сталася успішно і шкода вже заподіяна.
zz Вірус аналізується з метою вироблення захисту.
zz Створюється сигнатура проти нового вірусу і надсилається на пристрої користувача.
Останній етап триває від кількох годин до півроку. Весь цей час персональний комп’ютер не
захищений і даним може бути завдано непоправної шкоди.

Дія традиційних антивірусів: поки антивірус виявляє і бореться з одними вірусами, пристрій
вже атакують нові.

Саме тому такі антивіруси завжди “пасуть задніх”, а користувачі беззахисні перед новими
штамами.

Команда з 30-ти однодумців присвятила 5 років науковим дослідженням. Сума, вкладена в розробку антивірусу,
складає понад $5 млн.
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Сценарій

Розглянемо типовий випадок. Аліса прокинулася і перед роботою вирішила
перевірити свій e-mail. Під час перевірки вхідних повідомлень вона виявила
лист, відправлений з бухгалтерії її компанії, з темою «Графік виходу у відпустку в 2018 році.».
Алісі цікаво дізнатися, коли вона зможе вийти у відпустку, і вона відкриває
листа, у якому міститься документ Word або архів. Аліса бачить знайомого
адресата і вкладення від перевіреної програми. Крім того, у Аліси встановлений класичний антивірус, тому вона не переймається з приводу безпеки, адже
вона отримує і читає листи десятки разів в день.
Аліса відкриває документ для ознайомлення, але він виявляється зараженим, і комп’ютер піддається атаці вірусом-шифрувальником WannaCry. У результаті, комп’ютерні файли зашифровані, а зловмисники вимагають викуп.
Так само інші колеги Аліси постраждали від вірусу.
Традиційний антивірус не захистив Алісу, оскільки цей штам вірусу WannaCry
ще не був описаний.
За наступний тиждень частина постраждалих заплатили зловмисникам
викуп, а Аліса вирішила самостійно відновити свої дані і встановити назад
всі програми, в тому числі проплачений на рік антивірус. Вона прочитала,
що тепер він уже навчився боротися з цим штамом WannaCry, і Аліса може
не боятися повторної атаки. Але чи може вона бути спокійною за відновлені
з такими труднощами дані, адже наступна атака буде вже від нового штаму
вірусу WannaCry?
ROMAD Endpoint Defense виходить на ринок, де вже є чимало конкурентів — класичних
антивірусів, антивірусів наступного покоління (next-generation antiviruses, NGAV) і, нарешті, кілька проектів було також запропоновано в рамках існування альткоінів. Розглянемо всі ці категорії.
Почнемо з класичних антивірусів.
Продукт
ROMAD Endpoint Defense
Symantec Endpoint Protection
McAfee
ESET NOD

Вартість
FREE 4
24$
40,09$
26$

Avira

28,25$

Avast

19$

BitDefender

34,99$

Модель поширення ROMAD Endpoint Defense є однією з ключових переваг продукту. У 2010
році новітня модель поширення допомогла Avast завоювати ринок класичних антивірусів[25].
4. користувачі отримують винагороду за успішно відбиті атаки вірусів, коли вонi записанi на блокчейн
22

Romad whitepaper
Суть ідеї freemium, використаної Avast, в тому, що користувачі отримуючи винагороду за
успішно вiдбитi атаки. У разі ж моделі ROMAD, користувачі використовують антивірус наступного покоління, сплачуючи лише за результат. Було б неможливо створити модель поширення ROMAD без використання блокчейна. Додатково див. розділ «Інтеграція блокчейн».
Використання CPU
під час сканування

Продукт

Використання RAM під
час сканування (Mb)

ROMAD Endpoint Defense 5

5-18%

10-50

Symantec Endpoint Protection

90-98%

50-76

McAfee

65-92%

12-168

ESET NOD

52-91%

17-22

Avira

12-54%

26-46

Avast

60-89%

18-24

BitDefender

92-98%

300-320

ROMAD Endpoint Defense створювався з урахуванням продуктивності. Розробники додатку
доклали чимало зусиль та часу аби ROMAD Endpoint Defense використовував мінімум ресурсів персонального комп’ютера.

Продукт

Аналіз
файлів

ROMAD Endpoint Defense

Опис
шкідливої
поведінки

Необхідність
щогодинного
оновлення

Використання
штучного інтелекту
для запобігання ще
неіснуючих загроз

Блокчейн для
розуміння і фіксації
джерел загроз

6

Symantec Endpoint
Protection
McAfee
ESET NOD
Avira
Avast
BitDefender

Примітка:
- застаріла технологія
- загроза безпеці
На даний момент загальна експертна думка доводить той факт, що ключова технологія класичних антивірусів — файлове сканування, показала свою неспроможність[1],[2],[3]. Майбутнє
за іншими підходами, наприклад, такими як просунутий поведінковий аналіз, який є відмінною рисою ROMAD Endpoint Defense.

5. ROMAD Endpoint Defense захищає систему в режимі реального часу, файлове сканування не потрібне
6. запланований на Q4 2018, Q2 2019, див. розділ «Roadmap». Дод. див. розділ «Запобігання 0-day загроз»
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В рамках існування альткоінів були запропоновані альтернативні підходи, які показані в наступній таблиці:
Володіє перевіреною
робочою  технологією

Продукт

Next-Gen AV
(NGAV)

ROMAD Endpoint Defense

Власна реалізація
блокчейн

[24]

Polyswarm
Uncloak
Aceso

Примітка:
- недостатньо даних
Боротьба із шкідливим ПЗ — надзвичайно складне завдання. Придумати і реалізувати ефективний алгоритм захисту нетривіально і підтверджується звітом EMA [24], що говорить про
те, що нових вендорів в індустрії кіберзахисту стає менше. Потрібні роки фундаментальних
досліджень, щоб розробити дійсно працююче рішення.

Переваги над антивірусами нового покоління
Продукт

Consumer (b2c)/Enterprise (b2b)

ROMAD Endpoint Defense

b2c/b2b

Bromium

b2b

Carbon Black

b2b

CounterTack

b2b

Crowdstrike

b2b

Cyberbit

b2b

Cybereason

b2b

Cylance

b2b

Deep Instinct

b2b

EnSilo

b2b

Endgame

b2b

Invincea

b2b

LastLine

b2b

Nyotron

b2b

Palo Alto TRAPS

b2b

SecDo

b2b

SentinelOne

b2b

Tanium

b2b

TrendMicro XGen
Microsoft Defender ATP

b2b
7

b2b

Як видно з таблиці, всі рішення класу next-generation, на даний момент, зосереджені виклю7 не плутати з безкоштовним класичним антивірусом Windows Defender
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чно на enterprise-сегменті (business-to-business, b2b). ROMAD Endpoint Defense — єдиний гравець на ринку, орієнтований на кінцевих користувачів (business-to-client, b2c).
Тим не менше, для допитливих читачів нижче наведена розширена таблиця порівняння
ROMAD Endpoint Defense і його конкурентів з категорії next-generation.

Продукт

Використовує
поведінковий
аналіз

Якість реалізації
поведінкового
виявлення

Потрібен постійний
зв’язок з хмарою

Схильний до
помилкових
спрацювань

Восстановление /
Откат

ROMAD Endpoint
Defense
Bromium
Carbon Black
CounterTack
Crowdstrike

[36]
[35]

[44], [45]
[44]
[45]

[26]
[26]

[29]

Cyberbit
Cybereason

[37]
[44], [47]

[38]

Cylance

[28], [30]
[42]

Deep Instinct
EnSilo

LastLine
Nyotron
Palo Alto TRAPS

[42]

[48]

[39]
[40]

Endgame
Invincea

[33]

[49]
[50]

[43]
[41]

[51]
[52]

[29]

[45]

[28], [29]

[34]

SecDo
SentinelOne
Tanium
TrendMicro XGen

[31]

[45], [53]
[54]

[29]

[26]

[26], [27]

[32]

Microsoft Defender ATP

Примітка:
- не застосовується,
- недостатньо даних
З сумом доводиться констатувати, що ринок рішень наступного покоління ― ще більш не25
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дружний до кінцевого споживача, ніж ринок класичних антивірусів. Інформації дуже мало.
Найчастіше просто неможливо отримати той чи інший продукт на тестування навіть будучи корпоративним клієнтом. У тому випадку, коли не вдалося отримати достатньо інформації, був поставлений знак питання.
Якщо в світі класичних антивірусів використовується один і той же принцип, де в основу
покладено сканування файлів, то в світі next-generation AV немає єдиного підходу. Видно,
що деякі рішення не використовують поведінковий аналіз.
Наприклад, досить поширеним сценарієм є використання постійного хмарного сканування. Клієнт антивіруса наступного покоління зобов’язаний зв’язуватися з хмарою постійно.
Зв’язок не повинен перериватися ні на хвилину. Потік телеметрії, що надходить в хмару,
дозволяє керуючим програмам обробляти загрози в реальному часі. Слабким місцем цієї
схеми, зрозуміло, є вимога зв’язку 24/7. Уявімо сценарій, коли користувач завантажує
якийсь файл з вірусом. Користувач, проте, не відкриває файл негайно, а вирішує зробити це потім. Звичайно ж, це «потім» обов’язково настане в тому місці, де немає надійного
зв’язку. Отже, антивірус наступного покоління, який вимагає безперервного зв’язку, не
зможе забезпечити необхідний ступінь безпеки. Система буде заражена.
ROMAD Endpoint Defense не вимагає зв’язку 24/7. Не потребує він і щогодинних оновлень,
які потрібні класичним антивірусам для забезпечення необхідного рівня захисту. В середньому, досить одного поновлення на місяць.
Важливим фактором є і схильність до помилкових спрацьовувань. Помилкове спрацьовування відбувається тоді, коли антивірус помилково приймає легальну програму за вірус.
До помилкових спрацьовувань схильні і класичні антивіруси, але набагато рідше. Як правило, найбільша кількість помилкових спрацьовувань відбуватиметься в тих продуктах
наступного покоління, які використовують технології штучного інтелекту. Тому впровадження таких рішень можливе тільки в корпоративному середовищі під наглядом сертифікованих системних адміністраторів, здатних розібратися в першопричині спрацювання антивіруса.
Зрештою, рішення наступного покоління, як це не дивно, не завжди здатні виявити вірус
вчасно, перш ніж системі буде завдані незворотна шкода. Уявімо сценарій, коли система
заражається якимось вірусом-вимагачем (англ. ransomware). Починається процес шифрування файлів. Десь в середині процесу рішення класу next-generation блокує загрозу,
однак половина файлів вже зашифрована. У цьому випадку допомагає наявність функціоналу відкату змін, якщо воно реалізовано в даному продукті.
ROMAD Endpoint Defense має розвинений функціонал з відкату змін, внесених шкідливою
ПЗ в процесі виконання. Malware GenomeТМ database ретельно формується фахівцями
компанії так, щоб, або заблокувати поведінку malware до моменту нанесення незворотної
шкоди, або відкотити зміни, внесені malware в систему на момент її виявлення. Див. розділ
«Рішення для кіберзахисту» для більш детального аналізу.
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Інтеграція блокчейна
Загальноприйнято вважати Bitcoin реалізацією блокчейн 1.0, Ethereum вважається версією
2.0. З точки зору використовуваних алгоритмів консенсусу різниці між Bitcoin і Ethereum на
даний момент часу немає, тому що обидві реалізації використовують Proof of Work (PoW).
В цілому ж, термін “Blockchain 3.0” скоріше має маркетингове забарвлення аніж якийсь конкретний набір технічних вимог. Загальною тенденцією Blockchain 3.0 є використання більш
просунутих алгоритмів консенсуса, орієнтованих на швидкість роботи і зменшення споживання електроенергії.
Блокчейн ROMAD розроблено з урахуванням наступних проблем:
1) Продуктивність. Згідно з математичною моделлю, використовуваною ROMAD, (див.
розділ “Етап І: Токен ROMAD для поширення ліцензії”) на один гіпотетичний пристрій в середньому передбачається 0,65 атаки в місяць. При запланованому обсязі генерації токенів
(див. розділ «Емісія токена») 30 мільярдів, середнє навантаження на систему дорівнюватиме 7530 атак за секунду. Фундаментальною проблемою найбільш поширених алгоритмів
блокчейн на базі PoW є низька швидкість проведення транзакцій по системі. PoW-консенсуси не зможуть забезпечити необхідну швидкість.
2) Енергоспоживання. Однією з найважливіших проблем PoW є надмірне споживання електроенергії. Підраховано, що Майнінг на базі PoW вже споживає більше електрики, ніж деякі
країни[55]. Слід пам’ятати, що левова частка електроенергії генерується з невідновлюваних
джерел, таких як вугілля, атомна енергія або газ, тому подібний підхід не слід заохочувати.
3) Місце на диску. Дисковий простір — досить серйозна проблема консенсусів Proof-ofStake. Справа в тому, що цифрові підписи учасників починають займати суттєву долю запису транзакції. Це той простір диску, яким можна було б використати з більшою продуктивністю. Це питання актуальне і для ROMAD, оскільки база тільки зростатиме, а за умов
пікового навантаження на систему, база зростатиме надзвичайно швидко.
4) Справжня децентралізація. Перспективна з точки зору швидкості і споживання енергії
модель Proof-of-Stake має прихований недолік — тенденцію до централізації. Власники великої кількості токенів можуть «нав’язувати» свої рішення мережі.
5) Протидія саботажу. Будь-який блокчейн (ROMAD не виключення) прозорий і доступний
для аналізу за умови, що він не буде засмічений великою кількістю несправжніх подій.
Підсумки цього розділу зібрані в таблицю:
Тип консенсуса

Скорость

Децентрализация

Угроза
саботажа

Требования к дисковому
пространству

ROMAD

PoR

fast

strong

difficult

small

Bitcoin

PoW

slow

strong

difficult

9

small

Ethereum

PoW

8

slow

strong

difficult

9

small

NEO

dPoS

fast

weak

possible

Технология

10

significant

Плани реалізації див. розділ “Roadmap”.
Звернiться, будь ласка, до https://github.com/RomadHolding/blockchain щодо технiчних подробиць.

8. поки не введені протоколи на базі Casper
9. атакуючий повинен мати 51% загальної обчислювальної потужності мережі
10. відсутнє покарання за саботаж консенсусу
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Токеноміка
Принцип розробки токена
		

Чітке визначення предмету

Більшість токенів на сучасному ринку криптовалюти, навіть з найбільшими капіталовкладеннями, не підкріплені працюючим продуктом. А в разі, якщо програма таки запущена і
працює, значення токена і його рентабельність недостатньо ясно виражені через нестачу
досвіду ведення спеціалізованого бізнесу і природної невпевненості в нових підприємствах,
створених на технології блокчейна.
ROMAD користується своїм величезним досвідом роботи в сфері В2В. Більш того, індустрія
кіберзахисту постійно прогресує в технічному плані і сформувала свою власну культуру підходів; впровадження технології блокчейн кардинально не впливає на індустрію, в якій постійний прогрес вважається нормою.
Тому, токен ROMAD буде визначено чітким позначенням, вигодою і рамками дії/ об’ємом
операції.
Така характеристика сприяє прийняттю рішення покупцями токенів і допоможе уникнути
непотрібних спекуляцій на крипторинку.

		

Пильний погляд на економічні фактори

Фахівці з блокчейну і радники ROMAD чітко розуміють, що наявності просто хорошого продукту мало для забезпечення внутрішньої цінності і стабільності вартості токена. Добре
розроблений дизайн токена сприяє уникненню конфліктів інтересів різних членів спільноти і забезпечує збалансованість попиту і пропозиції.
Команда ROMAD намагається вирішити проблеми, описані вище. Токен розроблений таким
чином, щоб зафіксувати т.зв. network value (англ. Network Value to Transactions - NVT), стабілізуючи вплив ринку (наприклад, передбачити проблему розходу токену, що збільшується
через популярність платформи, що в свою чергу спричиняє зниження вартості платіжного
токена), а також сприяти заохоченню залучення добросовісних учасників.

		

Розділяй і володарюй

Цілі застосування токена можуть легко суперечити одна одній, особливо при спробах одночасного вирішення декількох проблем в різних напрямках. Наприклад, дуже складно перетворити токен і в спосіб оплати, і спосіб збереження вартості, а також спосіб збільшення
приросту, — в якусь гібридну форму, нібито, властиву більшості токенов присутніх на ринку.
ROMAD пропонує інноваційну технологію у сфері кіберзахисту і готовий покращувати
програмне забезпечення. Власникам класичних бізнесів важко запроваджувати нові
продукти, уникаючи конфліктів нових компонентів бізнесу з вже існуючими, в той час як
для ІТ-спеціалістів це не таке вже й важке завдання: за десятиліття практики було добре
продумано і розроблено різні методології забезпечення безперебійної роботи системи
під час запровадження нового функціоналу в існуючу систему і навіть зміни її внутрішнього механізму.
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Так само відбувається і з токеном. Токен ROMAD не прагне завоювати економіку всієї
системи відразу. Замість цього, задіюється принцип «розділяй і володарюй», сприяючи
потребам бізнесу на кожному фронті по черзі.
Власник токенів ROMAD ніколи не буде захоплений зненацька несподіваним поворотом
перспектив вартості токена на 180 градусів (що сталося з багатьма токенами, коли команда вирішила стрімко змінити бізнес-модель, не подумавши, попередньо, про свою
відповідальність перед власниками), оскільки це буде продумано філософією розвитку.

		

Покращення Парето

Команда ROMAD вважає, що блокчейн — це не тільки технологія, що забезпечує розвиток
рішень і продуктивності. Блокчейн має потенціал змінити соціальний порядок при правильному використанні, як свого часу це зробили Facebook і Uber[101]. И, благодаря децентрализации, у ROMAD есть возможность развиваться не только горизонтально и вертикально, но и
открывать для себя новые пространства.
І, завдяки децентралізації, у ROMAD є можливість розвиватися не тільки горизонтально і
вертикально, а й відкривати для себе нові простори.
Більшість public chain проектів ставлять перед собою одно-крокову мету відкрити ці нові
простори, що створює їм багато проблем.
Блокчейн вважається відносно новою технологією і потрібно ще багато часу для досягнення
зазначених цілей. Public chain, що намагаються впоратись із занадто великою проблемою
за раз (або революціонізувати один цілий сектор) не зможуть досягти бажаних результатів в
зазначені ними часові рамки, що призведе до ще більшого зниження вартості токену і втрати довіри спільноти до нього. Навіть якщо команда здатна досягти результатів, зазначених в
їхній roadmap в whitepaper, вартість токена могла зрости через великий попит на ринку, не залишаючи місця природному приросту ціни в майбутньому. Коли на ринку з’явиться ведмежий
тренд, вартість всіх цих токенів значно впаде через недостатньо контрольований обіг токенів.
Таких неприємних наслідків можна уникнути, перш за все, втримавшись від гучних заяв.
Крива вартості токена, в ідеалі, повинна природно зростати відповідно до розвитку продукту і послуг, і такого розвитку подій можна досягти, незважаючи на ірраціональне поле ринку
криптовалюти.
Вирішенням цього питання компанією ROMAD є ступенева модель розвитку токена. Замість
позиціонування однієї єдиної принципово нової мети, компанія ROMAD планує свій розвиток поетапно, з чекпоінтами і спланованим нарощуванням системи на кожному окремому
етапі. Зверніть увагу, що це не roadmap або timeline для простого релізу продукту. Основні
властивості бізнесу на кожному новому етапі відрізняються від попереднього, стимулюючи зростання вартості. Відкритий ринок може з легкістю моніторити прогрес кожного етапу.
Навіть якщо спекулянти піднімуть галас навколо токенів ROMAD, вони не зможуть підняти
його вартість до межі четвертого етапу, наприклад, коли, розвиток компанії ROMAD знаходитиметься тільки на першому етапі.
Поетапна модель розвитку токена приймає до уваги очікування покупців токенів, надає яскраво виражені індикатори оцінки вартості токена і саме тому вона буде більш стійка до
стрімких злетів і падінь крипторинку.
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Невразливість

Перевага блокчейна полягає в тому, що у ньому немає компонента, відмова якого призводить
до відмови всієї системи (англ. Single point-of-failure). Хоча, це і не означає, що будь-який токен,
створений на базі технології блокчейн, автоматично володіє цією властивістю. Невразливість,
зумовлена блокчейном, залежить від справжньої децентралізації та незалежності вузлів.
Дизайн токена ROMAD підкреслює право кожного вузла діяти за власним вибором у справах спільноти. Це дозволяє ROMAD Marketplace (що таке ROMAD Marketplace розглядається
в наступних етапах) самостійно регулювати свій порядок і наближати ціну токена максимально близько до його ринкової /внутрішньої ціни — так само, як ринкова економіка переважає планову економіку, буде краще залишити формування порядку ринку, в руках вузлів,
що беруть в ньому участь, а не дозволяти ROMAD бути одноосібним модератором.
У кінцевому вигляді цієї структури, переваги токена ROMAD відновлюються/ залишаються,
навіть якщо ROMAD як компанія припиняє своє існування.
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Поетапна модель розвитку токена
На малюнку зображена багатоступенева модель розвитку токена ROMAD:
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У наведеній нижче таблиці пояснюються наміри дизайну токена ROMAD, застосовувані до
всієї платформі ROMAD Aegis Platform:
Користувач Platform

Спосіб оплати

Механізм ставки

Отримання винагороди

Програма Bounty

Кінцевий користувач
Делегати
Бізнес-користувачі
Експертні вузли

Вузли розробників

Застосування сценаріїв токена ROMAD до різних груп користувачів на ROMAD Aegis
Platform позначені “пташкою”.

Етап І: Токен ROMAD для поширення ліцензії - основа ROMAD Aegis
Community
Кінцеві користувачі отримують можливість безкоштовно користуватися технологією антивірусного ПЗ наступного покоління (NGAV). Крім того, користувачі отримають нагороду
у вигляді токена за активну участь в спільноті ROMAD. ROMAD зарезервував 25% від загальної кількості випущених токенів на винагороди, щоб стимулювати участь кінцевих користувачів в спільноті ROMAD протягом наступних 3-5 років. Тим часом, приєднатися до
спільноти ROMAD дуже просто, все, що потрібно, - це завантажити і встановити B2C-версію
продукту ROMAD Endpoint Defense.
На ринку B2C на ранніх етапах ROMAD фокусується на побудові і розширенні спільноти, де
користувачі можуть користуватися спільнотою ROMAD і легко використовувати токени
ROMAD. У той час як для ринку B2B ROMAD прагне інтегрувати його в спільноту Aegis.
Токен ROMAD призначений для охоплення всієї цінності системи, в якій застосовується
токен. Щоб домогтися зростання вартості, рішення безпеки на базі блокчейна ROMAD прийматимуть платежі токенами ROMAD в бізнесі B2B в країнах, де оплата криптовалютою є законною.
Фахівці ROMAD зібрали дані з численних незалежних джерел, щоб обчислити середнє число
атак шкідливих програм на гіпотетичному всесвітньому пристрої на рік. Математична модель вирахувала приблизно 8 атак на рік.
Атаки шкідливого ПЗ, відбиті в реальному часі, забезпечують надзвичайно цінний статистичний ландшафт, який може, наприклад, використовуватися різними сторонніми організаціями кіберзахисту, такими як CERTs. Вся індустрія потребує цієї інформації в прозорій та
надійній формі. Тому ROMAD встановлює заохочення для спільноти, щоб винагороджувати
токенами користувачів за запис інформації про атаку на блокчейн, в той час як програмне
забезпечення ROMAD Endpoint Defense встановлюється і запускається безкоштовно.
Таким чином, кінцеві користувачі отримають винагороди ROMAD Token ділячись даними
та інформацією про відбиття атак.
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Для забезпечення запису тільки корисної інформації в блокчейні, вузли-делегати PoR відповідатимуть за перегляд і перевірку записуваних даних, і будуть винагороджені токенами
ROMAD за свої послуги спільноті. Для вибору вузлів-делегатів можуть застосовуватися відповідні тести KYC і / або депозити токенів.
Як пояснюється в консенсусному протоколі PoR, якщо вузол делегата шкодить спільноті,
репутація делегата буде знижена. Крім того, ROMAD розробив механізм стимулювання вузлів делегатів вносити позитивний внесок у спільноту. Перед кожним раундом консенсусу,
незалежно від того, чи вузол є спікером, чи верифікатором, він повинен заморозити певну
кількість токенів до кінця раунду. Вузли делегатів отримають свої заставлені токени разом
з винагородами з пулу винагород, якщо вони вносять позитивний вклад в раунд консенсусу.
В іншому випадку вузол делегата втратить заставлені токени разом зі зниженням репутації.
ROMAD зарезервує 25% від загальної випущеної кількості токенів на винагороди на перші
два етапи. Починаючи з етапу III, за кожну транзакцію буде стягуватися невелика комісія, а
винагорода для делегатів PoR буде виходити з комісії за транзакцію, оплачуваної на платформі.

Етап ІІ: Монетизація Big Data робочої станції/ вузлів

На цьому етапі користувачі ROMAD перетворюються з простих споживачів і дистриб’юторів
на активних учасників мережі, приймаючи рішення про використання їх власних даних.
Етап II також включає нових активних гравців і операції в системі ROMAD. Кожен може
приєднатися до системи як покупець даних (data buyers). Покупці даних повинні використовувати токени ROMAD як винагороду, яку вони збираються платити користувачам, які бажають надати необхідні дані. Всі подробиці будуть прописані в смарт-контракті для збільшення
ефективності транзакцій.
Є два способи, якими покупці даних можуть отримувати токени для платежів, - через
Exchange або / і ROMAD Cryptowallet.
На цьому етапі, попит на токени збільшується ще більше, механізм ставок посилюється, що
призводить до зниження оборотності і збільшення вартості токена.
Після кожної нової вірусної атаки, дані першої партії жертв надзвичайно необхідні компаніям
з кібербезпеки для своєчасного реагування за допомогою антивірусних рішень.
За допомогою технології виявлення і реагування кінцевих точок ROMAD кожен користувач, який встановив рішення ROMAD, може автоматично збирати відповідні захисні дані і на
свій розсуд продавати їх компаніям кіберзахисту, які потребують регулярних та актуальних
даних з комп’ютерів користувачів.
Щоденний звіт про поведінці користувачів (big data analysis) також може зацікавити інших
постачальників ІТ-рішень (наприклад, Facebook) для поліпшення їх нових продуктів.
ROMAD випустить пакет смарт-контрактів, які збирають різні типи даних з кінцевих точок, і
мають цінність для зацікавлених індустріальних покупців. Конфіденційність учасників вузлів буде захищена за допомогою self-sovereign identity. Якщо користувач вирішить торгувати своїми даними через смарт-контракти ROMAD, то він буде винагороджений токенами
ROMAD за внесок в систему.
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В результаті, кінцеві користувачі не тільки отримають захист ROMAD Endpoint Defense, у
них також будуть шанси заробити додаткові грошові винагороди від користування ROMAD,
що стимулюватиме використання продукту ROMAD і збільшуватиме попит на токени як на
крипторинку, так і зі сторони не-блокчейн організацій.

Етап ІІІ: Тестування і оцінювання Software Cloud+White Hat Bounty
Platform
Після досягнення цілей другого етапу, саме час братися за наступні завдання. Крім пасивного надання даних, технічно грамотні користувачі можуть також займатися більш активною суспільно корисною діяльністю на платформі, тестуючи ПЗ, і, надаючи свій фідбек або
повідомляючи про більш складні лазівки в захисті. Згодом, ROMAD переріс би у великий
крауд-центр досліджень / маркетплейс фрілансерів.
На цьому етапі взаємодія між ROMAD і користувацькими вузлами змінює свій напрямок з
одностороннього на двосторонній.
Класичні IT-компанії, як правило, задіюють своїх інженерів-тестувальників або ж випускають бета-версію і збирають фідбек від перших користувачів продукту. Такий процес досить
повільний, витратний, і в зв’язку з невисокою участю з боку спільноти, результат не завжди
бездоганний. Оскільки, користувачі ROMAD, починаючи вже з попереднього етапу, знають
про бонуси, які надаються за активну участь в network, логічно створити вільний ринок, на
який би ІТ-компанії могли виставляти завдання за певну винагороду для стимулювання користувачів брати участь в тестуванні і чітких завданнях, прописаних в їх смарт-контрактах.
В такому випадку, замовники отримують більш ретельне тестування, ефективно використовуючи колективні знання і витрачаючи на це менше ресурсів.
Тим часом, на третьому етапі ROMAD продовжує розширювати свою спільноту за допомогою нових учасників, таких як білі хакери, експерти з безпеки, розробники і т. д. Подібно до
вузлів делегатів PoR, крім технічних навичок, ці експертні вузли з безпеки повинні поставити певну кількість токенів ROMAD за право на авторизацію вузла. По завершенні певних
завдань ці вузли отримають натомість токени ROMAD. Якість роботи буде перевірено вузлами делегатів PoR для забезпечення чесності і захисту особистих прав та інтересів.
За великої участі спільноти ROMAD в наданні надійних звітів по тестуванню ПЗ, ROMAD
може створити підтримуваний і спонсорований IT-індустрією дешборд для незалежного оцінювання ПЗ.
На малюнку нижче зображений можливий вид дешборда для етапів ІІ і ІІІ:
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Будь ласка, зверніть увагу, що ПЗ ROMAD Endpoint Defense відіграє ключову роль у верифікації вхідних даних, оскільки програми, які встановлюються кінцевими користувача35
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ми потенційно можуть бути шкідливими. ROMAD Endpoint Defense запобігатиме будь-яким
таким спробам, забезпечуючи безпеку кінцевих користувачів.
Можна розробити подібні програми заохочення для більш вагомого внеску в спільноту як,
наприклад, білого хакерства (англ. white hat hacking). Раніше у хакерів не було достатніх стимулів/заохочення розкривати 0-day вразливі місця різних ПЗ. Тепер же ROMAD може служити каналом передачі винагороди за виявлення багів і лазівок в системі, знайдених білими
хакерами, що, в свою чергу, призведе до поліпшення стану справ у сфері кіберзахисту.
Технологічні компанії, які хочуть протестувати і зібрати колективний фідбек про свої власні
продукти та послуги / просувати свої рішення і збільшувати використання свого продукту
за допомогою високих оцінок з боку спільноти/потребують допомоги білих хакерів і фрілансерів, можуть придбати токени ROMAD для отримання бажаних послуг від network ROMAD.
Вартість кожного завдання повністю визначається попитом і пропозицією між компаніями, що пропонують завдання, і учасниками вузлів, відображаючи справжню величину корисності токена ROMAD.

Етап ІV: Токен індустрії кіберзахисту
На цьому етапі ROMAD більше не буде обслуговувати систему участі в її первісному вузькому розумінні. Саме час для компанії ROMAD розширюватись і охоплювати інших дійових
осіб ринку як рівних учасників network для завоювання вартості цілої індустрії кіберзахисту.
Коли білі хакери і фахівці в області безпеки активізуються на платформі ROMAD, збільшиться і попит на кооперацію з open source проектами і третіми компаніями-постачальниками
антивірусних рішень.
Однією з основних проблем сучасного крипторинку є те, що занадто багато проектів намагаються провести ICO для досягнення аналогічних цілей в одній і тій же сфері діяльності.
Вони в кінцевому підсумку витрачають багато зусиль і зайвих грошей, конкуруючи між
собою просто для того, щоб привернути увагу. Таке управління аж ніяк не можна назвати
раціональним.
На класичному фондовому ринку поява фірми-конкурента на одній і тій самій біржі ставить
під сумнів вартість акцій вже існуючих компаній, що працюють в одній і тій самій індустрії.
Така реакція інвесторів цілком нормальна: вихід нових конкурентів на ринок найвірогідніше
призведе до зменшення частки компанії в обороті ринку і рівня прибутковості.
Чи може технолоігя блокчейн допомогти впоратись із ситуацією на крипторинку і на класичному ринку?
Коли ROMAD відкриє network для обслуговування цілого ринку кіберзахисту, токени, ще не
знаходяться в обігу, можуть служити інструментом краудфандінга для нових виникаючих
рішень або навіть фінансовим інструментом для здійснення зворотних поглинань і злиттів великими гравцями на ринку. Це явище стає можливим завдяки консенсусу: кожен раз
коли новий учасник network проводить придбання криптоактивів, використовуючи резерв
токенів ROMAD зі справедливою оцінкою вартості, вона не зменшує, а, навпаки, збільшує
ринкову частку network ROMAD. В результаті, вхід конкурентів більше не є загрозою, а стає
доповненням до існуючої платформи.
Якщо новий учасник зможе надавати послуги краще, ніж інші в network, це допоможе збільшити вартість токена ROMAD і безпосередньо принесе користь кожному учаснику-власнику
36

Romad whitepaper
токенів. Ком’юніті ROMAD, досвідчена в оцінюванні якості ПЗ, забезпечуватиме контроль
якості для нових учасників, і справедливу вартість транзакцій. Кожен в network несе відповідальність за своє ж благо, тому що всі вклали свою долю (частку токенів ROMAD) в гру.
Цей етап ― величезний стрибок з точки зору властивостей платформи і вимагає складної розробки децентралізованих схем управління. Свого часу ROMAD прийме найбільш підходящу
модель управління. В цілому, це дозволить окремим користувацьким вузлам і вузлам-постачальникам рішень голосувати за справедливу вартість і проводити слухання спільноти
«за або проти» будь-якого виведення необоротних резервів.
Незважаючи на складність процедури прийняття рішень в таких транзакціях, ця структура
токена все ж переважає існуючі на ринку структури токенів. Тому що кожен токен з величезними непроданими резервами може зіткнуться з природним тиском зниження вартості
токена, оскільки інвестори побоюються, що емітент токенів ліквідує резерв, вивівши з системи всі отримані гроші.
ROMAD виводитиме резерв тільки для більшого блага, продаючи токени і збільшуючи
вартість network, найголовніше, здійснюючи ці дії під контролем спільноти. Така підтримувана консенсусом демократія, збільшує довіру до вартості токена і сталий розвиток network.
Коли ж network ROMAD досягне зрілої форми, навіть припинення компанією ROMAD свого
існування не вплине на стабільність роботи network.
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Емісія токена
Учасники TGE можуть обміняти 1 токен ROMAD на 0.00288 USDTs
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Платформа ROMAD Aegis
Програмне забезпечення ROMAD Endpoint Defense охоплює перший етап економіки токена,
додатково див. розділ «Рішення для кібербезпеки» і «Токен ROMAD для поширення ліцензії
- основа ROMAD Aegis Community». Програмне забезпечення вимагає відкритого функціонування протоколу блокчейн і консенсусу. Додатково див. розділ «Інтеграція блокчейна».
Другий етап вимагає написання більш складного ПЗ. Команда ROMAD вже має значний
досвід роботи з машинним навчанням, див. «Запобігання 0-day загроз». Для другого етапу
необхідно створити більше ML-класифікаторів разом з просунутим шифруванням, таким як
протоколи з нульовим значенням (англ. zero-knowledge protocols), щоб переконатися в тому,
що кінцеві користувачі обмінюються своїми даними надійним чином.
Сфера класифікаторів більше не обмежуватиметься тільки можливостями захисту від
шкідливих програм. Класифікатори можуть збирати дані різних користувачів, які матимуть можливість торгувати цими даними з підприємствами. Дані, за визначенням, можуть містити деякі конфіденційні елементи, тому для їх правильної обробки потрібне
вдосконалене шифрування.
Етап III вимагає ще більших змін в програмному забезпеченні ROMAD Endpoint Defense,
оскільки тепер йому необхідно запускати сторонні додатки, а деякі з них можуть бути написані погано, що потенційно може призвести до витоку приватної інформації кінцевих
користувачів.
На даний час неможливо передбачити вимоги до етапу IV.
Однак, щонайменше, зрозумілим є те, що всі згадані заходи потребують безпечного і зручного способу оплати. Ось чому програмне забезпечення ROMAD Endpoint Defense підтримуватиме функції оплати. У наступному розділі докладно описаний захищений криптогаманець.

Криптогаманець
Загальноприйнятою практикою в середовищі блокчейн спільноти є використання
криптогаманців на базі Ethereum. Важливо пам’ятати, що, на відміну від централізованих систем, в децентралізованих системах кожен учасник несе повну відповідальність
за свої дані. При втраті доступів до гаманця, всі кошти, що знаходяться на ньому, будуть
безповоротно втрачені.
Звісно, що власник гаманця докладе максимум зусиль для того, щоб зберігати доступи в
надійному місці. Однак як діяти в ситуації, коли скомпрометована сама машина користувача?
Йдеться про технологію MITM (Man-In-The-Middle), яка активно використовується банківськими malware [59], [60]. Користувачеві здається, що він вводить свої дані, а, насправді, дані
вже підмінені malware, причому так, що користувач цього не помічає. Існує навіть підвид
MITM-атаки, який називається MITB (Man-In-The-Browser) [61], [62], где используется сплав
весьма продвинутых технологий системного программирования и социальной инженерии
для того, чтобы обмануть пользователя при работе с популярными браузерами, такими как
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome и другими.
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Звичайно ж, зростаючий тренд криптовалюти не міг залишитися без уваги кіберзлочинців.
Існує безліч сімейств malware, які полюють за криптогаманцями:
zz для Windows-платформи: CryptoShuffler [63], ComboJack [64], SpriteCoin [65], SovietMiner [66],
ComboJack [67]
zz для мобільних: ExoBot [68], BankBot [69], Marhcer [70], Mazar [71]
Це далеко не весь список [82].
Побутує помилкова думка, що т.зв. hardware-криптогаманці [72] зможуть забезпечити безпеку. На жаль, це не так, оскільки був продемонстрований цілий ряд фатальних вразливостей
[73],[74],[75]
, найпростіша з яких полягає лише в зміні одного рядка коду для успішної атаки.
Ні паперовий гаманець, ні hardware-гаманець не захистять ні від MITM, ні від MITB технологій[86], які використовуються malware.
Усвідомлюючи всю серйозність проблеми в даному аспекті, деякі проекти почали пропонувати побудову так званих статистичних профілів[76] [87] [88] — тобто виявлення якоїсь аномальної активності на підставі статистичних моделей. На жаль, чи на щастя, Ethereum, як і будь-яка інша криптовалюта, заснована на децентралізованій моделі. Отже, транзакції в системі
не регулюються нічим, крім алгоритмів консенсусу. Таким чином дані статистичні профілі
ніяк не можуть заблокувати кошти в режимі реального часу і запобігти крадіжці.
Оскільки відправку грошових коштів досить складно заблокувати [77] після того, як вони були
зняті з даного криптогаманця, то правильною стратегією є запобігання крадіжки, тобто боротьба з MITM / MITB-технологіями malware.
Традиційним підходом в даній галузі є побудова пісочниці (англ. sandbox). Існують різні
моделі пісочниць, починаючи від найпростіших реалізацій[78] до дуже просунутих, таких як
Bromium[79], які грунтуються на апаратній підтримці. В даному випадку, на наборі Intel VT[80]
або аналогічному від AMD. На жаль, проблема простих реалізацій полягає в тому, що їх
вкрай легко обійти, а проблема реалізацій на основі апаратної підтримки — в тому, що вони
споживають вкрай багато ресурсів[81]. Однак, головний мінус стандартної моделі пісочниці
полягає в тому, що це пасивний захист. Атакуючий може безперешкодно використовувати
ті чи інші підходи, а пісочниця не протистоятиме цьому.
ROMAD Endpoint Defense створить легку пісочницю з моделлю активного захисту. У розділі
«Рішення для кіберзахисту» було показано, що ROMAD перехоплює всі системні виклики
операційної системи. Процес, захищений за допомогою стека технологій ROMAD Endpoint
Defense володітиме всіма якостями просунутої реалізації за винятком споживання ресурсів. При цьому стек технологій ROMAD Endpoint Defense відстежуватиме характер звернень до такого захищеного процесу і, при наявності характерних патернів поведінки, блокувати загрозу. Патерном, який становить загрозу, може бути і просте читання пам’яті
захищеного процесу. Такий патерн повинен бути визначений і заблокований. Таким чином
і досягається активний захист.
Варто відзначити, що концепція пісочниці з активним захистом можлива тільки для продажу гаманця як так такого, а не як вставки DLL в браузер. ROMAD розробить власну реалізацію гаманця на базі Ethereum з урахуванням вимог безпеки. На цьому ж гаманці учасники
TGE зможуть зберігати свої токени ROMAD або будь-які інші альткоіни.
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Буде реалізована і можливість експортування бекапу в зашифрованому вигляді на зовнішні
носії інформації.
Підсумки цього підрозділу зведені в таблиці:
Продукт
ROMAD Endpoint Defense

Наявність
пісочниці

Використання
в  B2C

Просунута
реалізація

Високе споживання
ресурсів

11

Bromium
Sentinelprotocol

Про плани реалізації див.розділ “Roadmap”.

11. Windows-реалізація запланована на Q4 2018, Android - Q4 2019. Див. “Roadmap”
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Компанія і команда
Історія розвитку

Компанія активно розвивається з 2007 року.
2007
Morpher obfuscating compiler R & D
Початок розробки проекту з обфускації (заплутування) коду: захисту коду програми для запобігання її незаконного використання.
2009
System call processing apparatus R & D
Початок проекту з розробки платформи аналізу системних викликів з метою визначення
серед них таких, що мають шкідливий потенціал. Виділення трас системних викликів, використовуючи алгоритми біоінформатики.
2011
ROMAD Analyzer memory digital forensic tool
Розробка ПЗ цифрової експертизи для ІТ: визначення наявності аномалій на пристрої, завданих malware.
2012
Початок розробки проекту антивіруса нового покоління ROMAD EDR для B2B ринку.
Початок робіт з патентування розробок.
2014
Тестування проекту ROMAD EDR і його функціоналу, підтвердження його ефективності.
Вигідний продаж продукту Morpher.
2016
ROMAD — переможець в конкурсі Shark Tank Cupertino в області антивірусів нового покоління.
Отримання статусу «Key innovator up to 2021» за результатами досліджень від M & M.
2017
ROMAD — переможець в конкурсі Shark Tank San Francisco.
Отримання сертифікату Держспецзв’язку України.
Отримання патенту US9372989B2 в США
Реліз ROMAD EDR B2B.
Початок продажів в сфері В2В.
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Досягнення та нагороди
ROMAD отримав кілька престижних нагород:
}} Переможець Security Shark Tank® Cupertino in 2016 [11]
}} Переможець Shark Tank® San Francisco 2017 [12].
Shark Tank® San Francisco 2017
WINNER
До складу експертів інформаційної безпеки (CISOs) входили:
zz Colin Anderson, CISO, Levi Strauss & Co.
zz Meg Anderson, VP & CISO, Principal
zz Tom Baltis, VP, Chief Technology Risk Officer & CISO, Delta Dental
Insurance Company
zz Devon Bryan, CISO, Federal Reserve System
zz David Cass, VP & Global CISO, IBM Cloud & SaaS
zz Curtis Coleman, VP & CISO, Seagate Technology
zz Daniel Conroy, CISO, Synchrony Financial
zz Rajesh David, Director of Information Security and Architecture,
GE Capital
zz Mylan Frank Fischer, EVP & CSO, Deutsche Boerse
zz Ajit Gaddam, Chief Architect, Visa
zz Manish Khera, Senior Director, Royal Bank of Canada
zz Mike Molinaro, CISO, BioReference Laboratories
zz David Peach, CISO, The Economist Group

«ROMAD’s technology is impressive in both its simplicity and innovation.
This new approach to endpoint protection has the potential to bring
real value to the enterprise»
Matt Hollcraft, CISO for Maxim Integrated
}} Key innovator по результатам исследований агентства MarketsandMarkets
		 у сфері “Endpoint detection and response market global forecast to 2021” [13]
}} Антивирус ROMAD Endpoint Defense для B2B (business-to-business), построенный на
аналогичной платформе, уже продается и успешно зарекомендовал себя на рынках
Малайзии и Украины.
		 Наш сайт для корпоративних клієнтів: https://romad-systems.com
}} Победитель Horizon 2020 Phase 1.
Номер гранту 817340, TrueProactive
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Партнери
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Команда
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Yevgen Melnyk, CEO,
Co-founder

Sergey Loshak, CFO,
Co-founder

Volodymyr Hrytsan, CTO,
Co-founder

Evgeny Tumoyan, Senior
researcher and manager,
Blockchain consensus specialist

Elena Lusta,
Integration manager

Anatolii Sviridenkov, Senior
developer and manager,
Blockchain protocol specialist

Rusin Dmitry,
Senior researcher and manager

Vitalii Yeremenko, Senior
developer and manager

Andrii Ovcharenko,
Blockchain development
manager, Blockchain protocol
specialist
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Nataliia Protsiv,
Head of Legal Department
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Alexander Artemenko,
BDM

Andrei Ivlev, Senior developer,
digital forensics division
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Правове застереження
Беручи участь в первинному продажі токенів («TGE»), Ви погоджуєтесь з наступним:

Загальні застереження
Дана White Paper є декларативною і не повинна вважатися юридичною, фінансовою, податковою або іншою консультацією. На момент публікації White Paper і TGE не були предметом будь-якої реєстраційної процедури і не вимагали отримання іншого погодження з боку
уповноважених органів. Регуляторні органи не здійснювали перевірку інформації, представленої в цій White Paper.
Ця White Paper відноситься виключно до TGE, а також дистрибуції ROMAD tokens і поширенню ліцензій на комп’ютерну програму ROMAD Endpoint Defense, які не повинні трактуватися
як партнерство, підприємство, траст або інвестиція. Вона також не являє собою пропозицією цінних паперів або мотивацію для інвестицій в цінні папери. ROMAD токен не зареєстрований відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої країни, резидентом якої може
бути потенційний власник токена. ROMAD токен не є електронною валютою або будь-яким
іншим видом фінансового інструменту. ROMAD токен не може використовуватися у цілях, не
зазначених в White Paper, включаючи, але не обмежуючись, інвестуванням, спекуляціями
або іншими фінансовими цілями.
Як власник токена ROMAD, Ви розумієте і визнаєте, що токен ROMAD надається виключно
і повністю з програмним забезпеченням ROMAD Endpoint Defence. Зверніть увагу, що власник токена приймає остаточне рішення про внесення грошових коштів шляхом переведення
активів в ROMAD без будь-яких подальших повернень.
Зміст цієї White Paper включаючи інформацію про ROMAD є нашою власною оцінкою нинішньої ринкової ситуації на основі офіційних і загальних ресурсів.
Дана White Paper може бути оновлена або змінена. Остання версія White Paper доступна на
сайті https://romad.io.
Ця White Paper укладена англійською мовою. White Paper і пов’язані з нею документи можуть бути перекладені іншими мовами, крім англійської. У разі будь-яких розбіжностей переважну силу має англійська версія.

Регіональні і персональні обмеження
Резиденти юрисдикцій, в яких криптовалюта, ICO або TGE заборонені, обмежені будь-яким
чином, вимагають реєстрації або ліцензування, повинні утриматися від покупки токенов
ROMAD, включаючи, але не обмежуючись, резиденти США (в тому числі будь-які її протекторати).
Щоб уникнути будь-яких сумнівів «резидент» означає, серед іншого, особа, яка проживає
в певній юрисдикції; громадянина певної юрисдикції, який живе за кордоном; податкового
резидента такої юрисдикції; інституцію, засновану або діючу відповідно до законодавства
певної юрисдикції; іншого представника певної юрисдикції.
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Особи, до яких застосовуються санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до міжнародного права, права Європейського Союзу або будь-якої його країни, а також правом США,
не можуть брати участь в TGE і будь-якому наступному розміщенні ROMAD tokens.
Здійснюючи дії на підставі інформації, наданої в даній White Paper або на сайті
https://romad.io, Ви підтверджуєте, що не є:
1. резидентом якої-небудь з юрисдикцій, до якої застосовуються регіональні обмеження;
2. особою, до якої застосовуються санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до міжнародного права, права Європейського Союзу або будь-якої його країни, а
також права США.
У разі будь-яких порушень власником ROMAD token, який є резидентом будь-якої з юрисдикцій, до якої застосовуються регіональні обмеження, або особою, до якої застосовуються
санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до міжнародного права, права Європейського Союзу або будь-якої його країни, а також права США , він несе будь-які ризики і збитки,
що виникли в зв’язку з такими порушеннями.

Юридичні та регуляторні застереження
Законодавство, правила і позиції компетентних органів щодо криптовалюти, ICO і TGE можуть змінюватися час від часу. Важко передбачити майбутнє нормативно-правового статусу токенів. Компанія ROMAD наполегливо рекомендує Вам звернутися за консультацією
до юристів у Вашій юрисдикції, перш ніж здійснювати будь-які дії, пов’язані з придбанням
токенів ROMAD.
Інформація, представлена в цій White Paper, не є юридично обов’язковою для ROMAD і не
створює договірних відносин.
З метою дотримання вимог KYC і законів про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Ви гарантуєте і погоджуєтеся:
1. надати всю необхідну інформацію для перевірки Вашої особистості електронною поштою або іншим способом;
2. придбати токени ROMAD за кошти, які не були отримані від будь-якої незаконної
діяльності.
Власник токенів ROMAD розуміє, що ROMAD використовує його персональні дані з метою,
що стосуються TGE і операцій з токенами ROMAD. ROMAD докладе всіх зусиль, щоб персональні дані, необхідні для покупки токенів ROMAD, були захищені і використовувалися тільки для цілей, пов’язаних з операціями з токенами ROMAD. Власник токенів ROMAD визнає,
що він може попросити ROMAD припинити обробку персональних даних або видалити особисті дані, коли це перестає бути необхідним або коли обробка є неправомірною.

Фінансові застереження
Всі розрахунки, представлені в цій White Paper, були виконані фахівцями ROMAD. Вони є
приблизними та інформативними за своєю суттю і не підкріплені ніякою аудиторською перевіркою. Компанія ROMAD вітає бажання потенційних власників токенів провести дослідження за свій рахунок для власної фінансової безпеки. Власник токенів ROMAD приймає
всі економічні, інфляційні, податкові та інші фінансові ризики, пов’язані з токенами ROMAD.
ROMAD докладе всіх зусиль для того, щоб будь-яка фінансова інформація, що стосується
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власників токенів, не була розкрита третім особам, якщо тільки на офіційну вимогу державних органів.

Обмеження відповідальності
Власник токенів ROMAD має право розпоряджатися купленими токенами на власний розсуд
і одноосібно несе ризики, пов’язані з такими токенами. ROMAD не несе відповідальності за
будь-які ненавмисні або непрямі збитки, понесені власником токена або будь-якою третьою
особою в результаті неправильного використання інформації, наданої в цій White Paper або
на сайті https://romad.io, або її неправильної інтерпретації. ROMAD не несе відповідальності
за будь-які втрати і збитки, викликані купівлею токенов.
ROMAD не несе відповідальності за будь-які порушення, допущені власником токенів
ROMAD.

Положення щодо інтелектуальної власності
Компанії ROMAD group володіють правами інтелектуальної власності на ROMAD Endpoint
Defense. Це програмне забезпечення також захищене патентами і товарним знаком. ROMAD
бере на себе всі ризики, пов’язані з будь-якими можливими претензіями або вимогами
третіх осіб щодо прав інтелектуальної власності на це програмне забезпечення.

Податкове застереження
Власник токенів ROMAD розуміє, що ROMAD не діє як його податковий агент. Власник токенів ROMAD одноосібно несе свої податкові зобов’язання відповідно до чинного законодавства країни, податковим резидентом якої він є.

Форс-мажор
Власник токена визнає, що ROMAD не несе відповідальності за будь-яке порушення зобов’язань, викликане причинами, що знаходяться поза його розумним контролем, включаючи,
але не обмежуючись, страйками, війною (оголошеною чи ні), актами урядів, пожежами, повенями, землетрусами і т.д.

Заключні застереження
TGE і поширення токенів ROMAD може розглядатися як торгівля з високими ризиками. Беручи участь в TGE, власник токена підтверджує, що йому більше 18 років, він обізнаний з
вмістом і значенням будь-якого положення даної White Paper, розуміє всі ризики, пов’язані
з операціями з токенами ROMAD, і погоджується дотримуватися всіх обмежень, зазначених
в цьому документі.
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