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Алғы сөз 
 

Ерекше шапшаңдықпен дамып күнделікті өмірімізде маңызды орын алып 

келе жатқан компьютерлік ақпараттық технологиялар адамдардың да еңбек ету 

мүмкіндіктеріне айтарлықтай ықпал етуде. Электронды түрде сақталып, 

түрлендіріп, байланыс арналары арқылы жіберілетін ақпарлардың күннен күнге 

көлемі өсуі оларды қорғауда тиімді компьютерлік құралдарын қолдану 

қажеттілікті тудырады. Оған қосымша, ақпараттың құндылық қасиеті (иесіне 

маңызды болуы, пайда тигізу мүмкіншілігі) заңсыз қатынау, ұрлау, жою және 

де басқа қылмыстық әрекеттерден ақпараттың қорғалуын талап етеді. Ескеретін 

бір нәрсе, ақпараттардың жойылуы қастандық әрекеттермен ғана емес, 

кездейсоқ себептерге де байланысты болуы мүмкін. 

Ақпаратты қорғау мәселелері тек қана компьютерлік жүйелер 

аймағындағы мамандарды қызықтырып қоймай, көптеген қазіргі заманғы 

компьютерлерді түрлі мақсатпен қолданып жүрген пайдаланушылардың да 

назарын аударып отыр. Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралы 

компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын пайдалану 

туралы нақты көмек көрсетеді. Сонымен қатар қауіпсіз жүйенің өмірлік циклы 

талқыланып, «Сенімді компьютерлік жүйелерді бағалау өлшемдері» (Критерии 

оценки доверенных компьютерных систем) стандарттары туралы айтылып, 

ақпаратты қорғау аймағындағы заңды құжаттарға түсінік жасалған.  

Оқу-әдістемелік құралы алғы сөз, кіріспеден, 6 тараудан, 2 қосымшадан, 35 

атаудан құрылған әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Бірінші тарауда компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігінің (АҚ) 

негізгі ұғымдары, құраушылары, терминологиялық қолданыстар 

қарастырылған. Ақпараттық жүйелерде АҚ-ін қамтамасыз ету тәжірибесі, 

бүгінгі күнгі қиындықтары көрсетілген. Қазақстан республикасының АҚ 

аймағындағы стратегиясының негізгі бағыттары бойынша ақпарат берілген. 

Екінші тарауда ақпаратты қорғау жүйесінің концептуалды үлгісі құрылған. 

Үшінші тарау компьютерлік жүйеге төнетін қауіп-қатерлерді талдау және 

тәуекелмен басқару мәселелерін қарастырады. 

Төртінші тарауда қауіпсіз жүйені жобалау принциптері, негізгі кезеңдері, 

әдістері талданған. Қауіпсіз жүйені қамтитін ішкі жүйелер сипаттамалары 

толығымен берілген.  

Компьютерлік жүйелерде қолданылып жүрген заманауи технологияларға 

бесінші тарауда талдау жүргізілген. Алтыншы тарауда ақпаратқа қатынауды 

шектеу үлгілері салыстырылып қолдану аймақтары анықталған. 

Оқу-әдістемелік құралы автордың «Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау» пәні бойынша оқитын дәрістер материалдары, ғылыми 

ізденістерінің нәтижелерінен құрастырылды. 

Оқу-әдістемелік құралында қолданылған мәліметтер  отандық және де 

шетелдік баспаларда ашық жарияланған ақпараттарға негізделді. 
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Автордың ойынша оқу-әдістемелік құралының мазмұны мен сапасы уақыт 

өтуімен жақсартылуы мүмкін, осы жағдайға байланысты өздерінің пікірлерін 

және де ұсыныстарын жіберген оқырмандарға алдын ала алғыс білдіреді. 
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Кіріспе 

 

Мемлекеттік және коммерциялық құрылымдар, ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды қолданушылар, ақпараттық қызметті 

тұтынушылар жаппай компьютерлендірудің басқа қырымен кездескеннен кейін 

ақпараттық ресурстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және ақпараттық 

жүйенің сенімді қызмет істеуі үшін мақсатты түрде экономикалық салымдар 

жасау қажеттілігін түсінді. Бірақ ақпараттық қауіпсіздік аймағындағы қажетті 

білім, іскерлік, дағдылардың болмауы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдануда салмақты шығындарға ұшыратуы мүмкін. Себебі, 

ғаламдану  үрдісінің технологиялық негізі болатын қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды енгізу аумағының артуында.  

Компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі  мәселесі мемлекеттік 

басқаруда, бизнесте, банк ісінде, төлемдер мен есеп айырысу операцияларында, 

саудада да өзекті болып отыр.  Кәсіби білім беру жүйесіндегі ақпаратты қорғау 

мен ақпараттық қауіпсіздік негіздерін оқытумен байланысқан мәселелерді 

шешу үшін әдіснамалық, ұйымдастырушылық, мазмұндық, дидактикалық және 

технологиялық аспектілерді жүзеге асыратын жүйелі тәсілдер талап етіледі.  

Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы білім берудің 

қазіргі таңдағы жүйесі ең алдымен кәсіби қызметі тікелей ақпаратты қорғау 

және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысқан мамандарды 

дайындауға бағытталған және көбінесе жабық сипатта болып келеді. Мұндай 

мамандықтарға ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік аймағындағы: 

криптологтар, компьютерлік қауіпсіздік бойынша сараптамашылар, қауіпсіздік 

жүйелері мен құралдарын жасаушылар, ақпаратты қорғау және ақпарат 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бөлімшелер мамандары жатады. 

Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялық технологияларды өзінің 

кәсіби қызметінде, сонымен қатар жеке қызығушылығы үшін де  қолданатын 

кәсіби білім беру жүйесінде дайындалатын қалған басқа мамандықтар үшін 

ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік негіздерін оқыту жүйесі соңғы 

жылдары  ғана қалыптасып келеді. Бұл ақпараттық коммуникациялық 

құралдарды қолданатын әрбір қолданушыдан құзіреттілік пен жауапкершілік 

талап ететілетін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін шешуді 

қиындатады.  

Арнай пәндердің мазмұны келесі негізгі модульдердің оқытылуын 

қарастырады: қазіргі заманғы компьютерлік вирустар теориясы; компьютерлік 

бағдарламаларды және мәліметтерді заңсыз қолданудан қорғау әдістері; 

бағдарламалық өнімдерді идентификациялау әдістері; ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық стандарттары мен жүйелері, алгоритмдері; қорғау 

механизмдерін бұзу әдістері; бағдарламалық-аппараттық қорғау әдістері; 

жергілікті және желілік бағдарламалық қамсыздандыруды лицензиялаудың 

заманауи технологиялары; бағдарламалаық өнімдерді заңсыз қолданудан 

қорғаудың құқықтық аспектілері; Интернетте интеллектуалдық жеке меншікті 

қорғау технологиялары.  Арнайы курстарды  оқытуда криптографиялық 
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әдістерге көп көңіл бөлінген.  Студенттерге негізгі және қазіргі заманғы 

шифрлеу алгоритмдері; криптография саласындағы мемлекеттік стандарттарды 

оқыту жүргізіледі. Сонымен қатар электрондық қолтаңбаны тексеру және 

қалыптастыру схемалары; хэширлеу функциялары және оларды қолдану 

аумағы қарастырылады.  

Ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін жалпымемлекеттік тұрғыда қоюмен 

байланысты сұрақтарды қарастыруда, мамандықтар тобының құрамында 

мәселенің әлеуметтік-гуманитарлық қырлары жеткілікті қарастырылмаған 

болып шығады. Мұнымен қоса, сөз мамандықтар емес, мамандандыру жайлы 

болып отыр. Кейбір сәйкес  мамандықтар қызметі үшін негізгі мақсат басқару, 

экономика, құқық және т.б болуы тиіс, ал ақпараттық қауіпсіздік–сол 

мақсаттарға жетудің бір шарты ретінде, шарт болғанда да жеткілікті түрде 

зерттелінген түрде қарастырылуы тиіс.  
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1 Ақпаратты қорғау өзектілігі мен негіздемесі. Қазақстан 

Республикасының ақпаратты қорғау аймағындағы стратегиясының 

негізгі бағыттары 
 

1.1 Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктер 

 

Негізгі сұрақтар: АҚ қажеттілігі, өзектілігінің себептері. Қазіргі кездегі 

қорғау жағдайы. Қауіпсіздік деңгейін бағалау жолдары. Терминология 

ерекшеліктері. Потенциалды бұзушылар. 

 

Ақпаратты қорғау тез дамып келе жатқан информатиканың бұтағы. 

Ақпараттың әртүрлі салада (коммерциялық, жеке және тағы басқа) электронды 

түрде жинақталуы оны қорғау мәселесін тудырады. Соған байланысты әлемде 

ақпаратты қорғау мәселесінің өзектілігін тудыратын объективті процестер 

болып жатыр. Бұлар:  

 Интернет және желілік технологиялардың шапшаң дамуы; 

 ЭЕМ пайдаланушыларының санының өсуі; 

 Ақпараттық технологиялардың адам өмірінің әр түрлі салаларында 

үлкен көлемде қолданылуы; 

 Ақпаратты қорғау құралдарының жетіспеушілігі және шектеулілігі. 

Ақпараттық қауіпсіздік – иесіне белгілі құндылығы бар мемкелеттік, 

жеке мекеме және тұлғаның ақпараттық ресурстарының қорғалуының жай-

күйі. Қауіпсіздікті жеткілікті деңгейін бағалаудың екі амалы болады: 

а) Құндылық көзқарас: қаскүнем ақпаратты алу жолында жіберген 

шығыны ақпараттың иесінің қорғауға бөлген шығынынан асып түссе, онда 

қауіпсіздік деңгейі жеткілікті;  

б) Уақыт негізінде қалыптасқан көзқарас.  

Ақпаратты қорғау – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп 

деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат 

пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек болса, 

жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты қорғау - 

ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз 

жоюдың, өзгертудің, маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін 

жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені.  

Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып 

табылады. Оны шешу үшін ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық, 

техникалық және бағдарламалық шаралар қажет. 

Компьютерлік жүйелерінің шапшаң дамуы, олардың қорларының 

көлемдерінің тез өсуі, ақпаратқа қатынауды құқық негізінде ұйымдастыру 

қажеттілігі қорғау мәселесінің маңыздылығын айқындайды. 
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1.2 Ақпараттық қауіпсіздік құрамдастары. ҚР АҚ стратегиясы. 

Компьютерлік жүйелердің қорғалу нормаларының концепциясы 

 

Негізгі сұрақтар: Қолжетерлік, тұтастық, конфиденциалдық. Қауіпсіздік 

саясаты мен кепілдік. Сенім дәрежелері. 

Ақпараттық жүйелерді пайдаланушылардың қызығушылықтарын 3 

категориямен сипаттауға болады. Басқаша оларды ақпараттық қауіпсіздіктің 3 

құрамдас бөліктері деп атаймыз: қолжетерлік (оңтайлық), тұтастық және 

жасырындылық (конфиденциалдық).  

Қолжетерлік (оңтайлық) – саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық 

қызмет алуға мүмкіндігі. Қолжетерлік - ақпараттың, техникалық құралдардың 

және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз (бөгетсіз) тиісті 

өкілеттілігі бар субъектілердің қатынауын қамтамасыз етеді. Қолжетерлік 

категориясының маңыздылығы көбіне көп пайдаланушыларға қызмет көрсету 

жүйелерінде нақты сезіледі (банктік қызметтер, билет сату жүйелері). 

Тұтастық – ақпараттың шынайлылығын, оның бұзудан және заңсыз 

өзгертуден қорғанылуы. Ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған 

(бұзылған) кезде есептеу техника құралдары немесе автоматтандырылған 

жүйелер осы ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз етуге тиісті. 

Тұтастықтың маңыздылығын келесі мысалдан түсінуге болады. Заңдық 

құжаттардың, дәрігерлік кеңестердің, өнім даярлау технологияларының 

тәртібін, мағынасын өзгерту көп қауіп жағдайларға әкелуі мүмкін.   

Құпиялық (конфиденциалдық) – ақпаратқа заңсыз қол жеткізуден немесе 

оны оқудан қорғау. Мысалы, қызметкерлердің жалақысына қатынауға шектеу 

салынады. Көп пайдаланушылар жүйесінде түрлі ақпараттық ресурстарға 

өзгерту құқығын шектеу оның тұтастығына үлес қосады. 

ҚР АҚ стратегиясының негізі “ҚР ұлттық қауіпсіздігі туралы” 26 маусым 

1998 ж. № 233-1 қабылданған заңында (28.04.2000 ж. № 45-II ҚР заңына сәйкес 

өзгертулер енгізілген) 22-ші бабында (Статья 22. Обеспечение 

информационной безопасности) маңызды бір құраушы бөлігі ретінде 

бекітілген. Заңға сәйкес мемелекеттік ақпараттық ресурстарының, ақпараттық 

ортадағы тұлғалалардың құқықтары мен қоғам мүддесінің қорғалуы 

қамтамасыз етіледі.   

Қауіпсіз, сенім көрсетілген жүйе – ақпаратқа қол жеткізуді тиісті құралдар 

арқылы басқаратын жүйе. Жүйенің сенімділігі (немесе сенім дәрежесі) екі 

негізгі параметрлер бойынша бағаланады: қауіпсіздік саясаты және кепілдік.  

Қауіпсіздік саясаты – мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, 

қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп 

нормаларының жиыны. Бұл ережелер пайдаланушының белгілі бір деректер 

жинағымен жұмыс істеу тәртібін көрсетеді.  

Қауіпсіздік саясатын қалыптастыру іс-әрекетін келесі кезеңдер түрінде 

қарастыруға болады:  

1) Ұйымдастыру мәселелерін шешу. Бұл кезеңде ақпараттық қауіпсіздік 

қызметі құралады, ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан қарағанда 
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пайдаланушылардың санаттары, пайдаланушылардың барлық санаттарының 

жауаптылық деңгейлері, құқықтары және міндеттері анықталады. 

2) Қатерге талдау жасау. Қатерді талдау үрдісі нені қорғау керек, неден 

қорғау керек және қалай қорғау (істеу) керек деген сияқты сұрақтардың 

жауабын анықтайды. Мүмкін болатын қатерлердің бәрін қарастырып шығу 

керек және оларды келтіретін зиянының ықтимал мөлшеріне байланысты 

жіктеу керек. Қорғанышқа жұмсалатын қаржы қорғалынатын объектінің 

құнынан аспауға тиісті.  

3) Осалдылықтарды анықтау. Қорғауға тиісті жүйенің осал жерлерін 

зерттеу: кадралар осалдылығы, басқару кемшіліктері, техникалық жабдықтама 

жетіспеушілігі т.с.с.  

4) Қауіпсіздік саясатының бұзылуына жауап қайтару шараларын 

анықтау. Қауіпсіздік режимін бұзушыларды табуға және жауапкершілікке 

тартылуға бағытталған әрекеттер, сонымен қатар, ақпаратты бұрынғы қалпына 

келтіру және бұзулардың зардаптарын жою шаралары анықталады. 

Кепілдік – қауіпсіз жүйеге көрсетілетін сенім өлшемі. Ол қауіпсіздік 

саясатының іске асыруға жауапты тетіктерінің (механизмдерінің) дұрыстығын 

көрсетеді. Ол қорғаныстың, қорғаушылар жұмысын қадағалауға арналған. 

Қадағалау негізінде АҚШ қорғаныс министрлігі шығарған қызғылт сары 

мұқабасы бар «Сенімді компьютерлік жүйелерді бағалау өлшемдері» деп 

аталатын кітап алынған. Бұл өлшемдер ақпараттық жүйелерді қауіпсіздік 

сенімділігі дәрежелері бойынша реттеуге жол ашты. 

 

1.3 АҚ аймағындағы стандарттарға жалпы шолу 

 

Негізгі сұрақтар. Қауіпсіздік саласындағы халықаралық және отандық 

стандарттар.   

 

Соңғы жылдары электрондық ақпараттық қызметтерге сұраныс өсуіне 

және де компьютерлік жүйелермен желілердің дамуына байланысты ақпаратты 

қорғау мәселелері күрделене түсті. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 

ұсынылып жатқан шешімдерді тиімді бағалау АТ (ақпараттық технологиялар) – 

құралдарын өңдеушілерге, қолданушыларға және эксперттерге – жалпы 

айтқанда АТ-субъектілеріне стандарттау сұрақтарын өзекті қылып отыр. АҚ 

стандарттарының маңызды міндеті болып АТ-өнімдерін қолдануда қауіпсіздік 

шараларын бағалауда жоғарыда аталған АТ-субъектілердің өзара әрекеттесу 

негізін бекіту болып келеді.  

Тарихта белгілі ең алғашқы стандарттардың бірі – 1983 жылы АҚШ әскери 

министрлігінің басқаруымен компьютерлік қауіпсіздік саласында стандарттар 

жүйесін анықтайтын «Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін бағалау өлшемі 

(критерийлері)» атты құжат жасалынды. Бұл құжат баспанада шыққан мұқаба 

түсіне байланысты «Қызғылт сары кітап» деп аталып кетті. Бұл құжатта төрт 

қауіпсіздік деңгейі (кластары) анықталған, олар: D, C, B және A.  
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С және В сенім деңгейлерінің біртіндеп өсуі бойынша кластарға (С1, C2, B1, 

B2, B3) бөлінеді. Қауіпсіздіктің алты класы бар - C1, C2, B1, B2, B3, A1. 

Сертификация кезінде жүйені белгілі бір кластарға жатқызу үшін, оның 

қауіпсіздік саясаты мен кепілдеме деңгейі маңызды талаптарды қанағаттандыру 

қажет. 

 

Кесте 1 – Ақпараттық қауіпсіздік кластары 

 

Қауіпсіздік кластары Қауіпсіздік кластың аталуы 

С1 класы Дискретті қорғау 

C2 класы  Қатынауды толық басқару 

В1 класы  Мандатты қорғау 

В2 класы  Құрылымданған қорғау 

В3 класы  Қауіпсіздік домендер 

А класы Верификацияланған қауіпсіздік 

 

Сертификациялау процедурасы нәтижесінде жүйе аталған деңгейлердің 

біреуіне кіретіні анықталып, оның қауіпсіздік деңгейі, қауіпсіздік 

талаптарының орындалуы нақтыланады. 

Соңғы кезде ақпаратты қорғау аймағында стандарттардың жаңа, 

халықаралық топтамасы, өмірге келді. Бұл топтамада АҚ басқару стандарттары 

ISO 15408:1998, ISO/IEC 177999:2002, ISO/IEC 27001:2005 компанияның 

ақпараттық қауіпсіздігін басқаруының практикалық сұрақтарына арналған, ал 

IEE 802.11:1997 стандарты сымсыз желілерге арналған. 

ISO/IEC 27001:2005 «Ақпараттық технологиялар. Қорғау әдістері. 

Ақпаратты қорғау менеджмент жүйелері» халықаралық стандарты ақпараттың 

құпиялылығын, тұтастығын және қол жетімділігін сақтау арқылы 

кәсіпорынның ақпараттық активтерін қорғау менеджментіне қойылатын 

талаптарды ұсынады. Менеджмент жүйесі ұйымдастыру құрылымын, саясатты, 

жоспарлауды, жауапкершілікті, процедураларды, процестерді және 

ресурстарды қамтиды. Ақпараттық қауіпсіздік менеджмент жүйесін (бұдан 

кейін – АҚМЖ) ендіру жоспарын іске асыру тәуекелдерді, қауіптерді басқару 

және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық және нормативтік 

талаптарға сәйкес болу арқылы ақпараттық активтердің қорғалуын қамтамасыз 

етеді. АҚМЖ аясындағы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы саясат және 

мақсаттар мүдделі тараптардың сенімін арттырады. Халықаралық ISO/IEC 

27001:2005 стандарты «Ақпараттық технологиялар – Қорғау әдістері – 

Ақпаратты қауіпсіздікті басқару жүйесі – Талаптар» британдық BS 7799-2:2002 

стандарт негізінде стандартизациялау бойынша Халықаралық ұйыммен (ISO) 

және Халықаралық электротехникалық комиссиясымен дамытылған. ISO/IEC 

27001:2005 стандарты ұйымның ақпараттық қаржыларын қорғау қабілеттерін 

жариялау үшін ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйеге (бұдан кейін – АҚБЖ) 

талаптарды бекітеді. Аталмыш стандарттың талаптары жалпы қамттылған және 
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барлық ұйымдар олардың түріне, көлеміне, меншіктік формасына сәйкес 

қолдана алады.  

2010 жылдың 9-шы тамызында БТА Банкі халықаралық ISO/IEC 

27001:2005 стандартқа сәйкес әзірленген АҚБЖ–ін енгізді. Үшінші 

сертификациялық аудитті өткізу нәтижесінен кейін ISO/IEC 27001:2005 

стандартының сертификаты расталып, Банктің АҚБЖ құрылымы стандарттың 

барлық талаптарына сәйкес толық қабылданды. БТА Банкі халықаралық 

ISO/IEC 27001:2005 стандартқа сәйкес АҚБЖ енгізуді соңына жеткізген бірінші 

қазақстандық банк. АҚБЖ-нің әрекет ету саласы «БТА – оnline» заңды 

тұлғаларын қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесімен қызмет етеді, яғни 

сертификацияның нәтижесінде халықаралық сарапшылар жоғары деңгейдегі 

қорғалған сервис деп қабылдады. БТА Банкіне ISO/IEC 27001:2005 

сертификатын алу инвестициялық компаниялар тарапынан сенімді ұлғайтады, 

сонымен қатар АҚБЖ үшінші жақтың бекітілмеген қолжетімділігін болдырмау 

және ақпараттарды құпия ұстау арқылы клиенттердің Банк жұмысына 

сенімділігін бекітеді. Халықаралық ISO/IEC 27001:2005 стандартқа сәйкес 

АҚБЖ-ны жетілдіру Банктің IT-стратегиялық дамуының маңызды бір бөлігі 

болып табылады.  

Әр ақпаратты пайдаланушы заңнамалы немесе физикалық тұлға өз 

қауіпсіздік саясатын стандарттарда бекітілген талаптарға сәйкес қалыптастыру 

тиімді екенін түсіну қажет. Тек сол жағдай да ғана оның қауіпсіздік деңгейі 

қанағаттанарлық деп саналып, оны бағалау мүмкіншілігі бар. Халықаралық 

стандарттар аймағында жұмыс ұйымдастыру ақпараттық жүйенің кең ақпарат 

кеңістігінде қауіпсіздік талаптарын орындауға мүмкіншілігі болып, сенімді 

жүйелер қатарында даму өте абыройлы. 

Ақпараттық ресурстарға рұқсат етілмеген қатынас жасаудан қорғау, 

ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әр мекеменің маңызды 

ақпараттық қауіпсіздік кешендерінің бірі. Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі – 

бұл компьютерлік жүйеде қалыпты қызмет істеуге немесе ақпаратты иелену 

құқығын бұзатын оқиғаларды, әрекеттерді болдырмауға бағытталған 

ұйымдастырушылық және техникалық шаралар жүйесінің қызмет көрсету жәй-

күйі.  

Компьютерлік жүйеге төнетін қауіптер:  

1) Табиғи қауіптер (дауыл, су тасқыны, өрт, және т.б.),  бұлар 

компьютерлік жүйенің физикалық зақымдануына, не ақпараттың жойылуына 

әкеліп соғады;  

2) Техникалық ақаулар.  Оған қоректену мәселелері, аппаратураның істен 

шығуы, электромагниттік сәуленің әсері, байланыс арналарының кедергілері;  

3) Абайсызда жіберілген қателер. Бұл операторлар мен әкімшілердің 

байқамай қате жіберуі, осының нәтижесінде ақпараттың жоғалуы немесе жүйе 

жұмысында кідірістің болуы; 

4) Әдейі жасалған (заңсыздық) қатынау. Зиян келтіру үшін қасақана әрекет 

жасалуы мүмкін. 
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Қауіпсіз жүйенің жұмысы ақпараттық қауіпсіздік саясатына негізделіп 

және де кепілдік беруші нақты қорғау механизмдер арқылы жүзеге асады. 

Маңызды қорғау механизмдерінің бірі – сенімді есептеу базасының сапалық 

қызметі. Бұл қызмет жүйедегі қатынауды бақылау (қатынаулар мониторы), 

үрдістерді қадағалау, сұраныстарды тексерумен анықталған. Сенімді жүйе 

барлық қауіпсіздікке байланысты оқиғаларды тіркеп отыруға жауапты. Сапалы 

есептеу базасының келесі қасиеттері болуға тиіс: 

1) Оқшауланғандық. Монитордың жұмысын қадағалау мүмкіндігін алдын-

ала хабарлау қажет.  

2) Толықтылық. Монитор әрбір қатынауға талпыныс жүргізілгенде 

шақырылуға тиісті, оны елеумеу тәсілі болмау керек.  

3) Тексерілетіндік (верифицируемость). Монитор талдауға, тестілеуге және 

де тестілеудің толықтылығына сенімді болуға жағдай жасауға тиісті. 

Қарым-қатынас (қатынаулар) мониторы практикада «қауіпсіздік ядросын» 

құрайды. Қауіпсіздік ядросы өзінің өзгеріссіз екендігіне кепілдік бере алу 

керек. 

Қазақстандық ҚР СТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2006 стандарт, Ресей 

Федерациясы стандартымен сәйкестендірілген. Осы стандартты қолдану 

барысында, Ресей Федерациясының ұлттық стандартына жасалған 

сілтемелердің орнына Р қосымшасында берілген мәліметтер бойынша 

мемлекеттік стандарттардың сілтемелері қолданылған. Бұл стандартта 

ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалаудың жалпы өлшемдері 

берілген және белгілі бір ережелер бойынша бөлшектеп талдау және 

мағынасын ашу мүмкін болатын қауіпсіздіктің функционалдық талаптарының 

жүйеленген әмбебап каталогы ұсынылған.  

Кластардың сипаты қауіпсіздік мақсаттарына жетуге атсалысатын кластар 

тобын тұтас қамтиды. Функционалдық кластарды анықтау, талаптарды арнайы 

дайындау барысында ешқандай ресми таксономиясы көрсетілмейді.  

Ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мекеменің ақпараттық 

тәуекелін талдау және оларды басқару есептеріне көп көңіл бөлінеді. 

Ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету режимі жұмыстарын және 

тәуекелдерді басқару және талдау есептерін орны мен рөлдерін қарастырайық. 

Мекеме өлшемі мен оның ақпараттық жүйесінің сипатына қарамастан 

ақпараттық қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету жұмыстары әдетте келесі 

кезеңдерден тұрады:  

– қауіпсіздік саясатын қалыптастыру; 

– ақпарат қауіпсіздігі жүйесінің саласын анықтау және оның құрылу 

мақсаттарын нақтылау; 

– тәуекелдерді бағалау; 

– ақпараттық қауіпсіздік режимін қамтамасыз ететін шараларды таңдау; 

– тәуекелдерді басқару; 

– ақпарат қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін ұйымдастыру; 

Ереже бойынша қауіпсіздік саясатын анықтауда бір қатар тәжірибелік 

қадамдар келтіріледі.  
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1-қадам. Ақпараттық қауіпсіздік саласында ұлттық халықаралық жетекші 

құжаттар мен стандарттарды таңдау. Олардың негізінде мекеменің ақпараттық 

қауіпсіздік саясатының қосымшалары мен негізгі талаптарын қалыптастыру: 

– есептеу техникасы құралдарына программалар мен мәліметтерге 

қатынасты және антивирустық қорғауды басқару; 

– қосымша көшіру сұрақтары; 

– жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу; 

– ақпараттық қауіпсіздік саласындағы келеңсіз оқиғалар жөнінде ақпарат 

беру. 

2-қадам. Ақпараттық тәуекелдерді басқаруды қалыптастыру және 

компьютерлік ақпараттық жүйелердің (КАЖ) қорғалу деңгейін талдау жөнінде 

шешім қабылдау. Осы қауіпсіздік деңгейлеріне ақпараттық тәуекелдерді 

талдаудың минималды және толық нұсқасы сай келеді. 

3-қадам. Келесі негізгі деңгейлер бойынша ақпаратты қорғау жөнінде 

шарларды реттеу: басқарушылық, процедуралық және бағдарлама техникалық. 

4-қадам. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттарға сәйкес КАЖ 

сертификация мен акредитация қатарын орнату.  

Соңғы жылдары технологиясы дамыған әртүрлі елдердің 

кәсіпорындарында ақпараттық қауіпсіздік режимінің тәжірибелік сұрақтарына 

арналған ақпараттық қауіпсіздік стандарттарының жаңа буындары пайда 

болды.  

Бұл алдымен ақпарат қауіпсіздігінің бағалауы және оны басқаруының 

халықаралық, мемлекеттік стандарттары – ISO/IEC 15408, ISO/IEC 17799, 

COBIT, SAC, COSO, SAS 55/78 және т.б.  

Кез-келген компанияның ақпараттық қауіпсіздік режимі жоғарыдағы 

стандарттарға сай келесілерден тұрады.  

– Біріншіден, компаниядағы ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатын анықтау. 

– Екіншіден, ақпарат қауіпсіздігі мен тиімді басқару жүйесін құру.  

– Үшіншіден, мақсаттар ақпарат қауіпсіздігіне сай бағалау үшін 

мөлшерленген және сапалы көрсеткіштердің бөлшектенген жиынтықтарын 

есептеу.  

– Төртіншіден, ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның ағымдағы 

жағдайын бағалау аспаптарын қолдану. 

– Бесіншіден, тәуекел талдауының үрдісінде және істің ағымдағы 

жағдайын объективті бағалауға мүмкіндік беретін басқарулар әдістемесін 

(жүйелік критерийлер және ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету өлшемінің 

түсініктемесі) қолдау.  

Халықаралық ISO/IEC 17799-2005 стандартына балама болып, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік стандарты ҚР СТ ИСО/МЭК 17799-2006  

құрылды. Осы мемлекеттік стандарт ұйымда ақпараттық қауіпсіздігін қолдауға, 

іске асыруға және басшылығын жетілдіруге арналған негізгі жетекші 

қағидаттарды белгілейді. Стандартта берілген мақсаттар ақпараттық 

қауіпсіздікті басқарудың жалпы қабылданған міндеттерді шешу жөніндегі 
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жалпы басшылықты қамтамасыз етеді. Осы стандарттың мақсаттары және 

бақылау шаралары тәуекелді бағалаумен сәйкестендірілген талаптарға сәйкес 

келу мақсатында іске асыруға арналған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 – Ақпараттық қауіпсіздікті бақылау ұсыныстары 

 

Осы бақылау шаралары көптеген ұйымдарда және көптеген ортада 

қолданады. Осы стандарттағы барлық бақылау шаралары маңызды болғанда да 

және ұйымдағы ерекше тәуекелдерінен қарағанда кез келген бақылау 

шараларының перменділігі есептелген болуын белгілеу қажет болады. 

Сондықтан, жоғары айтылған жақындау жақсы жөнелтілген жері болып саналса 

да, ол тәуекелді бағалауда негізделген бақылау шаралардың таңдауын 

ауыстырып қоймайды. Тәжірибеде көрсеткендей, ұйымның ішінде ақпараттық 

қауіпсіздіктің тиімді іске асырылуы үшін жиі сыни факторлар болады. 

 

1.4 Қауіпсіз критерийлері негізінде мекеменің ақпараттық қауіпсіздігін 

бағалау 

 

Бүгінгі күнде көптеген мекемелер ақпараттық технологияларды кең 

қолдануда: электрондық құжаттар жинақталуда, дайын программаларды 

пайдалану, Интернет арқылы байланыста болу, әлеуметтік желіде көптеген 

қызмет атқару. Құндылығы бар мәліметтерді аяқ астынан жоғалтып алудан, 

көшірмесін жасаудан сақтау, вируспен зақымдалуынан қорғау әр күннің 

тәртібіне кіруде. Бүгінгі күнде қолданылып жүрген құралдарымыз да белгілі. 

Ақпараттық қауіпсіздікті бақылау 

ұсыныстары (рекомендации) 

Көшпілік мақұлдаған тәжірибе негізінде 

қалыптасқан ұсыныстар 

Қауіпсіздік саясатын құжаттандыру 

 Қауіпсіздікке жауапкершілік 

міндеттерді үлестіру 

Қауіпсіздік бойынша оқыту, 

дайындау және хабардарлық арттыру 

Қосымшаларда дұрыс өңдеу 

Техникалық осалдықтарды басқару 

 Қауіпсіздікті бұзатын қақтығыстарды 

басқару және оны жетілдіру. 

Заңнамалық ұсыныстар 

Дербес ақпаратқа қол 

сұқпаушылықты қамту 

Құжаттармен дұрыс жұмыс істеуді 

қамту 

Зияткерлік құкықтарды қорғау 



16 

 

Келесі кезеңде туатын сұрақтардың бірі: қазіргі ақпараттық қауіпсіздік 

деңгейіміз қандай? Оны қалай білуге болады? Өзіміз сол деңгейімізге 

қанағаттанамыз ба? Жалпы қауіпсіздік деңгейін бағалау стандарты қандай? 

Ақпараттық технология қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі, 

компьютерлік  жүйелер мен желілер жетіліп қоғамды ақпараттандырудағы рөлі 

артқан сайын, уақыт озған сайын маңыздылығы артып келеді.  Бүгінгі күнде 

көптеген мекемелер ақпараттық технологияларды кең қолдануда: электрондық 

құжаттар жинақталуда, дайын программаларды пайдалану, Интернет арқылы 

байланыста болу, әлеуметтік желіде көптеген қызмет атқару. Құндылығы бар 

мәліметтерді аяқ астынан жоғалтып алудан, құқықсыз көшірмесін жасаудан 

сақтау, вируспен зақымдалуынан қорғау әр күннің тәртібіне кіруде.  

Ақпараттық жүйе қауіпсіздігі жағдайын шынайы бағалау үшін арнайы 

өлшемдер қолданылады. Отандық және шетелдік тәжірибе талдауы түрлі 

елдердегі АЖ қауіпсіздігі жағдайын анықтауда жалпы бірдей анықталған 

көзқарастар бар екенін көрсетті. Пайдаланушыға бағалау мүмкіндігін ұсыну 

үшін кейбір көрсеткіштер жүйесі ендіріледі және қауіпсіздіктің иерархия 

тәртібі беріледі. Іріктелген өлшемдердің жүзеге асу дәрежесі қауіпсіздіктің 

ағымдағы жағдайын көрсетеді. 

«Қызғылт сары кітапта» сенімділіктің төрт деңгейі анықталған: D, С, В 

және А. D деңгейі қанағаттандырылмаған жүйені анықтайды. С деңгейінен А 

деңгейіне өту кезінде жүйелерге қатаң талаптар қойыла бастайды. С және В 

деңгейінің бөлімдері сенімділік деңгейінің өсуі бойынша кластарға (С1, C2, B1, 

B2, B3) бөлінеді. Қауіпсіздіктің барлық алты класы бар (C1, C2, B1, B2, B3, A1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 – Ақпараттық қауіпсіздік кластары 

 

Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету екі негізгі өлшемі 

бойынша бағаланады: 

 Қауіпсіздік саясат қалыптастыру: Мекемеде ақпараттармен жұмыс 

жасау ережелерін бекіту  және олардың орындалуын  қадағалау. Бұл ережелер 

пайдаланушының қай кезде белгілі бір деректер жинағымен жұмыс істей 

алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына 

элементтер кіруі керек: қатынас құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан 

Минималды 

қауіпсіздік 

(D) 

 

Ерікті 

басқару (С) 

 

Дискретті 

басқару 

(С1) 

 
Еріксіз 

басқару (В) 

 

Қауіпсіздік 

домендер 

(В3) 

 

Құрылымда

нған қорғау 

(В2) 

 

Мандаттық 

қорғау 

(В1) 

 

Таңдамалы 

қатынауды 

басқару 

(С2) 

 

 
Верификацияланған 

қорғау 

(A) 
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пайдаланудың қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы (метка) және қатынас құруды 

мәжбүрлі басқару. 

 Қауіпсіздік критерийлерді орындау негізінде кепілдік беру: Жүйеге 

көрсетілген сенім мөлшерін анықтау . Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға 

жауапты тетіктердің дұрыстығын көрсетеді. Кепілдіктің екі түрі болады: 

операциялық және технологиялық. Біріншісі жүйенің сәулеті және жүзеге 

асырылу жағына, ал екіншісі - құрастыру және сүйемелдеу әдістеріне қатысты.  

Сертификация кезінде жүйені белгілі бір кластарға жатқызу үшін, оның 

қауіпсіздік саясаты мен кепілдеме деңгейі маңызды талаптарды қанағаттандыру 

қажет. Жалпы мекеменің қауіпсіздік жағдайын бағалауда стандарт 

критерийлеріне сүйену талап етіледі.  

 

Кесте 2 – Ақпараттық қауіпсіздік кластарының критерийлері 

 

№ Критерийлер Кластар 

С1 C2 В1 В2 В3 А 

1 Қатынауды басқару        

1.1 Ерікті + + = = + = 

1.2 Таңбалар негізінде - - + + = = 

1.3 Еріксіз - - + + = = 

2 Бақылау        

2.1 Идентификация, аутентификация + + + = = = 

2.2 Сенімді жол жасау - - - + + + 

2.3 Аудит  - + + + + = 

3 Кепілдік беру       

3.1 Жүйе архитектурасы + + + + + = 

3.2 Сенімді әкімшілік ету - - - + + = 

3.3 Сенімді қалпына келтіру - - - - + = 

3.4 Тестілеу + + + + + + 

3.5 Конфигурациялық басқару - - - + = + 

3.6 Сенімді тарату - - - - - + 

 

- критерий орындалмайды 

+ толықтырылған 

= алдыңғы кластың талаптарымен тең 
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Талаптардың қатаңдауын, күшінің өсуін, кластан класқа ауысқанда 

күрделену динамикасын келесі мысалмен көрсетейік. 

 

Кесте 3 – Талаптардың кластан класқа ауысқанда күрделену динамикасы 

 
№ Критерийлер Кластар 

С1 C2 В1 В2 В3 А 

2 Бақылау        

2.1 идентификация, аутентификация + + + = = = 

 

C1: Қорғалған жүйеге кіру үшін логин, пароль енгізу керек. 

С2: Логин, пароль сенімді жерде қорғалған түрде (мысалы, шифрленген) 

сақталу керек. Пайдаланушының жүйеде орындаған амалдары тіркелу керек. 

В1: Енгізген логин, пароль қорғалған объектінің қауіпсіздік белгісі 

(таңбасымен) сәйкестендірілу керек. 

В2,В3,А кластарында В1 класының талаптарымен тең. 

Мекеменің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2 нәрсеге назар 

аударуымыз керек. Олар ақпараттық саясатты дұрыс қалыптастыру және 

жоғарыда айтылған қауіпсіздік критерийлерін жүзеге асыру.  

Компанияларға жасалған желілік шабуылдардың 76%-ы сенімсіз немесе 

ұрланған кілттік сөздердің арқасында мүмкін болған. Қорғаныста аса кең 

таралған осалдықтар қатарында – кілтсөзбен байланысты проблемалар болып 

табылады: статистика бойынша пайдаланушылардың 61%-ы бір ғана кілтсөзді 

қолданады, ал 44%-ы кілтсөзді жылына бір рет қана ауыстырады. 

Деректердің қауіпсіздігін нығайту үшін күрделі кілтсөздер – 8 символдан 

кем емес, бас және кіші әріптерден, цифрлерден және арнайы белгілерден 

тұруы қажет, – деп түсіндіреді ESET мамандары. Егер компания әрбір 

қызметкердің қауіпсіздігіне қосымша қаржы салу мүмкіндігін қарастыратын 

болса, пайдаланушының шынайылығын тексеру үшін екі факторлы 

сәйкестендіру жүйесін сатып алуды ұсынады.  Бұл шешімдер қызметкерлері 

корпоративтік желіге қашықтықтан енуді пайдаланатын компаниялар үшін 

ерекше өзекті. 

Ақпараттық жүйенің қауіпсіздік деңгейін бағалау әдістері екі мүмкін 

бағытты ұсынады.  

1) Төменнен жоғары – нақты жүйенің сипаттамасынан оны қауіпсіздік 

класына сәйкестендіру; 

2) Жоғарыдан төмен – қауіпсіздік кластарының критерийлерінен 

жүйелердің нақты деңгейін анықтау. 

Екі жолдың көздеген мақсаты бір болғанымен әр ақпараттық жүйенің 

орындайтын қызметтеріне, ерекше статустарына, қаржы жағдайларына сәйкес 

бағалау жолы да бөлек. 

2014 жылғы 10 маусымда Алматыда «Касперский зертханасы» өкілдері 

республика аумағында белсенді «жауыздар» туралы айтты. Бүгінгі таңда 
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онлайн-банкинг жүйелеріне және пайдаланушылардың (жеке тұлғалардың да, 

заңды тұлғалардың да) қаржысын ұрлауға бағытталған түрлі қатерлер үлкен 

қауіп туындатып отыр. Бұл қатерлер әлемдік ауқымда және Қазақстанда өрістеп 

келеді. Қазақстандық компаниялардың 44% ешқандай антивирустік шешімдерді 

қолданбайтыны сарапшылардың алаңдаушылығын туғызып отыр, ал 64% 

жаңартулар және пайдаланылып отырған бағдарламалық қамтамасыз етуге 

патчтер орнатпайды. Тәуекелдің тағы да бір нүктесі – ол ескірген операциялық 

жүйелерді пайдалану. Мысалы, Windows XP сүйемелдеуі ағымдағы жылдың 

сәуірінде тоқтатылған, алайда Қазақстанда бұл жүйенің үлесі бұрынғысынша 

жоғары (21%) болып қалып отыр. «Бұл пайдаланушылар – кибер-қылмыскерлер 

үшін оңай олжа. Олар өз компьютерлеріне өздері қарақшыны өзі шақырып 

отырғандай», - дейді антивирустік сарапшылар. 

Мекеменің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 

Қазақстандық ҚР СТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2006 стандарты да бар.Бұл 

стандарт Ресей Федерациясы стандартымен сәйкестендірілген. Осы стандартты 

қолдану барысында, Ресей Федерациясының ұлттық стандартына жасалған 

сілтемелердің орнына Р қосымшасында берілген мәліметтер бойынша 

мемлекеттік стандарттардың сілтемелері қолданылған. Бұл стандартта 

ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалаудың жалпы критерийлары 

берілген және белгілі бір ережелер бойынша бөлшектеп талдау және 

мағынасын ашу мүмкін болатын қауіпсіздіктің функционалдық талаптарының 

жүйеленген әмбебап каталогы ұсынылған.  

Кластардың сипаты қауіпсіздік мақсаттарына жетуге атсалысатын кластар 

тобын тұтас қамтиды. Функционалдық кластарды анықтау, талаптарды арнайы 

дайындау барысында ешқандай ресми таксономиясы көрсетілмейді.  

 

Кесте 4 – Қазақстандық стандартта берілген кластар 

 
№ Кластар Кластардың атауы 

1 FAU Қауіпсіздік аудиті 

2 FCO Байланыс 

3 PCS Криптографиялық қолдау 

4 FDP Қолданушы деректерін қорғау 

5 FIA Сәйкестендіру және түпнұсқаландыру 

6 FMT Қауіпсіздікті басқару 

7 FPR Бейресмилік 

8 FPT Бағалау нысанының қауіпсіздік қызметін қорғау 

9 FRU Қорларды пайдалану 

10 FTA Бағалау нысанына қол жеткізу 

11 FTP Сенімді бағыт (арна) 

 

Бұл стандарттың қолданылу саласы: Қазақстандық ҚР СТ ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408-2-2006 стандартының қолданылу саласы: қорғау сипатында 

немесе қауіпсіздік жөніндегі тапсырмаларда берілген, бағалау нысанының 

ақпараттық технологиялар қауіпсіздігінің функционалдық талаптары үшін негіз 

болып табылатын қауіпсіздіктің функционалдық құрамбөліктерінде 
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қолданылады. Бұл талаптар бағалау нысанының қызметінің қауіпсіз режимін 

сипаттайды және қорғау сипатында немесе қауіпсіздік тапсырмаларында 

белгіленген қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатына қол жеткізуге арналған. 

Осы стандарт ақпараттық технология өнімдері мен оның қауіпсіздік жүйелерін 

бағалаушыларға, сондай-ақ тұтынушылар мен әзірлеушілерге арналған. 

Қорытындыласақ, ұйымның қауіпсіздік саясатын бағалауда жалпы 

қиындықтар кездеседі. Олар: Жүйенің бағасы шамамен анықталуы, жүйеде 

қолданылатын қорғау құралдарын қауіпсіздік критерийлеріне сәйкестендіру 

қиындығы, әр критерий көптеген құралдар арқылы жүзеге асырылуы, жаңа 

жүйелердің қауіпсіздік саясатын қалыптастыру тәжірибесінің аздығы,  

қауіпсіздік саясатын қалыптастыру бағытында тапсырыс берушілердің 

талабының стандарт ережелерінен ауытқушылықтар туғызуы. 

Стандарттарда көрсетілген ережелер бойынша қауіпсіздік саясатын 

қалыптастыру тәжірибесін жетілдіре түсу ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін 

бағалауды жеңілдетер еді.  

 

Бақылау тапсырмалары 

 

1 Тапсырма: төменде берілген жүйенің сипаттамаларына сүйеніп қауіпсіз 

критерийлер класын анықтаңыз 

а) Қорғалған объекттің қауіпсіздік таңбасы бар (мысалы мына сипаттама 

В1 класының талабын білдіреді) 

б) Қорғалған жүйеге кіру үшін идентификация мен аутентификация 

ұйымдастырылған  

в) Жүйенің сырттан келген шабуылдарға қарсылық көрсету тиімді 

құралдары бар  

г) Сенімді есептеуіш базасының құрылымы қауіпсіздікпен тиімді 

басқаруға бағытталған  

 

2 Тапсырма: Жүйедегі қауіпсіздік жағдай сипатының қауіпсіз 

критерийінің сипаттамасына сәйкестігін орнатыңыз 

 
Жүйедегі қауіпсіздік жағдай сипаттамасы Қауіпсіз критерийінің сипаттамасы 

Proxy сервері арқылы сіздің Интернет 

трафигіңіз бақылауда болады 

Мекеменің қауіпсіздік саясаты болу керек 

Пайдаланушы банкоматта пин код енгізгенде 

оны қағып әкетуден (перехват) қорғау 

ұйымдастырылады 

Жүйенің қауіпсіздік администраторы 

үрдістермен тиімді басқару керек 

Пайдаланушы жүйеде орындаған 

амалдарынан бас тарта алмайды 

Аутентификациялауды тиімді қамтамасыз 

ету үшін сенімді байланыс арнасы болу керек 

Мекеменің қызметкерлеріне ақпаратпен 

жұмыс жасау тәртібі анықталған, 

жауапкершілік бекітілген 

Жүйеде үрдістерді тіркейтін журнал болу 

керек 
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2 Ақпаратты қорғаудың концептуалды үлгісі 

 

2.1 Қауіпсіз жүйенің негізгі құрамдастары 

 

Негізгі сұрақтар: Концептуалды үлгі, қорғау процедуралары.  

 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету көп жағдайларда үш міндетті 

кешенді шешумен байланысты: 

1) Ақпараттың қолжетімділігі; 

2) Ақпараттың бүтіндігі; 

3) Ақпараттың құпиялығы. 

Үшеуіде ақпараттық қауіпсіздіктің бірдей маңызға ие құруыштары болып 

табылады. 

1) Ақпараттың қолжетімділігі 

Ақпараттық жүйелер белгілі бір ақпараттық қызмет көрсетулерді алу үшін 

жасалынады. Егер қандай да бір себептерге байланысты қолданушыларға бұл 

қызмет көрсетулерді ұсыну мүмкін болмаса, онда бұның барлық 

қолданушыларға нұқсан келтіретіні айқын. Ақпараттың қолжетімділік рөлі 

әсіресе басқарудың әр түрлі жүйелерінде айқындалады – өндірісте, транспортта 

және т.с.с. Маңыздылығы зор емес, бірақ соған қарамастан көптеген 

адамдардың қолданыстарына ие ақпараттық қызмет көрсетулердің ұзақ уақыт 

бойы қолжетімсіздігінің материалды және рухани  біршама жағымсыз салдары 

болады, мысалы, теміржол және авиабилеттердің сатылуы, банктік қызмет 

көрсетулер, Интернет ақпараттық желісіне қолжетімділік және т.с.с.  

Қолжетімділік – белгілі бір уақыт аралығында қолданушының талап 

етілген ақпарат немесе ақпараттық қызмет көрсетуді алу кепілдігі.  

Кейбір жағдайларға байланысты ақпараттың қолжетімділігін анықтауда 

уақыт факторы өте маңызды болып табылады, себебі, ақпарат және ақпараттық 

қызмет көрсетудің түрлері тек қандайда бір уақыт аралығында ғана мәнге ие 

болады. Мысалы, ұшаққа ертерек тапсырыс берілген билетті алу, егер ұшақ 

ұшып кеткен болса, мәнін жоғалтады. Сол сияқты өтіп кеткен күннің ауа райы 

жайлы мәлімет алу ешқандай мәнге ие болмайды, себебі, бұл оқиға ендігі өтіп 

кеткен. 

2) Ақпараттың бүтіндігі 

Ақпараттың бүтіндігі шартты түрде статикалық және динамикалық болып 

бөлінеді. Ақпараттың статикалық бүтіндігі ақпарат авторы немесе ақпарат 

көзімен анықталатын бастапқы жағдайдан ақпараттық объектілердің өзгермеуін 

білдіреді. Ақпараттың динамикалық бүтіндігі өзіне ақпараттық ағымдардың 

күрделі әрекеттерін түзетілуін орындау сұрақтарын қосады, мысалы, 

түзетілмегендерді көрсету үшін арналған хабарлама ағымдарының талдануы, 

хабарламаны жіберуде дұрыстығын бақылау, жеке хабарламалардың расталуы 

және басқалар.  
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Бүтіндік ақпарат қауіпсіздігінде ақпараттың түрлі үрдістерді басқаруда 

қолданылатын жағдайларындағы маңызды аспектісі болып табылады, мысалы, 

техникалық, әлеуметтік және т.б. 

Осылайша, басқаратын бағдарламадағы қателік басқарылатын жүйенің 

тоқтатылуына әкеледі, заңның қате баяндалуы оның бұзылуына әкелуі мүмкін, 

сол сияқты дәрілік препараттың қолдану нұсқаулығы тура емес аударылған 

жағдайда денсаулыққа зардап әкелуі әбден мүмкін. Осы мысалдардың барлығы 

ақпараттың бүтіндігінің бұзылуын бейнелейді, ал мұның нәтижесі апатты 

салдарларға әкелу мүмкін. Дәл осыған байланысты ақпарат бүтіндігі 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі құрамдастарының бірі болып саналады. 

Бүтіндік – ақпараттың дәл осы мезетте бастапқы түрінде екенін, яғни, оны 

сақтау және жіберуде ешқандай рұқсат етілмеген өзгертулердің жүргізілмеуінің 

кепілі болып табылады.    

3) Ақпараттың құпиялылығы 

Құпиялылық – ақпараттық қауіпсіздіктің ең тыңғылықты аспектісі болып 

табылады. Өкінішке орай, Қазақстандағы қазіргі заманғы ақпараттық 

жүйелердің құпиялығын қамтамасыз ету шараларын тәжірибелі жүзеге асыру 

өте сұсты қиыншылықтармен байланысты. Біріншіден, ақпараттың жайылып 

кету техникалық каналдары жайлы мәліметтер жабық болады, сондықтан 

көптеген қолданушылар әлеуетті қауіптер жайлы көрінісін құру мүмкіндігінен 

айырылған. Екіншіден, құпиялықты қамтамасыз етудің негізгі құралы ретінде 

қолданбалы криптография жолында көптеген заңнамалы және техникалық 

мәселелер тұр. Құпия ақпарат іс жүзінде барлық ұйымдарда бар. Ол өндіріс 

технологиясы, бағдарламалық өнім, қызметшілердің анкеталық мәліметтері 

және т.б. болуы мүмкін. Есептеуіш жүйелерге қарай міндетті тәртіпте құпия 

деректер болып жүйеге кіруге рұқсат ететін пароль табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3 – Қорғалған жүйенің концептуалды үлгісі 

 

 

Конфиденциалдық 

Тұтастық Қолжетерлік 

Қатынауды 

басқару 

Үрдістерді 

бақылау 

Құпия 

ақпаратты 

шифрлеу 

Резервті 

көшірме 

жасау 

Техникалық 

қорғау 

Вирустан 

қорғау 
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Үш категорияның кез келгенін бұзу ақпараттық қауіпсіздіктің толығымен 

бұзылуына әкеледі. Сол сияқты, қолжетімділікті бұзу ақпараттың 

қолжетімділігінің тоқтатылуына, бүтіндіктің бұзылуы ақпараттың жалған зат 

болып табылатынына, және соңында құпиялықты бұзу ақпараттың жайылуына 

әкеледі.  

Құпиялылық – белгілі бір ақпараттың тек белгілі бір адамдар тобына 

арналған қолжетімділігінің кепілдігі.  

 

Кесте 5 – Қорғалған жүйенің концептуалды үлгісінің негізгі параметрлері 

 
Қорғау 

процедурасының 

атауы 

Қамтамасыз 

етілетін қауіпсіздік 

құраушысы 

Қорғауды жүзеге 

асыру элементтері 
Қосымша мәліметтер 

Техникалық 

қорғау 

Қолжетерлік Бейнекамералар, 

идентификациялау 

құралдары 

 

Резервті көшірме 

жасау 

Тұтастық Көшіру 

командалары copy, 

xcopy 

 

Вирустан қорғау Тұтастық, 

қолжетерлік 

DrWeb, AVP, 

архивтеу 

Әрдайым жаңартып 

отыру қажеттілігі 

Құпия ақпаратты 

шифрлеу 

Конфиденциалдық, 

тұтастық 

Шифрлеу 

бағдарламалары 

(PGP, т.б.)  

 

Қатынауды 

басқару 

Конфиденциалдық, 

тұтастық 

Аутентификация, 

авторизациялау 

процедуралары 

(пароль тексеру), 

ЭЦҚ тарату 

 

Үрдістерді 

бақылау 

(мониторинг) 

Қолжетерлік Firewall, Proxy-

server, MTA (mail 

transfer agent) 

Firewall- байланыс 

арналарынан өтетін 

желілік пакеттерін 

бақылаушы техникалық 

және программалық 

құралдар. Вирус пен ішкі 

мәліметердің жоғалуынан 

қорғамайды. 

Proxy-server – Ауқымды 

желіге қатынауды 

қамтамасыз ету. Сыртқы 

қатынаудан қорғау, 

сыртқа қатынауды шектеу 

MTA спамдардан қорғау 

(Outlook) 

 

 

Қауіпсіз жүйенің концептуалды үлгісін қауіпсіз жүйеде қорғаудың 

ұйымдастырылуына жалпыланған, түсінікті, көп қауымға ортақ көзқарас деп 

түсінуге болады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін негізгі процедураларды, 
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олардың қамтамасыз ететін қауіпсіз жүйенің негізгі құрамдастарын және де 

практикада қолданылатын программалық-техникалық құралдарды 

концептуалды үлгіде көруге болады. 

 

2.2 Базалық қорғау процедуралары 

 

Ақпаратты қорғау құралдарында міндетті түрде жүзеге асырылуы тиісті 3 

базалық процедуралар белгілі. Олар: 

1) Идентификациялау; 

2) Аутентификациялау; 

3) Авторизациялау. 

Осы процедуралар қорғалған жүйеге қатынау жасағысы келген субъектіге 

жүргізілетін тексеру. Идентификациялау – субъектінің объектіге қатынауының 

заңдылығын анықтайтын тексеру. Аутентификациялау – барлық қатынау 

құқығының заңдылығы анықталған субъектілердің нақтылануы (жиі жағдайда 

логин, пароль арқылы жүзеге асырылады).  

Аутентификация технологияларының келесі түрлерін ажыратуға болады: 

1) Көп парольдік аутентификация; 

2) Сервер; 

3) Сервермен клиент екеуінің арасындағы байланыс. 

Алыс қашықтықта аутентификацияны жүргізіу үшін арнайы хаттамалар 

пайданылады. Соның ішінде радиус хаттамасын қарастырайық. Радиус 

хаттамасы келесі модульдерді ажыратуға болады: 

1) Клиент-радиус – қолданушылардың  аутентификацияға сұраныстарды 

қабылдайды. Барлық қабылданған сұраныстарды сервер радиусқа 

аутентификацияға және авторизацияға жібереді; 

2) Сервер-радиус – бұл жерде бірнеше клиенттердің аутентификациясы 

мен авторизациясы орындалады. Әр серверде әр түрлі базалар пайданылады; 

3) Делдал-радиус – сервермен клиенттер арасындағы әрекеттестік арнайы 

хабарлар арқылы жүргізіледі. Бұл жерде делдал ретінде арнайы желілік 

құрылғы пайдаланады. Бұл құрылғының міндеті хабарды серверге беру. 

Авторизациялау дегеніміз қатынау жүргізіп отырған субъектінің 

қолжетерлік ресурстар аймағының белгіленуі.  

 

2.3 Сенім көрсетілген база және қауіпсіздік периметрі түсініктері 

 

Есепберушілік (немесе хаттамалау тетігі) қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

маңызды құралы болып табылады. Сенімді жүйе қауіпсіздікке байланысты 

барлық оқиғаларды тіркеп отыруы керек, ал хаттаманы жазу-жүргізу 

тексерумен (аудитпен – тіркелу ақпаратына талдау жасаумен) толықтырылады. 

Сенімді есептеу базасы (СЕБ)– компьютерлік жүйенің қауіпсіздік 

саясатын жүзеге асыруға жауапты қорғаныш тектерінің жиынтығы. 

Компьютерлік жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның есептеу базасын 

қарастырып шықса жеткілікті болады. СЕБ негізгі міндеті қатынасым 
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мониторының міндетін орындау, яғни, объектілермен белгілі бір операциялар 

орындау болатындығын бақылау. 

Қатынасым мониторы дегеніміз – пайдалынушының бағдарламаларға 

немесе деректерге әрбір қатынасының мүмкін болатын іс-әрекеттер тізімімен 

келісімдігі екендігін тексеретін монитор. Қатынасым мониторынан үш 

қасиеттің орындалуы талап етіледі: 

Оқшаулық – Монитор өзінің жұмысы кезінде аңдудан қорғалуға тиісті; 

Толықтық – Монитор әрбір қатынасу кезінде шақырылады. Бұл кезде оны 

орай өтуге мүмкіндік болмау керек; 

Иландырылатындық – Мониторды талдауға және тестілеуге мүмкін болу 

үшін ол жинақы болуы керек. 

Қауіпсіздік өзегі – қатынасым мониторының жүзеге асырылуы. Қауіпсіздік 

өзегі барлық қорғаныш тетіктерінің құрылу негізі болып табылады. Қатынасым 

мониторының аталған қасиеттерінен басқа қауіпсіздік өзегі өзінің 

өзгерместігіне кепілдік беруі керек.  

Қауіпсіздік периметрі– сенімді есептеу базасының шекарасы. Оның 

ішіндегі сенімді, ал сыртындағы сенімсіз жүйе деп саналады. Сыртқы және  

ішкi әлемдер арасындағы байланыс ретқақпа арқылы жүзеге асырылады. Бұл 

ретқақпа сенімсіз немесе дұшпандық қоршауға қарсы тұра алуға қабілетті бар 

деп саналады (4 сурет). 

 

Сурет 4 – Қауіпсіздік периметрі 

 

Жоғарыда берілген материалдар негізінде әр мекеменің ақпараттық 

жүйесінің қауіпсіздік саясатына негізделген, қорғау құралдарының бір бірімен 

байланысын сипаттайтын концептуалды жалпыланған көзқарас деңгейінде 

қауіпсіздік сызбалар құру мүмкіншілігі бар. Осы бағытта студенттердің 

орындаған жұмыстары қосымшаларда келтірілген (Қосымша Ә: нұсқа 1,2). 

 

Өзіндік жұмыс тапсырмасы. Нақты мекеме ақпараттық жүйесін зерттеп, 

қауіпсіздік саясатын талдау негізінде қауіпсіздік деңгейін көрсететін сызба 

құру. 
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3 Қауіп-қатер жүйесі. Ақпараттың жойылу каналдары. Қаскүнем 

үлгісі 

 

3.1 Қауіп-қатерлер классификациясы 

 

Қауіп дегеніміз моральды немесе материалды зиян келтіре алатын 

мүмкіншілігі бар ықтимал немесе нақты іс-әрекеттер жиынтығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5 – Қауіптер классификациясы 

 

Қаскүнемдік жасаушының қорғалған ақпаратқа қол жеткізу фактісі 

ақпараттың жойылуы деп аталады. Ақпарат жойылу жолдары: 

– Конфиденциалды мәліметтерді жариялау; 

– Техникалық байланыс арналар арқылы ақпараттың ағып кетуі; 

– Тіркелген пайдаланушысы атымен жасырын түрде қатынау; 

– Құпиялы тыңдау құралдарды пайдалану; 

– Заңсыз көшірме жасау; 

– Операциялық жүйелер мен бағдарламалық тілдердің кемшіліктерін 

пайдалану. 

Қаскүнем үлгісі. Өз бас пайдасы үшін бағдарламаларды, сайттарды және 

тағы сол сияқтыларды заңсыз бұзатын субъектіні – хакер (кракер, қаскүнем) 

деп атаймыз. 

Кракердің немесе қандай да бір стандартты емес жағдайдың әсерінен 

ақпараттың жойылуын немесе таралуын – ақпараттың жылыстауы (утечка 

информации) деп атаймыз. 

Күннен күнге ақпараттық технологиялар аймағында орын алатын 

қылмыстардың саны да, таралу деңгейі де мамандарды қиналдыратын жағдай. 

Көп шабуылдар негізінде анықталған қылмыскердің сипатын беріп көрейік. 

Қауіптер жүйесі 

Электр қуатының іркілісі 

Программалық қолданбалардың 

істен шығуы 

 

Табиғаттық апаттар 

Қызмет көрсету персоналының және 

қолданушылардың қателігі 

Құрылғылардың істен шығуы Рұқсатсыз қатынау 

Байланыс арналарын білдірмей 

тыңдау 

Компьютерлік жүйенің вирустармен 

зақымдалуы  

Рұқсатсыз көшірмесін жасау, жою, 

немесе ақпаратты бұрмалау 
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Тарихта орын алған компьютерлік жүйелерде жасалған қылмыстар мен 

қылмыскерлер көп нәрсені ойландырады. Қарапайым маман ретінде еңбек 

жасап жүрген адам бір күні қылмыскер деп танылады. Джонатан Джеймс 

Defense Threat Reduction Agency ядролық, химиялық және биологиялық 

қауіптерге мониторинг жасайтын әскери ұжымның серверіне қол жеткізді. 

Онымен тоқталмай, Джонатан НАСА-ың компьютерлік жүйесінен 

программалар ұрлап, оны 41$ шығынға ұшыратып программаларын жаңартуға 

мәжбүрледі. Ал Кевин Митник болса қылмыс әрекеттерін қарапайым ұрлықшы 

деңгейінде бастап, кредиттік карталардың номерлерін Интернет арқылы біліп 

алып, ондағы активтерді меншіктеп отырды, бірақ оның қателескен жері, 

компьютердің маманы Цутому Шимомурдың компьютеріне қол салам деп  

ұсталып қалды. Компьютердің эксперті, орыс Владимир Левин Citibank-тің 

компьютеріне қол жеткізіп, 10 млн $ ұрлағаны үшін 1995 жылы ұсталып, 3 

жылға бостандығынан айырылып, оған 240015 $ штраф салынды. Тарихта есте 

қалған Роберт Моррис, 1988 жылы интернет-құрт жасап мыңдаған 

компьютерлерге енгізіп, 1 күн бүкіл Интернеттің жұмысын тоқтатқан. 2004 

жылы Солтүстік Германияда Netsky және Sasser атты желілік құрттар жасағаны 

үшін Свен Яшан қолға түсті.  

Қылмыскерлер қатарына қосылу себептеріне өз қабілетін тексеру, өміріне 

қанағаттанбау, денсаулық жағдайлары, материалдық жағдайдың нашарлығы, 

пайда көру және т.с.с. жағдайларын жатқызуға болады. Қаскүнем шабуылдарын 

заңсыздық көшіру, меншіктеу, байланыс арналарын жабу (блокировка) арқылы 

орындайды. 
 

«Хакерлер» 
дегеніміз

кім?

 
 

Сурет 6 – Хакердің жалпы сипаттамасы 

 

Алғашқы кезеңдері «хакер» үғымы жақсы мағынада пайда болып, 

хакерлерді күрделі жағдайларды шешуші мамандар ретінде құрметтейтін. Бірақ 
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уақыт өте келе бұл сөздің мағынасында жағымсыз сипаттамалар пайда болды. 

Онымен қоймай қаскүнем, қылмыскер атты терминдерде орын алады. Тағі бір 

студенттер көмегімен құрылған қаскүнем үлгілерін көрсетейік (Сурет 7-9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 7 – Қаскүнем үлгісі 1 

Зиянкес адам 

Жаман ойлы 

адам 

Қызғаншақ адам 

Қылмыскер 

Ашу ыза мен 

қылмысқа барған 

адам 

Еріксіз қылмысқа барған 

адам 

Саналы, бірақ ойға 

қонымсыз әрекет 

жасайтын адам 
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3.2 Тәуекелдермен басқару. Тәуекелді бағалау, залалсыздандыру, азайту, 

қабылдау. 

Негізгі сұрақтар: Концептуалды үлгі, қорғау процедуралары. ШҚМУ-нің 

қауіпсіздік жүйесінің сызбасы. 

 

Тәуекел (risk): 

–  осалдықтың бар кезіндегі және белгілі бір жағдайларда немесе 

оқиғаларда қауіптің жүзеге асырылуына алып келетін, қатердің пайда 

болуының нәтижелі мүмкіндіктері немесе күтілетін жоғалтулар; 

–  жүйенің белгілі бір осалдығының нақтылығынан белгілі бір қауіп пайда 

болуының мүмкіндігі; 

–  осалдықтың бар болуынан табылған қауіптің нәтижесіндегі 

шығындардың ықтималдығы; 

–  ақпараттық ресурстар үшін бір немесе бірнеше қауіптердің салдарынан 

шығындардың мүмкіндігі (қаржылық немесе іскерлік тәуекелдермен 

шатастырмау керек); 

–  осалдығы бар және потенциалды бұзушы оны қолданудың мүмкіндігі 

және қалауының бар болу жағдайы; 

–  ерекше осалдықтың  қолдану мүмкіндігі; 

–  ақпараттық ресурстардың осалдығының бар болуынан потенциалдық 

қауіптің болуы. Осы қауіптердің жүзеге асырылуы ұйымдарға зиян тигізуі 

мүмкін; 

–  жүйенің ерекше осалдығының бар болуынан ерекше қауіптің 

орындалатын мүмкіндігі. 

Тәуекелдерді талдау – қауіптерді, мүмкін болатын зияндарды, сонымен 

қатар, қарсы шараларды анықтайтын процесс. 

Тәуекелдерді бағалау (Risk Assessment) – тәуекелдердің теңестірулері, 

оларды сипаттайтын параметрлерді таңдау және осы параметрлермен 

бағаларды алу. 

Тәуекел бағасы –болуы мүмкін зияндардың өлшемі. 

Тәуекелдердің ықтималдығы – қауіптердің және осалдықтардың кейбір 

комбинациясы пайда болуының нәтижесінде белгілі бір бағамен тәуекелдің  

оқиғасының туу ықтималдығы. 

Тәуекелдердің көлемі (күтілетін зиян немесе тәуекелдер дәрежесі) – белгілі 

бір бағамен оқиғаның шығуы және осы оқиғаның болу ықтималдығының 

математикалық күтілуі (тәуекелдің бағасын тәуекелдің ықтималдығына 

көбейту). 

Тәуекелдерді талдау (risk analysis): 

–  Тәуекелдердің теңестіру процесі, олардың шамаларын анықтау және 

қорғауды қажет ететін аймақтардың бөлінуі. Тәуекелдерді талдау - тәуекелдерді 

басқарудың бөлігі. 

–  Тәуекелдердің мөлшерін бағалаудың жүйеленген процесі.  
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Тәуекелдерлің теңестірілуі (Идентификация) – тәуекелдер және 

осалдықтар, бизнес-мақсаттары қарастырылатын тәуекелдердің теңестірілу 

үрдісі. 

Тәуекелдерді басқару (risk management): 

–  жүйенің ресурстарына қарама-қарсы әсер етуге қабілетті басқару, 

теңестірілу үрдістері, оқиғаның ықтималдығының азаюы және жойылуы; 

–  жүйенің ақпараттық ресурстарына тиетін, басқару, теңестірілу, оқиғаның 

ықтималдығының азаюы және жою теңестірілуді енгізетін процестер; 

–  қорғау құралдарының жарамдылық шарттары кезінде, ақпараттық жүйеге 

потенциалды әрекет етуге мүмкіндігі бар, қауіпсіздік қатерлерін азайту, 

басқару, теңестіру процесі; 

–  жүйенің жүйелік ресурстарына кері әрекет ету жағдайында болатын, 

басқару, теңестірілу процестері, оқиғаның ықтималдығының азаюы және 

шығарылуы. Бұл процесс тәуекелдерді талдаудан, «баға тиімділік» параметрін 

талдау, таңдау, қауіпсіздік жүйе ішін сынау және құрылуы және қауіпсіздіктің 

барлық аспектілерінің зерттеуінен тұрады. 

Тәуекел дегеніміз құндылық ақпарат иесіне көрсететін зиянның мөлшерін 

өлшеу функциясы. Қауіп бар жерде тәуекелмен басқару қажет. Тәуекелмен  

басқару мақсаты қауіп-қатерді тиімді азайту іс-шараларын ұйымдастыру.  

Тәуекелдермен басқару екі кезеңді іс-әрекеттерден тұрады: 

– Тәуекелді бағалау; 

– Тәуекелді залалсыздандыру: 

1) Тәуекелді жою (себебін тауып алып тастау); 

2) Тәуекелді азайту (қосымша қорғау құралдарын орнату) пароль 

ұзындығын көбейту, серверлік бөлмелерге кіруді шектеу; 

3) Тәуекелді қабылдау(іс-әрекеттер жоспарын құру); 

4) Переадресация жасау (басқа бағытта жіберу), мысалы сақтандыру 

келісім жасау. 

 

Кесте 6 – Тәуекелді басқару кестесі 

 
Тәуекелмен басқару 

Тәуекелді  (қайта) бағалау Қауіп-қатерді залалсыздандыру 

1) Нысандарды таңдау 6) қорғау құралдарын таңдау, іс-

әрекеттер жоспарлау 

2) Тәуекелді бағалау әдістемесін 

таңдау 

7) іс-әрекеттерді жүзеге асыру, 

бақылау 

3) активтерді анықтау  

4) қауіп-қатерді талдау  

5) тәуеклдің мөлшерін есептеу  

8) қалдық тәуекелді қайтадан есептеу  

 

Тәуекелмен басқару үрдісін ақпараттық жүйелердің өмірлік циклына 

енгізу қажет. Тәуекелдерді басқарудың бес қағидасын жүзеге асыру үшін 

қолданылатын он бес әдіс келесі бейнелеуде анықталған (Сурет 10). Бұл әдістер 
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ҚАҒИДАЛАР ӘДІСТЕР (ТӘЖІРИБЕЛЕР) 

1) Ақпараттық ресурстарды ұйымның 

активтері ретінде бағалау 

2) Қызметтің қауіпсіздігі мен талаптарын 

байланыстыратын тәуекелді бағалаудың 

тәжірибелік шараларын әзірлеу 

3) Бағдарлама менеджерлерінің 

жауапкершілігін бекіту 

4) Тәуекелдерді үздіксіз басқару 

 

 

Тәуекелді бағалау және 

қажеттілікті анықтау 

5) Басты әрекеттерді орындау үшін 

басқарушы топты анықтау 

6) Басқарушы топқа ұйымның 

менеджментіне қарапайым және тәуелсіз 

қол жетімділік беру  

7) Қызметкерлердің кәсіби шеберлігі мен 

техникалық білімін арттыру 

 

Орталықтандырылған басқару 

жүйесін орнату 

Бақылау құралдарының 

тиімділігі мен саясатын бағалау 

және бақылап отыру 

 

Бақылаудың саясаты мен 

құралдарын енгізу 

11) Пайдаланушыларды (қызметкерлерді) 

тәуекелдер мен сәйкес саясаттар 

мысалында үздіксіз оқыту 

12) Достық тәсілді қолдану 

 

Хабардар болуға ықпал ету 

8) Саясат пен тәуекелдердің өзара 

байланысын орнату  

9) Басқарушы қағидалар мен саясат 

арасындағы айырмашылықты анықтау 

10) Басқарушы топтың саясатпен 

сүйемелденуін қамтамасыз ету 
 

13) АҚ тиімділігін көрсететін және 

тәуекелге ықпал ететін факторларды 

бақылау 

14) Менеджменттің жауапкершілігі мен 

болашақ күш салуды түзету үшін 

алынған нәтижелерді қолдану 

15) Бақылаудың жаңа әдістерін, 

құралдарын бақылап отыру 
 

ұйымның ақпараттық қауіпсіздік бағдарламасын тиімді жүзеге асыру үшін 

шешуші болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 10 – Тәуекелді басқарудың қағидалары мен әдістері 
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Тұрақсыздық факторларының онсыз да экономикалық үрдіс кезінде пайда 

болатын кәсіпорындарды тиімді басқару, тәуекелдер кешенін басқару  және 

талдау мәселелері қиындататын біздің экономикамызға көңіл бөліну әлі де 

жеткіліксіз. Сондықтан дәл қазіргі уақытта тәуекелдерді басқару теорияларын 

зерттеу жаңаша және өзекті бағыт болып отыр. 

Жұмыстың мақсаты – кәсіпорындардағы тәуекелді басқару жүйелерін 

талдау. 

– тәуекелге түсініктеме беру және жіктеу; 

– тәуекелді талдаудың әдістерін зеттеу; 

– тәуекелдерді талдаудың механизмін қарастыру; 

– тәуекелді төмендету тәсілдерін зерттеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 11 – Тәуекелдерді  басқару үрдісі 
 

Тәуекелді бағалау – тәуекелді талдау кезеңінің бірі, оның мақсаты: мүмкін 

болатын зияндар мен олардан мүмкін болатын шығындардың сандық 

сипаттамасын әзірлеу.  

Сурет 12 – Тәуекелді бағалаудың сапалық үрдісі 

Тәуекелді бағалау 

Салдарын бағалау 

Тәуекелді интегралды 

бағалау 

Жүйенің сипаттамасы 

Мүмкін болатын 

оқиғаларды бағалау 

Тәуекел деңгейін құру 

Қабылданған шешімдердің тиімділігін талдау 

және тәуекелді басқару мақсаттарын түзету 

Тәуекелдерді басқару мақсаттарын қою 

Тәуекелді талдау 

Сапалы талдау 

Сандық талдау 

Тәуекелге әсер ету әдістерін таңдау 

Орташа және шекті 

сипаттамаларын анықтау 
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Тәуекелдерді азайту біріншіден, арнайы жаңа өнімдерді, қызметтер мен 

технологияларды іздеумен және енгізумен байланысты. Екіншіден, ол тәуекелді 

басқару есебінен мүмкін, яғни оны анықтау және бағалау, сондай-ақ мүмкін 

болатын тәуекелдерді процедуралары мен әдістерін қолдану. 

Ұйым деңгейінде тәуекелді басқару белгілі бір процедуралары мен әдістерін 

қолдануға болатын нақты тәуекел анықталған жағдайда барынша тиімді болады. 

Өз кезегінде нақты тәуекелдерді анықтау үшін тәуекелдердің жіктелу 

түрлерін және осыған байланысты жіктелулердің критерийлерін білумен 

байланысты. 

Көп жағдайда жіктелу белгілерін таңдау тәуекелдерді басқарудың нақты 

мақсаттарымен және міндеттерімен, тәуекелді басқарудың мүмкін болатын 

стратегиясының процедуралары мен нұсқаларымен анықталатындықтан, 

тәуекелдердің мүмкін болатын жіктелу сандары өте көп болуы мүмкін. Дегенмен 

кез келген тәуекел оның құрылымдық сипаттамаларымен жақсы түсіндірілетінін 

есте сақтау қажет. Бұл мүмкін болатын жіктеу критетийлерін таңдау кезінде 

ескерілуі қажет.  

 

Өз бетімен жұмыс орындау тапсырмалары. 

 

1) Қазақстан ақпараттық кеңістігінде соңғы 5 жыл көлемінде орын алған 

компьютерлік қылмыстар статистикасын келтіріңіз. 

2) Өз ойыңыздан қалыптасқан қаскүнем үлгісін құрыңыз 
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4  Ақпараттық жүйенің қауіпсіздік кіші жүйесінің өмірлік циклы. 

қорғау жүйесін жобалау принциптері. Ақпаратты қорғаудың көп деңгейлі 

үлгісі 

 

Негізгі сұрақтар: Өмірлік циклы ұғымы. Қарапайым, көп түйінді, көп 

деңгейлі үлгілер сызбалары 

 

Кесте 7 – Ақпараттық жүйенің қауіпсіздік кіші жүйесінің өмірлік циклы 

 

Кезеңдер Атқарылатын жұмыстар тізімі 

Даярлық кезең Бұл кезең барлық келесі шаралардың ұйымдастырушылық негізін 

құру, түпқазық құжаттарды әзірлеу және бекіту, сондай-ақ, 

үрдіске қатысушылардың өзара қарым-қатынастарын анықтау 

үшін қажет. Даярлық кезеңде ақпарат қорғау жүйесінің 

ақпараттың міндеттері анықталады. 

Ақпараттық 

қорларды түгендеу 

Бұл кезеңде, әдетте, объект, ақпараттық ағындар 

автоматтандырылған жүйелердің құрылымы серверлер, хабар 

тасушылар, деректер өңдеу және сақтау тәсілдері жайында 

мәлімет жиналады.  

Қатерді талдау 

 

Қатерді талдау оны бағалау әдістемесі мен олардың салдарын  

бағалау, талдау әрекетерінен тұрады.  Тәуекелді бағалау 

Қорғау жүйенің 

жобасын жоспарлау  

Бұл кезеңде осының алдында жүргізілген талдаудың нәтижесінде 

анықталған қатердерді бейтараптау үшін қорғаныштың тиісті 

ұйымдастырушылық және техникалық шаралары таңдап 

алынады.  

Қорғау жүйені жасау Бұл кезеңде қорғаныш жоспарында келтірілген шаралармен қоса 

жабдықтаушылармен келісім - шарттар жасасу жабдықтарды 

орнату және баптау, қажетті құжаттарды әзірлеу және т.б. осы 

сияқты шаралар іске асырылады.  

Қорғау жүйені 

сүйемелдеу 

Қауіпсіз жүйенің жұмысын бақылау, талдау жасау, оның 

жұмысын жақсартуға ұсыныстар қалыптастыру 

 

Қорғау жүйесін жобалау принциптері: 

 Жүйелік принципі ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін шешуде бір біріне 

байланысты жағдайлардың, факторлардың барлығының ескерілуін талап етеді; 

 Құзіреттілік принципі барлық қауіптерден қорғауды қамтитін жан-жақты 

құралдардың қолданылуын қарастырады; 

 Үздіксіз қорғау дегеніміз ақпараттық жүйенің жобалану кезеңінен бастап 

қолдану кезеңінде жалғасып жатқан уақыт пен кеңістік бойынша үзілмейтін 

үрдіс; 

 Орындылық жеткіліктілік принципі қорғау жүйесіне қаржылардың 

жұмсалуы барынша көп қайтарыммен жүзеге асырылуы тиісті; 
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 Басқару мен қолданудың икемділігі қорғау жүйесінің оңай бапталуын 

қамтамасыз ету тиісті; 

 Қорғау механизмдері мен алгоритмдерінің ашықтығы қорғау алгоритмін 

білгенмен оны бұзуға мүмкіншілік бермейді; 

 Қорғау құралдарының қолдану ыңғайлылығы. 

 

Қарапайым қорғау үлгісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көптүйінді қорғау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көпдеңгейлі қорғау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cурет 13 – Ақпаратты қорғаудың көпдеңгейлі үлгісі 

   Қорғау нысаны 

Бөгет 

Бөгеттің төзімділігі 

Бөгет 1 

   Қорғау нысаны 

Бөгеттің төзімділігі 

Бөгет 2 

Бөгет 3 

  Қорғау нысаны 

Қорғау сызықтары 
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4.1 Ақпаратты қорғау құралдарының жіктелуі. Қауіпсіз жүйенің 

ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық қамсызданылуы. 

 

Негізгі сұрақтар: Техникалық-программалық құралдардың жалпы 

сипаттамасы. Қауіпсіздік сервистер.  

 

Ақпараттың қорғаудың ұйымдастырушылық әдістері мен құралдарына- 

ақпаратты қорғауға бағытталған техникалық-ұйымдастыру және құқықтық-

ұйымдастыру іс-шаралары жатады. Бұл іс-шаралар компьютерлік жүйелер 

орналасатын жердің құрылысын жүргізгенде немесе жөндеу (ремонт) 

жағдайында,  жүйені жобалауда, оның техникалық немесе бағдарламалық 

құралдарын жөндегенде, компьютерлік жүйелердің жұмысқа жарамдығын 

сынау кезінде жүргізіледі.  

Ұйымдастырушылық қорғаудың әдісі мен құралдырының негізгі 

қасиеттері: 

–  ақпараттың кему каналын толықтай немесе жартылай жабу; 

–  компьютерлік жүйелерде қолданылатын құралдардың барлығын 

ақпаратты қорғауға арналған біртұтас жүйеге біріктіру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 14 – Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық әдістері 

Сөгіс жарияланып, жұмыстан 

босатылып, жауапқа тартылады  
 

Қандай да бір объектілерге қатынаға 

немесе қатынамауға шек қою 

 

Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық әдістері 

мен құралдары 

КЖ объектілеріне физикалық 

қатынауға шек қою 

КЖ ақпараттық ресурстар мен 

үрдістеріне қатынауға шек 

қою 

 

Қажетті құжаттарды резервті 

көшіру 

Компьютерлік вирустарды 

жұқтырудың алдын алу 

Сөгіс жарияланып, жұмыстан 

босатылып, жауапқа тартылады 
 

Қандай да бір ресурстарға қатынау 

немесе қатынамау  

Тексеріп,  өңдеп, компьютерлердің 

жұмыс істеуін қадағалау 

Ескерту, сөгіс, жұмыстан босатылу.  

Қажетті құжаттардың көшіріліп, бар 

болуын қадағалау 

Сөгіс жарияланып, жұмыстан 

босатылып, жауапқа тартылады  
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КЖ өмірлік циклының кезеңдерінде орындалатын негізгі іс шаралар: 

а) КЖ құру кезеңінде: ортақ жобасын жасау кезінде және жобаның басқа 

да құрылымдық элементтеріне мүмкін қауіптерді және оны бейтараптандыру 

әдістерінің анализін жасау; сертификатталған жабдықтарды алғанда 

лицензиялық ұйымдарды таңдауды; сертификатталған бағдарламарды және 

құралдарды қолдану; қондырғыны құрастыру және жөндеу; техникалық 

құрамның жұмысын қадағалау;  

б) КЖ қолдану үрдісі – құжаттарды іздеу жүйесін автоматтандыру; КЖ-ге 

қатынауды шектеу (пароль, кілт, карта және т.б); қызметтік нұсқаманың 

орындалуын қадағалау; 

в) Ортақ сипаттамадағы іс-шаралар – кадрларды даярлау және іріктеу, 

ақпаратты қорғауға бағытталған іс-шараларды жоспарлау, ақпараттық 

қауіпсіздікке байланысты қызметкерлерді оқыту, семинарларға 

конференцияларға қатысу.  

 

4.2 Ақпаратты қорғау құралдарының жіктелуі. Ақпараттық қауіпсіздіктің 

техникалық және программалық қамсызданылуы. 

 

Негізгі сұрақтар: Техникалық-программалық құралдардың жалпы 

сипаттамасы. Қауіпсіздік сервистер.  

 

Көп жағдайда техникалық құралдар мен программалар кешенін бөлмей 

қарастырамыз, себебі олар бір-бірімен тығыз байланыста болып қолданылады, 

қызметтерін атқарады. Техникалық құралдардың жалпы сипаты: қымбат, 

бірақта өте сенімді. Екінші жағы тез өзгертуге мүмкіндік бермейді. 

Программаларға келсек олар өз функцияларын өзгерту мүмкіндіктері 

программаны жазған әдістемелерге, және ақпарат жүйенің өз жұмысының 

өзгеруіне байланысты жылдам өзгерістер енгізуге ашық құралдарға жатады.  

Техникалық-программалық құралдардың қолдану мақсаты келесі 

қауіпсіздік сервистерді қамтамасыз етумен тығыз байланысты. Олар: 

 Идентификациялау, аутентификациялау; 

 Қатынауды басқару; 

 Хаттамалау және аудит ұйымдастыру; 

 Экрандау; 

 Бүтіндікті қамтамасыз ету; 

 Тунелдеу. 

Айтылған сервистерді қамтамасыз ететін техникалық-программалық 

құралдары (Кесте 7).  

 

Кесте 7 – Техникалық-программалық құралдар 

 
№ Сервистің атауы Техникалық құрал Программа Жалпы сипаттама 

1.  Идентификациялау, 

аутентификациялау 

1. Жүйеге кіруді 

бақылау жүйелері:  

 

 

Турникеттер 
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Кесте 7 жалғасы 
�

 

 2. PERCo-KTO2  

3. Биометриялық 

құралдар  

2.1 ICAM 

2.2 TouchSafe TS-

600 

 

EyeDentification 

System 

 

 

Көздің ішкі тор 

қабығы бойынша 

қатынау 

ұйымдастыру, 

рұқсат беру 

Сенсорлық экран 

негізінде рұқсат алу 

2.  Қатынауды басқару 1. Сигнал беру 

жабдығын орнату 

2. POS, 

пластикалық 

карталар 

3. бейнекамералар 

Sony, Panasonic, 

Canon 

4. скремблерлер  

4.1.Guard-Bluetooth, 

4.2 Guard-Base,  

4.3 Hands Free 

Voice Change 

5. Радиожелілік 

өлшеуіштер Scout, 

RFM 

Аутентификациялау 

бағдарламалары 

 

 

 

Мобильді 

телефондарда 

Орнықты үй 

телефондарында 

Дауысты өзгерту  

 

 

 

 

 

 

Дауыс 

сигналдарының 

құрылымын 

өзгертетін құралдар 

 

Шу енгізу арқылы 

тыңдаудан сақтау 

 

3.  Хаттамалау және 

аудит ұйымдастыру 

Қорғалған жүйеде 

болып жатқан 

үрдістер туралы 

мәліметтерді 

жинақтап талдау 

жүргізу 

 

SaCcat 

 

 

 

Қауіпсіз жүйесін 

қолдау  

4.  Экрандау 1. Желіаралық 

экран – терезе 

FIREWALL 

2. Резиденттік 

антивирустар 

SKIP 

(SecureKeyInternetPr

otocol) 

Бекітілген 

ережелерге сәйкес 

желілік пакеттердің 

(ағымдардың) 

бақылау мен 

сүзгілеуін 

орындайды, ішкі 

адрестерді сыртқы 

адрестерге аударады 

5.  Бүтіндікті 

қамтамасыз ету 

1. Жұптықты 

бақылау схемалары 

К155ИП2, 

КМ155ИП2 

2. Сканерлік 

антивирустар 

3. Өртке қарсы 

жүйелер 

 

 

DrWeb, AVP  

Байланыс 

арналарындағы 

болатын 

кедергілерден 

кеткен қателерді 

анықтау 

6.  Тунелдеу Бір желілік 

хаттамаға екінші 

хаттама енгізу  

HTTP хаттамалары Қорғалған желілерді 

жобалау 
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Бақылау сұрақтары 

1) Қауіпсіз жүйенің өмірлік циклын көрнекі құралдар арқылы көрсетіңіз. 

2) Заманауи жаңа қорғау құралын таңдап атқаратын қызметтерін сипаттап 

беріңіз. 
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5  Заманауи қорғау технологиялары 

 

5.1 Ақпаратты қорғау технологиялар түсінігі 

 

Ақпаратты заңсыз қөшіруден қорғау – бұл, әдетте, электрондық түрде 

көрсетілген ақпаратты заңсыз көшіруге қарсы бағытталған шаралар жүйесі. 

Ақпаратты қорғаудың негізгі мақсаттары: 

– тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

– ақпараттық жүйелердегі ақпаратты заңсыз оқудың, жоюдың, бүлінудің, 

көшірудің, бұғаттаудың алдын алу; 

– дербес мәліметтердің құпиялылығы; 

– массивтерді, ақпаратты өңдеу бағдарламаларын қолданудың құқықтық 

тәртібін сақтау, өңдеу жүйелерінде ақпараттың толықтығын, бүтіндігін, 

дұрыстығын қамтамасыз ету; 

– құжатталған ақпараттың жасырындылығын, мемлекет құпиясын сақтау; 

– ақпаратты өңдеу және қолдану үрдісін басқару мүмкіндігін сақтау.  

Ақпаратты қорғаудың негізгі міндеттері болып, төмендегі жағдайларды 

қамтамасыз ету болып табылады: 

– қолжетімділігін (қанда бір уақытта талап етілетін ақпараттық қызметті 

алу мүмкіндігі); 

– құпиялылығын (ақпараттың заңсыз танысудан қорғалған жағдайы); 

– бүтіндігін (ақпараттың өзектілігі және қарама-қайшылықсыздығы, оның 

бұзылудан және заңсыз өзгертілуден қорғалғандығы); 

– құқықтық маңыздылығын. 

Ақпараттық қауіпсіздік мәселесі, әдетте, ақпаратқа және ресурстарға 

заңсыз қатынаудан, заңсыз және қасақана зиян әкелетін әрекеттерден 

ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы ақпаратты қорғау 

жүйелерін құру көмегімен шешіледі. Ақпаратты қорғау жүйесі ақпараттық 

жүйені қорғауды қамтамасыз ету  және оның қорғалғандығын бақылау 

бойынша әрекеттерді орындайтын ақпараттық қауіпсіздіктің әкімгерлерінің 

құралы болып табылады.  

Ақпаратты қорғау жүйесі келесі функцияларды атқаруы керек: 

– қолданушыларды, ақпаратты тасушыларды, ақпараттық массивтерді 

тіркеу және есебін жүргізу; 

– жүйелік және қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың және өңделетін 

ақпараттың бүтіндігін қамтамасыз ету; 

– криптоқорғаныстың сертификатталған құралдарын қолданумен 

коммерциялық құпияларды қорғау; 

– криптотүрлендірулерді және электрондық сандық қолтаңбаны қолдану 

арқылы қорғалған электронды құжат айналымын құру; 

– ақпараттты қорғау жүйесін ақпараттық қауіпсіздік әкімгерінің жұмыс 

орнында жүзеге асырылған орталықтанған басқару; 

– қатынауды басқару; 

– оңтайлы антивирустық қорғанысты қамтамсыз ету. 
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Ақпараттық қауіпсіздік жүйесіне ұсынылатын талаптар кешені көрсетілген 

деңгейлердің әрқайсысына функционалдық күш түсіруді қарастырады.  

Компьютерлік қауіпсіздікте ақпаратты заңсыз қатынаудан қорғау ерекше 

орынды алады. Заңсыз қатынаудан ақпаратты қорғау құралдарын әмбебап және 

арнайы (қолданылу аймағына байланысты), жеке және кешенді шешімдер 

(шешілетін мәселелер жиынтығына байланысты), кірістірілген жүйелік  және 

қосымша құралдар (жүзеге асыру тәсіліне байланысты)  деп бөлуге болады.  

Классификациялау өте маңызды, себебі, әрбір ақпаратты қорғау 

құралдарын  құру кезінде жасақтаушылар әртүрлі мәселелерді шешеді.  Қазіргі 

кезде ақпаратты қорғау құралдарының көп бөлігі операциялық жүйеге 

кірістірілген  қорғау механизмдерін күшейту үшін қолданылады.  

Қорғау механизмдерін жүзеге асыру дұрыстығы және тәжірибе жүзінде 

қолданылуға  болатын қорғау механизмдерінің жеткіліктігі  сұрақтарын 

зерттеп, заңсыз қатынаудан ақпаратты қорғау құралдарының тиімділігін 

бағалауға болады.  

Ақпаратқа қатынау заңды түрде болу үшін кімге не істеуге болатынын, не 

істеуге болмайтынын анықтап алу керек. Ол үшін:  

1) компьютерде сақталатын және өңделетін ақпаратты кластарға бөліп 

тастау; 

2) осы ақпаратты қолданушыларды кластарға бөлу; 

3) алынған ақпарат кластарын және қолданушыларды бір-біріне 

сәйкестендіріп қою қажет. 

Қолданушылардың әртүрлі кластағы ақпаратқа қатынауы парольдар 

жүйесі негізінде іске асуы қажет. Ол жүйеге жататындар: 

– қарапайым парольдар; 

– әдеттегі құлыптар мен кілттер; 

– қолданушыларды идентификациялау үшін арнайы  тестер; 

– ДЭЕМ-ді, дискеталарды, бағдарламалық қамсыздандыруды 

идентификациялаушы арнайы алгоритмдер. 

 

5.2 Желіаралық экрандар (брандмауэрлер) 

 

Көптеген ұйымдар үшін желіаралық экранды орнату ішкі желі қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің қажетті шарты болып табылады. Жалпы қатынайтын 

жүйеден қатерлерді бұғаттау үшін, «желіаралық экран» (Firewall) атауын алған 

арнайы бағдарламалық немесе ақпараттық-бағдарламалық құрал 

пайдаланылады. Негізінен, желіаралық экран бөлінген ЭЕМ-де жүзеге 

асырылады және сол арқылы қорғалған, бөлінген коммуникациялық желі (оның 

фрагменті) жалпы қатынау желісіне қосылады.  

Желіаралық экран, қорғалған жүйеден шығатан және қорғалған бөлінген 

коммуникациялық жүйеге түсетін ақпараттарды бақылауды жүзеге асырады. 

Желілік сервистерге қолжеткізу саясаты мекемедегі ақпараттық 

ресурстарды қорғауға байланысты сол мекеменің жалпы саясатының 

нақтыламасы болуы керек. Желілік сервистерге қолжеткізудің қабылданған 
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саясатына сәйкес (пайдаланушылар шектеулі түрде қатынас құра алатын) 

Internet сервистерінің тізімі анықталады. Сондай-ақ, Internet желісінің тыйым 

салынған сервистеріне пайдаланушылардың басқа жолмен қол жеткізбеуі үшін, 

қатынас құру әдістеріне шектеулер қойылады. 

Желіаралық экран сервистерге қолжеткізудің бірқатар саясаттарын жүзеге 

асыра алады. Әдетте желілік сервистерге қолжеткізу саясаты келесі 

қағидаттардың біріне негізделген: 

– Интернеттен ішкі желіге кіруге тыйым салу және ішкі желіден 

Интернетке шығуға рұқсат беру; 

– Тек жекелеген авторландырылған жүйелердің (мәселен, ақпараттық 

және пошталық серверлердің) ғана жұмысын қамтамасыз ете отырып, 

Интернеттен ішкі желіге шектелген түрде қатынас құруға мүмкіндік беру. 

Ішкі желі ресурстарына қатынас құру ережесі желіаралық экрандарды 

жүзеге асыру саясатына сәйкес анықталады. Ішкі ресурстарға қатынас құру 

ережесі мына қағидаттардың біреуінің негізінде қалыптастырылады:  

а) анық (айқын) түрде рұқсат етілмегендердің бәріне тыйым салу; 

б) анық (айқын) түрде тыйым салынбағандардың бәріне рұқсат ету. 

Желіаралық экрандарға қойылатын функционалдық талаптар: желілік 

деңгейде сүзгілеу, қолданбалық деңгейде сүзгілеу, сүзгілеу және әкімшілік ету 

ережелерін баптау, желілік аутентификациялау құралдарын енгізу, тіркеу 

журналдарын ендіру және есепке алу. 

Сүзу желіаралық экранға алдын ала жүктелген, қабылданған қауіпсіздік 

саясатына сай, ережелер жинағы негізінде жүргізіледі. Сондықтан желіаралық 

экран ақпараттық ағым құратын, сүзулер реті ретінде көрсету ыңғайлы.  

Сүзулердің әрқайсысы келесі әрекеттерді орындау жолымен сүзудің жеке 

ережелерін интерпретация үшін арналған: 

а) Интерпретацияланатын ережелерде берілген критериялар бойынша 

ақпаратты талдау, мысалы алушы және жіберуші адрестері бойынша немесе 

бұл ақпарат арналған, қосымша типі бойынша. 

б) Интерпретацияланатын ережелер негізінде келесі шешімдердің біреуін 

қабылдау: 

 мәліметтерді жіберіп алмау; 

 алушы атынан мәліметтерді өңдеу және нәтижені жіберушіге қайтару; 

 мәліметтерді талдауды жалғастыру үшін келесі сүзуге жіберу; 

 келесі сүзулерді елемей, мәліметтерді өткізу. 
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Сурет 15 – Ақпаратты сүзгіден өткізу 

 

Сүзу ережелері қосымша әрекеттерді де беруі мүмкін, олар делдалдық 

қызметтеріне қатысты болады, мысалы мәліметтерді түрлендіру, оқиғаларды 

тіркеу және т.б. Сәйкесінше, сүзу ережелері мыналар орындалатын шарттар 

тізімін анықтайды: 

 мәліметтерді ары қарай жіберуге рұқсат беру немесе рұқсат бермеу; 

 қосымша қорғау функцияларын орындау. 

 Ақпараттық ағымды талдау критерийлері ретінде келесі параметрлер 

пайдаланылуы мүмкін: 

 желілік адрестерден, идентификаторлардан, интерфейстер адрестерінен, 

порт номерлерінен және басқа маңызды мәліметтерден тұратын, хаттар 

пакетінің қызметтік өрістері; 

 мысалы компьютерлік вирустар бар ма екенін тексеретін, хаттар 

пакетінің тікелей құрамы; 

 ақпарат ағымының сыртқы сипаттамалары, мысалы уақытша, жеке 

сипаттамалар, мәліметтер көлемі және т.б. 

Талдаудың қолданылатын критерийлары, сүзу жүзеге асырылатын, OSI 

үлгісінен тәуелді. Жалпы жағдайда ЖЭ пакеттерді сүзетін OSI үлгісінің деңгейі 

неғұрлым жоғары болған  сайын, олар соншалықты қауіпсіздік деңгейі 

қамтамасыз етеді.  

Желіаралық экрандар тұжырымдамасының маңызды элементтерінің бірі –

аутентификациялау (пайдаланушының түпнұсқалылығын тексеру). Яғни 

пайдаланушы тек өзінің дәл сол адам екендігін дәлелдегеннен кейін ғана 

қызметтің белгілі бір түрін пайдалануға құқық ала алады. Мұндай жағдайда, 

сервис осы пайдаланушы үшін рұқсат етілген болып саналады. Нақты 

пайдаланушыға қандай қызмет түрлері рұқсат етілгендігін анықтау үдерісі 

авторизациялау деп аталады. 

Сонымен, желіаралық экран: жіберілетін ақпаратты деректер тасымалдау 

құралдары мен орталарына (жерсеріктік арналарына, оптикалық байланыс 

арналарына, т.б.) тәуелсіз қорғайды; өзгертуді талап етпей, кез келген 

қолданбаларды қорғайды; мекеменің өсуіне және қауіпсіздік саясаты 
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талаптарының жетілдірілуіне қарай, оларды алдағы уақытта кеңейту және 

күрделілендіру мүмкіндіктерін ескеретін, қорғаныштың масштабталатын 

жүйесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді; жекеленген желілік ақпараттық 

жүйелер мен қолданбаларды (оларда қолданылатын желі топологиясына 

тәуелсіз) қорғайды; мекеменің ақпараттық жүйесін сыртқы орта 

шабуылдарынан қорғайды; тек сыртқы ашық байланысуларда ғана емес, 

сондай-ақ корпорацияның ішкі желілерінде де ақпаратты жолай ұстап қалудан 

және оны өзгертуден қорғайды; ақпараттық қауіпсіздіктің корпоративтік 

саясатының дамуына, технологиялардың жаңаруына, желінің кеңейуіне қарай 

жеңіл қайта пішін үйлесімдіруге болады.  

 

 

Сурет16 – Желіаралық экранның Cisco ASA 5500 нұсқасымен қосылу 

сұлбасы (Cisco ASA) 

 

Желіаралық экран корпоративтік желі қауіпсіздігінің барлық мәселесін 

шеше алмайды. Желіаралық экранды пайдалану кезіндегі маңызды шектеулер: 

 қалып қойған осал жерлер санының көптігі. Желіаралық экрандар желі-

дегі көзделмеген кірмелерден қорғай алмайды; 

 мекеме қызметкерлерінің шабуылынан қорғанудың қанағаттанарлық-

сыздығы. ЖАЭ, әдетте, ішкі қауіптерден қорғануды қамтамасыз етпейді; 

 қажетті сервистерге қатынас құрудың шектеулігі. Желіаралық экранның 

айқын кемшіліктерінің бірі – ол пайдаланушылар қолданатын (Telnet, FTP, т.б. 

сияқты) кейбір сервистерді бұғаттап тастайды; 

 қауіпсіздікті қамтамасыз ету жабдықтарын бір жерге шоғырландыру; 

 желіаралық экрандар рұқсат етілгеннен қорғай алмайды; 

 желіаралық экрандардың тиімділігі олар орындауға міндетті 

ережелердің тиімділігіндей. Шамадан тыс еркін ережелерді пайдалану 

желіаралық экранның тиімділігін төмендетеді және желінің өткізу қабілеттігін 

Локальды желі 
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шектейді; 

 желіаралық экрандар әкімшінің қателіктерін жөндей алмайды, нашар 

жасалған қауіпсіздік саясатын түзей алмайды; 

 ЖАЭ олар арқылы өтпейтін шабуылдардың трафигіне қарсы әрекет 

жасай алмайды. 

Брандмауэрдың негізгі мақсаты қолданылмай тұрған порттарды жабу 

болып табылады. Өйтпеген жағдайда қаскүнемдер немесе зиян келтіретін әр 

түрлі бағдарламалар (вирустар, трояндар) жеке компьютерге кіріп кетуі мүмкін. 

Егер компьютер интернетке қосылса онда міндетті түрде желіаралық экраны 

болу керек. Брандмауэр қолданбаған жағдайда не болуы мүмкін? Оперативті 

жүйе орнатылғаннан кейін, брандмауэр іске қосылмаса немесе үнсіз түрде 

орнатылмаса, онда бірнеше минуттардан кейін, интернетке қосылған кезде, 

қойылған оперативті жүйе құлауы мүмкін. Ашық тұрған порттар арқылы 

вирустар, әр түрлі зиянды бағдарламалар, троян құрттары т.б. білдіртпей кіріп 

кетеді. Бір күні, шекарада беделі бар PC Format шығарушылары тәжірибе жасап 

көрген, нәтижесінде, қорғансыз тұрған оперативті жүйе жарты сағат ішінде 

толық жарамсыз деп танылған. Желіаралық экран шабуылшылардың жартысын 

болсын тоқтатушы еді. 

Желіаралық экранның бар болуы компьютерді толық қорғап тұрады деп 

ойламау керек. Базасы үнемі жаңарып тұратын антивирусты да орнатуды 

ұмытпау керек, сонымен қатар үнемі Windows-тың да жаңарып отыруы 

міндетті. 

 

5.3 Вирустық бағдарламалар және олардан қорғау 

 

Вирус – басқа бағдарламаларды олардың түрлендірілген көшірмесін жасау 

жолымен зақымдайтын, алдағы уақытта көбейіп кету мүмкіндігі бар 

бағдарлама. 

Вирус екі негізгі сипаттамасымен ерекшеленеді деп есептелінеді: 

а)  Өздігінен көбею мүмкіндігімен; 

б)  Есептеу процесіне кедергі келтіру мүмкіндігімен (яғни басқару 

мүмкіндігіне ие болу). 

Резидентсіз вирус бұзылған программа қосылғанда жұмыс атқарады. 

Вирус программасы программа жұмыс істеп отырған уақытта қауіпті. 

Компьютерлік вирустан қорғайтын үш аралықты қарап кетуге болады: 

– вирустың келуін тоқтату; 

– егер вирус компьютерге енсе, онда вирустық шабуылдарды тоқтату; 

– шабуыл егер болса, онда одан кейін болатын қатерлерден сақтау. 

Құрылғылар драйверлері, яғни SYS файлының шеткері құрылғылар 

көрсетілетін деген сөз тұрған жолында жазылған файлдар. Ондай файлдағы 

вирус сол құрылғыны іске қосқан сайын қызметке кіріседі. Бірақ драйверді бір 

компьютерден екінші компьютерге көшіру өте сирек болғандықтан, мұндай 

вирустар көп тарала қоймаған. Әдетте, әрбір вирус түрі файлдың бір немесе екі 
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типіне (түріне) ғана жұғады. Көбінесе бірден орындалатын файлдарға жұғатын 

вирустар жиі кездеседі.  

Соңғы кезде вирустің жаңа түрлері – дискідегі файлдық жүйені өзгертетін 

вирустар көбейіп таралуда, оларды қысқаша ВІG-вирустар деп атайды. Мұндай 

вирустар өз мәтінін дискінің белгілі бір бөлігіне (әдетте, дискінің соңғы 

кластеріне) жасырып жазып қояды да, оны дискінің файлды орналастыру 

кестесіне (ҒАТ) файлдың соңы ретінде белгілейді. 

Барлық .СОМ және .ЕХЕ типті файлдар үшін – каталоггағы файлдың 

алғашқы мәліметі көрсетілген орынға вирус жазылған қате орын көрсетіліп, ал 

дұрыс көрсеткіш – таңбаланған (кодталған) түрде каталогтың 

пайдаланылмайтын белгісіне жасырылады. Тек вирусы бар дискеттерден 

программалық файл оқитын сәттерде оның нақты көлемі қысқарып небәрі 512 

не 1024 байт қана болып қалады. Бірақ атқарылуға тиіс вирусы бар әрбір 

программа іске қосылғанда оның дұрыс емес екендігі байқалмайды. Міне, 

осылайша ауырған дискілерді дұрыс қалпына келтіру үшін тек арнайы 

антивирустік программалар қажет. 

Өзін жай көзге сездірмес үшін кейбір вирустар жасырынудың қилы-қилы 

тәсілдерін пайдаланып жүр. Осындайлардың екі түрін «көрінбейтін» жөне 

«өздігінен өрбитін» вирустарды қарастырайық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 17 – Вирустардың жіктелу сызбасы 

 

Көптеген резиденттік вирустар былай жасыруды әдетке айналдырған, олар 

DOS жүйесінің вирус жұққан файлдарды шақыруын өзгертпей дұрыс күйінде 

қалдырады. Бірақ бұл эффект тек вирус жұққан компьютерде ғана байқалады, 

ал вирус жұға қоймаған компьютерлерде файлдар мен дискілерді жүктеуіш 

аймақтарының өзгеруін байқау қиын емес.  

Өздігінен өрбитін вирустар. Вирустардың жасырыну жолының екінші 

тәсілі өзін-өзі аздап өзгертіп, өрбіп толықтырылып отыруы. Көптеген вирустар 

жасайтын кері әсерін байқамас үшін өз көлемінің бір сыпырасын таңбаланған 

жасырын күйде сақтайды. Бірте-бірте өрби отырып, олар таңбалану тәсілін де, 

таңбаланбаған алғашқы бөлігін де аздап өзгертіп отырады. Осының арқасында 

вирусты іздеп табатын тұрақты байттар тізбегі болмай, оларды ұстайтын 

детектор-программалар жұмысы қиындайды. 

Вирустар 

Көрінбейтін Өздігінен өрбитін 
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Қазіргі кезде 10000 шамасында компьютерлік вирустар белгілі. Оларды 

әдетте мақсатына, жұмыс логикасына, көлеміне және жұмыс істеу аумағына 

қарай топтарға жіктейді. Жұмыс логикасына және мақсатына қарай оларды 

шартты түрде төмендегідей жіктеуге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 18 – Вирустарды жіктеудің кең қолданылатын сызбасы 

 

1) Ұстауыш вирустар – программалық құралдар кешеніндегі қателіктер 

мен дәлдіктерді пайдаланады. Көлемді программаларды түзету кезінде 

белсенділік көрсетіп программаға жабысады. Әртүрлі зияндық әрекеттері бар 

вирус. 

2)  «Логикалық бомбалар» (баяу әсер ететін «бомбалар») – қарапайым 

программаларға кіріп алып білінбей тұрады. Тек белгілі бір шарттар 

орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Сол шарт орындалар мезетке дейін 

неғұрлым көп программаларға жұғуға тырысады. 

3)  «Құрттар» – жүйелік программалаушылардың информациялықесептеу 

желілерінің бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кіріп алып, сол 

бос құрылғыларды тектен тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Мысалы, оларды 

шексіз циклге енгізіп, құрдан құр жүргізіп қояды немесе қажетсіз мәліметтерді 

баспаға шығартады және т.с.с. 

4)  «Троян аттары» – қарапайым қолданбалы программаларға еніп алып, 

соларға рұқсат етілмеген әрекеттерді орындатады. Жасалу құрылымы мен 

көбею жолы оңай болғандықтан, көбінесе компьютер желілерін жайлап алады. 

Мақсаттарына қарай вирустар мынадай 4 бөлікке бөлінеді: 

1)  «Бейсауат» (гуманды) – онша қатты зиянын тигізбейтін вирустар. 

Жұмыс мақсатына 

байланысты 

Бейсауат 

Насихатшы 

Мағынасыз 

Вирустар 

 
Жұмыс логикасына 

байланысты 

Жұмыс мақсатына 

байланысты 

Ұстауыш вирустар 

Логикалық бомбалар 

Құрттар 

Троян аттары 

Бейсауат 

Бопсалаушы 

Насихатшы 

Мағынасыз 
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2)  «Бопсалаушы» – мысалы, белгілі төлемақы берсе, вирус әсері 

жоғалатынын анонимді түрде хабарлайтын “баяу әсер ететін бомбалар”. 

3)  «Насихатшы» – «өзін көрсету» мақсатында жасалған. 

4)  «Мағынасыз» – атынан-ақ әсері түсінікті. 

Бізде кең тараған Aids антивирустік программаларының авторы 

Д.Лозинскийдің ұсынысы бойынша вирустарды көлеміне қарай жеті топқа 

жіктеуге болатыны белгілі. 

Қазіргі кездегі вирустар негізгі екі топқа бөлінеді: 

1) резиденттік (компьютер жадында тұрақты сақталатын) вирустар; 

2) резиденттік емес вирустар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 19 – Вирустардың жіктелу сызбасы 

 

Қазіргі кезде компьютерлік вирусологияның едәуір тарихы жинақталған. 

Вирус туралы алғашқы еңбек 1951 жылы шықты. Бұл публикацияда Джон Фон 

Нейман өздігінен көбейетін компьютерлік программаларды шығарудың 

мәселелерін қалыптастырылып, зерттеледі. 

1962 жылы Высоцкий мен Макиллрой Колт жадындағы өздігінен 

туындайтын программалық механизмдердің өзара  коноиктті (кикілжіңді) 

әсерлеріне негізделген компьютерлік ойынды құрастырды. Кімнің программасы 

бүкіл жадыны жауласа, сол ойыншы жеңімпаз болып табылады. Бұл ойын 

ақпараттың көптеген ойын және зерттеу орталықтарында кең қолданыс тапқан. 

«Зақымдалған» программа жұмысын бастағанда, алдымен басқаруға вирус 

алады. Вирус басқа программаларды тауып, оларды зақымдайды, сонымен 

қатар қандай да бір зиянды әрекет жасайды: компьютердің қалыпты жұмыс 

істеуіне кедергі келтіреді, дискідегі файлды бұзады, компьютерде сақталған 

ақпаратты бүлдіреді, жедел жадты «ластайды» және т.с.с. вирустың бір 

компьютерден басқа компьютерлерге тарайтын қабілеті бар.  

Құрт – желі арқылы таралатын бағдарлама, ол магниттік жинақтаушыларда 

өзінің көшірмесін қалдырмайды. Құрт зақымдалатын желінің механизмінің 

анықталған бөлігінде қолданылады. Бұл вирустың ең танымал түріне – Internet 

желісін 1988 жылы зақымдаған Морриса вирусын (Морриса құртын) жатқызуға 

болады. Құрттан қорғанудың жақсы тәсілдерінің бірі – желіге бекітілмеген 

енуге қарсы алдын ала шаралар қолдану. 

Құпия сөздерге шабуыл жасаушы – бұл бағдарлама арнайы құпия сөздерді 

ұрлауға арналған. Шабуыл жасаушы – бағдарламаның иесі компьютерге 

бағдарламасын енгізіп қояды. Содан соң қолданушы өз бағдарламасын ашу 

Вирустар 

 

Резиденттік Резиденттік емес 
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үшін өзінің есімін және құпия сөзін енгізгенде, оның компьютеріне шабуыл 

жасаушы бағдарламаны қайта жүктеңіз деген мәлімет шығарады. 

Вирустан қорғауға арналған арнайы программалар: 

1)  Детекторлар – программалары бірнеше әйгілі вирустарды табу үшін 

қолданылады. 

2)  Флаги немесе доктор – дискілерді немесе бұзылған программаларды 

«жазады» (тазалайды), бұзылған программалардан вирус денесін «тістеп алу»  

арқылы программаларды вируспен бұзылмаған кездегідей қалыпқа келтіреді. 

3)  Ревизор (тексеруші) программалар – бірінші дискінің жүйелік 

аймақтары және программа күйі жайлы ақпараттарды есіне сақтап, содан кейін 

оны бастапқы күйімен салыстыра отырып тексереді. Олардың салыстыруында 

келіспеушіліктер болса, онда ол туралы пайдаланушыға хабарлайды. 

4)  Ревизор докторлар – ревизорлар мен докторлардың қызметін атқарады, 

яғни программалар тек өзгерулерден автоматты түрде бастапқы күйге келтіруге 

бар жағдай жасайды. 

5)  Фильтр программалары – резидентті түрде компьютердің жедел 

жадысында орнатылады да, көбею және қауіп төндіру үшін вирустар 

қолданатын операциялық жүйеге түсетін хабарламаларды жолдарынан ұстап 

алып, ол туралы пайдаланушыларға хабарлайды. 

6)  Вакцина программалары – дискілерді немесе программаларды оның 

жұмыс нәтижесінде көрінбейтіндей етіп модификациялайды, яғни 

вакцинацияланған программаны вирусталған екен деп түсінеді.  

Компьютер вирусты жұқтырған кезде оны табу керек. Ол үшін оның ең 

басты көрінетін белгілерін білу керек. Оларға келесі белгілерді жатқызуға 

болады: 

– компьютердің ақырын жұмыс істеуі; 

– операциялық жүйенің жүктелмеуі; 

– файлдардың және каталогтардың жоғалуы немесе олардың мазмұнының 

өзгеруі; 

– файлдың күнінің немесе уақытының өзгеруі; 

– файлдардың мөлшерінің өзгеруі; 

– файлдардың белгісіз бір себептен компьютерде көбейіп кетуі; 

– жедел жадының бос орынының азайуы; 

– экранда қаралмаған бейнелердің немесе сөздердің шығуы; 

– қаралмаған дыбыстардың берілуі; 

– компьютердің жиі жұмысын тоқтатып қалуы; 

Антивирустык кұралдар, бір немесе бірнеше келесі функцияларды 

орындаушы программалық өнім: 

1) файлдық құрылымды бұзылудан сақтау; 

2) вирустарды байқау; 

3) вирустарды нейтралдау. 

Компьютерге вирус енгенін сезсеңіз, мына ережелерді мұқият орындаған 

абзал: 

1) Алдымен аспай-саспай, ойланып іске кіріскен жөн екенін ұмытпаңыз. 
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2) Дегенмен, вирустың зиянды әрекеттерін жалғастырмас үшін 

компьютермен жұмысты уақытша тоқтатқаныңыз жөн. 

3) Егер компьютерге «жұққан» вирус түрін емдей алатын детектор-

программаларыңыз  болса, дискілерді тексеру мақсатында соларды дереу іске 

қосыңыз. 

4) Біртіндеп вирус жұғуы мүмкін болған барлық дискілерді тексеріп шығу 

қажет. 

5) Егер дискідегі барлык файлдарыңыздың архивтік көшірмелері болса, 

онда дискіні қайта форматтап, мәліметтеріңізді бұрынғы қалпына келтіруге 

тырысыңыз. 

Енді компьютерге вирус жұқтыру мүмкіндігін азайтатын және жұққан 

жағдайда оның зиянкесті әрекеттерін барынша азайтатын шараларды 

қарастырайық, оларды бірнеше топтарға жіктеуге болады: 

– Ақпаратты әркімнің жиі пайдалануынан шектеу және оның көшірмесін 

сақтау. 

– Сырттан келген мәліметтерді мүқият тексеруден өткізу. 

– Вирустан «емдеу аспаптарын» дайындап қою. 

– Белгілі бір уақыт сайын компьютерді вирусқа тексеріп отыру. 

Файлдардағы мәліметтердің белгілі бір сипаттамаларын есте сақтайтын 

антивирустік программалардың негізгі жұмысы – сол файлдардың жаңа 

сипаттамаларын бұрын белгіленіп, жазылып қойылған мәндермен 

салыстырады. Егер файл ішіне вирус енсе, онда олар бір-біріне сай келмейді де, 

программа ол туралы экранға ескертпе хабар шығарады. Осы тәсілмен бұрын 

белгісіз жаңадан шыққан вирус түрін де анықтауға болады. Бірақ бұрын 

белгіленіп жазылып койылған сипаттамаларды вирустан мұқият сақтау кажет. 

Ал кейде, сол сипаттамалардың өзгеруі вирустың әсерінен емес, тексергеннен 

кейін, өзіңіздің өзгертуіңізден де болуы ықтимал. Оның үстіне, сіз тексеру 

сипаттамаларын жазу кезінде компьютерде вирус жоқ екеніне сенімді күйде 

болуыңыз қажет, әйтпесе бұл тәсіл дұрыс нәтиже бере алмайды. 

Вирустардың жаңа түрлері күнбе-күн пайда болып жатыр, сондықтан 

антивирустық программалардың да тексеру-емдеу қабілеттері жоғары, соңғы 

шыққандарын қолданған дұрыс болатыны түсінікті шығар. 

Соңғы кезде компьютерлік вирустармен күресудің үлкен тәжірибесі 

бар антивирустық программалар құрылған, программалар мен 

деректерді қорғау шаралары белгілі. Вирус табылған мерзімнен бастап 

қысқа уақыт ішінде қайта пайда болған вирустарды жеңіп шыға алатын 

антивирустық құралдарды жетілдіру және дамыту үнeмi орындалып отыру 

қажет.  

 

5.4 VPN (virtual private network) қорғалған виртаулды желілер 

технологиялары 
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Виртуалды желілер құру негізінде қарапайым идея жатыр: ауқымды желіде 

екі түйін арасында сенімді жол (виртуалды арна) жасап ақпараттың 

конфиденциалдығы мен тұтастығын қамтамасыз ету. 

 

Сурет 20 – Қорғалған виртуалды желінің сызбасы (VPN) 

VPN желілері көмегімен компаниялар қымбат арнайы байланыс арналарын 

құрудан бас тартып қаржы шығындарын үнемдеу мүмкіншіліктері пайда 

болады.  

Анықтама. Сыртқы ашық ақпаратты тасымалдау ортасы арқылы 

жергілікті желілердің және бөлек қашықта орналасқан компьютерлердің бір 

қорғалған жүйеге біріктірілуі виртуалды қорғалған желі деп аталады. Қорғалған 

виртуалды байланыс арнасын туннель деп атайды. Сонда бір желінің ішінде 

екінші, бірақ қорғау деңгейі қарастырылған, желісі виртуалды желі болып 

келеді. VPN технологиясы техникалық және программалық қамтуды талап 

етеді. Туннель жасау үшін VPN-клиент, VPN-сервер, қауіпсіздік шлюзы 

(Security Getway) керек. VPN-клиент дербес компьютердің негізінде құрылған 

программалық-техникалық кешен. VPN-сервері болса VPN-клиенттерді 

байланыстырып, ақпаратты шифрлеуге, аутентификация өткізуге бейімделген 

желілік бағдарламалармен жабдықталған. Қауіпсіздік шлюзы желінің екі 

түрімен де байланысты (ауқымды ашық байланыс арнасы мен қорғалған), 

шифрлеу және шиффрден ашу қызметтерін орындайтын желілік құрылғы. 

Шлюз программа, маршрутизатор немесе желіаралық терезе негізінде құрылып 

VPN функцияларымен толықтырылуы мүмкін. Ашық ақпарат тасымалдау 

арнасы ретінде жоғары жылдамдықпен ақпарат тасымалдаушы Интернет желісі  

болуы да немесе жылдамдығы баяу телефон желілер арнасы болуы мүмкін. 

Қазіргі кезде VPN технологиялары үлкен және ортақ компанияларды 

қызықтырып отыр, өйткені, бұл технология компанияның бөлімшелерінің 

(филиалдар) арасында байланыс арнасына жіберілетін шығындарды 

айтарлықтай қысқартып қоймай, ақпарат алмасудың конфиденциалдығын 

қамтамасыз ете алады. 

Техникалық шешімдердің архитектурасына байланысты VPN–ің 3 түрін 

атап өтуге болады: 

VPN-клиент VPN-сервер 

Қауіпсіз 

шлюзы SG1 

Қауіпсіз 

шлюзы SG2 

туннель 
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1) Корпорацияның ішінде құрылған (Intranet VPN); 

2) Қашықтан қатынаулы (Remote Access VPN); 

3) Корпорациялар арасында құрылған (Extranet VPN). 

Қазіргі заманғы VPN өнімдерді ұсынып отырған компанияларға келсек, 

олар: Cisco Systems, Microsoft, С-Терра-СиЭсПи, ООО «Анкад», ОАО 

«ИнфоТекс», НИП «Информзащита» және т.с.с.  Эксперттердің пікірінше 

олардың қатарында ерекше орын алып отырған Ресей  С-Терра-СиЭсПи 

компаниясының CSP VPN және шетелдің Cisco Systems компаниясының ASA 

5500 Series желілік құрылғыларын атап өтуге болады.  

 

5.5 Зияткерлік ақпаратты заңсыз қатынаудан қорғау технологиялары мен 

тәжірибесі 

 

Азаматтық-құқықтық қатынастардың көпшілігі зияткерлік, әсіресе, 

шығармашылық жұмыстың – ғылым, әдебиет, өнер туындылары, өнертабыстар,  

ЭЕМ үшін бағдарламалар, өнеркәсіптік үлгілер және т.б. нәтижелерін жасау 

және қолданумен байланысты қалыптасады.  

Шығармашылық қызметтің туындылары материалдық емес игіліктерге 

жатады. Мысалы, ғылым, әдебиет, өнер туындылары, яғни жаңа идеялар, 

бейнелер,  ұғымдар жиынтығы; өнертабыс, пайдалы үлгі және тиімді ұсыныс – 

есептің техникалық шешімдері; өндірістік үлгі – бұйымның сыртқы түрін 

көркем құрастыру және т.с.с. Бірақ олар басқалар қабылдай алатындай 

объективті түрге келгенде ғана азаматтық құқықтық қарым-қатынастар 

объектісі ретінде болады. Мысалы, ғылыми жоба қағазға, немесе магниттік 

таспаға жазылуы мүмкін; өнертабыс сызба, үлгі немесе т.б. ретінде көрсетілуі 

мүмкін.  

Шығармашылық жұмыстың материалдық тасымалдаушысы зат ретінде 

болады және басқаларға жеткізілуі мүмкін, жойылуы мүмкін және т.б. Бірақ 

шығармашылық жұмыстың өзі материалды емес болса да өзінің авторы атында 

сақталады және заңда көрсетілген басқа жағдайларды қоспағанда  өзге 

тұлғалармен иесінің рұқсаты бойынша ғана қолданылады. 

Зияткерлік қызметтің материалдық емес игіліктері нақты бір ақпараттық 

ресурстар ретінде қарастырылады. Қазіргі заманда ақпарат тауарлық сипатқа ие 

болған және адами қызметтің әртүрлі ортасында оны жинақтаумен, сақтаумен, 

іздеумен, өңдеумен, таратумен және қолданумен байланысты келісімдік 

қатынастардың ерекше объектісі түрінде болады. Бұл кезде машиналық ақпарат 

маңызды саналады. Мұндағы ақпаратты есептеуіш ортада жүретін, ЭЕМ-ге 

қабылданатындай түрде физикалық тасымалдаушыда бекітілген деп түсіну 

керек.  

Зияткерлік қызметтің нәтижесі төмендегі объектілер болып табылады: 

1) патенттік құқықпен қорғалатын «өндірістік меншік»  (өнертабыстар, 

пайдалы үлгілер, өндірістік үлгілер); 
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2) заңдық тұлғаны жекешелеу құралдары, яғни орындалатын 

жұмыстардың немесе қызмет көрсетулердің өнімдері (фирмалық атаулар, 

тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі, өнімнің шығарылу орнының атауы); 

3) шығармашылық қызметтің авторлық құқықпен қорғалатын нәтижелері 

(ғылыми туындылар, ЭЕМ үшін бағдарламалар, мәліметтер қоры, интегралдық 

микросхемалар топологиясы). 

Олардың арасындағы негізгі айырмашылық: олар әртүрлі құқықтық 

режімге ие. Объектілердің бір бөлігі патенттік құқықпен реттеледі, ал келесі 

бөлігі – авторлық құқықпен. Айырмашылығы тек авторлық құқық объектінің 

формасын, ал патенттік құқық туындының мазмұнын қорғауға бағытталған.  

Зияткерлік ақпарат адамның шығармашылық идеяларының нәтижесі. Ол 

материалды және материалдық емес түрде болуы мүмкін. Компьютерлік 

жүйелердегі зияткерлік ақпаратқа келетін болсақ, ол негізінен физикалық 

тасымалдаушыларда сақталатын болғандықтан оған тарату, көшіру, өзгерту, 

өшіру сияқты қауіптер төнуі мүмкін. Осындай жағдайларды болдырмас үшін 

көптеген шаралар қолданылады. Мұндай әрекеттерге мыналар жатады: 

плагиаттылықты анықтауға арналған бағдарламаларды қолдану, өзінің 

шығармашылық туындысына патент, лицензия алу, сайттардың мәтіндік 

контенттері іздеу жүйелерімен индекстелу керек, браузердің барлық скриптік 

ерекшеліктерін пайдалана отырып жоғарғы мәзір (терезе скрипт көмегімен 

ашылады), контекстік мәзір, тышқанды шерту сияқты мүмкіндіктер өшіріледі.  

GraphicText технологиясы Интернеттегі сайттарды көшіру мүмкіндігін 

біршама қиындату мүмкіндіктерін ұсынады. Көптеген авторларды баспаларда, 

фирмаларда өздерінің гипермәтіндік файлдар түрінде сақталған 

жарияланымдарын және құжаттарын коммерциялық көбейту мақсатымен 

көшіруге немесе мазмұнын өзгертуге тырысатын қолданушылардан қалай 

қорғау мәселесі туындайды. Сонымен қатар авторлар және фирмалар алдында 

бір жағынан файл мазмұнын заңсыз көшіруді қалай болдырмау керек, ал екінші 

жағынан материалдарға клиенттердің немесе ықтимал сатып алушылардың 

еркін қатынауын қалай қамтамасыз етуге болатыны туралы мәселе шығады.  

Бұған негізгі үш жолды айтуға болады – файлдарды қайсыбір «өзіндік» 

форматта көрсету, материалдарды шифрлеу, монитор экранында мәтіндік 

ақпаратты графикалық режимде көрсету. «Өзіндік» формат мысалдары ретінде 

DjVu және PDF танымал форматтарын жатқызады. Бірақ DjVu және PDF 

форматындағы файлдар қолданушы дискісіне оңай сақталуы мүмкін. Мәтіндік 

ақпаратты кодтау жүйелеріне қатысты шифрлеу жүйелері  Интернеттегі 

мәтіндік мәліметтерге заңсыз қатынауға қарсы  іс-әрекет ретінде бұрыннан 

қолданылып келеді деп айтуға болады. 

Мәтіннің графикалық форматтардың біреуіне түрлендірілуі көбінесе үлкен 

көлемді мәтіндерге қолданылады,   бұл заңсыз көшірушілерді онша 

қызықтырмайды. Бірақ графикалық форматқа қарапайым түрлендіру 

жеткіліксіз, себебі қолданушы суретті өз компьютерінде сақтай алады. 

Мәтіннің графикалық түрде көрсетілуі графикалық режимде орындалуы керек. 
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Соңғысы браузерлердің стандартты плагинін қолдану көмегімен, яғни 

виртуалды Javа машинасымен жүзеге асырылады.  

Графикалық түрде берілген мәтін қосымша графикалық су белгілерімен 

қорғалуы мүмкін және қорғалуы керек. Графикалық түрде көрсетілген мәтінді 

файлға тікелей көшіруге болмайды. Ол үшін ең бірінші «экранды» Windows 

буферінде сақтап, одан кейін қандай да бір графикалық десте терезесінде буфер 

ішіндегісін ашып барып файлға көшіру керек. Бұндай файлдың көлемі су 

белгілерінің есебінен ондаған және жүздеген килобайтқа жетеді. 

Сонымен бірге қорғалған жағдайдың дәрежесі қорғалған сандық суреттен 

мәтінді қайта қалпына келтіру тиімділігі сұрағына кеп тіреледі. Тиімділігі 

суреттен мәтінді қалпына келтіруге кеткен шығындар қағаз түпнұсқасын 

сканерлеуге кететін шығындардан көп болуы керек. Ал жағдай нақ осылай 

болып тұр, себебі суретті алу процедурасынан басқа су белгілерін графикалық 

дестелер көмегімен жою және графикалық мәтінді FineReader сияқты 

бағдарламалық дестелер арқылы тану процедуралары талап етіледі. Егер 

мәтіндік парақтардың көлемін экран өлшеміне қарағанда біршама үлкен етіп 

алса, онда мәтін суретін 2 рет қармап алу қажет. Осы кезде парақтың екі бөлігін 

біреуге біріктіру үшін редактрлеу процедурасы қосылады.  Бұл заңсыз 

қатынауды жүзеге асырып отырған тұлға үшін тиімсіз. 

Қазіргі кезде ЖОО-ның студенттері арасында курстық, дипломдық 

жұмыстарды Интернеттен алынған көздерін көрсетпей көшіру жиі кездеседі. 

Ресейде бұл жағдайға байланысты кішігірім ақпаратты тексеру үшін әртүрлі 

сайттар бар: www.antiplagiat.ru, www.copyscape.com, www.findcopy.ru, 

www.istio.com, www.miratools.ru. Бұлар үлкен көлемді мәтіндерді тексере 

алмайды. Ондай мүмкіндікті «Etxt.Антиплагиат», «Плагиата.НЕТ», «Advego 

Plagiatus» сияқты  антиплагиат бағдарламалары жүзеге асырады. 

Плагиатты (мәтіндердің тақ дубльдері) табудың бірнеше жолдары бар. Ең 

көп танымал «шинглдар» әдісі болып табылады. Әдіс мәтіндерді көршілес 

сөздерден тұратын бекітілген ұзындықтағы тізбектер жиыны түрінде көрсетуге 

негізделген. Құжаттардың осындай жиындары көбі сәйкес келсе, құжаттар 

ұқсас деп саналады. Әдістің бір модификациясы «супершинглдар» атына ие 

және осындай құжаттарды жылдам табуда қолданылады.  

Құжаттардың сигнатуралық лексикалық ақпаратын қолданатын бірқатар 

әдістер бар. Бұл мақсаттар үшін I-Match сигнатурасы IDF-тің (құжаттардағы 

сөздердің инверсті жиілігі) орташа мәніндегі сөздер үшін қолданылады. 

Лексикалық принциптерге негізделген келесі сигнатуралық тұрғы «тірек» 

сөздер әдісі болып табылады. Бұл жағдайда құжаттар үшін белгілі бір ережелер 

бойынша тірек сөздер жиынтығы топтастырылады және олар үшін осы 

құжаттардың сигнатурасы құрылады. Сигнатуралардың сәйкес келуі 

құжаттардың ұқсас екенін білдіреді.  Әдістердің бұл тобы жүзеге асырылуының 

үлкен қиындығына қарамастан, ұқсас құжаттарды табудың жақсы нәтижелерін 

көрсетеді.  

Көшірулерді табу үшін кейде ақпаратты іздеудің классикалық 

принциптеріне  негізделген алгоритмдер (TF, TF*IDF және т.б.) қолданылады. 
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Олардың жалпы жұмыс істеу принципі сурет 13-те  көрсетілген. Мұндағы 

«Etxt.Антиплагиат», «Плагиата.НЕТ» бағдарламаларында мәтіндердің 

көшірілгенін анықтау үшін шинглдар алгоритмі қолданылады.  

Шингл дегеніміз мәтіннің бірнеше сөздері бар бөлігі (үш сөзден тұратын 

шингл, төрт сөзден тұратын шингл және т.с.с.).  

Мәтінді бірегейлікке тексерудің жалпы жұмысы 3 кезеңнен тұрады: 

1)  Мәтінді канондық түрге келтіру. Бұл дегеніміз мәтінді мағынасы жоқ 

сөздер мен символдардан тазарту. Мысалы (плагиатқа тексеру жүйелері орыс 

сайттарында тексерілгендіктен мәтін үзінділері орыс тілінде берілген): 

Бастапқы мәтін: Тем категориям пользователей Интернет, которые так или 

иначе связаны с поисковым продвижением сайтов, конечно же, известен тот 

факт, что уникальность контента на ресурсе это один из важнейших 

параметров, которые учитываются поисковыми системами при ранжировании. 

Канондық түрге келген мәтін: категориям пользователей интернет которые 

иначе связаны поисковым продвижением сайтов известен факт уникальность 

контента ресурсе один важнейших параметров которые учитываются 

поисковыми системами ранжировании. 

2)  Канондық түрге келген мәтінді шинглдарға бөлу. Жоғарыда 

айтқанымыздай шингл дегеніміз мәтіннің бірнеше сөзден тұратын бөлігі.  

Мысалдағы канондық түрге келген мәтінді 5 сөзден тұратын шинглдарга 

бөлеміз: 

– категориям пользователей интернет Интернет - мировая компьютерная 

сеть. которые иначе 

– связаны поисковым продвижением сайтов известен 

– факт уникальность контента ресурсе один 

– важнейших параметров которые учитываются поисковыми 

– системами ранжировании 

3) Енді бір мәтіннің шинглдары екінші мәтіннің шинглдарымен 

салыстырылады. 

Бұдан шығатыны шингл ұзындығы қанша қысқа болса, мәтін  бірегейлігін 

тексеру соғұрлым дәлірек болады. 

Антиплагиат бағдарламаларының көмегімен бір топ студентерінің 

дипломдық жұмыстары тексерілді. Нәтижесі төмендегі кестеде  келтірілген 

(Кесте 8). 

 

Кесте 8 – Антиплагиат бағдарламаларымен тексеру нәтижесі 
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Аты-жөні 

 

 

 

Антиплагиат бағдарламаларының сәйкестік 

көрсеткіші 

Etxt Антиплагиат Плагиат.Net Антиплагиат.ru 

4
В

 

1 Арзамаскин Алексей 8% 48% 86% 

2 Денисенко Нелли 28% 66% 75% 

3 Карымсакова Гульмира 33% 85% 78% 

4 Кохан Александр 19% 84% 75% 

5 Лебедева Анна 8% 71% 69% 



58 

 

Құжат енгізіледі 

1) Жүйе бүкіл интернетті сканерлейді, сайттарды 

өңдеп жүктейді. Жүктелген құжаттар фильтрден 

өтеді. 

2) Енгізілген құжат форматталады, арнайы 

әдіспен өңделеді (канондық түрге келтіріледі). 

Салыстыру жүргізіледі: 

1) Символдар тізбегі әдісі («Антиплагиат.ru»). 

2) Шинглдар әдісімен («Etxt.Антиплагиат», 

«Плагиата.НЕТ»). 

Бірегейлік 

деңгейі>70 

Иә Жоқ 

Плагиатка 

жатады 

Плагиатқа 

жатпайды Бірегейлік 

пайызы 

анықталған есеп 

беру түрінде 

Соңы 

6 Поляков Сергей 35% 81% 86% 

7 Семигук Игорь 38% 73% 83% 

8 Хасенов Расул 24% 59% 62% 

Мұндай тексеру кезінде бірегейліктің пайыздық көрсеткіші әртүрлі болды, 

себебі ол іздеу жүйелеріне, антиплагиаттың тексеру қорына, шинглдар санына 

және бағдарламаның т.б. баптауларына байланысты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 21 – Антиплагиат бағдарламаларының жұмыс істеу принципі 

 

Қысқаша шолу: Ақпаратты заңсыз қатынаудан қорғау әдістері мен 

құралдары қарастырылды. Зияткерлік ақпаратты қорғау жолдары сипатталды. 

Антиплагиат бағдарламалары арқылы студенттердің дипломдық жұмыстары 

тексеріліп, статистика келтірілді.  

 

5.6 Қашықтықтан басқару жүйелері мен қауіпсіздік аудиті 
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Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үздіксіз дамуы 

қашықтықтан басқарудың программалық құралдары ақпараттандыру құралдары 

ретінде арнайы әдістемелік және технологиялық тәсілдерді талап етеді. 

Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі қашықтықтықтан басқару  

бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлейді, игереді 

және оларды пайдалануды қолдайды. Қазіргі заманғы қашықтықтан басқару 

программалық құралдары ретінеде LiteManager, TeamViewer, Radmin 

бағдарламаларын жатқызуға болады. 

LiteManager – бұл ірі компьютерлер желілеріне арналған, компьютерлерді 

қашықтықтан басқаруға арналған бағдарламасы. LiteManager бағдарламасының 

жылдамдығы өте жоғары, функционалды мүмкіндіктерге бай, өте ыңғайлы, 

түсінікті, және де  Pro толық және Free тегін нұсқалары бар. LiteManager 

бағдарламасы екі бөліктен тұрады: администратордың компьютерінде 

орнатылатын клиенттік модуль – Viewer және қашықтықтағы компьютерлерге 

орнатылатын серверлік модуль – Server. Бағдарламаны орнату үрдісі ешбір 

қосымша манипуляциясыз өтеді, серверлік модульды орнатып болған соң 

пароль койылады.  

Тiзiмге жаңа қосылу енгізу үшін, жаңа қосылуды жасау терезесiн ашып, 

компьютердің  IP адресін және оған кіру паролін енгізу керек, қосылудың аты 

кез келген болуы мүмкін.  

Программаның серверлiк модульдері көп болғандықтан, бағдарламаны 

қашықтықтан орнату тәсілін қолдануымызға болады, ол үшін сол 

қашықтықтағы компьютердің  IP адресі мен администраторды қолданушының 

паролін білуіміз керек. Алғашында бағдарламада кіріктірілген компьютерлерді 

іздеуді  пайдаланамыз, содан соң барып табылған компьютерлерге серверлік 

модульды қашықтықтан орнатамыз. LiteManager арқылы қашықтықтан басқару 

өте қарапайым және ыңғайлы. Мысалға, файлдарды қашықтықтағы 

компьютердің жұмыс үстеліне тасу мүмкiндiгi,  жұмыс станциясын оқшаулау, 

мәлiметтерді алмасу буферi арқылы жіберуге, жұмыстың жылдамдығын арттыу 

үшін жұмыс үстелінің өрнек сурет жинасын алып тастау және басқа да көптеген 

пайдалы опциялары бар. Әсіресе, дыбыс опциясы, яғни қашықтықтағы 

компьютердің дыбыстық сигналын естуге болады. Қашықтықтағы 

компьютердің файлдарымен жұмыс істегенге LiteManager-де Total Commander 

сияқты кіріктірме файлдық менеджер бар, оның көмегі арқылы қажетті 

файлдарды ашуға, көшіруге және каталогтарды аралауға болады. Белгiлердiң 

жүйесi жиi пайдаланылатын жолдарды есте сақтап қалуға рұқсат бередi, яғни 

администратордың уақытын үнемдейді. Қауіпсіздікке ерекше назар аударады, 

екі жүйеге Windows NT қауіпсіздігі және LiteManager қауіпсіздігіне қол 

жетімді.   

Желі арқылы берiлетiн барлық мәлiметтер заманауи технологиялардың 

және  кiлттердiң айырбас хаттамалары  (2048 биттiк кiлтi бар RSA айырбас 

және 256 биттiк сеанс кiлтi бар AES) арқылы бәрi шифрланады. Кiрiктiрме IP 

фильтр  белгілі IP адрестерден қол жеткiзуге, қосудың белгiлi режимдерiне 
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тыйым салады. Парольды бұзу және DDOS шабуылдарынан қорғау 

орналастырылған.  

Алыс қашықтықтағы компьютерді басқаруға арналған керемет тегін 

бағдарлама (фаервол мен NAT проксиге мүмкіндік бар). TeamViewer 

интернеттің кез келген нүктесіндегі компьютермен байланысуына мүмкіндік 

бар, яғни басқаруға (алыстағы компьютердің IP-мекенжайын білу міндетті 

емес, бірақ басқарайын деп отырған компьютерде міндетті түрде бұл 

бағдарлама болуы тиіс).  

 Бұл бағдарламаның басқа сәйкес бағдарламалардан артықшылығы өте 

қарапайым орнатылатындығында. Бағдарламаны teamviewer.com сайтынан 

жүктеуіңізге болады. Қашықтықтағы компьютерге қосылу үшін, сіздің 

серiктесіңіз  бағдарламаны өз компьютерінде iске қосып, сiзге өз ID және 

парольын жіберкі қажет. Содан кейін сіз алынған ID-ді жазып және «серiктеске 

қосылу» кнопкасын басасыз. Қосылу орнағаннан кейін порольды енгізу терезесі 

ашылады, серіктестің порольын жазып, «жүйеге кiру» кнопкасын басамыз. 

Содан соң сіздің монтиорыңыздың бетінде қашықтықтағы компьютердің 

жұмыс үстелі шығады, ары қарай кез келген әрекеттер жасай аласыз.   

Егер қашықтықтағы компьютерді қайта  өшіріп қосу қажет болған 

жағдайда, серіктес қайтадан TeamViewer бағдарламасын iске қосуға қайта тура 

келедi, сізге жаңа порольын жазып жіберуі керек, ал сіз сол жаңа порольдарды 

қойып қайта қосыласыз. Бұл ретте ID бұрынғысы қалады, тiптi болашақта да ол 

өзгермейді. TeamViewer мәзірінде «қосымша» және «опции» деген әртүрлі 

күйге келтірулері бар. Мысалы, компьютерге тұрақты пароль беруге болады 

немесе қашықтықтан автоматты түрде қосылу үшін, оның пайдалануын тiптi 

өшіріп тастауға болады.  

Дыбыстық, бейне чаттарын күйге келтiрулері, сонымен қатар қауiпсiздiк 

үшiн шектеулердi әр түрлi күйге келтiрулер бар. TeamViever бағдарлама 

компьютерді қашықтықтан  басқарып қана қоймайды, басқа да көптеген 

мүмкіндіктері бар. Мысалы, ол мәтіндік, дыбыстық және видео чаттарды 

қолдайды. Файлды беруге, VPN қорғалған  қосылуды жасауға, қашықтықтан 

сеанстарды жазуға және ойнатуға болады. Соңғы нобайларда өз жұмыс үтелін 

бiрден көп қолданушыларға көрсетуге рұқсат беретін  «Presentation» опция 

пайда болды.  Осындай бағдарламалармен толық танысқыңыз келсе, 

нұсқаулықтарын .pdf форматта интернеттен көшіріп алуыңызға болады.  

Radmin (Remote Administrator) – бұл компьютерлерді басқаруға арналған 

ең сенімді және жылдам жұмыс істейтін бағдарлама. Мұнда толыққанды жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді.  

Remote Administrator арқылы сіз қашықтықтағы компьютердің экранын өз 

экраныңызда толығымен көре аласыз. Сіздің тышқан батырмаларын және перне 

түймешелерін басқаруыңыз қашықтықтағы компьютерге беріледі. Бұл 

дегеніміз, сіз Radmin-нің көмегімен қашықтықтағы компьютер өз алдыңызда 

тұрғандай жұмыс істей аласыз.   

Қашықтықтағы компьютер кез келген жерде орналасқан болуы мұмкін, 

яғни Интернет желісінде немесе сіздің жергілікті желіңізде. Radmin-ді қолдану 
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үшін сізге міндетті түрде жылдам қосылу қажет емес. Егер модем арқылы 

қосылсаңыз, сiз жаңартудың әжептәуiр жылдамдығына жетесіз (секундке 5-10 

кадрлары). Сіз модем арқылы қосылған күннің өзінде жаңартылудың едәуір 

жылдам (секундына 5-10 кадр).  

Егер сiз жергiлiктi жүйені пайдалансаңыз, онда нақты уақытта жаңартуды 

(секундына 100-500 кадр) байқай аласыз. Жаңартылу жиiлiгін жұмыс 

жылдамдығы мен процессордың жүктелуі және желі аралығындағы жақсы 

теңгерiмдi сақтау үшін реттеуге болады. 

Radmin бағдарламасының негізінде бүгiнгi күн iс жүзiнде жергiлiктi және 

жаhандық жүйеде стандартты TCP/IP хаттамасы (проткол) жатыр. Radmin 

арқылы жұмыс істеу үшін TCP/IP хаттамасы бар кез – келген қосылу келеді.  

Radmin басқа бағдарламалардан артықшылығы: жылдамдығы, қауіпсіздік 

деңгейі мен ыңғайлылығы.  

Жылдамдығы: Radmin – қашықтықтан басқарудың ең жылдам құралы.  

Оның алгоритмдары шапшаңдығы төмен арналарды, модем қосындыларын 

пайдалануға оңтайландырылған. Модем қосындысы кезінде экранның 

жаңартылу жылдамдығы секундына 5-10 кадрды құрайды. Ал егерде сіз 

жергілікті желіні пайдалансаңыз, онда  экранның жаңартылуы секундына  100 

кадрдан астам жылдамдықпен нақты уақытта өтедi.  

Қауіпсіздік (қорғаныс). Radmin-ді әзiрлеуде қауiпсiздiк жүйесiне көп назар 

бөлiндi.  Яғни, бұл әбден түсiнiктi, себебі мұндай бағдарлама үшiн, қауіпсіздік 

– ең басты және қажетті қасиеттердің бiрi болып табылады. Программистер 

Radmin-ді қашықтықтан басқарудың тұрақты және қауіпсіз бағдарламасы 

ретінде жасауға тырысты.   

Radmin қосымша шығындарсыз корпоративтiк ресурстарға қауiпсiз 

қашықтықтан қол жеткiзуді қамтамасыз етедi, яғни қауiпсiздiк және 

өнiмдiлiктің деңгейінің төмендеуінсіз. 

Ыңғайлылығы: Жақсы ойластырылған интерфейс бағдарламаның басты 

артықшылықтарының бірі болып табылады. 99,9% жағдайларда ешқашан керек 

болмаған функциялардың жоқтығы, Radmin бағдарламасын тіпті торлық 

технологиялармен аз ғана таныс қолданушыларға жеңiл зерделеуге мүмкіндік 

жасайды. 

Remote Administrator (Radmin) мүмкіндіктері: 

1) Жұмыстың жылдамдығы. 

2) Қауiпсiздiк деңгейінің жоғарылығы. 

3) Мәтiндiк және дауыс чаттарының көп қолданушылығы. 

4) Бiрнеше мониторларды қолдауы. 

5) Пайдалануда оңайлық. 

6) Жазбалар және мұқабалар үшiн Drag-and-Drop. 

7) Жүйелік талаптардың аздығы. 

8) Бірнеше қосылуларды қолдау. 

9) Тегiн техникалық қолдау. 

Radmin – өте ұзақ уақыт бойы еш жаңылыссыз жұмыс істеген жоғары 

қорғалған және сенiмдi бағдарламалық өнiм. Жақсы ойластырылған интерфейс 
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Radmin-нің басты артықшылықтарының бірі болып табылады. 99,9% 

жағдайларда ешқашан керек болмаған функциялардың жоқтығы, Radmin-ді 

үйренуде, тіпті желілік технологияларды абсалютті білмейтін қолданушылар 

үшін жеңiл ете түспек. Қазіргі кезде Radmin жүйесін көптеген салаларда 

қолданылады. Атап айтатын болсақ: 

1) Банктік сфера; 

2) Мемлекеттік құрылымдар; 

3) Әр түрлі желілер; 

4) Білім беру ұйымдары; 

5) Техникалық қолдау және жүйелік басқару; 

6) Қашықтықтан басқару. 

 

 

Сурет 22 – Radmin жүйесін қолдану көрсеткіштері 
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6  Ақпаратқа қатынау үлгілері. Дискрециондық, мандаттық, рөльдік 

қатынау үлгілері 

 

Негізгі сұрақтар: Ақпаратқа қатынау үлгілерінің негізгі сипаттамалары. 

Дискреционды, өкілетті, рөльдік үлгілері. Қосымша үлгілер.  

 

Заманауи компьютерлік жүйелерде электронды түрде жасалып, өңделіп 

сақталатын ақпараттық ағымдардың көлемі, оларды пайдаланатын 

қолданушылардың саны өсуіне байланысты, ақпараттың тұтастығын, қол 

жеткізу тиімділігін және де конфиденциалдық  қажеттілігін қамтамасыз ету 

мақсатымен қатынауға шектеу қойылады. Шектеу қоюдың тәртібі қандай, 

операциялық жүйе, ақпараттық жүйе болсын жасалатын жұмыстар, 

орындалатын ережелер қандай, нәтижесінде қамтитін қауіпсіздік деңгей 

қандай? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. 

Анықтама. Ақпаратқа қатынау үлгісі - жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін, ақпаратқа, ақпарат ағымдарына қатынауды басқаратын ережелер 

жиынтығы. Негізгі болып дискреционды, өкілетті және рөльдік басқару 

үлгілері есептеледі (Сурет 1). Олардан қолдану аймақтары нақтыланып пайда 

болған Биба тұтастық, домендік типтер, Қытай қабырғасы, Кларк-Вильсон, 

Сазерленд үлгілерін де атап кетуге болады.   

 

 

  Сурет 23 – Ақпаратқа қатынау үлгілері 

Кесте 9 – Ақпаратқа қатынау үлгілерінің салыстырма талдауы 

Үлгінің аты Құрылу негізі, 

қысқаша сипаты 

Авторлар, 

үлгі 

жарияланға

н кезеңі 

Қолдану аймағы Осал қасиеті, 

қолдану қиындығы 

Дискреционд

ы  

С1, С2 

қауіпсіздік 

кластары 

Қатынау 

матрицасы, кең 

қолдану аймағы, 

қарапайым 

Lampson, 

Harrison, 

Ulman  

1970 

Кең таралған 

(Windows-ОЖ-де, 

файлдарға жалпы 

қатынауға шек 

қою) 

Айналма жолмен 

кету, жобаланатын 

байланыстардың 

көлемінің көптігі 
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Кесте 9 жалғасы 
Өкілетті  

В1, В2, B3 

қауіпсіздік 

кластары 

Қауіпсіздік белгі 

(таңба), берілген 

“билетке” сәйкес 

қызмет көрсету, 

виртуалдық 

технологияларға 

бағытталған 

предикаттар 

құрылады  

Bell, 

LaPadula  

1973 

Шағын 

шеңберде 

қолданылады  

(Linux-ОЖ-де, 

OracleLabelSecur

ity-МҚБЖ-де, 

CRM-денсаулық 

сақтандыру 

қолданба-да) 

Жобаланатын 

байланыстардың 

көлемінің нақты 

азаймауы 

Рөлдік  

А қауіпсіздік 

класы 

Қызметтік 

міндеттерге сәйкес 

роль атқару, 

бақылаудың тиімді 

жобалануы 

Kuhn, 

Sandhu,  

Ferraiolo  

1993  

Кең таралмаған, 

шапшаң дамып 

келе жатқан 

(Корпоративті 

компьютерлік 

жүйелерде) 

Мамандар деңгейіне 

жоғары кәсіби 

талаптар қажет 

етіледі, параллельді 

үрдістер 

ескерілмеген 

 

Осы үлгілердің салыстырмалы сипаттамасы, жоғарыда айтылған (1-ші 

Тарау) «Сенімді компьютерлік жүйелерді бағалау өлшемдері»(The Trusted 

Computer System Evaluation Criteria) стандартында бекітілгенқауіпсіз 

кластарымен байланысы кестеде (Кесте 1) көрсетілген. 

 

6.1 Дискреционды (матрицалық) қатынау үлгісі немесе таңдамалы  үлгі 
 

Қысқа сипаты: кең қолдану аймағы, жобалау қарапайымдылығы. 

Авторлар:Lampson, Harrison, Ulman, 1970 ж. жарияланған, кең таралған 

(Windows-ОЖ-де, файлдарға жалпы қатынауға шек қою). Кемшіліктері: 

айналма жолмен кету, жобаланатын байланыстардың көлемінің көптігі қатынау 

жылдамдығын азайтады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 24 – Дискреционды үлгінің жалпы сызбасы 
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Дискреционды қатынау үлгісі – жергілікті есептеу желілерінде 

қолданылатын қатынауды басқарудың жалпы түрі. Қорғаудың бұл түрінің 

негізгі принципі жеке тұлға немесе бағдарлама басқа қолданушылар да (немесе 

бағдарламалар) ақпаратқа қатынай алатындай қатынау түрлерін орнату 

мүмкіндіктеріне ие.    

Құрылым қарапайым болуы бұл үлгіні қолдану ортасында төмен қорғалған 

күйге келтіреді. Біріншіден, дискреционды қатынау үлгісі бар жүйеде (айқын 

мысал болып Windows ОЖ-сі жанұясы табылады) барлық объектілерге қатынау 

мүмкіндігі бар администратор болады. Сондықтан да жүйенің жоғары қорғалуы  

бұл «суперқолданушының» адалдығына, шынайлылығына байланысты болып 

табылады. Екіншіден, дискреционды қатынау үлгісінің практикада қолданылуы 

үшін қатынаудың көптеген құқықтары объектілері пайда болған кезде 

автоматты түрде құрылады. Сондықтан қолданушының қатынауын жеңілдету 

үшін барлық объектілерге қатынауға жол ашылады. Бұл үлгінің дамуына 

«тұйықталған бағдарламалық орта» себеп болды, өйткені әр субъект үшін 

қатынау құқығы бар программалар тізімі бар. Бұл жүйенің әр түрлі зиянды 

бағдарламалардан, құрттардан және вирустардын қорқыныштығын 

жоғарлатады, бірақ ақпарат ағымына басқару жасай алмайды.  

Қатынауды басқарудағы дискрециондық үлгіге қойылатын талаптары: 

1) Қорғау жүйесі белгілі субъектінің (қолданушылардың) белгілі 

объектілерге (файлдарға, бағдараламаларға т.б. ) қатынауын бақылауы керек; 

2) Әр жұп (субъект-объект) үшін есептеуіш техника құралдарында айқын, 

екі ойлы емес қатынау түрін (оқу, жазу, орындау т.б.) беруі керек; 

3) Қатынауды басқару әр объект, әр субъект үшін де қолданбалы болуы 

тиіс; 

4) Қатынауды басқарудың дискреционды принципін құратын механизм 

ережелердің рұқсатпен өзгеруін және қатынауды шектеу ережелерін, сондай-ақ 

есептеуіш техника құралдарын қолданушыларының тізімінің рұқсатпен 

өзгеруін және қорғалынатын объектілердің тізімінің өзгеруін үнемі қадағалап 

отыру керек; 

5) Қатынауды шектеу ережелерін өзгерту құқығы тек айқындалған 

субъектіге беріледі; 

6) Қатынау құқықтарының таралуын шектейтін басқару құралы 

ойластырылуы қажет; 

7) Үлгілеу елеулі күшті, шыдамдылықты талап етеді және қажетті уақыт 

пен ресурстар арқылы жақсы нәтиже береді. 

Матрицалық (Harrison, Ruzo және Ullman) терминдерінде, қорғау 

жүйесінің күйі келесі үштікпен сипатталады: (S, O, M). Мұнда S- субъектілер, 

үлгінің активті құрылымды элементі болып табылады; O- қатынау объектілері, 

үлгідің пассивті қорғалынатын элементі;  M- қатынау матрицасы. Матрица 

элементінің мағынасы M [S, O] субъектінің S объектіге O қатынау құқығын, 

яғни  «оқу үшін қатынауын» (R) , «жазу үшін қатынауын» (W), «орындау үшін 

қатынауын» (E) анықтайды. Қатынауды басқару негізін субъектінің объектіге 

қатынасындағы қатынау матрицасының жолдарының анализі жасалады. Бұдан 
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объектіге сәйкес матрица жолы тексеріледі, яғни объектіге субъектінің қатынау 

құқығы бар, не жоқ екендігіне талдау жасалынады. 

 

Кесте 10 – Субъектілер мен объектілерді қатынау матрицасында 

сәйкестендіру үзіндісі  

 
    Объектілер 

 

Субъектілер 

Ғылыми 

кітапхана 

ШҚМУ 

сайты 

Тестілеу Қашықтықтан 

оқыту 

KazUniEntrant 

Студент r r a r w а r w а - 

Оқытушы r r a r a e a w e - 

Кез келген 

пайдаланушы 

r r a - - r 

Қызметкер r r w - - - 

Талапкер r r r e - r w e  

 

Кестеде қолданылған белгілер: r–тек оқу, w–жазу, a–қосу, e–жою. ШҚМУ-

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, KazUniEntrant- университет 

порталындағы талапкерлермен жұмыс жасау модулі. 

 

6.2 Өкілетті немесе мандатты үлгісі (еріксіз басқару) 

 

Қысқа сипаты: Объектілерге таңбалар жапсыру негізінде құрылады, 

басылған “таңбаға” сәйкес қызмет көрсету. Авторлар: Bell, LaPadula, 1973 

жарияланған. Шағын шеңберде қолданылады (Linux-ОЖ-де, Oracle Label 

Security-МҚБЖ-де, CRM-денсаулық сақтандыру қолданбада). Жобаланатын 

байланыстардың көлемінің нақты азаймауы. Ең алғашқы АҚШ әскери 

саясатында жинақталған электрондық құжаттардың конфиденциалдығын 

қамтамасыз етуге қолданылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 25 – Өкілетті басқару үлгінің сызбасы 

Құпия 

деңгейлері: 

АҚ- аса құпиялы;  

 

Қ- құпиялы;  

 

ҚҚҮ- қызметте 

қолдану үшін;  

 

ҚЕ- құпиялы 

емес  

құпиялы деңгейде орналасқан 

субъект 

Конфиденциалдық 

белгі (таңба) 
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1976 жылы MULTICS (мәліметтер тасымалдау каналдарын 

мультиплексирлеу ақпараттық-есептеуіш жүйесі) концепциясы аясында 

толықтырылады, 1986 жылы желілік жүйелерде қолдануға ыңғайланады.МАС 

үлгісінің мәні – әрбір субъект пен объект басқару жүйелерде өзінің құпиялылық 

деңгейіне ие немесе «классифицирленбеген немесе құпиялы емес» деңгейінен 

«аса құпиялы» не «ерекше маңызды» деңгейіне дейінгі кезеңдерден өтетін 

«таңбаға» ие болады.  

Бұл қатынау мәжбүрлеу үлгісі деп аталады, себебі пайдаланушылар МАС 

стратегиясын объектіге қатысты өзгерте алмайды. Объектіні құру кезінде жүйе 

автоматты түрде оған МАС атрибуттарын меншіктейді және ол атрибуттарды 

тек құзырлығы бар әкімші ғана өзгерте алады. МАС құралдары пайдаланушыға 

қатынау құқығын құқығы жоқ пайдаланушыларға беруіне мүмкіндік бермейді.   

Бұл үлгі объектілер мен субъектілерді жүйелеу негізінде ақпаратқа 

қатынауды басқарады. Жүйенің әр субъектісіне белгілі бір қауіпсіздік деңгейі 

тағайындалады. Объектінің қауіпсіздік деңгейі негізінен осы объектінің 

маңыздылығын және ол объектідегі ақпаратты жария еткенде жүйеге түсетін 

шығын деңгейін сипаттайды. Субъектінің қауіпсіздік деңгейі оған берілген 

сенімділік деңгейі болып табылады. Қауіпсіздіктің барлық деңгейлері бір 

иерархияға тәуелді.  

Субъектінің объектіге қатынау рұқсаты беріледі, егер келесі қатынау 

шартты орындалса: оқуға, жазуға рұқсат беріледі егер, объектінің қауіпсіздік 

деңгейіне субъектінің қауіпсіздік деңгейі кіретін болса. Бұл шарттың 

қанағаттандырылуы жоғары деңгейлі АҚ объектілерге қатынау құқығы төмен 

деңгейдегі ҚЕ объектілер немесе субъектілерге берілмейтініне кепілдік береді.   

Белл мен Ла Падул қауіпсіздіктің екі интуитивті ережесіне аса мән берді:  

– «жоғары оқу жоқ»- қатынау субъектісі тек қана құпиялылық деңгейі 

субъектінің құпиялық деңгейінен төмен объектілерге қатынай алады, керісінше 

«құпиялы» таңбалы қолданушы «аса құпиялы» таңбалы құжатты оқи алмайды.  

– «төменге жазу жоқ»- объектінің құпиялық деңгейі субъектінің құпиялық 

деңгейінен төмен болса, онда субъект объектіге ақпаратты жазуға (орындауға, 

көшіруге т.б.) құқығы жоқ, басқаша айтқанда классифицерленбеген флэшкаға 

«қызметші қолданушылар үшін» таңбалы құжатты жазуға болмайды. 

Мандатты қатынау үлгісі конфиденциалдық немесе мандаттың белгісі деп 

аталатын қатынау құқығының бағытталған процедураның құрылымын 

ұсынады. Таңба (метка) субъект қатынауы үшін тұлғаның ақпаратқа қатынау 

деңгейін, ал объект қатынауы үшін ақпараттың  конфиденциалдық белгілерін 

анықтайды. Конфиденциалдық белгілері объект белгісінде (таңбасында) 

көрінеді. Әр субъектінің қатынау құқығы және әр объектінің конфиденциалдық 

сипаты – конфеденциалдық деңгейінің жиынтығы және конфиденциалдық 

категориясының жиынтығы түрінде бейнеленеді. 

Қатынауды басқару құрылым негізі: 

1) Қатынауды сұраған субъект белгілерін және қатынау сұратылған 

объект белгілерін формальды салыстыру; 
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2) Қорғалынатын ақпараттың конфиденциалдық деңгейінің төмендемеуі 

үшін кейбір ережелерге сүйенетін қатынауды ұсыну туралы шешім қабылдау. 

Бұл арқылы мандатты үлгі қорғалынатын ақпаратқа  ақпарат ағыны 

арқылы қасақана немесе абайсызда конфиденциалдық деңгейінің төмендеуі 

мүмкін екендігін ескертеді. Яғни бұл үлгі ақпараттың жоғары деңгейлі 

конфиденциалды объектіден және қатынаудың тар категориялар жинағымен 

төмен деңгейлі конфиденциалдық объектілеріне және қатынаудың кең 

категориялы жиынтығына өтуіне қарсы тұрады. Берілген үлгі ОЖ-нің, МҚБЖ-

нің және қосымшалардың қорғалу деңгейін айтарлықтай жоғарлатады,  

сонымен қатар конфиденциалды ақпараттар ағымын басқарады. Бірақ ең 

маңызды кемшілігі – құрылымының күрделілігі. Себебі бізге тек қана 

қолданушыларды классифицирлеу емес, барлық файлдарды, бағдарламаларды, 

ақпарат тасушыларды да классифицирлеу керек. Содай-ақ, барлық мүмкін 

комбинацияларды ескеретін өте үлкен матрицалық қатынау құру қажет.  Белл 

Лападул үлгісінің тағы бір кемшілігі – объектінің деклассификациясы. Ол 

дегеніміз құпиялылық деңгей «аса құпиялы» субъект «аса құпиялы» грифті 

файлға қатынай алса- бұл қатынаудан кейін ол құпиялылық деңгейін 

«құпиялы» немесе «қызметші қолданушылар үшін» деңгейіне дейін 

төмендетеді, бұл үшін мандатты қатынау құқығы бұзылмайды. Осыдан кейін 

субъект ақпаратты «құпиялы» немесе «қызметші қолданушылар үшін» грифті 

файлға жазады- бұдан үлгінің шарттары мен талаптары сақталып, жүйенің 

қауіпсіздігі бұзылады.    

Қатынауды басқарудағы мандатты үлгіге қойылатын талаптар: 

1) Әр объектімен субъектіге белгілердің классификациясы қойылуы керек, 

яғни олардың орнын иерархияға (конфиденциалдық белгісіне) сәйкес 

көрсететін. Бұл белгілер арқылы субъектілер мен объектілерде 

классификациялық деңгейі (әлсіздік деңгейі, құпиялық категориясы) белгіленуі 

керек; 

2) Қорғау жүйесі жүйеге жаңа берілгендерді енгізгенде қолданушыдан бұл 

берілгендер үшін рұқсат етілген классификациялық белгіні сұрауы және оны 

алуы керек; 

3) Қорғау жүйесі айқын және жасырын қатынаудағы  кез келген субъект 

жақтан барлық объектілер үшін қолданбалы қатынауды басқарудың мандатты 

принципін құруы қажет: 

– Субъект объектіні оқи алады, егер субъектінің классификациялық 

деңгейіндегі иерархиялық классификациясы объектінің классификациялық 

деңгейіндегі иерархиялық классификациясынан төмен болмаса.  

– Субъект объектіге жаза алады, егер субъектінің иерархиялық 

классификациядағы классификациялық деңгейі объектінің иерархиялық 

классификациядағы классификациялық деңгейінен жоғары болмаса. 

Дискреционды қатынау үлгісінің мандатты қатынаудан ерекшелігі - ол 

қолданушының қабылдауымен қатынауды басқару шешімдерін құрады. Ал 

мандатты қатынау шешімдерді қолданушының және ақпараттық 

конфиденциалдық деңгейіне салыстыру негізінде іске асады. 
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6.3 Рөлдік басқару үлгісі 

 

Қысқа сипаты: Қызметтік міндеттерге сәйкес рөл атқару, бақылаудың 

тиімді жобалануы. Авторлар:Kuhn, Sandhu, Ferraiolo, 1993ж. жарияланған. Кең 

таралмаған, шапшаң дамып келе жатқан (Корпоративті компьютерлік 

жүйелерде).Қолдану қиындықтары: мамандар деңгейіне жоғары кәсіби 

талаптар қажет етіледі, параллельді үрдістер ескерілмеген. 2001 жылы ANSI 

ұжымының ұсынысымен ақпаратқа қатынау үлгілерінің стандарты ретінде 

бекітілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 26– Рөлдік басқару үлгісі 

 

Қолданушылардың көп болуына байланысты қатынау жүйелерін басқару 

күрделі болып табылады. Шешім ретінде рөлдік басқаруды алуға болады. Оның 

мәні келесідей – субъектілер мен объектілер арасында аралық мән-рөлдер пайда 

болады. Яғни, әр қолданушы үшін бір уақытта бірнеше рөлдер активті болуы 

мүмкін және ол рөлдер анықталған құқықты береді. 

Рөлдік қатынау көптеген қолданушылар рөлдермен байланыс орнату 

арқылы қатынауды ұйымдастыруды жеңілдетеді. Сонымен қатар рөлдер 

қолданушыларға қарағанда аз болуы керек. Рөлдік қатынау ОЖ деңгейінде де, 

МҚБЖ де, тағы басқа ақпараттық қызметтерде 10 жылдан астам уақыт дамып 

келеді және Web-сервер үшін рөлдік қатынау құрылымы бар. 2001 жылы АҚШ-

тың стандарттар және технологиялар Ұлттық институты рөлдік қатынауды 

басқару стандартының жобасын ұсынды.  

Рөлдік қатынау келесі негізгі ұғымдарға сүйенеді: 

– Қоланушы (адам, интеллектуалды автономды агент және т.б.); 

– Қолданушы жұмысының сеансы; 

– Рөл (әдетте мекеме құрылымына байланысты болады); 

Рөл - қызметтік міндеттерге 

сәйкес жинақталған құқықтар 

(міндеттер) 

 

Қатынау 

объектісі 1 

Қатынау 

объектісі 2 

Қатынау 

объектісі n 
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– Объект (ОЖ файлы, МҚБЖ кестесі) 

– Операция (объектіге байланысты; ОЖ файлы үшін-жазу, оқу, орындау 

т.б. МҚБЖ кестесі үшін- қою, өшіру және т.б. ) 

– Қатынау құқығы (нақты обектіде нақты операцияны орындауға рұқсат 

беру). 

 

6.4 Қосымша ақпаратқа қатынау үлгілері 

 

Үлгідердің алғашқы сипаттамалары 60 жылдары пайда бола бастады, бірақ 

қалыптасқан негізгі принциптері одан кейін көп өзгеріске түскен жоқ. Олардың 

ортақ мәні қарапайым- егер сіздің «рұқсаттамаңыз» болса, онда сіз ақпаратқа 

қатынай аласыз. Егер ол «құпия сөзді» білмесеңіз, онда қатынау шектелген. 

“Қытай қабырғасы”(The Chinese Wall) үлгісі. 1989 жылы Brewer мен Nash 

осы үлгіні қолдану негізінде аналитикалық компаниялардың жұмысында 

болатын қызмет көрсету мекемелердің қызығушылық мәселелерін пайдалануға 

шектеу қою мүмкіншілігін көрсетті. Бұл үлгінің негізгі қолдану аймағы  – 

қаржы-аналитикалық ұйымдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 27 – «Қытай қабырғасы» үлгісі 

 

Егерде бір аналитик қандай да бір мекеменің өнімдерін нарықта 

жылжытуға кеңес беруге тағайындалса, онда қызығушылықтары қарамақайшы 

басқа мекеменің маңызды мәліметтеріне қатынауына шектеу  қойылады.   

Үлгі келесі компоненттерден тұрады: 

– Субъектілер – аналитиктер; 

– Объектілер – бір клиентке арналған мәліметтер; 

– Мекеменің мәліметтер жиыны – әр объектіге мекеменің мәліметтер 

жиынын сәйкестендіру;  
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– қызығушылықтардың қарама-қайшылықтары класы – бақталас 

компаниялар; 

– Белгілер – мекеменің мәліметтер жиыны және қарама-қайшылықтар 

қызығушылықтары; 

– Жақсартылған ақпарат – қатынауға шектеу қойылмайтын.  

Үлгіге сәйкес ақпараттық ресурстардан құрылған  қарама-қайшы 

қызығушылықтары бар кластар анықталады. Үлгіде қабылданған саясат 

бойынша субъект алдын ала қол жеткен ақпаратпен шиеленіспейтін кез келген 

ресурстарға қатынай алады. Бұл үлгі  аналитикалық ұйымдардың компания мен 

клиенттер арасындағы келіспеушіліктерден құтылуына көмектеседі. 

Гоген-Мезигер (Goguen-Meseguer) үлгісі. 1982 жылы Гоген-Мезигер құрған 

үлгі автоматтар теориясына негізделген. Бұл үлгіде субъектілер мен объектілер 

топқа, яғни домендерге  бөлінеді. Қатынау рұқсаттар кестесі арқылы жүзеге 

асады. Бұнда мысалы, С доменіндегі субъекті А доменіндегі объектімен қандай 

амалдар орындауға болатыны көрсетіледі. Жүйенің жалпы тұтастығын 

қамтамасыз ету үшін транзакция қолданылады. Ол бір рұқсат етілген күйден 

келесіге өтуді қамтамасыз етеді.Үлгінің қолдану аймағы жүйелердің осал 

жерлерін талдауға байланысты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 28– Goguen-Meseguer үлгісінің сызбасы 

 

Биба  (Biba) үлгісі – 1977 жылы жарияланған алғашқы үлгідердің бірі. 

Үлгінің құрылу мақсаты Белла-Лападул үлгісіне бүтіндікті қосу болды. Міндеті 

субъектілер мен объектілерге бүтіндік деңгейін және әр деңгейдегі 

субектілермен объектілердің қатынасын болдырмау жолын қосу арқылы 

құрылды. Бұл үлгіге сәйкес барлық субъектілер мен объектілер алдын ала 

бірнеше қатынау деңгейлеріне бөлінеді. Қосымша бүтіндікті басқару үшін 

келесі ережелер қарастырылады: 

- Егер субъект төмен деңгейлі объектіні оқыса, онда бүтіндік деңгейі 

объектінің бүтіндік деңгейіне дейін төмендейді; 
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- Егер субъект жоғары деңгейлі объектіні толықтырса, онда объектінің 

бүтіндік деңгейі субъектінің бүтіндік деңгейіне дейін төмендейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 29 – Biba үлгісінің жалпы сызбасы 

 

Үлгі Bell-LaPadula үлгісінің артықшылықтарымен кемшіліктеріне ие 

болуымен қатар, өзіндік қасиеттерге де ие: үлгінің негізгі кемшілігі- еңгізілген 

бүтіндік деңгейі тек қана субъектілермен объектілердің қатынау мүмкіндіктерін 

шектейді, яғни бүтіндік деңгейлері арасында айтарлықтай оқшаулау жасау 

арқылы, немесе бүтіндік деңгейін анықтап алғаннан кейін оны төмендету 

арқылы.  

Кларк-Вилсон үлгісі (Clark-Wilson model) - практикалық әдістер арқылы 

бүтіндік талаптарын қанағаттандыратын үлгі ретінде құрастырылды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 30 – Clark-Wilson үлгісінің сызбасы 

 

1987 жылы Clark және Wilson жасап шығарылған бұл үлгі, 1989жылы 

қайта өңделді. Транзакция мен қатынауға рұқсат алу ережелерін жүзеге 

асырудың бірегей қолдану негізінде құрылған үлгі. Транзакция верификация 

әдісі арқылы жасалынған, яғни субъектінің идентификациясы команданың 
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орындалар алдында ғана емес, орындалған соң да қайталанады. Кемшілігі, 

бірегей математикалық үлгісінің жоқтығы. Негізгі қолданылу аймағы, 

коммерция және банктік істің кейбір салаларында.  

Үлгі келесі элементтерден тұрады: 

– Қолданушы (user) – белсенді агенттер; 

– Құру процедуралары (TP – transformation procedure) – оқу, жазу, өзгерту 

сияқты жалпы операцияларды  жобалау; 

– Мәліметтердің шектелген элементтері (CDI – constrained data item) –TP-

ғана басқара алады; 

– Мәліметтердің шектелмеген элементтері (UDI – unconstrained data item)-

қолданушының өзі  оқу және жазу командалары арқылы  басқаруы; 

– Бүтіндікті тексеру процедуралары (IVP – Integrity verification procedure)-

CDI-дің қарама-қайшылығын тексеру үшін іске қосылады.  

– Үлгідің концепциясы негізігі 2 принциптен тұрады: 

– Ішкі бүтіндік – жүйенің ішкі күй қасиеттері «Дұрыс келісім» арқылы қол 

жетімді. 

– Сыртқы бүтіндік - міндеттер бөлімі арқылы құрылатын, жүйенің ішкі 

қүйі мен сыртқы әлем арасындаға әрекет. 

Үлгі ережелер жиыны арқылы құрылған, және басқа үлгідерден ерекшелігі 

математикалық формальданған үлгі болып табылмайды. Сонымен қатар, 

субъект объектіге тікелей қатынай алмайды, яғни субъектілер мен объектілер 

арасында объектіге қатынау мүмкіндігіне ие бағдарламалар «қабаты» бар. 

Кемшілігі жоқ болып көрінгенімен Сlark-Wilson үлгісі көбінесе толыққанды 

қолданылмайды, себебі бірегей математикалық үлгісі жоқ.  

Бұл үлгідерді әрқайсысын жеке-жеке қолдану шарт емес, жүйенің 

қауіпсіздігіне қатысты талаптарға сәйкес бір уақытта қолдануға да болады. 

Қорытындылай отырып,  жоғарыда қарастырылған үлгілерді қолдану 

мақсатына сәйкес топтастыруға болады. Мысалы, MAC немесе Bell-LaPadula 

үлгісі ақпараттың конфиденциалдығын немесе құпиялылығын, ал Biba,Clark-

Wilson үлгілері ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету бағытында 

қолданылады. Жалпы айтқанда жүйенің қауіпсіздік саясаты оны қолдайтын 

ақпаратқа қатынау үлгілерінде бекітілген ережелер арқылы жүзеге асырылады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1) Негізгі бөлімде келтірілген үлгілердің арасындағы байланыстарды 

көрсетіңіз.  

2) Келесі Harrison-Ruzzo-Ulman, Graham-Denning қосымша үлгілердің 

сипаттамасын сызба түрде құрастырып, қолдану аймақтарын анықтаңыз.  

3) Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерде қолданылатын үлгілер мен 

ақпаратқа қатынауды шектеу қажеттілігін дәлелдеңіз. 
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Курстық материалдары негізінде құрылған тест тапсырмалары 

 

1) Техникалық программалық қорғау құралдары келесі қауіпсіздік қызметін  

(сервисін) қамтамасыз етпейді: 

A. Идентификациялау 

B. Экрандау 

C. Тунелдеу 

D. Бүтіндікті сақтау 

E. Кадрларды даярлау 

2) Қауіпсіз жүйенің ішкі қамтамасыз ету жүйелеріне жатпайды: 

A. Криптографиялық 

B. Программалық 

C. Техникалық 

D. Желілік 

E. Ұйымдастырушылық 

3) Қауіпсіз жүйенің ішкі қамтамасыз ету жүйелеріне жатпайды: 

A. Құқықтық 

B. Программалық 

C. Компьютерлік 

D. Ақпараттық 

E. Техникалық 

4) Скремблер деп аталады: 

A. Дауыс сигналдарының құрылымын өзгертетін құралы 

B. Сенсорлық экран арқылы хабарлама таратушы құралы 

C. Көздің ішкі тор қабығы бойынша идентификациялау құралы 

D. Желіде қорғалған арнасын ұйымдастырушы құралы  

E. Вирусқа қарсы бағдарлама 

5) Желіаралық терезенің (FireWall) негізгі қызметі: 

A. Вирустан қорғау 

B. Жұптылықты бақылау 

C. Желілік ақпараттық ағымдарды бақылау 

D. Бір желілік хаттаманы екінші хаттамаға енгізу 

E. Заңсыздық қатынауды анықтау 

6) Қорғалған ішкі желілерді жобалауға жатады: 

A. Желілік ағымдарды сүзгілеу 

B. Аудит ұйымдастыру 

C. тунелдеу 

D. скремблерлеу 

E. биометриялық құралдарды қолдану 

7) Идентификациялау, аутентификациялау әдістеріне жатпайды: 

A. Биометриялық құралдарын қолдану 

B. Турникеттер орнату 

C. логин мен пароль ұйымдастыру 

D. желіаралық терезе орналастыру 
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E. электрондық цифрлық қолтаңба жасау 

8) Жұптықты бақылау схемаларының негізгі функциясы: 

A. Вирусты зиянсыз ету 

B. Желі арқылы кедергілерден кездесетін қателерді анықтау 

C. Желі арқылы кедергілерден кездесетін қателерді түзету 

D. Вирустың шабуылын анықтау 

E. Дауыс сигналдарының құрылымын өзгерту 

9) Келесі құрал скремблерлерге жатады: 

A. Scout 

B. TouchSafe TS-600 

C. Guard-Base 

D. FireWall 

E. PERCo-KTO2 

10) Келесі құрал скремблерлерге жатады: 

A. Scout 

B. TouchSafe TS-600 

C. RFM 

D. FireWall 

E. Hands Free Voice Change 

11) Қорғау жүйесін жобалау принциптеріне жатпайды: 

A. Құзіреттілік 

B. Жүйелік 

C. Қорғау механизмдерінің ашықтылығы 

D. Жеткіліктілік 

E. Бастаушы түйін болуы 

12) Қауіпсіз жүйенің өмірлік циклының дұрыс орындау тізбегі: 

A. Даярлық, ақпарат қорларын түгендеу, қауіп-қатерлерді талдау, жобаны 

жоспарлау, қорғау жүйесін жасау, сүйемелдеу; 

B. Даярлық, қауіп-қатерлерді талдау, ақпарат қорларын түгендеу, жобаны 

жоспарлау, қорғау жүйесін жасау, сүйемелдеу; 

C. Даярлық, жобаны жоспарлау, ақпарат қорларын түгендеу, қауіп-

қатерлерді талдау, қорғау жүйесін жасау, сүйемелдеу; 

D. Даярлық, ақпарат қорларын түгендеу, қауіп-қатерлерді талдау, жобаны 

жоспарлау, сүйемелдеу, қорғау жүйесін жасау; 

E. Жобаны жоспарлау, даярлық кезең, қауіп-қатерлерді талдау, ақпарат 

қорларын түгендеу, қорғау жүйесін жасау, сүйемелдеу. 

13) Қорғау жүйесін жобалау принциптеріне жатпайды: 

A. Қолдану ыңғайлылығы 

B. жүйелік 

C. бастаушы түйін болуы 

D. қорғау механизмдерінің ашықтылығы 

E. үздіксіз қорғау 

14) Қорғау жүйесін жобалау принциптеріне жатпайды: 

A. басқару икемділігі 
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B. жүйелік 

C. қорғау механизмдерінің ашықтылығы 

D. жеткіліктілік 

E. корғалатын жүйеден бөлек жобалануы 

15) Қорғау жүйені сүйемелдеу жұмысына жатпайды: 

A. Қорғау құралдарын орнату 

B. Жүйенің жұмысын бақылау 

C. Жүйенің жұмысына талдау жасау 

D. Жүйедегі үрдістерді тіркеу 

E. Жүйенің дамуына ұсыныстар қалыптастыру 

16) Қорғау жүйені жасау жұмысына жатпайды: 

A. Қорғау құралдарын орнату 

B. Қажетті құжаттарды әзірлеу 

C. Тәуекелді бағалау 

D. Қорғау программаларын жазу 

E. Қорғау құралдарын баптау 

17) Қорғау жүйенің өмірлік циклында қорларды түгендеу жұмысына жатпайды: 

A. Ақпарат ағымдарын анықтау 

B. Құндылы ақпаратты айқындау 

C. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін анықтау 

D. Құндылы ақпаратқа төнетін қауіптерді бағалау 

E. Хабар тасымалдаушы желілік арналардызерттеу 

18) Тәуекел дегеніміз: 

A. Қорғалған жүйенің сенімділік деңгейін анықтау амалы 

B. Қорғау жүйесін жоспарлауда жасалатын болжам 

C. Ақпаратты жоғалту болжамы 

D. Ақпаратқа шабуыл негізінде болған зиян шығым 

E. Құндылы ақпаратқа жасалған зиянның мөлшерін өлшеу функциясы 

19) Тәуекелмен басқару мақсаты: 

A. Ақпаратқа шабуыл негізінде болған зиян шығымын есептеу; 

B. Қауіп-қатерді тиімді азайту іс-шараларын ұйымдастыру 

C. Қауіп-қатерлерді талдау; 

D. Қорғау құралдарын бағалау; 

E. Тәуекелді мүлдем жою. 

20) Тәуекелді заласыздандыруға жатпайды: 

A. Тәуекелді қабылдау; 

B. Тәуекелді азайту; 

C. Тәуекелді бағалау; 

D. Тәуекелді жою; 

E. Тәуекелді басқа бағытта жіберу. 

21) Тәуекелді бағалау кезеңдеріне жатпайды: 

A. Қорғау құралдарын таңдау; 

B. Нысандарды таңдау; 

C. Қауіп-қатерді талдау; 
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D. Тәуекелдің мөлшерін есептеу; 

E. Бағалау әдістемесін таңдау. 

22) Пароль ұзындығын көбейту келесі тәуекелді басқару іс-әрекетіне жатады: 

A. Тәуекелді қабылдау; 

B. Тәуекелді азайту; 

C. Тәуекелді бағалау; 

D. Тәуекелді жою; 

E. Тәуекелді басқа бағытта жіберу. 

23) Серверлік бөлмелерге кіруді шектеу келесі тәуекелді басқару іс-әрекетіне 

жатады: 

A. Тәуекелді қабылдау; 

B. Тәуекелді азайту; 

C. Тәуекелді бағалау; 

D. Тәуекелді жою; 

E. Тәуекелді басқа бағытта жіберу. 

24) Сақтандыру келісім шарт жасау келесі тәуекелді басқару іс-әрекетіне 

жатады: 

A. Тәуекелді қабылдау; 

B. Тәуекелді азайту; 

C. Тәуекелді бағалау; 

D. Тәуекелді жою; 

E. Тәуекелді басқа бағытта жіберу. 

25) Тәуекелді бағалау формуласы: 

A. Шабуыл нәтижесінде алынған зиян шығындарын қосу; 

B. Қауіптің жүзеге асыру ықтималдығын жорамалды зиянға көбейту; 

C. Шабуыл нәтижесінде алынған зиян шығындарының орта мәнін табу; 

D. Эксперттік талдау әдісін қолдану; 

E. Қалдық тәуекелді есептеу. 

26) Қауіп дегеніміз: 

A. Қорғау жүйесін жоспарлауда жасалатын болжам; 

B. Ақпаратты жоғалту болжамы; 

C. Ақпаратқа шабуыл негізінде болған зиян шығым; 

D. Құндылы ақпаратқа жасалған зиянның мөлшерін өлшеу функциясы 

E. Зиян келтіре алатын ықтимал немесе нақты іс-әрекеттер жиынтығы. 

27) Қауіптер жүйесіне жатпайды: 

A. Табиғаттық апаттар; 

B. Құрылғылардың істен шығуы; 

C. Кадрларды даярлау; 

D. Вируспен зақымдалу; 

E. Рұқсатсыз көшірме жасау. 

28) Қауіптер жүйесіне жатпайды: 

A. Электр қуатының іркілісі; 

B. Қызметкерлердің қателілігі; 

C. Вируспен зақымдалу; 
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D. Пошта арқылы қорқыту; 

E. Рұқсатсыз көшірме жасау. 

29) Қауіптер жүйесіне жатпайды: 

A. Желі арқылы ақпарат алу; 

B. Құрылғылардың істен шығуы; 

C. Вирусқа қарсы программаны жаңарту;  

D. Рұқсатсыз қатынау; 

E. Рұқсатсыз көшірме жасау. 

30) Қауіптер жүйесіне жатпайды: 

A. Бағдарламашы қателілігі; 

B. Құрылғылардың істен шығуы; 

C. Қорғау құрылғыларын баптау; 

D. Тыңшылық; 

E. Рұқсатсыз көшірме жасау. 

31) Қауіпсіз жүйенің негізгі құрамдасы: 

A. Қолжетерлік; 

B. Сенімділік; 

C. Тұрақтылық; 

D. Жабық архитектура; 

E. Осалдылық. 

32) Қауіпсіз жүйенің негізгі құрамдасы: 

A. Тиімділік; 

B. Сенімділік; 

C. Тұрақтылық; 

D. Жабық архитектура; 

E. Конфиденциалдық. 

33) Қауіпсіз жүйенің негізгі құрамдасы: 

A. Тұрақтылық; 

B. Сенімділік; 

C. Жылдамдық; 

D. Бүтіндік; 

E. Жабық архитектура. 

34) Негізгі қорғау іс-әрекеттеріне жатпайды: 

A. Вирустан қорғау; 

B. Үрдістерді бақылау; 

C. Ақпаратты шифрлеу; 

D. Техникалық қорғау; 

E. Қатынауды жабу. 

35) Негізгі қорғау іс-әрекеттеріне жатпайды: 

A. Вирустан қорғау; 

B. Тәуекелді бағалау; 

C. Үрдістерді бақылау; 

D. Ақпаратты шифрлеу; 

E. Техникалық қорғау. 
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36) Сенімді дәреже жүйелеріне жатпайды: 

A. Ерікті басқару; 

B. Еріксіз басқару; 

C. Толығымен тексерілетін қауіпсіздік; 

D. Құпиялы басқару; 

E. Таңдаулы басқару. 

37) Қауіпсіз жүйесіне көрсетілетін сенім дәрежесіне кірмейді: 

A. Ерікті басқару; 

B. Еріксіз басқару; 

C. Толығымен тексерілетін қауіпсіздік; 

D. Құпиялы басқару; 

E. Қанағаттарлықсыз қауіпсіздік. 

38) Ақпаратты қорғау дегеніміз: 

A. Ақпаратты жоюдан, ұрлаудан, рұқсатсыз өзгертуден алдын алу 

шаралар кешені; 

B. Құндылы ақпараттың қорғалған жай-күйі; 

C. Ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету әдісі; 

D. Құпиялы ақпаратты шифрлеу амалы; 

E. Ақпаратқа шектеу қою. 

39) Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз: 

A. Ақпаратты жоюдан, ұрлаудан, рұқсатсыз өзгертуден алдын алу 

шаралар кешені; 

B. Құндылы ақпараттық ресурстарының қорғалуының жай-күйі; 

C. Ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету әдісі; 

D. Құпиялы ақпаратты шифрлеу амалы; 

E. Ақпаратқа шектеу қою. 

40) Қолжетерлік дегеніміз: 

A. Саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алу мүмкіндігі; 

B. Ақпараттың шынайлылығы; 

C. Ақпаратты заңсыз оқудан қорғау; 

D. Ақпаратты кездейсоқ бүрмалаудан қорғау; 

E. Ақпаратқа шектеу қою. 

41) Тұтастық дегеніміз: 

A. Саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алу мүмкіндігі; 

B. Ақпараттың шынайлылығы, бұзудан және заңсыз өзгертуден 

қорғанылуы; 

C. Ақпаратты заңсыз оқудан қорғау; 

D. Ақпаратқа шектеу қою; 

E. Ақпаратты ұрлаудан қорғау. 

42) Конфиденциалдық дегеніміз: 

A. Саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алу мүмкіндігі; 

B. Ақпараттың шынайлылығы; 

C. Ақпаратты заңсыз қол жекізуден немесе оны оқудан қорғау; 

D. Ақпаратқа шектеу қою; 



80 

 

E.  Ақпаратты кездейсоқ бүрмалаудан қорғау; 

43) Ақпаратты қорғау дегеніміз не?  

A. Ақпаратқа рұқсатсыз қатынаудың алдын алу; 

B. Ақпаратқа қатынау жолдарын шектеу; 

C. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар 

кешені; 

D. Ақпараттың дер кезінде пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған 

шаралар кешені; 

E. Ақпаратты қосалқы сақтауыш құрылғыларға жазып қою; 

44) Иесіне ұтыс әкеле алатын ақпараттың қасиеті қалай аталады?  

A. Құндылық; 

B. Конфиденциалдық; 

C. Осалдылық; 

D. Аутентикалық; 

E. Бүтіндік; 

45) Шабуылдың жүзеге асырылуын жеңілдететін ақпараттың қасиетін ата.  

A. Ақұндылық; 

B. Конфиденциалдық; 

C. Осалдылық; 

D. Аутентикалық; 

E. Бүтіндік; 

46) Ақпараттың  аутентикалық қасиетінінің сипаттамасын көрсет: 

A. Ұтыс әкелу; 

B. Шабуылдың жүзеге асырылуын  жеңілдету;  

C. Ақпараттың құпиялық деңгейін көрсету;  

D. Ақпараттың дұрыстығын растау;  

E. Ақпаратты өзгерткенде дұрыс қалпына қайтару  

47) Ақпараттың  бүтіндік қасиеті көрсетеді:  

A. Ұтыс әкелу; 

B. Шабуылдың нәтижесін  жеңілдету;  

C. Ақпараттың құпиялық деңгейін көрсету;  

D. Ақпараттың дұрыстығын растау;  

E. Ақпаратты өзгерткенде дұрыс қалпына қайтару;  

48) Ақпараттың кездейсоқ және әдейі әртүрлі жағдайдағы өзгерулерден сақтау 

қасиеті:  

A. Құндылық; 

B. Конфиденциалдық; 

C. Осалдылық; 

D. Аутентикалық; 

E. Бүтіндік; 

49) Ақпаратқа тек арнайы субъект қана қатынай алу қасиеті:  

A. Құндылық; 

B. Конфиденциалдық; 

C. Осалдылық; 
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D. Аутентикалық; 

E. Бүтіндік; 

50) Деректердің конфиденциалдығы дегеніміз: 

A. Шифрлеу, деректердің қайта құру тәсілінің жиынтығы; 

B. Ашық мәтіннің қайта құрылуына қолданатын белгілер жиыны; 

C. Криптожүйенің параметрі; 

D. Көрсетілген деректердің құпия деңгейінің көрсеткіші; 

E. Ақпаратты қорғау мақсатында қайта құру алгоритмі; 

51) Ақпараттық қауіпсіздікті бұзатын мүмкіндік:  

A. Шабуыл; 

B. Қауіптілік; 

C. Осалдылық; 

D. Әдейі істелмеген қателер; 

E. Ішкі құрылғылардың істен шығуы;  

52) Апаттық жағдайлар қауіптіліктің қай түріне жатады?  

A. Ішкі; 

B. Әдейі істелген; 

C. Кездейсоқ; 

D. Статикалық; 

E. Динамикалық; 

53) Қауіпсіздік дегеніміз не? 

A. Компьютерлік жүйенің компоненттерінің өзгерулерден, бұзылудан, 

қорғау жағдайы; 

B. Ақпараттың кездейсоқ және әдейі әртүрлі жағдайдағы өзгерулеруі; 

C. Ақпаратқа қатынауға құқы болмаса да қасақана қатынау; 

D. Объектінің шынайылығын тексеру; 

E. Ақпаратты қорғау мақсатын қайта құру алгоритмі. 

54) Аутентификациялау дегеніміз: 

A. Ақпаратқа шабуыл жасалғанын анықтау процедурасы; 

B. Субъектінің объектке қатынауының заңдылығын анықтау; 

C. Ақпаратқа қатынау аймағын анықтау; 

D. Объектінің шынайылығын тексеру; 

E. Объектке заңды қатынаушыларының нақтылануы. 

55) Идентификациялау дегеніміз: 

A. Ақпаратқа шабуыл жасалғанын анықтау процедурасы; 

B. Субъектінің объектке қатынауының заңдылығын анықтау; 

C. Ақпаратқа қатынау аймағын анықтау; 

D. Объектінің шынайылығын тексеру; 

E. Объектке заңды қатынаушыларының нақтылануы. 

56) Авторизациялау немесе өкілеттік беру дегеніміз: 

A. Ақпаратқа шабуыл жасалғанын анықтау процедурасы; 

B. Субъектінің объектке қатынауының заңдылығын анықтау; 

C. Қолжетерлік ресурстарының аймағын анықтау; 

D. Объектінің шынайылығын тексеру; 
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E. Объектке заңды қатынаушыларының нақтылануы. 

57) Қауіпсіз жүйені қамтитін ішкі жүйесіне жатпайды: 

A. Құқықтық; 

B. Алгоритмдік; 

C. Ақпараттық; 

D. Техникалық; 

E. Программалық. 

58) Қауіпсіз жүйені қамтитін ішкі жүйесіне жатпайды: 

A. Құқықтық; 

B. Ұйымдастырушылық; 

C. Ақпараттық; 

D. Бақылаушы; 

E. Программалық. 

59) Қауіпсіз сенім көрсетілетін жүйенің негізгі параметрлері: 

A. мүмкіндікті басқару деңгейі; 

B. С1 дискретті құпияны қамтамасыз ету деңгейі; 

C. D сенім дәрежесінің қанағатталуы; 

D. Қауіпсіздік саясаты және кепілдік; 

E. Ерікті басқару деңгейінің болуы. 

60) Қауіпсіздік кластарына жатпайды: 

A. Дискретті құпияны қамтамасыз ету; 

B. Мүмкіндікті басқару; 

C. Метақауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

D. Қауіпсіз домендері; 

E. Кепілдік беретін жүйе. 
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Кесте 11 – Тестінің жауаптары 
 

№ Дұрыс 

жауап 

№ Дұрыс 

жауап 

№ Дұрыс 

жауап 

№ Дұрыс 

жауап 

№ Дұрыс 

жауап 

№ Дұрыс 

жауап 

1.  E 11.  E 21.  A 31.  A 41.  B 51.  A 

2.  D 12.  A 22.  B 32.  Е 42.  C 52.  C 

3.  C 13.  C 23.  B 33.  D 43.  C 53.  A 

4.  A 14.  E 24.  E 34.  E 44.  A 54.  E 

5.  C 15.  A 25.  B 35.  B 45.  C 55.  B 

6.  C 16.  C 26.  E 36.  D 46.  D 56.  C 

7.  D 17.  D 27.  C 37.  D 47.  E 57.  B 

8.  B 18.  E 28.  D 38.  A 48.  E 58.  D 

9.  C 19.  B 29.  C 39.  B 49.  B 59.  D 

10.  E 20.  C 30.  C 40.  A 50.  D 60.  E 
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Қосымша А Курс бойынша қорытынды бақылау сұрақтар үлгісі 

1 Нұсқа 

 

Студенттің аты-жөні_____________________ 

 
№ сұрақ жауап балл 

1.  Сіз танысқан осы пән бойынша 

әдебиеттерді авторларымен атап 

жазыңыз 

1. 

2. 

.... 

5 

2.  Ақпараттық қауіпсіздік жүйесін 

құруда тәуекел қажетті ме? 

Жауабыңызды ашып жазыңыз 

 10 

3.  Виртуалды желілердің 

артықшылықтарын атап өтіңіз 

 5 

4.  Соңғы АҚ стандартын атап, оның 

негізгі қағидаларын жазыңыз 

 

 

15 

5.  Жалпы жағдайда қорғау 

объектілеріне не жатады? 

1. 

2.... 

10 

6.  Тиімді АҚ саясаты қалыптасқан 

нақты ақпараттық жүйелерді атап 

өтіңіз 

1. 

2.... 

15 

7.  АҚ аймағындағы маманның 

қызметтік міндеттерін атап көріңіз 

1. 

 

2. 

 

3. 

.... 

15 

8.  Қандай қауіпсіз жүйеге сенім 

көрсетер едіңіз? 

 

 

10 

9.  Сіз өзіңіз қандай ақпаратты қорғау 

мәселелерін сезінесіз? 

 5 

10.  Қандай жүйені қорғалған деп 

санауға болады? 

 

 

10 
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«Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік» пәнінен бақылау 

сұрақтары 

2 Нұсқа 

 

Студенттің аты-жөні_____________________ 

 
№ Сұрақ Жауап балл 

1.  Сіз танысқан осы пән бойынша 

әдебиеттерді авторларымен атап 

жазыңыз  

1. 

2. 

. 

5 

2.  Ақпараттық қауіпсіздік жүйесін 

құруда тәуекел қажетті ме? 

Жауабыңызды ашып жазыңыз 

 

 

 

10 

3.  Ақпараттық ағымдарды 

бақылайтын желіаралық құралды 

атаңыз 

 5 

4.  Соңғы АҚ стандартын атап, оның 

негізгі қағидаларын жазыңыз  

 

 

15 

5.  Жалпы жағдайда қорғау 

субъектілеріне не жатады? 

1. 

2. 

10 

6.  Тиімді АҚ саясаты қалыптасқан 

нақты ақпараттық жүйелерді атап 

өтіңіз 

 15 

7.  АҚ жүйесінің қызметтерін атап 

өтіңіз 

1. 

 

2. 

 

3. 

15 

8.  Қандай қауіпсіз жүйеге сенім 

көрсетер едіңіз? 

 

 

10 

9.  Өз компьютеріңіздің осал жерлерін 

атап өтіңіз  

 

 

5 

10.  Сізге маңызды ақпаратты қорғауға 

қандай шаралар қолданып жүрсіз?  

 

 

10 
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Сызбаға берілген түсініктемелер 

 
Құралдар Класс 

Желілік қауіпсіздік 

FireWall (Файрвол)- ауқымды желі мен ақпараттық жүйенің жергілікті желісінің 

арасында белгілі бір ережеге сай  желілік пакеттерді сүзгілеу мен бақылауды 

жүзеге асыратын аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені. Файервол 

трафигі антивирустық бағдарлама арқылы тексеріледі (Интернет арқылы апта 

сайын жаңарту жүргізіліп отырады).Файервол операциялық жүйесінде барлық 

қажет емес протоколдар мен сервистер өшіріледі, операциялық жүйенің  

максималды қауіпсіз пішіні түзіледі. Пайдаланушы тек администратор. 

Файерволдағы сүзгілеу үрдісі.  

Интернеттен корпоративті желіге қатынау:  

ішкі желіге сырттан қатынауға тиым салынған;  

файерволға сырттан қатынауға шектеу қойылған;  

қорғалмаған аймаққа тек mail- сервер мен web- сервердің ғана қатынау 

мүмкіндігі бар (қалған жағдайда қатынау шектелген)  

B2 

Коммутатор (Свитч- Switch) – оқу желісінен барлық жұмыс желісіне (үш 

сегмент)  қатынауға тиым салынған (ал оқу желісінен Интернетке қатынау 

шектелмеген).  Кызметкерлер желісінен менеджер мен администрациялық 

басқару желісіне қатынауға шектеу қойылған және бұл коммутаторлар ARP- 

шабуылдарға тұрақты.  

В1 

Прокси-сервер. Абоненттердің интернетке шығуы арасындағы делдал ретінде 

қызмет атқарады. Барлық сұраныстарды интернетке жіберіп, және жауабын 

сұраныс иелеріне жібереді. 

В1 

Пошталық сервер. Интернетжәне корпоративті желі арқылы қауіпсіз хабарлама 

жіберу- қабылдауды қамтамассыз етеді.  

C1 

Шабуылдарды анықтау жүйесі (IDS-Intrusion Detection System). ISS Real Secure 

бағдарламасы орнатылған (шабуыл анықталған жағдайда  файервол бұл 

бағдарламамен байланысып автоматты түрде қайта конфигурацияланады). 

Администрациялық басқару сегментінде орналастырылып Интернеттен 

файерволға кіру және корпоративті желідегі сегмент аралық трафикті бақылайды.  

B3 

Трафик мазмұнын бақылау. Трафик мазмұнын бақылау және талдау жүйесі 

MIMEsweeper (Baltimore) орнатылған. 

C2 

Локальдық қауіпсіздік (жұмыс станциялары мен серверлердің қауіпсіздігі) 

Вирусқа қарсы бақылау. Барлық жұмыс станцияларында Kaspersky Anti-

Virus2014 антивирустық бағдарламасы орналастырылған. 

C1 

Мәліметтерді сақтау. Барлық қажетті мәліметтер мәліметтер серверінде 

сақталады.  

C1 

Қатынауды хаттамалау. Пайдаланушылардың жұмыс станцияларына қатынауын, 

администратордың серверге қатынауын тіркеуші лог- файл жүргізіледі (жүйеге 

кірген, және кіруге жасаған әрекеттерінің барлығы тіркеледі). 

C2 

Физикалық қауіпсіздік. 

Файрвол, веб-сервер, IDS- сервер, мәліметтер сервері арнайы жабық бөлмеде 

орналастырылған. Бұл бөлмеге тек администратордың ғана қатынау мүмкіндігі 

бар.   

C2 

Бөлме автоматтандырылған вентиляциямен және өрт сөндіруші құралдармен 

жабдықталған, және бейне- бақылау жүргізіледі.  

C2 
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2-ші нұсқадағы ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі келесі құралдар көмегімен 

қорғалған 

Қорғау құралы Қолданылу аймағы 

Мәліметтерді жіберудің таралған 

жүйелері (МЖТЖ) 

мекеме әкімшілігінің филиалдарымен байланысы 

үшін қолданылады. 

Мәліметтерді жіберудің біріккен 

тізімделген жүйесі (МЖБТЖ) 

мекеме әкімшілігінің корпоративті байланыс 

провайдерінің ақпараттық қоры, Интернет 

қорымен байланысы үшін қолданылады. 

ЖЕЖ (жергілікті есептеуіш желі) 

ядросының коммутаторлары 

мекеме әкімшілігінің филиалдармен, еншілес 

және сыртқы ұйымдармен ақпараттық өзара 

әрекеттестікті қамтамасыз етеді. 

Мониторинг және аудит БАК 

(Бағдарламалық-аппараттық 

кешені) 

желілік құралдар мен агенттерден қауіпсіздік 

оқиғаларын жинақтауға қолданылады. 

Мониторинг және аудит қосалқы 

жүйесін басқару БАК 

(Бағдарламалық-аппараттық 

кешені) 

мониторинг және аудит БАК басқаруға, 

қауіпсіздік қақтығыстары жайлы жедел хабарлауға 

қолданылады. 

Куәландыру орталығының сервері 

(КОС) 

кілттік ақпаратқа және соған сәйкес сандық 

сертификаттарды басқарудың біріккен жүйесін 

қамтамасыз етеді, клиент жағынан сертификаттың 

ақиқаттылығын және өзектілігін тексеру. 

Аутентификация құралдарын 

басқару сервері 

аз уақыт ішінде және құралдардың минималды 

шығындарымен USB-кілтеррі және смарт-

карталарды кешенді басқарудығ негізгі 

тапсырмаларын орындау керек. 

VPN шлюзы функцияларының 

маршрутизаторы 

жойылған бөлімшелермен желіаралық өзара 

әрекеттестікті қолдайды, жойылған қолданушылар 

мен желі тораптарының арасындағы транзитті 

трафикті қорғауды қамтамасыз етеді. 

Желілік сенсор берілген саясат және шабуылдар сигнатурасының 

бар мәліметтер қоры негізінде желілік тарфигін 

өңдейді. 

Қосалқы жүйені басқару сервері шабуылдарды табу сенсорларын 

орталықтандырылған басқару. 

LDAP көпшіліктік каталог сервері сертификаттардың ашық кілтін, шақырылған 

сертификаттар тізімін және олармен жалпыға 

бірдей қолжетімділікті қолдауды сақтайды. 

Басқарудың маршрутталмаған 

сегменті 

желі тораптарындағы шабуылдарды уақытылы 

анықтауға қолданылады. 

Ерекшеленген көпшіліктік сегмент қолданушылардың ақпараттық қорларға 

қолжетімділігін жекеленген идентификациясы 

және аутентификациясын қамтамасыз етеді. 

SPAN-порт Телекоммуникационды құрал-жабдық қажетті 

трафикті сенсорға жіберетін «агент» рөлін 

атқарады. Мұнда желінің қажетті сегментінің 

желілік трафигінің көшірмесін сенсорға жіберуді 

жүзеге асыратын SPAN (Switch Port Analyzer) 

технологиясы қолданылады. 
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