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Кіріспе

Кез келген өркениетті қоғам өміріндегі ақпараттың маңыздылығы үнемі
артып  келеді.  Қазіргі  уақытта  өнімдерді  өндіру  және  маркетинг
технологиясына  қатысты  ақпарат  ішкі  және  сыртқы  нарықтардағы  үлкен
сұранысқа ие тауарларға айналды. Ақпараттық технологиялар автоматтандыру
және ақпаратты қорғау жолдары бойынша үнемі жетілдірілуде.

Жаңа  ақпараттық  технологияларды  дамыту  өнеркәсіптік  тыңшылық,
компьютерлік қылмыс, құпия немесе құпия ақпаратқа рұқсатсыз  қол жеткізу
сияқты жағымсыз құбылыстармен бірге жүреді.  Сондықтан кез келген елде
ақпараттық қорғау - ең маңызды мемлекеттік міндет.

Ақпаратты  қорғау  кез  келген  нысандағы  ақпаратты  жоғалту  (ұрлық,
жоғалту,  бұрмалау,  жасандылық)  нәтижесінде  залалдың  алдын  алуын
қамтамасыз етуі тиіс.

Қорғауды  ұйымдастыру  ақпараттық  қауіпсіздік  туралы  қолданыстағы
заңдар мен ережелерді толығымен сақтауға тиіс. 

Заманауи кәсіпорындардың басым бөлігі өздерінің меншік нысаны мен
қызмет түріне қарамастан, өздерінің қызметін автоматтандырылған жүйелерде
өңдеу,  сақтау  және  алмасу  кезінде  ақпараттық  қауіпсіздікті
ұйымдастырушылық,  реттеуші  және  техникалық  құралдарын  қоса  алғанда,
ақпаратты қорғау жүйесін қамтамасыз ете алмай сәтті жүзеге асыра алмайды.
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1 Дәріс №1. Ақпаратты қорғау тұжырымдамасы, ақпаратты қорғау
әдістері

Мақсаты: терминологиямен танысу.

Мазмұны: 
1) Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі.
2) Ақпаратты қорғау тусінігі.
3) Тұтастық, құпиялылық, қолжетімділік түсінігі.

Ақпаратты  қорғау  тұжырымдамасы  ақпараттық  қауіпсіздік  ұғымымен
тығыз байланысты.

Ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  деп  біз  ақпараттық  және
қолдаушы  инфрақұрылымды  ақпараттық  қатынастар  субъектілеріне,  соның
ішінде  иелеріне,  пайдаланушыларға  және  қолдаушы  инфрақұрылымға  зиян
келтіруі мүмкін кездейсоқ немесе қасақана табиғи немесе жасанды әсерлерді
түсінеміз.

Ақпаратты  қорғау  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге
бағытталған шаралар кешені болып табылады.

Кейде  «ақпараттық  қауіпсіздік»  терминінің  эквиваленті  ретінде
пайдаланылатын  «компьютерлік  қауіпсіздік»  термині  тым  тар  себебі
компьютерлер ақпараттық жүйелердің бір ғана компоненті болғандықтан.м

Ақпараттық  қауіпсіздіктің  осы  анықтамасына  сүйенсек,  ол  тек
компьютерлердің  қауіпсіздігіне  ғана  емес,  сондай-ақ  қолдаушы
инфрақұрылымынан (электр,  су, жылу, ауаны баптау, байланыс,  техникалық
қызмет көрсету персоналы) тәуелді.

«Ақпаратты  қорғау»  есебіне  сүйене  отырсақ,  біз  инфрақұрылымның
ақпараттық жүйеге берілген функцияларының жұмысына қалай әсер ететінін
қарастырамыз.

Ақпараттық  жүйемен  байланысты  субъектілердің  мүдделері  мынадай
санаттарға  бөлінеді:  ақпараттық  қорлардың  қолжетімділігі,  тұтастығы,
құпиялылығы және қолдаушы инфрақұрылым.

Толық мағынада қолжетімділік - ақпараттық қызметті қолайлы уақытты
алу мүмкіндігі.

Тұтастық- алынған ақпараттың өзектілігін және дәйектілігін, бұзылудан
және рұқсатсыз өзгертуден қорғалғанын білдіреді.

Құпиялылық-  ақпаратқа  рұқсатсыз  қол  жеткізуден  қорғау  болып
табылады.

Ақпараттық  жүйелер  ақпараттық  қызметтер  көрсету  үшін  жасалғаны
түсінікті.  Қызмет  бір  себеппен  көрсетілмесе,  бұл  ақпараттық  қатынастағы
субъектілеріне нұқсан келтіреді.

Барлық айтылған аспектілер ақпараттық жүйенің маңызды элементтері
болып табылады.
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Қолжетімділік  талаптарын  сақтамаудан  келтірілген  залал  әртүрлі
басқару  жүйелерінде:  өндіріс,  көлік  (теміржол  және  әуе  билеттерін  сату,
онлайн-тіркеу, банктік қызмет көрсету және т.б.) айқын көрінеді.

Тұтастықты  сақтау  талаптары,  ақпарат  «әрекеттерге  арналған
нұсқаулықтар»  болса,  мысалы,  компоненттердің  жиынтығы  мен
сипаттамалары, технологиялық процестің барысы, белгіленген медициналық
рәсімдер,  рецепт бойынша дәрі-дәрмектер және т.б. ерекше құндылыққа ие
болады.

Құпиялылық,  ақпараттық  қауіпсіздіктің  ең  дамыған  аспектісі.  Алайда
ықтимал арналар көздері туралы ақпарат жабық, құпиялылықты қамтамасыз
ету  құралы  ретінде  қолданылатын  криптографиялық  әдістері  заңнамалық
деңгейде шектеулерге ие.

2 Дәріс №2. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлері

Мақсаты:  қауіп-қатер  тұжырымдамасымен  танысу,  ақпараттық
қауіпсіздікке қауіп-қатерлерді жіктеу.

Мазмұны:
1) Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлері.
2) Ақпараттық қауіпсіздік аспектісі жіберілетін қауіп-қатерлері. 
3) Құпиялылық қауіптері (ақпаратқа заңсыз қол жеткізу).

Ақпараттық қауіпсіздіктің қаупі - ақпарат қауіпсіздігінің бұзылу қаупін
тудыратын жағдайлар мен факторлар жиынтығы.

Қауіп (жалпы алғанда) бұл біреудің мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін
ықтимал оқиға, әрекет (әсер), процесті немесе құбылысты білдіреді.

Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлері әртүрлі критерийлерге сәйкес
жіктелуі мүмкін:

- ақпараттық қауіпсіздік аспектісі жіберілетін қауіп-қатерлер бойынша;
- құпиялылық қауіптері (ақпаратқа заңсыз қол жеткізу).
Құпиялықты  бұзу  қаупі  ақпаратқа  құқы  жоқ  адамдардың  оған  жол

жеткізуі  болып  табылады.  Бұл  компьютер  жүйесінде  сақталған  немесе  бір
жүйеден екіншісіне жіберілген кейбір құпия ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі
туса орын алады. Құпиялылықты бұзу қаупіне байланысты «жайылап кетуі»
термині  қолданылады.  Мұндай  қауіптер  «адам  факторы»  (мысалы,  басқа
пайдаланушының  артықшылықтарын  кездейсоқ  түрде  бір  немесе  басқа
қолданушыға  беру),  бағдарламалық  және  аппараттық  қамтамасыз  ету
бұзылулары салдарынан туындауы мүмкін;

- тұтастық қаупі (деректерді қате өзгерту).
Тұтастықты  бұзу  қаупі  -  ақпараттық  жүйеде  сақталған  кез-келген

ақпаратты өзгерту  мүмкіндігіне  байланысты  қатерлер.  Тұтастық  бұзу  түрлі
факторларға байланысты болуы мүмкін: 
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-  қызметкерлердің  қасақана  әрекеттерінен  құрал-жабдықтардың  істен
шығуына дейін;

- қол жетімділік қаупі (ақпараттық жүйенің қол жеткізуді жектеу немесе
қиындату әрекеттерді жүзеге асыру).

Қауіп-қатер көздерінің орналасқан жері бойынша:
- ішкі (қауіп көздері жүйенің ішінде);
- сыртқы (қауіп көздері жүйеден тыс).
Зақым мөлшері бойынша:
-  жалпы  (қауіпсіздік  объектісінің тұтастай  зақымдалуы,  елеулі  залал

келтіреді);
-  жергілікті  (қауіпсіздік  объектісінің  белгілі  бір  бөліктеріне  зиян

келтіру);
- жеке (қауіпсіздік объектісінің элементтерінің жеке қасиеттеріне зиян

келтіру).
Ақпараттық жүйеге әсер ету деңгейі бойынша:
- пассивті (жүйенің құрылымы мен мазмұны өзгермейді);
- белсенді (жүйенің құрылымы мен мазмұны өзгеруі мүмкін).
Өту сипаты бойынша:
-  объективті  физикалық  процестердің  немесе  адамның еркіне  тәуелді

емес табиғи құбылыстардың ақпараттық ортаға әсер етуінен туындаған табиғи
(объективті);

- адамның ақпараттық саласына әсер ететін жасанды (субъективті).
Жасанды қауіптердің арасында, өз кезегінде:

 әдейі  емес  (кездейсоқ)  қауіп-қатерлер  –  бағдарламалық  қамтамасыз  етудің,
қызметкерлердің, жүйелік ақаулардың, есептеуіш және байланыс жабдығының
сәтсіздіктерінің қателері;

 әдейі  (қасақана)  қатерлер  -  ақпаратқа  рұқсатсыз  қол  жеткізу,  заңсыз  қол
жеткізу  үшін  пайдаланылатын  арнайы  бағдарламалық  жасақтама  әзірлеу,
вирустық бағдарламаларды әзірлеу және тарату және т.б.

Ақпараттық қауіпсіздіктің барлық қауіп-қатер көздерін үш негізгі топқа
бөлуге болады:

 субъектінің іс-әрекеттерімен шартталған (антропогендік көздер) - ақпараттың
қауіпсіздігінің  бұзылуына  әкелуі  мүмкін  субъектілердін  әрекеттері,  бұл
әрекеттер  әдейі  немесе  кездейсоқ  қылмыстарға  жатқызылуы  мүмкін.
Ақпараттың қауіпсіздігін бұзуға алып келуі мүмкін көздер сыртқы және ішкі
болуы мүмкін. Бұл көздерді алдын ала болжамдап, тиісті шаралар қабылдауға
болады;

 техникалық құралдармен шартталған (техногендік көздер) - қауіптердің осы
көздерін болжамдау  мүмкін  емес,  технологияның  қасиеттеріне  тікелей
байланысты, сондықтан  ерекше  назар  аударуды  талап  етеді.  Ақпараттық
қауіпсіздік қатерлерінің бұл көздері де ішкі немесе сыртқы болуы мүмкін;

 аппаттық  көздер - бұл топ жанжалды күштер (табиғи апаттар немесе алдын-
ала  болжамдауға  мүмкіндік  бермейтін  жағдайлар)  болып  табылатын  мән-
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жайларды біріктіреді,  бұл барлық жағдайға объективті  және абсолютті  әсер
етеді.

Рұқсатсыз қол жеткізу - қызметкердің ресми өкілеттіктерін бұза отырып,
ақпаратқа қол жеткізу, ақпаратқа қол жеткізуге рұқсаты жоқ адамдардың қол
жеткізуі жатады. Кейбір жағдайларда рұқсат етілмеген қолжетімділік деп осы
ақпаратқа  қызметтік  міндеттерін  атқару  үшін  қажет  көлемде  қол  жеткізу
құқын асыра қолданғандықты да атайды.

Ақпараттық жайылып кету арналары- ақпарат жүйесінен ақпараттардың
жайлып кету  жолдары  мен  әдістері;  ақпараттық  тасымалдаушылардың
паразиттік (жағымсыз) тізбегі, олардың біреуі немесе бірнешеуі құқық бұзушы
немесе оның арнайы жабдықтары болуы мүмкін.

Ақпараттың жайылып кету барлық арналарын жанама және тікелей деп
бөлуге болады. Жанама арналар ақпараттық жүйенің техникалық құралдарына
тікелей қол жеткізуді  талап етпейді.  Тікелей арналары, ақпараттық жүйенің
аппараттық құралдарына және деректеріне қол жеткізуді талап етеді.

Жанама жайылып кету арналар мысалдары:
-  ақпараттық тасымалдаушыларды ұрлау немесе  жоғалту, жойылмаған

қоқысты зерттеу;
- қашықтықтан суретке түсіру, тыңдау;
- электромагниттік сәулелерді қолға түсіру.
Тікелей жайылып кету арналар мысалдары:
- инсайдерлер (адам факторы);
- коммерциялық құпияларды сақтамау салдарынан ақпараттың жайлып

кетуі;
- тікелей көшіру.
Ақпараттардың  жайылып  кету  арналары  физикалық  қасиеттері  және

жұмыс жасау қағидаттарына  бойынша бөлінеді:
 акустикалық - дыбыстық жазба, жасырын тыңдау және тыңдау;
 акустикалыэлектрлік  -  дыбыс  толқындары  арқылы  ақпаратты  қолға  түсіріп

электрқуатты желілер арқылы оны әрі қарай жіберу;
 қорғалатын  ғимараттардың  құрылыстық  құрылымдарына  және  инженерлік-

техникалық  байланысына  әсер  еткен  кезде  ақпараттық  акустикалық  сигнал
түрлендіру арқылы туындайтын виброакустикалық сигналдар;

 ақпараттық  акустикалық  сигнал  қорғалатын  үй-жайлардың  құрылыстық
құрылымдарына  және  инженерлік-техникалық  байланыстарына  әсер  еткен
кезде түрлендірілгенде туындайтын виброакустикалық сигналдар;

 оптикалық-көрнекі әдістер, суретке түсіру, бейне түсіру, байқау;
 электромагниттік- индуктивті іріктеуді алу негізінде өрістерді көшіру;
 ақпараттық  сигналмен  модуляцияланған  техникалық  құрылғыларға  және

қорғалатын  үй-жайларға  енгiзiлген  дауыстық  ақпаратты  алуға  арналған
«енгiзiлген қондырғылардың» радио-сәулелену немесе электр сигналдары;

 заттық - қағаз немесе басқа физикалық тасымалдаушылардағы ақпарат.
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3 Дәріс №3. Автоматтандырылған басқару жүйелерінің ақпараттық
қауіпсіздігінің қатерлері

Мақсаты: АБЖ АҚ күйі туралы білу.

Мазмұны:
1) Технологиялық процестерді  автоматты түрде басқару жүйесіндегі  (ТҮАБЖ)

ақпараттық қауіпсіздік сұрақтары.
2) ТҮАБЖ үлгілі қатерлері.

Әрбір өнеркәсіптік ұйымда технологиялық процестерді автоматты түрде
басқару жүйесі (ТҮАБЖ) қолданылады. Заманауи үдерістерді автоматты түрде
басқару  жүйелері  істен  шығару  мақсатымен  зиянкестер  мен  хакерлердің
(террористік,  экстремистік  және  қаскүнемді  топтар)  әртүрлі  қатерлеріне
ұшырайды.

Өндірістік  апаттар  өндірістегі  қызметкерлер,  қоршаған  орта  үшін  өте
маңызды  салдарға  әкелуі  мүмкін  болғандықтан  ТҮАБЖ  ақпараттық
қауіпсіздік  сұрақтары,  ақпараттық  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мәселелері
өзекті  есептердін  бірі.  Технологиялық  процестер  жобалау  кезенінде  қол
жетімді, тиімді және қауіпсіз болуы есепке алып құрылады.

ТҮАБЖ қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті, алдымен, технологиялық
процестердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

ТҮАБЖ  үшін  ең  ауыр  салдарға  әкелетін  бұл  төменгі  деңгейге
(контроллерлер  деңгейі  және  датчиктер  және  басқарылатын  механизмдер)
бағытталған шабуылдар.

Терминологияға  көңіл  бөлейік.  Ғаламдық  индустриалдық  ақпараттық
жүйелер  технологиялық  үдірістерді  автоматты  түрде  басқару  жүйелері  деп
аталады.  Автоматты басқару  жүйесіне  (AБЖ) қарағанда  олар  толық дербес
емес  және  адам  операторының  қатысуымен  және  бақылауымен  жұмыс
жасайды.

Сонымен қатар, қауіпсіздік бағдарламаларын әзірлеушілердің көпшілігі
SCADA  (Supervisory  Control  and  Data  Acquisition)  деген  тағы  бір
аббревиатурасын  белсенді  пайдаланып  жатыр.  Қадағалауды  бақылау  және
деректерді  алу,  «диспетчерлік  басқару  және  деректерді  жинақтау»  сияқты
нәрсе.  Шындығында,  бұл  термин  ТҮАБЖ  тұжырымдамасының  орнына
пайдаланылады,  бірақ  олардың айырмашылығы  бар:  SCADA -  ТҮАБЖ-нің
қосалқы  деңгейінін  бірі,  мысалы,  бағдарламаланатын  логикалық
контроллерлер және таратылған басқару жүйелері сияқты.

ТҮАБЖ үлгілі қатерлері:
1)  АБЖ  жүйелерінде  және  ішкі  жүйелерінде  аппараттық  және

бағдарламалық жасақтамалары.
2) Зиянды бағдарламаларды енгізу.
3) Байланыс арналары бойынша жіберу кезінде ақпараттың тұтастығын

бұзу.
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4) Ақпаратқа қол жеткізу ережелерін бұзу.
5) Құрылғылардың бағдарламалық логикасын рұқсатсыз өзгерту.
6)  Бағдарламалық  жасақтамалардың  немесе  аппараттық  құралдардың

істен шығуы/бас тартуы.
7) Мәліметтермен алмасу арналарына физикалық қосылу.
8)  Жүйелік  және  қолданбалы  бағдарламалардың,  аппараттық

құралдардың осалдықтарын пайдалану.
9) Пассивті және белсенді желілік шабуылдар (жалған желілік маршрут

енгізу, жалған объектіні енгізу және т.б.).
Ақпараттық қауіпсіздік аспектісі бойынша ең қауіпті (келтірілген залал

көз  қарасынан)  бұл  пайдаланушылардың,  операторлардың,  жүйелік
әкімшілердің  және  АБЖ ақпараттық  жүйелеріне  қызмет  көрсететін  басқа
адамдардың қателігі болып табылады.

Абайсыз  жасалған  қателіктермен күресудің  ең  тиімді жолы-  барынша
автоматтандыру және қатаң бақылау.

4 Дәріс №4. Халықаралық стандарттар мен техникалық шарттар

Мақсаты:  халықаралық  стандарттармен  және  спецификацияларымен
танысу.

Мазмұны:
1) Стандарттар мен спецификациялардың екі тобы.
2) Халықаралық стандарт түсінігі.
3) Стандарттау бойынша ең маңызды халықаралық ұйымдар.
4) «Қызғылт кітабы».

Жоғары  деңгейде  бір-бірінен  айтарлықтай  ерекшеленетін  стандарттар
мен спецификациялардың екі тобы бар:

 қауіпсіздік  талаптары  бойынша  қорғау  құралды  және  ақпараттық
жүйелерді бағалауға және реттеуге арналған бағалау стандарттары;

 қорғау  құралдары  мен  әдістерін  енгізудің  және  пайдаланудың  түрлі
аспектілерін реттейтін спецификациялар.

Бағалау стандарттары ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік көз
қарасынан  ең  маңызды  аспектілерін,  түсініктерін  сипаттайды.  Қалған
спецификациялар ұсынылған архитектуралы АЖ-ны қалай құруға болатынын
анықтайды және ұйымдық талаптарды орындайды.

Халықаралық  стандарттау  –  барлық  елдердің  тиісті  органдары  үшін
ашық, стандарттау.

 Стандарттау нақты және ықтимал тапсырмаларға қатысты әмбебап және
қайталап  қолдану  ережелерін  орнату  арқылы  нақты  облыста  тәртіпке  қол
жеткізуге бағытталған іс  -  әрекеттер.  Бұл іс -  шаралар стандарттарды құру,
қолдану жолдарын жариялаумен іске асырылады.
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Халықаралық стандарт – бұл халықаралық ұйым қабылдаған стандарт.
Стандарт  деп  өнімнің  сипаттамалары,  пайдалану,  сақтау,  тасымалдау,  сату
және  жою,  жұмыстарды  орындау  немесе  қызмет  көрсету  жолы  жазылған
құжат.  Стандартта  терминологияға,  символдарға,  орауышқа,  таңбалауға
немесе  белгілерге  және  оларды  қолдану  ережелеріне  қойылатын  талаптар
келтірілуі  мүмкін.  Тәжірибеде  халықаралық  стандарттарға  ғылыми-
техникалық  қоғамдар  құрған  әлемнің  түрлі  елдерінің  нормалары  ретінде
қабылданған стандарттар, аймақтық стандарттар кіреді.

Халықаралық стандарттардың негізгі мақсаты - халықаралық деңгейде
жаңа сапа жүйелерің құру үшін бірыңғай әдістемелік негізін  ұсыну немесе
қолданып отырған сапа жүйелерін, олардың спецификацияларын жетілдіру.   

Стандарттау бойынша ең маңызды халықаралық ұйымдар:
1) Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым, ИСО (International Organization for

Standardization,  ISO)  -  стандарттарды  жасаумен  айналысатын  халықаралық
ұйым.

Қазақстан Республикасы 1994 жылдан бастап ИСО-ның толық құқылы
мүшесі.

2) Халықаралық электробайланыс одағы.
ХЭО  (International  Telecommunication  Union,  ITU)-  халықаралық

телекоммуникация  және  радио  саласындағы  ұсыныстарды  айқындайтын,
халықаралық пайдалану  мәселелерін  реттейтін  ұйым.  ХЭО 193 елден  және
секторлар  мен  қауымдастықтар  бойынша  700-ден  астам  мүшеден  тұрады
(ғылыми және өнеркәсіптік кәсіпорындар,  мемлекеттік және жеке байланыс
операторлары,  радиохабар  тарату  ұйымдары,  аймақтық  және  халықаралық
ұйымдар).  Стандарттарды (нақты айтқанда,  ХЭО терминологиясы бойынша
ағылшын  Recommendations)  орындау  міндетті  болып  табылмайды,  оларға
бірақ  кеңінен  қолдау  көрсетіледі,  өйткені  олар  коммуникациялық  желілер
арасында  өзара  әрекеттесуді  жеңілдетеді  және  провайдерлерге  бүкіл  әлем
бойынша қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.

1993 жылдан бастап Қазақстан Республикасы ХЭО-ның толық құқылы
мүшесі болып табылады.

Бағаулар стандарттар арасынан АҚШ Қорғаныс министрлігінің «Сенімді
компьютерлік жүйелерді бағалау критерилері» стандартын және оның желілік
конфигурациясы  үшін  түсіндірілуін,  «Еуропалық  елдердің  келісілген
критерийлері»,  «Ақпараттық  технологиялардың  қауіпсіздігін  бағалау
критерийлері»  халықаралық  стандарттарын  ажырату  қажет.  Бұл  топқа
ақпараттық қауіпсіздіктің нақты, бірақ өте маңызды және күрделі аспектілерін
реттейтін  «Криптографиялық  модульдерге  арналған  қауіпсіздік  талаптары»
АҚШ Федералдық Стандарты кіреді.

Қазіргі  заманғы  үлестірілген  АЖ-ге  қолданылатын  техникалық
спецификациялар  Интернеттегі  инженерлік-техникалық  топ  (Internet
Engineering  Task  Force,  IETF)  және  оның  бөлімшесі,  қауіпсіздік  жұмыс
тобымен  құрылады.  Бұл  техникалық  спецификациялардың  негізі  -  IP-
деңгейдегі  қауіпсіздік  құжаттары  (IPsec).  Бұдан  басқа,  көлік  деңгейіның
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қауіпсіздігі  (Transport  Layer  Security,  TLS),  қолданба  деңгейі  (GSS-API,
Kerberos)  талданады.  Интернет-қоғамдастық  әкімшілік  және  процедуралық
деңгейлерінің қауіпсіздігіне де көп көңіл бөледі («Кәсіпорынның ақпараттық
қауіпсіздік  нұсқаулығы»,  «Интернет-провайдерді  қалай  таңдауға  болады»,
«Ақпараттық қауіпсіздік бұзушылықтарына қалай жауап беру керек»).

Желілік  қауіпсіздік  мәселелерін  түсіну  X.800  «Ашық  жүйелерді  қосу
үшін  қауіпсіздік  архитектурасы»,  X.500  «Директориялар  қызметі:
тұжырымдамалар,  модельдер  мен  қызметтерге  шолу»  және  X.509
«Директориялар  қызметі:  ашық  кілттер  мен  төлсипаттардың
сертификаттарының негіздері» спецификацияларын меңгермеу мүмкін емес.

BS  7799  «Ақпараттық  қауіпсіздікті  басқару.  Тәжірибелік  ережелер»
британдық  стандарты  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге  жауапты
ұйымдар мен тұлғалардың басшылары үшін пайдалы,  ол  ISO /  IEC 17799
халықаралық стандартында елеулі өзгерістерсіз қайта жаңғыртылады.

Халықаралық  деңгейде  танылған  және  ақпараттық  қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында кейінгі  оқиғаларға  маңызды әсер еткен алғашқы
бағалау  стандарты  АҚШ  Қорғаныс  министрлігінің  стандарты,  «Сенімді
компьютерлік жүйелерді бағалау критерийлері» (Department of Defense Trusted
Computer  System  Evaliation  Criteria,  TCSEC,  )  «Қызғылт  кітабы»  деп  те
аталады.

«Қызғылт кітабында» ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық негізі
келтірілген. Онда келесі тұжырымдамалар көрсетілген: қауіпсіз және сенімді
жүйелер, қауіпсіздік саясаты, кепілдік деңгейі, есеп берушілік, сенімді есептеу
базасы,  үндеу  мониторы,  ядро  және  қауіпсіздік  периметрі.  Қауіпсіздік
саясатының  ерікті  (дискрециялық)  және  міндетті  (мандатты)  қол  жеткізуді
бақылау  әдістері,  объектілерді  қайта  пайдалану  қауіпсіздігі  маңызды
аспектілеріне көңіл бөлінген. 

«Қызғылт  кітабы»  жарияланғаннан  соң  шыққан  ең  маңызды  құжат  -
«Желілік  конфигурациялар  үшін  қызғылт  кітабының  түсіндірмесі»  (Trusted
Network  Interpretation).  Ол  екі  бөліктен  тұрады.  Біріншісі  нақты
интерпретацияны  қамтиды,  екіншісі  желі  конфигурациясы  үшін  ерекше
маңызды қауіпсіздік қызметтерін сипаттайды.

Бірінші  бөлімде  ұсынылған  ең  маңызды  тұжырымдама  бұл  желінің
сенімді  есептеуіш  базасы  тұжырымдамасы  табылады.  Тағы  бір  маңызды
аспект - желі конфигурациясының динамизмін есепке алу. Қорғау тетіктерінің
арасында құпиялылық пен тұтастығын сақтауға  көмектесетін  криптография
ерекшеленеді.

Жаңалық  болып  қол  жеткізу  мәселеріне  жүйелі  көзқарас,  оны
қамтамасыз ету үшін архитектуралық қағидаларды қалыптастыру табылды.

5 Дәріс №5-6. Халықаралық стандарттар мен техникалық шарттар
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Мақсаты: Европалық стандартарымен таңысу.

Мазмұны:
1) «Еуропалық елдердің үйлестірілген критерийлері».
2) «Үйлестірілген критерийлер».
3) «Ашық жүйелердің өзара әрекеттесуі үшін қауіпсіздік архитектурасы».
4) «Желілік аутентификация қызметі Kerberos (V5)».
5) FIPS 140-2 стандарты.
6) «Жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтік бағдарлама интерфейсі (GSS-

API)».

«Еуропалық  елдердің  үйлестірілген  критерийлері»  ақпараттық  жүйе
жұмыс істеу үшін тиіс жағдайларды белгілемейді. Алдымен бағалау мақсаты
қойылады,  сертификаттаушы  орган  бұл  мақсат  қаншалықты  толықтай
орындалатының  анықтайды,   яғни  архитектураның  және  нақты  жағдайда
қауіпсіздіктің  механизмдерін  енгізу  қаншалықты  дұрыс  және  тиімді  екенін
анықтайды. Бағалаудың мақсатын тұжырымдауды жеңілдету үшін стандартта
мемлекеттік  және  коммерциялық  жүйелерге  тән  он  типтік  функционалдық
класстардың сипаттамалары бар.

«Үйлестірілген  критерийлер»  ақпараттық  технологиялардың  жүйелері
мен  өнімдері  арасындағы  айырмашылықты  есепке  ала  отырып,  бірақ
қойылатын шарттарды жалпылау ушін бірыңғай тұжырымдаманы – «бағалау
объектісі» енгізді.

Техникалық  сипаттамалар  қатарында  X.800  «Ашық  жүйелердің  өзара
әрекеттесуі  үшін  қауіпсіздік  архитектурасы»  құжаты  бірінші  орынға
орналастырылуы  керек.  Мұнда  ең  маңызды  желілік  қауіпсіздік  қызметтері
анықталады:  аутентификация,  қол  жеткізуді  бақылау,  құпиялылықты  және/
немесе  деректердің  тұтастығын  қамтамасыз  ету,  сондай-ақ  жасалған  іс-
әрекеттерден бас тартудын мүмкін емесі. Қызметтерді іске асыру үшін келесі
желілік қауіпсіздік механизмдері және олардың комбинациясы қарастырылған:
шифрлау,  электрондық  цифрлық  қолтаңба  (ЭЦҚ),  қол  жеткізуді  бақылау,
мәліметтердің  тұтастығын  бақылау,  аутентификация,  трафикті  қосу,
маршруттауды  басқару,  нотариалдық  растау.  Қауіпсіздік  қызметтері  мен
механизмдерін  іске  асыруға  мүмкіндік  беретін  жеті  деңгейлі  моделдін
эталонддық деңгейлері таңдалған.

Сонымен  бірге,  үлестірілген  конфигурацияларға  арналған  қауіпсіздік
құралдарын басқару туралы мәселелері қарастырылған.

«Желілік аутентификация қызметі Kerberos (V5)» RFC 1510 Интернет-
қоғамдастық спецификациясы неғұрлым жеке, бірақ өте маңызды және өзекті
мәселені  көтереді-   желіге  бір  кіру  концепциясын  қолдайтын  түрлі,
үлектірілген ортада аутентификация

Kerberos  аутентификацияны  растайтын  сервер  -  қызмет  көрсетілетін
субъектілердің  құпия  кілттеріне  ие  және  оларды  бір  бірін
аутентификациялауға  көмектесетін  сенімді  үшінші  жақ.  Бұл
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спецификацияның  маңыздылығын  заманауі  операциялық  жүйелердің  әр
қайсысында Kerberos клиент компоненттері бар екені дәлелдейді.

Жалпы критерийлер қауіпсіздік талаптарының екі негізгі түрін қамтиды:
-  функционалды,  белсенді  аспектісіне  сәйкес,  қорғау  функцияларына

(қызметтеріне) және олардың іске асыру механизмдеріне ұсынылады;
- сенім талаптары, пассивті аспектісіне сәйкес, олар технологияға және

құру үдерісіне және пайдалануға беріледі.
Қауіпсіздік  талаптары  белгілі  бір  бағалау  объектісі  үшін

тұжырымдалады және орындалады - аппараттық-бағдарламалық өнім немесе
ақпараттық жүйе.

«Жалпы  критерийлер»  іс  жүзінде  қолданылатын  нормативтік
құжаттардың екі  негізгі  түрін  қалыптастыруға  ықпал  етеді  -  бұл  қорғаныс
профилі және қауіпсіздік тасырмасы.

Қорғаныс профилі - бұл белгілі бір өнімдермен және/немесенақты типті
жүйелерге қойылатын талаптар жиынтығы.

Қауіпсіздік тапсырмасы белгілі бір конструкцияға қойылатын талаптар
жиынтығын қамтиды, оларды іске асыру қауіпсіздік тапсырмаларың шешеді.

Криптографияның  қауіпсіздік  архитектурасында  алатын  орнын  және
криптографиялық  бөлімдерге  қойылатын  талаптарды  түсіну  үшін
(Криптографиялық модульдері үшін қауіпсіздік талаптары) АҚШ федералдық
стандарты FIPS 140-2 (Security Requirements for Cryptographic Modules) танысу
ұсынылады.  Ол  ұйымдастырушы функцияны  орындайды,  криптографиялық
модульдін  сыртқы  интерфейсін,  модульдерге  қойлатын  жалпы  талаптар
сипаттайды.  Осындай стандарттың бар  болуы қауіпсіздік  қызметтерді  және
қауіпсіздік профильдерді құру жұмысын жеңілдетеді.

Криптография қауіпсіздік қызметтерін жүзеге асыру құралы ретінде екі
жақты:  алгоритмдік  және  интерфейстік.  Біз  интерфейстің  аспектісіне  ғана
қызығушылық  танытамыз,  сондықтан  FIPS  140-2  стандартымен  қатар,
Интернет-қоғамдастықта  ұсынылған  «Жалпы  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету
қызметтік  бағдарлама  интерфейсі  (GSS-API)»  техникалық  ерекшелігін
қарастырамыз.

GSS-API  қауіпсіздік  интерфейсі  клиент  /  сервер  архитектурасында
орнатылған  бағдарламалық  жасақтама  компоненттерінің  арасындағы
байланысты  қорғау  үшін  жасалған.  Бұл  өзара  байланысқан  серіктестердің
өзара  аутентификациясы үшін  жағдайлар  жасайды,  жіберілген  хабарлардың
тұтастығын  бақылайды  және  олардың  құпиялылық  кепілі  ретінде  қызмет
етеді.  GSS-API  қауіпсіздік  интерфейсін  пайдаланушылары  болып байланыс
хаттамалары (әдетте қолданбалы деңгейдің) немесе деректерді дербес жүзеге
асыратын басқа бағдарламалық жүйелер.

IPsec [IPsec] желі деңгейінде құпиялылық пен тұтастығын қамтамасыз
ету  үшін  құралдардың  толық  жиынтығын  сипаттайтын  іргелі  құнды
техникалық  спецификация  болып  табылады.  IPsec  негізіндегі  жоғары
деңгейден  бастап  қолданбалы  деңгейіне  дейін  хаттамалардың  қорғау
механизмдері, сонымен бірге виртуалды жеке желілері құрылады.
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Ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  -  заңнамалық,  әкімшілік,
процедуралық  және  бағдарламалық-техникалық  деңгейде  үйлестірілген
әрекеттерді талап ететін күрделі мәселе.

Әкімшілік  деңгейдегі  негізгі  құжатты  -  ұйымның  қауіпсіздік  саясаты
құрылып  және  іске  асырылған  кезде  Интернет-қоғамдастығының
ұсыныстарын «Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулығы»
(Site  Security  Handbook)  пайдалана  аласыз.  Мұнда  қауіпсіздік  саясаты  мен
процедураларын  қалыптастырудың  практикалық  аспектілерін  айқындайды,
әкімшілік  және  іс  жүргізу  деңгейлерінің  негізгі  ұғымдарын  түсіндіреді,
өткізілуге  қажет  іс-әрекеттерге  уәждеме  беріледі,  тәуекелдерді  талдау
мәселелеріне, құқық бұзушылықты жауап беруге, ақпараттық қауіпсіздік қажет
деңгейге келтіру әрекеттеріне қөңіл бөлінген.

Корпоративтік ақпараттық жүйелерді дамыту немесе қайта құру кезінде
«Интернет-провайдерлерді қалай таңдауға болады» деген ұсыныс (Site Security
Handbook Addendum for ISPs) пайдалы болады. Ең алдымен, оның ережелерін
ұйымдастырушылық  және  архитектуралық  қауіпсіздігін  қалыптастыру
процесінде қолдау керек, онда процедуралық және бағдарламалық-техникалық
деңгейлердің шаралары сипатталған.

Әкімшілік және процедуралық деңгейлерін реттеуші ретінде ақпараттық
қауіпсіздік  режимін  практикалық  тұрғызу  және  жүргізу  үшін  BS  7799
«Ақпараттық қауіпсіздікті басқару. Тәжірибелік ережелер» (Code of practice for
information security management) британиялық стандарты пайдалы, яғни оның
екінші бөлімі BS 7799-2:2002 «Ақпараттық қауіпсіздікті  басқару жүйелері  -
пайдалану  нұсқауларымен  спецификация»  (Information  security  management
systems- Specification with guidance for use). 

Қауіпсіздік  саясаты,  қорғауды  ұйымдастырудың  жалпы  қағидаттары,
ресурстарды  топтастыру  және  басқару,  қызметкерлердің  қауіпсіздігі,
физикалық қауіпсіздік,  жүйе мен желіні  басқару қағидаттары, қол жеткізуді
бақылау, ақпараттық  жүйелерді  құру  және  сүйемелдеу, сондай-ақ  ұйымның
үздіксіз  жұмыс  жасауын  жоспарлау  сияқты  түсініктер  мен  рәсімдер
келтірілген.

6  Дәріс  №  7.  ISO  27001  халықаралық  стандарты  бойынша
негізделген ақпараттық қауіпсіздік

Мақсаты: студенттерді ISO 27001 стандартымен таныстыру.

Мазмұны: 
1) Ақпараттық қауіпсіздіктін менеджмент жүйесі (АҚМЖ) түсінігі.
2) PDCA циклы.
3) ISO 27001 стандартын қолдану келесі артықшылықтары.
4) ISO 27001 стандартын қолдану аумағы.
5) Ақпараттық қауіпсіздік аумағында қолданылатын ISO стандарттар қатары.
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Қазақстанда бірнеше ұйым ISO 27001 халықаралық стандарты негізінде
құрылған  ақпараттық  қауіпсіздікті  басқару  жүйесін  енгізді  немесе  енгізіп
жатыр.  Бұл  ISO  стандарттарының  танымалдығына  ғана  емес,  ұйымдардың
материалдық емес активтерін қорғауға деген қажеттілігімен байланысты.

Осы проблеманын тиімді шешімі, ұйымның тұрақтылығы мен бәсекеге
қабілеттілігіне, оның беделіне әсер етеді.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрама әдіс қажет, яғни
ақпараттық қауіпсіздіктін  менеджмент  жүйесін  (АҚМЖ) (ISMS-  information
security  management  system)  құру  және  енгізу  ақпараттық  қауіпсіздік
инциденттерінің тәуекелдерін айтарлықтай төмендетеді.

ISO  27001:2005  стандарты  «Ақпараттық  технологиялар.  Ақпараттық
қауіпсіздік  жүйелері.  Талаптар»,  оның  негізінде  заманауи  АҚМЖ  құруға
болады. ISO 27001 британдық BS 7799 стандартының, 2 бөлімің қарастырып
және  бейімдеу  негізінде  құрылған.  ISO  27001  ISO  9001  сияқты,  басқару
жүйесін  үздіксіз  жетілдіру  және  бейімдеу  үшін  кеңінен  танымал  PDCA
циклын қолданады (1 сурет):

а) plan- процедуралар мен жоспарларды бекітіп, тарату арқылы жүзеге
асырылған АҚМЖ құру;

б) do- АҚМЖ енгізу және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мысалы,
өкілеттіктерді бөлу және мақсаттар мен міндеттердің айқын қойылу арқылы;

в)  check-  АҚМЖ-ын  үнемі  қадағалау  және  талдау,  мысалы,
жоспарланған  және  жоспардан  тыс  тексерулер,  басшылық  жағынан  талдау
арқылы;

г) act- егер қажет болса, АҚМЖ-ын бейімдеу және жақсарту, мысалы,
түзету және алдын-алу шаралары арқылы. 

1 сурет-АҚМЖ

АҚМЖ-нің мәні-
«тәуекелдерді басқару».
Әдетте  «тәуекелдерді  басқару» тәуекелдерді  басқаруды,
оның ішінде анықтау, бағалау және оларды  болдырмау  немесе
азайту үшін шараларды қабылдауды білдіреді. Тәуекел - оқиғаның пайда болу
ықтималдығының  және  оның  салдарларының  үйлесуі.  Мысалы,  ұйымның
компьютерлік жүйе компьютерлік вирус  жұқтырған  болуы
мүмкін,  оның  әсері  бизнес- процестердін  тоқтауы
және  нәтижесінде  қаржылық  шығынға  әкелуі  мүмкін.  Сондықтан,  вирус
шабуылы  өте  жоғары  тәуекел  болғандықтан  тиісті  ұйымдастырушылық,
техникалық және бағдарламалық қамтамасыз қорғауды талап етеді.

ISO-ның ресми деректеріне (www.ISO.org) сәйкес, 2007 жылдың соңына
қарай  әлемнің  сертификациядан  өткен  70  елінен  7732  ұйым  бар,  бірақ
Қазақстаннан  ешқандай  ұйымдар  ISO  27001  стандартына  сай
сертификатталған. Абсолюттік көшбасшы - Жапония, онда 4 896 ұйым ISO
27001 сертификатын алды, яғни жалпы аттестатталғандардың 63% -ы.
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ISO 27001 стандартын қолдану келесі артықшылықтарды береді:
-  ISO  27001  стандартына  сәйкес  ұйымның  жүйелерінде  мен

үдерістерінде  ақпараттық  қауіпсіздік  жеткілікті  түрде  қамтамасыз  ететінін
сертификат арқылы көрсету;

-  табысты  бизнесті  ұйымдастыру  үшін  маңызды  болып  табылатын
клиенттер үшін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

-  ұйымның  және  оның  клиенттерінің  ақпараттық  қауіпсіздігіне  зиян
келтірмей процесстерді аутсорсингке беру;

- ұйымның ақпараттық қауіпсіздігімен байланысты тәуекелдерді азайту,
бұл тұрақты дамуға ықпал етеді.

ISO  27001  әр  түрлі  ұйымдарға,  барлық  түрлеріне  қолданылады.  Ең
танымал ISO 27001 стандарты келесі салаларда қолданылады:

- телекоммуникация;
- банк және қаржы;
- сақтандыру;
- ақпараттық технологиялар;
- денсаулық сақтау;
- мемлекеттік қызметтер;
- коммуналдық қызметтер;
- бөлшек сауда;
- білім беру;
- авариялық қызметтер;
- күш құрылымдары;
- өндіріс;
- көлік компаниялары мен қызмет көрсетушілер.
Жоғарыда аталған ISO 27001 және ISO 27002 стандарттарына қосымша,

ақпараттық қауіпсіздік стандарттар қатарына келесі стандарттар енгізілген:
1) ISO/IEC 27000:2009 «Ақпараттық технологиялар – Қауіпсіздікті  қамтамасыз

ету әдістері - Ақпараттық қауіпсіздігінің менеджмент жүйесі - Жалпы ақпарат
және сөздік қоры». 

2) ISO/IEC 27003:2010  «Ақпараттық технологиялар  -  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
ету әдістері - Ақпараттық қауіпсіздігінің менеджмент жүйесін енгізу бойынша
нұсқаулар».  Бұл  стандарт  ИСО/IEC  27000  сериялы  стандарты  негізінде
АҚМЖ-н енгізу бойынша нұсқауларды ұсынады.

3) ISO/IEC 27004:2009  «Ақпараттық технологиялар  -  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
ету әдістері - Ақпараттық қауіпсіздіктін менеджменті - Өлшемдер» ақпараттық
қауіпсіздік  саласындағы  индикаторлар  мен  өлшеулер  туралы  ұсыныстарды
қамтиды.

4) ISO/IEC 27005:2008  «Ақпараттық технологиялар  -  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
ету әдістері - Ақпараттық қауіпсіздік қаупін басқару». Жоғарыда айтылғандай,
менеджмент  қаупі  ИСО  27000  сериялы  стандарттарының  негізі  болып
табылады,  сондықтан  қауіпсіздікке  қатысты  тәуекелдерді  басқару  бойынша
қосымша стандарт жарияланды.
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5)  ISO/IEC 27006:2007 «Ақпараттық технологиялар - Қауіпсіздікті қамтамасыз
ету - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін аудит және сертификаттауды жүзеге
асыратын органдарға қойылатын талаптар».

Бұл  стандарт  аккредиттелген  органдарға  ақпараттық  қауіпсіздік
жүйелеріне  аудит  және  сертификаттау  қызметтерін  ұсыну  үшін  қажет.
Сонымен  бірге  ISO/  IEC  17021:2006  «Сәйкестікті  бағалау  -  менеджмент
жүйелеріне  аудит  және  сертификаттауды  жүзеге  асыратын  органдарға
қойылатын  жалпы  талаптар»  және  ISO  19011:2002  «Сапа  менеджменті
және/немесе қоршаған орта менеджменті жүйелеріне аудит жүргізу бойынша
нұсқаулар» құжаттарына сілтеме жасалуы керек.

Ақпараттық  қауіпсіздіктің  келесі  стандарттары  КАЖ  үшін
(корпоративтік ақпараттық жүйелер) пайдалы болады:

1) ISO/IEC 27033-1:2009 «Ақпараттық технологиялар – Қауіпсіздікті қамтамасыз
ету- Желінің қауіпсіздігі - 1 бөлім: Шолу және түсініктер».

2) ISO  13335-1:2004  «Ақпараттық  технологиялар.  АT  қауіпсіздігін  басқаруға
арналған нұсқаулық. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
қауіпсіздігін басқару тұжырымдамалары мен модельдері».

3) ISO  13335-3:1998  «Ақпараттық  технологиялар.  АT  қауіпсіздігін  басқаруға
арналған нұсқаулық. АТ қауіпсіздігін басқару әдістері».

4) ISO  13335-4:2000  «Ақпараттық  технологиялар.  АT  қауіпсіздігін  басқаруға
арналған нұсқаулық. Қорғау механизмдерін таңдау».

5) ISO  13335-5:2001  «Ақпараттық  технологиялар.  АT  қауіпсіздігін  басқаруға
арналған нұсқаулық. Желінің қауіпсіздігін басқаруға арналған нұсқаулық».

6) ISO/IEC  18044:2004  «Ақпараттық  технологиялар.  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің әдістері мен құралдары- Ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын басқару».

7) ISO/IEC  18045:2008  «Ақпараттық  технологиялар.  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің  әдістері  мен  құралдары.  Ақпараттық  технологиялардың  қауіпсіздігін
бағалау әдістемесі».

8) ISO/IEC 15408-1:2005 «Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің  әдістері  мен  құралдары.  Ақпараттық  технологиялардың  қауіпсіздігін
бағалау критерилері. 1 бөлім. Кіріспе және жалпы модель».

9) ISO/IEC 15408-2:2008 «Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің  әдістері  мен  құралдары.  Ақпараттық  технологиялардың  қауіпсіздігін
бағалау критерилері. 2 бөлім. Қызметтік қауіпсіздік талаптары».

10) ISO/IEC  15408-3:2008  «Ақпараттық  технологиялар.  Қауіпсіздікті
қамтамасыз  етудің  әдістері  мен  құралдары.  Ақпараттық  технологиялардың
қауіпсіздігін  бағалау  критерилері.  3  бөлім.  Қауіпсіздікке  деген  сенімділік
талаптары».

7  Дәріс  №  8.  Ақпараттық  қауіпсіздік  аумағындағы  құқықтық
негіздері

Мақсаты:  нормативтік заңдар мен актілерде ақпараттық қауіпсіздіктің
негізгі ұғымдары мен анықтамаларымен танысу.
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Мазмұны:
1) «Ақпараттандыру туралы» занындағы анықтамалар.
2) «Мемлекеттік құпиялар туралы» заындағы негізгі ұғымдар.
3) Нормативтік заңдар мен актілердегі «ақпараттық қауіпсіздік» түсінігі.
4) Құпиялы ақпарат түсінігі.

Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Занында келесі
анықтамалар берілген:

 ақпараттандыру  объектілері-  бұл  электронды  ақпараттық  қорлар,
бағдарламалық  қамтамасыз  ету  және  ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылым;

 ақпараттандыру  объектілерінің  иесі  бұл  нақты  бір  заң  немесе  келісім
бойынша ақпараттық объектілерді ие болуға және пайдалануға құқық берілген
субъект;

 ақпараттандыру саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (бұдан әрі - ақпараттық
қауіпсіздік)  -  сыртқы  және  ішкі  қауіптерден  электронды  ақпараттық
ресурстарды,  ақпараттық  жүйелерді  және  ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымды қорғау жағдайы;

 ақпараттандыру субъектілері - ақпараттандыру саласындағы қызметті жүзеге
асыратын немесе құқықтық қатынастар жасайтын мемлекеттік органдар, жеке
және заңды тұлғалар;

 ақпараттық жүйе - ақпаратпен өзара алмасу арқылы белгілі бір технологиялық
әрекеттерді жүзеге асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге
арналған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, техникалық қызмет
көрсету  және  қызметкерлерді  техникалық  қамтамасыз  етудің
ұйымдастырылып реттелген жиынтық;

 ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  құралдары  -  бағдарламалық
қамтамасыз  ету,  ақпаратты  қорғауға  арналған  техникалық  және  басқа  да
құралдар.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңында
мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 мемлекеттік құпиялар дегеніміз халықаралық құқықтың жалпы нормаларына
қарсы  емес,  әскери-экономикалық,  ғылыми-техникалық,  сыртқы
экономикалық,  сыртқы  саясат,  қарақшылық,  жедел-тергеу  және  басқа  да
әрекеттерді  тиімді  жүргізу  мақсатында  мемлекет  тарапынан  оның  таралуы
шектеліп, қорғалатын мемлекеттік және қызметтік құпиялар;

 мемлекеттік  құпиялар  дегеніміз  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік
қауіпсіздігіне зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін  әскери, экономикалық,
саяси және өзге ақпарат, ал қызметтік құпиялар мемлекеттік құпиялардың бір
бөлігі  болуы  мүмкін  мемлекеттiң  ұлттық  мүдделерiне,  Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк органдарына және ұйымдарының мүдделерiне
нұқсан келтiруi мүмкiн ақпарат болып табылады; 
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 мемлекеттік  құпиялар  ретінде  жіктелетін  қауіпсіз  ақпараттық  жүйе  бұл
мемлекеттік  құпиялардан  тұратын  ақпаратты  құруға,  іздеуге,  жинауға,
өңдеуге,  сақтауға,  таратуға,  көрсетуге,  пайдалануға және тұтынуға арналған
қол жеткізу шектеулі ақпараттық жүйесі;

 мемлекеттiк  құпияларды қорғау жүйесi  -  мемлекеттiк  құпияларды қорғауды
міндетті  орган  жиынтығы,  олардың  мемлекеттiк  құпияларды  жататын
мәлiметтердi  қорғауда  пайдаланатын  құралдары  мен  тәсiлдерi,  сондай-ақ
оларды жүзеге асыруға ұйымдастырылатын шаралар;

 мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратты қорғауға арналған құралдар деп
қорғауға арналған техникалық, криптографиялық, бағдарламалық және басқа
да құралдар, қорғаудың тиімділігін бақылауға арналған құралдар жатады. 

Әртүрлі контексте «ақпараттық қауіпсіздік» түсінігінің мазмұны әртүрлі
болуы мүмкін.

2016  жылда  жарияланған  Қазақстан  Республикасының  «Қазақстан
Республикасының  ұлттық  қауіпсіздігі  туралы»  Заңының  4  тарауында
ақпараттық  қауіпсіздік  бұл  Қазақстан  Республикасының  ақпараттық
тәуелсіздігіне  кепілдік  беретін мемлекеттің  орнықты  дамуын  қамтамасыз
ететін  ақпараттық кеңістігінің қауіптерден қорғалу жағдайы, сонымен бірге
ақпараттық салада жеке адам мен азаматтың,  қоғам мен мемлекеттің нақты
және ықтимал қауіптерден қорғалғаны.

6-шы тарауында ұлттық қауіпсіздіктің екі негізгі қауіпі анықталған:
 елдің  ақпараттық  кеңістігін,  сондай-ақ  ұлттық  ақпараттық  ресурстарын

рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау деңгейінің төмендеуі;
 ұлттық  қауіпсіздіктің  зиян  келтіру  мақсатымен  қате  ақпаратты  қасақана

бұрмалауына  және  таратылуына  байланысты  қоғамдық  және  жеке  санаға
ақпараттық ықпал ету;

23-ші т. Ақпараттық қауіпсіздік мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен
лауазымды  тұлғалардың  шешімдерімен  және  әрекеттерімен  қамтамасыз
етіледі:

Елдің  ақпараттық  қауіпсіздігі  өзара  байланысты  екі  аспекттен
карастырылады: техникалық және саяси- әлеуметтік.

Техникалық  аспект  ақпараттық  қорларды,  ақпараттық  жұйелерді,
ақпараттық  және  телекоммуникациялық  инфрақұрылымды  рұқсатсыз  қол
жеткізуден,  пайдаланудан,  жариялаудан,  өзгертуден,  оқудан,  тексеруден,
жазудан немесе жоюдан  қорғайды ақпараттың құпиялылығын, жетімділігін,
тұтастығын қамтамасыз ету үшін.

Саяси-әлеуметтік аспект - ұлттық ақпараттық кеңістікті және бұқаралық
ақпараттарды  таратуға  арналған  жүйелерді  Қазақстан  Республикасының
ұлттық  мүдделеріне  зиян  келтіруі  мүмкін  мақсатта  жалған  ақпарат  пен
ұйымдастырушылық әсерлерден қорғау.

ISO/IEC  27001  халықаралық  стандартында  және  арнайы  ғылыми
әдебиеттерде  ақпараттық  қауіпсіздіктің  классикалық  анықтамаларының
маңызды аспектілері: құпиялылық, тұтастық, қолжетімділік.
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Құпиялылық  -  ақпараттың  тек  құқы  бар  адамдар  мен  процедуралар
арқылы ғана оқылуы мен түсіндірілуіне кепілдік. Құпиялылықты қамтамасыз
ету дегеніміз бұл ақпаратқа рұқсатсыз қолжеткізуге қарсы процедуралар мен
шаралар. 

Құпиялы ақпарат шартты түрде үш санатқа бөлінеді.
Бірінші санат бұл мемлекеттік органдардың құқықтарын анықтайды.
Құпиялы ақпараттың екінші санатына коммерциялық құрылымдар мен

кәсіптердің құқықтары қорғалады.
Құпиялы ақпараттың үшінші санатына жеке құқықтарды қорғау жатады.
Тұтастық  -  бұл  ақпараттың  өзгеріссіз,  дұрыс  және  шынайы  екендігі

туралы  кепілдік.  Тұтастықты  қамтамасыз  ету  дегеніміз  бұл  ақпаратты
рұқсатсыз  жасау,  өзгерту  немесе  жоюды  болдырмауды  және  анықтауды
қамтиды.  Мысал,  поштамен  жіберілген  хабар  жолда  өзгертілмей  жетуін
қамтамасыз ету шаралары.

Қолжетімділік-  уәкілетті  пайдаланушылар  талап  ететін  өнімділікті
қамтамасыз ете  отырып,  оларға қажетті  ақпараттық активтерге,  ресурстарға
және жүйелерге қол жеткізуге және жұмыс істеуге болатынына кепілдік. Қол
жетімділікті  қамтамасыздандыру  бұл жүйенің  сәтсіздігіне  және  бұзылуға
жасалған  әдейі  әрекеттеріне  қарамастан  ақпараттың  қолжетімділігін
қамтамасыз  ету  шаралары.  Мысалы,  пошталық  қызметтінде  қол  жеткізуді
қорғау және ақпаратты жіберу қабілетін қамтамасыз ету.

Ақпараттың  қауіпсіздігі  деп  ақпараттық  және  қолдаушы
инфрақұрылымның  ақпараттық  қатынастар  субъектілеріне  олардың  ішінде
иелері  мен  пайдаланушыларына,  қолайсыз  зиян  келтіруі  мүмкін  кездейсоқ
немесе қасақана табиғи немесе жасанды әсер етуден қорғауды түсінеміз.

Ақпаратты  қорғау  бұл  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге
бағытталған шаралар кешені болып табылады.

8 Дәріс №9-10. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі нұсқаулығы

Мақсаты:  «Кәсіпорынның  ақпараттық  қауіпсіздігіне  арналған
нұсқаулық» Интернет-қоғамдастығының спецификациясы.

Мазмұны:
1) «Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігіне арналған нұсқаулық» құжатындағы

қауіпсіздік саясаты мен рәсімдер түсінігі.
2)  Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ресми саясатын құрудың

жалпы принциптері.
3) «Қауіпсіздік процедураларының түрлері» бөлімі.
4) «Қауіпсіздік құқық бұзушылықтарға реакция» бөлімі.
5) Тәуекелдерді талдау, активтер мен қауіптерді анықтау.
6) Ресурстарды пайдалануды реттеу.
7) Қауіпсіздік саясатының бұзылуына жауап (әкімшілік деңгей).
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Бұл нұсқаулық Интернетке қол жетімді ұйымдарға қауіпсіздік саясатын
тұжырымдау және тиісті рәсімдерді әзірлеу үшін көмек көрсетуге арналған.

Нұсқаулық  менеджерлер  мен  жүйелік  әкімшілікке  арналған.  Негізгі
назар, ұйым қолданатын техникалық құралдарды қолдау үшін қажетті саясат
пен рәсімдерге негізделген.

Онда  «ұйым»  және  «кәсіпорын»  сөздері  синонимдер  ретінде
қарастырылады.

«Жүйелік әкімші» термині ресурстардың күнделікті жұмысына жауапты
адамдарға  қатысты.  Әкімшілікті  адамдар  тобы  немесе  тәуелсіз  компания
жүзеге асыра алады.

«Менеджер»  термині  қауіпсіздік  саясатын  құратын  немесе  бекітетін
ұйым қызметкеріне қатысты.

Қауіпсіздік  саясаты  мен  рәсімдерін  қалыптастыру  ақпаратты  қорғау
бойынша іс-шаралар жоспарын құруды білдіреді, ол мынаны талап етеді:

 қорғау керек нәрселерді анықтау;
 неден қорғалу керек нәрсені анықтау;
 қауіптердің ықтималдығын анықтау;
 қорларды экономикалық жағынан тиімді шараларды жүзеге асыру;
 алдыңғы кезеңдерге оралып отыру және  жаңа осалдықтарды анықтап

үнемі қорғау жұмыстарын жаңарту, жетілдіру.
Есептеу  ресурстарына қол  жеткізуге  қатысты  компанияның  ресми

саясатының  ерекшеліктеріне  бірінші бһлім  арналған.  Сонымен  бірге  қол
жеткізуді  бұзу мәселелері  қарастырылған.  Қауіпсіздік  саясатын
қалыптастырудың  негізгі  компоненті  ретінде  нені  қорғау  керек,  қорғау
қажеттілігін анықтауға мүмкіндік беретін тәуекелдерді бағалаулы өндіру.

Саясат  құрылған  соң,  қауіпсіздік  проблемаларын  шешетін
процедураларды құруды бастауға болады. «Қауіпсіздікте құқық бұзушылықты
болдырмау жөніндегі  іс-шараларды  іске асыру» бөлімінде  рұқсат етілмеген
операцияларды жасауға қатысты күдік туындаған кезде әрекеттерді анықтау
және ұсыну және қауіпсіздік  режимінің бұзылуын болдырмау үшін қажетті
ресурстар талдау сұрақтары қарастырылған.

«Қауіпсіздік  процедураларының түрлері»  бөлімінде шабуылдарды
болдырмау үшін қолданылатын рәсімдер түрлерін тізімдеген. Алдын алу - бұл
қауіпсіздік негізі.

«Қауіпсіздік  құқық  бұзушылықтарға  реакция»  бөлімінде қауіпсіздікке
қатысты бұзушылықтарға ұйымның алдында жауап беру сұрақтары,  мысалы,
біреу қауіпсіздік  саясатын орындамаса  қандай шаралар  ұйымдастыруы тиіс
мәселелердің ауқымын қамтиды.

Кем  дегенде  жауапкершіліктер  мен  өзара  әрекеттесу  жолдары  бөліну
туралы келім болуы керек.

Соңғы бөлімнің тақырыбы - қауіпсіздік бұзылғаннан кейін орындалатын
шаралар  туралы.  Қорғау іс-шараларын  жоспарлау үздіксіз  циклдік  процесс
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болып табылады, сондықтан орын алған оқиға - саясат пен рәсімдерді қайта
қарау және жетілдіру үшін тамаша мүмкіндік.

Кәсіпорынның  ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы  ресми  саясатын
құрудың жалпы принциптері.

Кәсіпорынның  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  саласындағы
ресми саясатын қалыптастыру мақсаты бұл есептік  және коммуникациялық
ресурстарды пайдаланудың дұрыс әдісін анықтау, сонымен бірге қауіпсіздік
бұзушылықтарды болдырмауға  немесе  әрекет  ететін  рәсімдерді  құру болып
табылады. Осы мақсатқа жету үшін ұйымның ерекшелігін ескеру қажет.

Біріншіден,  оның  мақсаттары  мен  негізгі  әрекеттерін  ескеру  қажет.
Мысалы,  әскери  базада  және  университетте  құпиялылық  талаптарының
айырмашылығы бар.

Екіншіден, құрылған саясат ұйымға қатысты қолданыстағы заңдар мен
ережелерге сәйкес болуы керек. Демек, саясатты қалыптастыру кезінде екеуі
де ескерілуі керек.

Үшіншіден, ұйымның жергілікті желісі оқшауланбаған болса, қауіпсіздік
мәселелері кеңірек контексте қаралуы керек. Бұл саясат қашықтағы тараптың
іс-әрекеттеріне  байланысты  жергілікті  компьютерде  туындайтын
проблемаларды,  сондай-ақ  жергілікті  хост  немесе  пайдаланушының
туындаған қашықтағы проблемаларын қамтуы керек.

Қауіпсіздік  саясаты  оның  құрылымы  мен  іске  асырылуының  барлық
аспектілерін  түсінуге  қабілетті  техникалық  персоналдың,  сондай-ақ
белгіленген  ережелердің  тұрақты  жүзеге  асырылуына  ықпал  ете  алатын
менеджерлердің  бірлескен  жұмысының  нәтижесі  болып  табылады.
Қолданбайтын  немесе  қолдау  көрсетілмейтін  саясат  пайдасыз  болып
табылады.

Саясаттың негізгі элементі - әр қызметкерге қауіпсіздік режимін сақтау
бойынша міндеттерін атқаруды жеткізу. Бәрін болжау мүмкін емес, дегенмен,
кез-келген проблемалар үшін жауапты орындаушы болуын қамтамасыз етеді.

Жауапкершіліктің бірнеше деңгейі бар. Бірінші деңгейде компьютерлік
ресурстың әр пайдаланушысы өз құпиясың өзі  қорғау керек.  Ымыраға  жол
берген  пайдаланушысы  басқа  шоттар  мен  ресурстарға  қауіп  төндіру
ықтималдығын арттырады.

Жүйе  әкімшілері  жауапкершіліктің  басқа  деңгейін  қалыптастырады.
Олар  компьютерлік  жүйелерді  қорғауы керек.  Желілік  әкімшілерді  одан  да
жоғары деңгейге жатқызуға болады.

Барлық  ережелер  жазылып,  мақұлданған  соң,  қауіпсіздік  саясатын
қабылдау және  талқылауды  қамтамасыз  ету  үшін  белсенді  процесті  бастау
қажет.

Пайдаланушылардың тілектерін тыңдау және сонымен бірге ұсынылған
ережелерді дұрыс түсіну үшін кездесулерді өткізу ұсынылады.

Тәуекелдерді талдау, активтер мен қауіптерді анықтау.
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Тәуекелдерді талдау процесі нені қорғау керек, неден қорғау керек және
қалау қорғау керек екенін анықтайды. Ықтимал қауіп-қатерді ескеріп, оларды
келтірілген залал мөлшеріне қарай бағалау керек.

Тәуекелдерді талдау кезеңдерінің бірі қорғау қажет барлық объектілерді
анықтау болып табылады. Кейбір активтер (жабдықтар және т.б.) айқын түрде
анықталады. Өзгелер туралы (мысалы,  ақпараттық жүйелерді  пайдаланатын
адамдар туралы) жиі ұмытылады. Қауіпсіздік режимінің бұзылуынан барлық
зардап шегушілерді ескеру маңызды.

Нұсқаулықта келесі актив классификациясы сипатталған:
 жабдық: процессорлар, модульдер, пернетақталар, терминалдар, жұмыс

станциялары, дербес компьютерлер, принтерлер, дискілер, байланыс желілері,
терминалдық серверлер, маршрутизаторлар;

 бағдарламалық  қамтамасыз  ету:  бастапқы  мәтін,  нысан  модульдері,
коммуналдық  қызметтер,  диагностикалық  бағдарламалар,  операциялық
жүйелер, байланыс бағдарламалары;

 деректер: өңделген, тікелей қол жетімді, мұрағатталған, сақтық көшірме,
журналдар, байланыс желілері бойынша берілетін деректер базалары ретінде
сақталған;

 адамдар: пайдаланушылар, қызмет көрсетуші персонал;
 құжаттама: бағдарламалық қамтамасыз ету, жабдықтар бойынша, жүйе

бойынша, әкімшілік рәсімдер бойынша;
 шығыс материалдары: қағаз, пішіндер, ленталар, магниттік тасушылар.

Қорғауды қажет ететін активтерді анықтағаннан кейін қауіптерді және
ықтимал  залалды  анықтау  қажет.  Мүмкін  болатын  қауіптердің  негізгі
кластары:

 рұқсатсыз кіру;
 ақпаратпен заңсыз танысу;
 қызмет көрсетуден бас тарту.

Ресурстарды пайдалануды реттеу.
Қауіпсіздік саясатын әзірлеу кезінде міндетті түрде жауп беру қажет

бірқатар сұрақтар туындайды:
1) Ресурстарды кім пайдалануға құқылы?
2) Ресурстарды қалай дұрыс пайдалану керек?
3) Артықшылықтар беруге және пайдалануға рұқсат етуге кім құқылы?
4) Кім әкімшілік артықшылықтарға ие болуы мүмкін?
5) Пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері қандай?
6)  Жүйелік  әкімшілердің  қарапайым  пайдаланушыларға  қатысты

құқықтары мен міндеттері қандай?
7) Құпия ақпаратпен қалай жұмыс істеуге болады?
Жүйе ресурстарына қол жеткізе алатын адамдардың санын анықтаған

соң оларды дұрыс және дұрыс емес пайдалану әдістерін сипаттау керек.
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Пайдаланушылардың  әртүрлі  санаттары  (студенттер,  сыртқы
пайдаланушылар,  қызметкерлер  және  т.б.)  үшін  бұл  әдістер  әртүрлі  болуы
мүмкін. 

Ресурстарға  қол  жеткізуді  реттеу  үшін  келесі  сұрақтарға  жауап  беру
керек:

1) Басқа адамдардың шоттарын пайдалануға рұқсат берілеме?
2) Басқа адамдардың парольдерін болжауға болама?
3) Қызметтерді бұзыға болама?
4)  Егер файл барлық  пайдаланушылар  үшін  оқуға ашық  болса,  оны

оқуға құқым бар деп ойлау дұрыс па?
5)  Егер  қандай  да  бір  себептермен  файл  жазу ашық болса, онда

пайдаланушылар басқа адамдардың файлдарын өзгертуге құқы барма?
6) Пайдаланушылардың шоттарын бөлу міндет пе?
Ресурстарды  дұрыс  пайдалану  туралы  өте  мұқият  тұжырымдалған

саясат  өте  маңызды:  егер  ол  кейбір  әрекеттерге  тыйым салынғаны  туралы
ашық айтылмаған  болса,  пайдаланушының қалаусыз  әрекеттері  бұзушылық
болып табылатынын дәлелдеу мүмкін емес.

Зерттеу мақсатымен пайдаланушылар немесе әкімшілер қызмет немесе
лицензияланған  бағдарламаны  қорғауын  «бұзу»  ерекше  жағдайлар  болады.
Саясат мұндай зерттеулерге рұқсат етіле ме, олардың ауқымы қандай болуы
мүмкін деген сұраққа жауап беруі керек.

Ерекше жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беру керек:
1) Мұндай зерттеулерге жүргізуге рұқсат берілді ме?
2)  Нақты  рұқсат  неге  берілді:  бұзып  кіру әрекеттеріне,  құрттар  мен

вирустарды өсіру және т.б.
3) Мұндай зерттеулер қалай бақылануы керек (мысалы, оларды желінің

бөлек сегментінде оқшаулау)?
4)  Пайдаланушылар  (соның  ішінде  сыртқы)  осындай  зерттеулерден

қалай қорғалған?
5) Зерттеу жүргізуге қалай рұқсат алуға болады?
Рұқсат алынған жағдайда, тексерілетін сегментті кәсіпорынның негізгі

желісінен  бөліп  тастау керек:  құрттар  мен  вирустарды  өндіріс  желісіне
шығаруға болмайтының ескеру қажет.

Қызметтерге қол жеткізу үшін әртүрлі сұлбаларды пайдалануға болады.
Оңтайлылысың таңдаған кезде келесі ескертулерді есепке алу қажет:

1) Қол жеткізу құқықтар қалай ұйымдастырылған орталықтандырылған
ба немесе бірнеше орындардан бөлінеді ме?

2)  Шоттарды  ашу  және  қол  жеткізуді  болдырмау  қандай  әдістерді
пайдаланып орындалады?

3) Пайдаланушыларға қол жеткізу құқықтарын беру ең осал рәсімдердің
бірі  болып  табылады.  Ең  алдымен,  бастапқы  құпия  сөздің  оңай  бұзу
мәселесіне көз жеткізіңіз,  бұл сөз пайдаланушы атынан немесе оның толық
аты-жөнінен ерекше болуы тиіс. Нәтижесі оңай болжанатын болса, бастапқы
құпия сөздерді автоматты түрде генерацияланатын болмасын.
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Қауіпсіздік  саясаты  пайдаланушылардың  компьютерлік  жүйелер  мен
кәсіпорын  қызметтеріне  қатысты  құқықтары  мен  міндеттері  туралы
ережелерді  қамтуы  керек.  Барлық  қызметкерлерден  жүйелердің  қауіпсіз
жұмыс  істеу  ережелерін  түсініп  және  оларды  сақтау  талап  етілуі  керек.
Қауіпсіздік саясатының осы бөлімінде түсіндірілетін тақырып тізімі:

1)  Ресурстарды  пайдаланудың  жалпы  негізі  қандай?  Ресурстарға
пайдалану шектеулері бар ма және олар қандай?

2) Жүйе өнімділігі қөз қарасынан теріс пайдалануға не жатады?
3)  «Құпия»  пайдаланушылар  өздерінің  құпия  сөздерін  қалай  қорғау

керек?
4) Пайдаланушылар құпия сөздерін қаншалықты жиі өзгерту?  Басқа да

осындай шектеулер мен талаптар қандай?
5)  Резервті  көшірме қалай  қамтамасыз  етіледі- орталықтан  ба  немесе

жеке түрде?
6) Құпия ақпаратқа қол жеткізу жағдайына қандай реакция болу керек?
7) Электрондық пошта құпиялылығы беделді ме?
8)  Қате  жіберілген пошта,  тарату тізімдері  немесе  телеконференцияға

қатысты саясат қандай?
Саясат жүйесінің әкімшілігі проблемаларды және басқа қажеттіліктерді

шешу  үшін  және  пайдаланушы  құқықтарын  анықтау  үшін  пайдаланушы
файлдарын тексеруге құқы шекараларын анықтайды.

Пайдаланушыларға құпия ақпаратты сақтау үшін қандай қызметтер (бар
болса)  туралы  хабарлау  керек.  Деректерді  сақтаудың  әртүрлі  тәсілдері
(дискіде, файлдық серверде және т.б.) қарастырылуы керек.

Қауіпсіздік саясатының бұзылуына жауап (әкімшілік деңгей).
Қауіпсіздік саясатын көптеген адамдар бұзуы мүмкін. Олардың  ішінде

кәсіпорынның  қызметкерлері,  сырттан  шабуыл  жасайтындар  да  болады.
Әкімшілік,  құқықтық  немесе  саяси  ережелерге  негізделген  «біздікі»  және
«басқалар» ұғымдарын анықтау пайдалы.

Дұрыс ұйымдастырылған тренинг -  ең жақсы қорғаныс.  Бұл мәселені
тек қана ішкі емес, сондай-ақ сыртқы құқы бар қолданушылар да қауіпсіздік
саясатының ережелерін білуін қажет ету керек.

Әрбір  кәсіпорын  басқа  ұйымның  қауіпсіздік  саясатын  бұзған
пайдаланушыларға қолданылатын әкімшілік санкциялар жиынтығын алдын-
ала  анықтайды,  сонымен  қатар,  жауап  шараларына  қарсы  қорғауды
қамтамасыз етеді.

Сыртқы ұйымдармен, соның ішінде құқық қорғау органдарымен, басқа
мекемелермен,  «жылдам  реакция»  топтарымен,  бұқаралық  ақпарат
құралдарымен  өзара  әрекеттесуды  ұйымдастыру үшін  кәсіпорынның
қауіпсіздік  саясатында  мұндай  байланыстарға  жауап  беру  құқы  барлар
анықталып, олар үшін нақты  арнайы процедуралар және олардың орындалу
реті келтірілуі керек. Мүнда келесі сұрақтарға жауап беруіңіз керек:

1) Баспасөзбен сөйлесуге кім құқылы?
2) Құқық қорғау органдарына қашан жүгіну керек?
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3) Қандай қақтығыс туралы ақпарат ұйымнан тыс шығуы мүмкін?
4) Саяси ережелерден басқа, қауіпсіздік режимін бұзған жағдайда орын

алатын процедураларды ойластыру және жазу керек.
Ұйымға  шабуыл  жасалғанда,  ақпараттық  қауіпсіздікке бұзу  қаупі

төнгенде, жауап беру стратегиясы екі қарама-қайшы жолмен құрылуы мүмкін.
Егер басшылық кәсіпорынның осалдығына алаңдаса,  ол «қорғау және

жалғастыру» стратегиясын қалауы мүмкін. Оның басты мақсаты ақпараттық
ресурстарды  қорғау  және  пайдаланушылардың  жұмысын  барынша  тез
қалпына  келтіру.  Құқық  бұзушының  іс-әрекетіне ең  жоғары  қарсылық
көрсетіледі, әрі қарай кіруге жол берілмейді, содан кейін келтірілген зақымду
бағалау мен қалпына келтіру процесін дереу бастайды. Компьютерлік жүйені
өшіру, желіге қол жеткізуді тоқтату немесе басқа қатаң шараларды қолдану
қажет болуы мүмкін.  Бұл жолдың кемшілігі -  шабуылдаушы анықталмайды,
уақыт  өткен  соң  сол  немесе  басқа  ұйымға  бұрынғы  немесе  жаңа  жолмен
шабуыл жасай алады.

Келесі  тәсіл,  «аңдып, айыптау»,  мүнда  жүйе басқа мақсатқа сүйенеді:
ұйым  шабуылдаушының  тегін  анықтағанша ісін  жалғастыруға  қарсы
әрекеттерді  ақырын  пайдаланады.  Бұл  әдісті  құқық  қорғау  органдары
қолдайды.  Өкінішке  орай,  пайдаланушылар  өздерінің  бағдарламалары  мен
деректеріне  зиян  келтіргені  үшін  сотқа  жүгінген  жағдайда  ұйымды
жауапкершіліктен босата алмайды.

Келесі бақылау тізімі «қорғау және жалғастыру» және «аңдып, айыптау»
стратегияны тандауда көмектеседі.

«Қорғау және жалғастыру» стратегиясын анықтайтын жағдайлар тізбесі:
 ұйымның активтері жеткілікті қорғалмаған;
 шабуылдын жалғасып кетуі үлкен қаржылық тәуекелге ұшыратады;
 шабуылдаушыны айыптауға мүмкіндігі немесе ниеті жоқ;
 пайдаланушылар тобы белгісіз;
 пайдаланушылар  тәжірибесіз  және  олардың  жұмысы  осал  болып

табылады;
 пайдаланушылар  келтірілген  зақым үшін ұйымды сот арқылы жауапқа

тарта алады.
«Аңдып, айыптау» стратегиясы қолданылады:

 активтер мен жүйелер жақсы қорғалған;
 сапалы резервтік көшірмелер бар;
 ұйымның активтеріне қауіп төнуі болашақ қайталанған  шабуылдардан

болатын ықтимал шығындардан аз;
 жиі және тұрақты қайталанатын ұйымдастырылған шабуылдар бар;
 ұйым  зиянкестерді  «тартады»  және  сондықтан  жиі  шабуылға

ұшырайды;
 ұйым  шабуылдың  жалғасуына  мүмкіндік  беретін  тәуекелдерді

қабылдауға дайын;
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 шабуылдаушының әрекеттерін бақылауға болады;
 жетілдірілген  қадағалау құралдары бар,  сондықтан  қылмыскерді  аңду

нәтижеге жеткізеді;
 қызмет көрсету персоналының аңдып, қадағалау үшін білімі жеткілікті;
 ұйымды басқарушылар шабуылдаушыны айыптауға дайын;
 құқық қорғау органдарымен тығыз байланыс бар;
 қызметкерлердің арасында тиісті заңдарды жақсы білетін адам бар;

Қауіпсіздікті бұзуды болдырмау үшін процедураларды құру тәсілдері.
Қауіпсіздік саясаты Нені деген сұраққа жауап береді:
1) Нені қорғау керек?
2) Ең маңыздысы не?
3) Қорғалатын объектілердің қасиеттері қандай?
4) Қауіпсіздік проблемаларына қандай көзқарас таңдалады?
Қалай  қорғау  керек сұрағына  қауіпсіздік  рәсімдері  арқылы  жауап

беріледі.
Қауіпсіздік  саясаты жалпы стратегияны сипаттайтын жоғары деңгейлі

құжат түрінде жасалады. Қауіпсіздік процедуралары ұйым өзін қорғау үшін
қабылдайтын қадамдарды егжей-тегжейлі түсіндіріп беру керек.

Қауіпсіздік  процедураларын  қауіпсіздік  механизмдер негізінде құру
(компьютерлерде журналдарды жүргізу, мобильді байланыс желісіне қоңырау
шалу  және  барлық  пайдаланушыларда смарт-карта болуы)  шынымен  осал
жерлерді жеткіліксіз қорғауға, ал кей  жерлерді артық жаппай қорғауға әкелуі
мүмкін.  Егер  саясатпен  және  онда сипатталған  тәуекелдерден  бастасаңыз,
процедуралар  барлық  активтерді  қорғаудың  тиімді деңгейін  қамтамасыз
ететініне сенімді бола аласыз.

Тәуекелдерді  анықтау  үшін  осалды орындарды анықтау  қажет.
Қауіпсіздік  саясатының  мақсаттарының  бірі  оларды  жоққа  шығару және
барынша көп активтердің типті әлсіздіктерін азайту болып табылады. Әдеттегі
осалдықтар және олардың көздері:

 кіру нүктесі;
 дұрыс конфигурацияланбаған жүйелер;
 бағдарлама қателері;
 ішкі зиянкестер.

Тәжірибелік қорғауға арналған реттегіштерді таңдау.
Қорғалатын объектілерін  анықтағаннан  кейін  және  активтерге  қауіп

төндіретін қауіп-қатерлерді бағалаудан кейін қауіпсіздік шараларын қалай іске
асыру  керектігін  шешу  қажет.  Реттеуіштер  мен  қорғаныс  механизмдерін,
артық шығынсыз,  тәуекелдерді  талдау  процесінде  анықталған  қауіптерге
қарсы тұруға болатын етіп таңдалуы керек.

Егер жүйеге ең үлкен қауіп сыртқы адамдар болса, онда қарапайым, ішкі
пайдаланушыларды  аутентификациялау  үшін  қымбат  биометриялық
құрылғыларды пайдаланудың қажеті жоқ.  Егер, негізгі  қауіп  кәсіпорынның
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ішкі есептеу ресурстарын рұқсатсыз пайдалану болып табылса, орындалған
іс-әрекеттерді автоматты түрде жазу рәсімдерін қолдану ұсынылады.

Бірнеше қорғаныс стратегиясын қолдану ұсынылады. Мұндай тәсілмен
бір  қорғаныс  линиясы бұзылған  болса,  екіншісі  іске  қосылады -  активтер
қорғаусыз қалмайды.  Бірнеше  қарапайым стратегиялардан құрылған  қорғау
жүйесі,  өте күрделі әдістерге қарағанда,  сенімді тосқауыл  құруға мүмкіндік
береді.

Егер  физикалық  қорғау  қамтамасыз  етілмесе,  онда  ақпараттық
қауіпсіздіктің  басқа  аспектілері  туралы айтудың қажеті  жоқ.  Машинаға  қол
жеткізе отырып, шабуылдаушы оны тоқтатып, артықшылықты режимде қайта
жүктеуі мүмкін, дискіні ауыстыруы немесе оның мазмұнын өзгертуі мүмкін.

Қауіпті байланыс арналары, серверлер және басқа да негізгі элементтер
жабық кеңістікте шоғырлану тиіс. Кейбір қауіпсіздік  механизмедрі (мысалы,
Kerberos  түпнұсқалық  растама  сервері)  функцияларын  тек  физикалық
тұрғыдан қауіпсіз болған жағдайда ғана жасайды.

Компьютерлік  жүйелерді рұқсатсыз  пайдаланудың  көптеген  түрлерін
табу үшін операциялық жүйенің стандартты құралдарын пайдаланатын немесе
түрлі  көздерден  еркін  қол  жетімді  құралдарға  негізделген  қарапайым
процедуралар бар.

Жүйелік бақылауды әкімші немесе  арнайы жазылған бағдарламалар да
жасай  алады.  Ол  жүйенің  әртүрлі  бөліктерін  ерекше  нәрсе  іздеумен
айналысады.

Жүйені пайдалануды қадағалаудың өте маңыздысы бүл  үнемі орындау.
Мониторингке  бір  күн  бөлу  дұрыс  емес,  себебі  қауіпсіздікті  бұзу  бірнеше
сағатқа ғана созылады.

Пайдаланушыларға  өз  шоттарына  заңсыз  кіру  жағдайларын  қалай
анықтауға болады екенін түсіндіру керек. Егер жүйеге кіргенде алдыңғы кіру
уақыты  көсетілетін  болса,  сіз  сол  уақытпен  өткен  әрекеттеріңізге
сәйкестендіріңіз.

Есептік жазбаны немесе басқа қауіпсіздік аспектілерін дұрыс қолданбау
кезінде кездесетін мәселелерді хабарлау үшін қажет рәсімдер жасалуы керек.

Артықшылықтары  бар  шоттардың  күйін  бақылау  («root»  UNIX  OS).
Артықшылыққа ие пайдаланушы артықшылықтарынан ажыратылғаннан соң
немесе  жұмыстан  шыққан  соң,  оның  барлық  шоттарының  құпия  сөздерін
өзгерту керек.

Операциялық жүйені диструбитивтан немесе  қосымша бағдарламалық
жасақтама өнімінен орнатылса, конфигурацияны мұқият тексеріңіз. Көптеген
орнату  процедуралары  ұйымдағы  барлық  пайдаланушылар  сенімді  деп  ала
салады,  бұл  файлдарға  жазуға  немесе  басқаша  қауіпсіздіктерді  бұзуға  жол
қалдырады. 

Желілік  қызметтер  мұқият  тексерілуі  керек. Жабдықтаушылар
стандартты  конфигурацияда  барлық  сыртқы  хосттарда  сенімді  деп
қабылдайды, бұл Интернет сияқты ғаламдық желі үшін қауіпті.
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Көптеген зиянкестер жүйелердің нақты версияларының әлсіз  жақтары
туралы ақпаратты жинайды. Бастапқы версияларда өндіруші түзетген қателер
болуы  мүмкін,  ал  зиянкес  оларды  білуі  мүмкін.  Осыған  байланысты  ескі
нұсқаны (қауіпсіздік  ойықтармен)  пайдалану және жаңа бағдарламаға  көшу
тәуекелдерін  салыстыру  қажет.  Сонымен  қатар,  өндіруші  ұсынған
«патчтарды»  орнатудың  орындылығы  да  бағаланады,  қауіпсіздік  жүйесінің
патчтары, әдетте, өте үлкен ойықтарды қамтитынын ескере отырып.

Резервтік көшіру стратегиясының маңыздылығы да жоғары бағаланады.
Қауіпсіздікті бұзуды болдырмау үшін ресурстар.
Құпиялылық  бұл  ақпараттық  қауіпсіздіктің  негізгі  практикалық

мақсаттарының бірі болып табылады.
Әдетте, ақпарат рұқсатсыз танысуға болатын жерлер:

 сақталған жерде (компьютерлік жүйелерде);
 жіберілген кезде (желіде);
 резервтік көшірмесі сақталған жерде.

Бірінші жағдайда файлды қорғау үшін қол жеткізуге рұқсат беру, кіруді
бақылау  тізімдері  және/немесе  ұқсас  механизмдер  қолданылады.  Соңғы
жағдайда қол жеткізуді физикалық шектеуге болады. Ал барлық жағдайларда
криптография әдістерін қолдану көмек көрсете алады.

Әдетте электрондық пошта тақырыбында жіберуші дұрыс көрсетілген
деп есептейміз. Дегенмен, жіберушіні ауыстырып жалған жіберушіні көрсету
қиын емес. Деректер көзін түпнұсқаландыру хабардың немесе басқа нысанды
жіберушінің түпнұсқалығын растауға мүмкіндік береді.

Мәліметтер толық, дұрыс және соңғы тексеруден кейін өзгермегені ол
тұтас күйде деп айтылады.

Аутентификация  механизмдері  де  көп.  Ең  қарапайым  жағдайда
аутентификацияны  жүйелік  әкімші  орындайды  жүйеде  жаңа
пайдаланушыларға  тіркелу  шоттарын  ашу  арқылы.  Аса  күрделі
аутентификация  жүйелері  бұл  саусақ  таңбасын  тану  және  ықтимал
пайдаланушылардың  көздің  мүйізгек  қабығын  сканерлеу  жоғары
технологиялық  жүйелер  болып  табылады.  Кейбір  жүйелерде
аутентификацияны  жеңілдету  үшін  смарт-карталар  қолданылады.  Мұнда
пайдаланушыны  растау  нақты  объектінің  иесі  болу  арқылы  жүзеге
асырылады.

Құпия  сөзді  басқару  саясаты  олардың  құпиялылығын  сақтау  үшін
маңызды.

Кейбір  жүйелер  жүйелі  түрде  пайдаланушыларға  парольдерді  үнемі
өзгертуге мәжбүр етеді. Көбісінің компоненттері парольдер генераторы болып
табылады.

Бағдарламалық  жасақтаманы  құру  үдерісінде  әдетте  пайдаланылатын
конфигурацияны  басқару  операциялық  кезеңде  де  пайдалы.  Қауіпсіздік
саясатын  жүзеге  асыру  үшін  жүйелік  бағдарламалар  жиі  қолданылады,
осндықтан олардың дұрыс екеніне сенімді болуыңыз керек.
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Конфигурацияны  басқару  жабдықты  физикалық  конфигурациясына
қолдануға да жарамды.

Кейде  стандартты  шабуылдарқа  қарсы  туру  үшін  конфигурацияға
өзгерістер  енгізу  пайдалы,  мысалы  парольді  шифрлау  ерекше  алгоритмі,
конфигурацияға  байланысты  файлдардың  орналасу  жерін  өзгерту,  жүйелік
командаларды функционалды шектеу немесе көшіру.

Қауіпсіздікті  тексеру  (қауіпсіздік  мониторингі)  кез  келген  компьютер
ортасының жұмысының маңызды бөлігі  болып табылады. Аудит қауіпсіздік
саясатының  және  оны  жүзеге  асыру  үшін  пайдаланылатын  қорғау
механизмдерінің маңызды элементі болып табылады.

Таңдалған  қауіпсіздік  шаралары орын  алатын  қауіп-қатерлерге  сәйкес
келетіндігін тексеру үшін жоспарлы жаттығуларды жүргізу қажет.

Тексеру барысында қауіпсіздік саясатының тесттеріне аса назар аудару
керек,  не тексеріледі,  тестілеудің  нақтылығын,  тестілеудің жүргізілуін және
қандай нәтижелер күтілу керектігін анықтау керек. Мұның бәрі құжатталуы
тиіс,  қауіпсіздік  саясатының  негізгі  мәтініне  енгізілген  немесе  қосымша
ретінде шығарылған болуы керек.

Саясатты  іске  асырудың  автоматтандырылған  механизмдеріне  ерекше
назар  аудара  отырып,  қауіпсіздік  саясатының,  процедуралық  және
бағдарламалық-техникалық аспектілерінің барлығын сынап көру маңызды.

Қауіпсіздік талаптарын бұзуға жауап қайтару (процедуралық деңгей).
Инциденттерге жауап қайтару қауіпсіздік саясатының бөлімдері келесі

сұрақтарды қарастыру керек:
 шолу (қауіпсіздік саясатына сәйкес, инциденттерге жауап беру бойынша

мақсаттар);
 бағалау (оқиға қаншалықты маңызды);
 хабарлама (оқиға туралы кімге хабар беру керек);
 жауап шаралары (жауапта не істеу керек);
 заңды аспект (бұл жағдайдың құқықтық салдары қандай);
 тіркеу  құжаттары  (оқиға  болғанға  дейін,  кейін  және  уақытында  нені

тіркеп отыру керек).
Басымдық шкаласы келесідей болуы мүмкін:

 адамның өмірі мен денсаулығын қорғау;
 сезімтал және /немесе аса маңызды деректерді қорғау;
 басқа да деректерді,  соның ішінде жеке,  ғылыми және басқарушылық

ақпаратты қорғау;
 жүйенің  зақымдалуын болдырмау;  есептеу  ресурстарына  келтірілетін

зиянды азайту.
Бұзушылықпен күресу үшін қабылданған шаралардың негізгі санаттары:

 қорғаныс;
 тарату;
 бұрынғы қалпына келтіру;
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 талдау.
Тоқтатудың  мақсаты  шабуылдаған  аумақты  шектеу.  Мысалы,  желіні

мүмкіндігінше тезірек таратуды уақытша тоқтатыңыз.
Құқық бұзушылықпен күресуге бағытталған шаралар негізгі санаттарға

бөлінеді: 
 тежеу; 
 жою; 
 қалпына келтіру; 
 талдау. 

Тежеудың мақсаты шабуыл жүзеге асырылған аумақты шектеу. Мысалы,
құрттың желіде таратылуын тезірек тоқтатыңыз.

Тежеу есебі шешілгенде,  біз  жою есебіне  көшеміз.  Мұнда
бағдарламалық жасақтама құралдары (атап айтқанда, антивирустық пакеттер)
көмектеседі.

Шабуыл  жойылғаннан  кейін  қалпына  келтірудің  уақыты  келді,  яғни
жүйені қалыпты жағдайға келтіру.

Кем дегенде, келесі іс-әрекеттер өткізілуі тиіс:
 жүйелік активтерді қайта есептеу, яғни жүйенің күйін мұқият тексеру;
 қайталанған бұзушылықты болдырмау үшін оқиғадан алынған нәтижені

қайта қаралған қауіпсіздік бағдарламасында көрсету;
 алынған ақпаратты ескере отырып, жаңа тәуекелдерге талдау жүргізу;
 қажет болса, оқиғаға кінәлілерді жауапқа тарту.

Қалпына  келтіргенде,  сіз  жүйенің  бастапқы  күйіне  ораласыз,  оны
бастапқы қалпына келтіру  керек болуы мүмкін. Мұндай нашар жағдайда іс-
әрекеттерді  жеңілдету үшін бастапқы параметрлерді  және жасалған барлық
өзгерістерді жазып, сақтап отырған жөн.

Талдау  –  оқиғаларға  жауап  берудің ең  маңызды  сатыларының  бірі,
алайда  оны үнемі  бағаламайды.  Өте  маңызды,  себебі  барлық  қатысты
адамдарға  болашақта  ұқсас  жағдайларда  тиімді жұмыс  жасауға мүмкіндік
береді.

Кем дегенде, келесі сұрақтарға жауап алу қажет:
1) Не және қашан болды?
2) Қызметкерлер қаншалықты жақсы жұмыс істеді?
3) Қандай шұғыл ақпарат қажет болды және оны ерте түсуіне не себеп болды?
4) Келесі жолы басқаша не істеуім керек?

Жүйе  қалпына  келтірілгеннен  кейін  онда  осалдықтар  пайда  болуы
мүмкін.  Талдау  кезеңінде  жүйені  қалпына  келтіру  кезінде  байқалмаған
проблемаларды  анықтау  үшін  мұқият  зерттеу керек.  Бағдарламалық
қамтамасыз етудің қауіпсіздігін бақылау құралдарын қолдану орынды.

Оқиға  туралы  барлық  мәліметтерді:  оларды  анықтау  жолдарын,
жағдайды  түзету  рәсімдерін,  мониторинг  процедураларын  және  алынған
сабақтарды құжаттау ұсынылады.  Толық құжаттама,  ұзақ  уақытқа,  уақытты
үнемдеуге әкеледі, келтірілген зиян мөлшерін бағалауға мүмкіндік береді.
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9  Дәріс  №11.  Ақпаратты  қорғаудың  негізгі  бағдарламалық-
техникалық шаралары

Мақсаты: идентификация және аутентификация әдістерімен танысу.

Мазмұны:
1) Аутентификация және идентификация, авторизация түсінігі.
2) Қол жеткізудін дискрециялық бақылау моделі.
3) Қол жеткізудін рөлдік бақылау моделі.

Аутентификация дегеніміз бұл жеке басының шынайылығын  растау.

Идентификация  дегеніміз  пайдаланушының  немесе  пайдаланушының
процесін  теңбе-теңдігін  қол  жеткізуді  бақылау  үшін  қажет  сәйкестендіруді
білдіреді.

Идентификациялық растама аутентификациядан кейін орындалады.
Авторизация - жүйелік ресурсқа қол жеткізуге рұқсат беру.
Көптеген  ақпараттық  жүйелер  пайдаланушыны/пароль  идентификатор

схемасы  негізінде идентификациялау мен  аутентификациялау әдісін
пайдаланады.

Парольді тексеру  бағдарламалары  -  парольдің  күрделілігін  анықтауға
мүмкіндік беретін бағдарламалар.

Пароль негізіндегі аутентификацияның  осалдығын  ескере  отырып,
смарт-карталар  немесе  биометрия  негізінде  аутентификация  жүйелерін
қосымша пайдалануға кеңес беріледі.

Смарт-карта  аутентификацияны сұрақ-жауап сұлбалары арқылы реалды
уақыт  режимінде  жүзеге  асырады,  пайдаланушы  тіркеу  сеансын  көрсету
арқылы зиянкестердің рұқсатсыз кіруіне жол бермейді.

Пайдаланушыларды  аутентификациялау  негізіндегі  ақпараттық
жүйелерге,  жұмыс  станцияларына  немесе  дербес  компьютерлер
құрылғыларына құлыптау механизмдері жұмыс орындарынан кетуге мәжбүр
болған  қызметкерлер  үшін  пайдалы.  Бұл  құлыптау  механизмдері
пайдаланушыларға ақпараттық жүйеде жұмыс орындарын шабуылдаушыларға
қол жетімді етпестен қалдыруға мүмкіндік береді.

Пайдаланушыларға  ақпараттық  жүйелерге  қол  жеткізуді  қамтамасыз
ететін модемдер қосымша қорғауды қажет етеді.

Заманауи аутентификация жүйелері пайдаланушыға өзінің логин атауын
пайдалану туралы ақпарат береді (кіру қателері, қателер және т.б.).

Іске асыру үшін қорғау механизмдерінің түрлері:
 пароль жүйелері;
 смарт-карталар жүйелері;
 биометриялық жүйелері;
 пернетақтаны, автоматтандырылған орындарды құлыптау жүйеслері;
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 аутентификацияда пайдаланатын  ақпаратты енгізу кезінде қателер туындаған
жағдайда қызмет көрсетуден бас тарту механизмдері;

 криптографиялық жүйелері;
 нақты уақыт режимінде хабарлау жүйеслері.

Кіруді бақылау.
Кіруді басқару бақылау жүйелері (ҚББЖ) сәндікке емес, кәсіпорындарда

белгілі бір аумақтарға немесе кейбір  бөлмелеріне рұқсатсыз кіруді шектеуде
қажет  құрал.  ҚББЖ қондырғылары қызметкерлер  мен  рұқсат  етілмеген
адамдардың  кіріп/шығуын бақылауға, көлікке кіруге және шығуға мүмкіндік
береді.  Орнатылған  барлық  қол  жеткізуді  бақылау  жүйелері  кіру  нүктесі
арқылы өткен немесе  өтіп кеткен кез келген адам туралы ақпаратты жинап,
талдау жасайды,  осылайша  ғимараттың,  аумақтың  қауіпсіздігін  қамтамасыз
етеді.

2 сурет - ҚББЖ

Қол  жеткізу  жүйелеріне  қойылатын  негізгі  талаптар  ыңғайлы  және
жұмыс  жасау  қарапайымдығы  болып  табылады,  ал  жүйенің  негізгі
құрылғылары-  адам  туралы  ақпаратты  жинайтын пайдаланушы
идентификаторы; ақпаратты оқу құрылғысы; контроллер мен орындаушы.

Идентификатор әртүрлі нұсқаларда - радиобайланыс кілті, электрондық
кілт, контакт немесе контактісіз карта сияқты түрінде орындалуы мүмкін және
компанияда  жұмыс  істейтін  қызметкерлерге  беріледі.  Идентификатор  оқу
құралына  жағындағанда,  бөлменің  есігі  ашылады  (әрине,  егер  карточка
иесінің рұқсаты болса). Жүйені орнату дербес немесе желілік болуы мүмкін.
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Қол жеткізудін дискрециялық бақылау моделі.
Қол жеткізудің дискрециялық бақылау құралдары (Discretionary Access

Contro - DAC)- жүйедегі жеке объектілерді қорғауды қамтамасыз етеді. Нысан
иесі объектіге қол жеткізе алатындарды, қол жеткізу түрін анықтайтын болса
бақылау дискрециялық болып есептеледі.

Дискрециялық  қол  жеткізуді  бақылау  субъектілердің  нысанға  қол
жеткізуін субъекттер туралы идентификациялау ақпарат, олармен байланысты
қол жеткізу түрлері (мысалы, оқу, жазу) және нысанға қол жеткізе алатын тізім
(субъекттер немесе субъектілер тобын) негізінде объектілерге қолжетімділікті
бақылайды. Нысанға қол жеткізуді сұраған кезде, жүйе объектіге қол жеткізу
тізімінде субъектті іздейді, субъекті тізімде бар болса және рұқсат қол жеткізу
түрі  қажетті  түрді  қамтыса,  оған  рұқсат  береді.  Әйтпесе,  кіруге  рұқсат
берілмейді.

DAC  икемділігі  оның көптеген  жүйелерде  және  бағдарламаларда
пайдалануға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, бұл әдіс өте кең таралған,
әсіресе  коммерциялық қосымшаларда.  DAC пайдаланудың айқын мысалы -
Windows NT / 2k / XP жүйесі.

Дегенмен, DAC-тың маңызды кемшілігі бар. Ол ақпаратқа қол жеткізе
алмайтын тұлғаларға қол жеткізе алмайтынына толық кепілдік бере алмайды.
Бұл  ақпаратты  оқуға  құқығы  бар  субъект  ұйым  объектісіне иесіне
хабарлаусыз,  құқы жоқ басқа  тұлғаларға  құқық  бере  алады.  DAC  жүйесі
субъект алған соң ақпаратты тарату туралы ешқандай шектеулер қоймайды.

Қол жеткізудін міндетті бақылау моделі.
Қол жеткізуді міндетті түрде бақылау (Mandatory Access Control - MAC).

Бақылау  міндетті  дегеніміз пайдаланушылар нысандарға  қатысты  MAC
стратегиясын өзгерте алмайды мағынасында.  Нысанды құрғанда,  жүйе оған
автоматты түрде MAC атрибуттарын тағайындайды және тиісті атрибуттарға
ие әкімшілер ғана өзгерте алады. MAC құралдары пайдаланушыға кездейсоқ
немесе қасақана ақпаратты оған қол жеткізу құқы жоқ адамдарға қол жеткізуге
мүмкіндік бермейді.

Қол жеткізуді міндетті бақылау жүйелері объектілерді,субъектілерді
жіктеу негізінде қол жеткізуді басқарады. Әр субъектіге, объектіге белгілі бір
қауіпсіздік деңгейі (ҚД)  беріледі.  Объектінің қауіпсіздік деңгейі,  әдетте,  осы
объектінің маңыздылығын және объектідегі ақпараттың жариялануынан
мүмкін зиянды сипаттайды.  Субъекттің қауіпсіздік  деңгейі оның сенім
деңгейін білдіреді.  Ең қарапайым жағдайларда барлық қауіпсіздік деңгейлері
бір иерархияның мүшелері болып табылады.

Мысалы: Top Secret (CC), Secret (C), Confidential (K)  және Declassified
(P), келесі шын: CC> C> K> P, сонымен әр деңгейге өзі және иерархияда төмен
орналасқан барлық деңгейлер кіреді.

Объектіге субъект қол жеткізе алады,  егер объектінің және субъектінің
қауіпсіздік деңгейлері арасында қатынастың белгілі бір шарты (қатынас түріне
байланысты) орындалса. Атап айтқанда, мынадай шарттар орындалуы тиіс:

1) Субъектінің ҚД объектінің ҚД құрамына кірсе, оқуға рұқсат беріледі.

35



2) Объектінің ҚД субъектінің ҚД құрамына кірсе жазуға рұқсат беріледі.
Осы  шарттарды  орындау  жоғарыда аталған объектілердің деректерін

(мысалы,  тұтастай құпия)  төмен деңгейлі нысанға (мысалы,
Құпиясыздандырылған) түсуіне мүмкіндік бермеуді қамтамасыз етеді.

Қол жеткізудін рөлдік бақылау моделі.
Қол  жеткізуді  рөлді  бақылау  моделінің  (Role-Based  Access  Control  -

RBAC)  негізгі идеясы жүйенің жұмыс істеу логикасын ұйымдағы
қызметшілердің функцияларың нақты бөлінуіне барынша жақындатуына
негізделген.

Рөлге негізделген қол жеткізуді бақылау әдісі пайдаланушылардың
жүйедегі ақпаратқа  қол  жеткізуді  олардың  белсенділік  типіне  байланысты
басқарады.  Бұл әдісті қолдану жүйеде рөлдерді анықтауды қамтиды.  Рөл
түсінігі белгілі бір қызмет түрімен байланысты әрекеттер мен
жауапкершіліктер жиынтығы ретінде анықталуы мүмкін.  Барлық қол жеткізу
түрлерін белгілеудің орнына,  рөл үшін нысанға қол жеткізу түрін көрсету
жеткілікті.  Ал пайдаланушылар,  орындайтын  рөліне көрсетілген құқықтарға
ие болады. 

Қатынасты басқарудың рөлдік моделінің негізгі артықшылықтары:
1) Жеңіл басқару.
2) Рөлдердің иерархиясы.
3) Аз артықшылық принципі.
4) Міндеттерді бөлу.
Кәсіпорынның қауіпсіздік саясаты қандай ақпараттың маңызды

екендігін нақты анықтап алу керек.  Мұндай ақпаратпен алмасу тек
шифрланған түрде жүзеге асырылуға тиіс.

10 Дәріс  №12.   Классикалық  криптология.  Криптография  және
криптографиялық талдау туралы жалпы мәліметтер

Мақсаты: криптология туралы жалпы мәліметтерімен танысу.

Мазмұны: 
1) Криптология.
2) Криптографиялық жүйенің жалпылама сұлбасы.
3) Криптологияда пайдаланатын негізгі анықтамалар.
4) К. Шеннон теориясының негіздері.

Криптология-  құпия  жазба  және  оны  ашу  әдістерін  зерттейтін  білім
аймағы.  RSA  әйгілі  криптографиялық  жүйенің  авторларының  Рональд
Ривесттің  (массачусетстің  технологиялық  институтының  профессоры-MIT)
айтуы  бойынша  криптология  «барлық  computer  science  кіндік  шешесі».
Криптографиялық  аты  грек  тілінен  (криптос-кұпия,  логос-  ғылыми  немесе
сөз) пайда болды. 
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Заманауи  криптографияны  ғылым  ретінде  құру  математиканың,
физиканың ақпарат теориясының және табиғы қыйын күрделі есептеулердің
фундаменталды түсініктері мен фактілер жинағында негізделген.  Бірақ, оған
тән  қыйындыққа  қарамастан  криптографияның көптеген  жетістіктері  біздің
ақпараттық  технологиялармен  нығайтылған  өмірде  кең  қолданысқа  ие,
мысалы:  пластикалық  смарт-карталарда,  электрондық  пошталарда,  банктік
төлем жүйелерінде,  дерекқорларды жүргізу кезінде,  электронды дауыс беру
жүйелерінде және т.б.

Криптография-  ақпараттық  мазмұнын  жасыру,  өзгертуді  немесе
рұқсатсыз  қолдануды  болдырмау  мақсатымен  ақпаратты  түрлендірудің
(шифрлаудың)  бағдарламалық  және  ақпараттық  құралдарын,  әдістерді,
алгоритмдерді,  үлгілерді  зерттейтін  қолданбалы  математика  тарауы.  Басқа
сөзбен  айтқанда,  криптограф  хабарлардың  құриялығын  және/  немесе
шынайлығын қамтамасыз ету әдістерін іздейді.

Ашық электронды байланыс арналар бойынша жіберілетін  деректерді
қорғау кезінде,  электрондық  ақпараттың  тұтастығын  растау кезінде  немесе
оның авторлығын дәлелдеу кезінде криптографиясыз болмайды.

Криптографиялық талдау кілтті білусіз ақпараттың конфиденциалдығын
және шынайлығын бұзудың математикалық әдістерін біріктіреді.

Криптологияда пайдаланатын негізгі анықтамалар.
Заңсыз  пайдаланушылардан  (рұқсатсыз  қатынас  құрудан)  қорғау

мақсатымен ақпаратты түрлендіру (шифрлау) әдістері мен тәсілдері шифр деп
аталады.

Шифрлау- қоргалатын ақпаратқа шифрды қолдану процесі, яғни шифрда
анықталған  ережелер  көмегімен  қорғалатын  ақпаратты  (ашық  ақпаратты,
деректерді) шифрланған хабарға (шифрланған деректер) түрлендіру.

Керішифрлау-  шифрлауға  қарсы  процесс,  яғни  шифрда  анықталған
ережелер көмегімен шифрланған хабарды қорғалатын ақпаратқа түрлендіру.

Кілт-  нақты  хабарды  шифрлау  үшін  қолданатын  түрлендіруге  жауап
беретін  шифрдың  маңызды  компоненті.  Әдетте  кілт  болып  әріптік  немесе
сандық  тізбегі  табылады.  Бұл  тізбек  шифрлау  алгоритміне  «баптайтын»
сияқты.

Хаттама  –  есепті  бірігіп  шешу  үшін  екі  немесе  одан  көп  жақ
орындайтын  қадамдар  реті.  Барлық  қадамадар  қатан  ретпен  орындалмаса,
олардың алдынғысы бітпей орындалмау керек. Сонымен қоса, әр хаттамаға аз
дегенде  екі  жақ  қатысу  керек.  Ең  соңғысы,  хаттама  міндетті  түрде  кейбір
мақсатқа жету үшін тағайындалған.

Негізінде криптографиялық алгоритм жаьқан хаттама криптографиялық
хаттама  деп  аталады.  Алайда  криптографиялық  хаттаманың  мақсаты
ақпаратты  басқалардан  құпия  сақтау  ғана  болмайды.  Криптографиялық
хаттаманың қатысушылары бір бірінен құпиялары жоқ жақын болу мүмкін,
бірақ бір біріне ештеңе айтпайтын бітіспес дүшпан да болуы мүмкін.  Соған
қарамастан, оларға бірлестік келісімге қол қою немесе өзін куәландыру қажет
болу  мүмкін.  Бұл  жағдайда  криптография  хаттаманың қатысушылары емес
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басқа  адардармен  тыңдауды  табу  немесе  болдырмау  үшін,  аялақтықты
болдырмау  үшін  қажет.  Сондықтан,  криптографиялық  хаттама  келесіні
қамтамасыз  етуі  жиі  талап  етіледі:  оның  қатысушылары  хаттамамен
анықталғаннан басқа ештеңе білмеу және жасамау керек.

Кез  келген  криптографиялық  хаттаманың  негізі  криптографиялық
алгоритмдер.

Әр  түрлендіру  кілтпен  бірмәнді  анықталады  және  кейбір
криптографиялық алгоритммен сипатталады. Бір криптографиялық алгоритм
әртүрлі  режимдерде  шифрлау  үшін  қолдану  мүмкін.  Солай  шифрлаудың
әртүрлі  тәсілдері  жүзеге  асырылады.  Шифрлаудың  әр  режимінің
артықшылықтары және кемшіліктері бар.  Сондықтан режимді таңдау нақты
жағдайдан  тәуелді.  Керішифрлау  кезінде  хабарды  шифрлауға  қолданған
алгоритмнен  жалпы  жағдайда  айырмашылығы  бар  болу  мүмкін  алгоритмі
қолданылады.  Осыған  сәйкес  шифрлау  және  керішифрлау  кілттерінің
айырмашылығы  болу  мүмкін.  Шифрлау  және  керішифрлау  жұбын
криптографиялық  жүйе  деп  атайды,  ал  оларды  жүзеге  асыратын
құрылғыларды- шифрлаушы құрылғылар деп атайды.

Криптографиялық жүйенің жалпылама сұлбасы.
Криптографиялық  жүйе-  ақпаратты  қорғау  мақсатымен

криптографиялық түрлендіруді орындайтын бағдарламалық, ақпаратты немесе
бағдарламалық  ақпаратты  немесе  бағдарламалық-ақпаратты  түрде  жүзеге
асырылған жүйе. 

Жіберуші  қабылдаушыға  хабар  жібергісі  келді  делік.  Осыған  қоса,
жіберушісі өз хабарын қауіпсіз жібергісі  келеді:  ол тасымалдаушыны жолай
ұстаған қасқой хабардың мазмұнынбіле алмайтынына сенімді болғысы келеді.
Жіберілетін хабар ашық хабар (мәтін, деректер) деп аталады. Хабардың түрін,
оның мәнін жасыру мақсатымен өзгерту шифрлау деп аталады. Шифрланған
хабар шифрмәтін (деректер, криптограмма) деп аталады. Шифрланған мәтінді
ашық хабарға түрлендіру процесі керішифрлау деп аталады.

Жіберілген ақпаратты (хабарды, мәтінді,  деректерді)  шифрлауды және
керішифрлауды  қамтамасыз  ететін  криптографиялық  түрлендірудің
жалпылама сұлбасы 3 суретте көрсетілген.

              3 сурет- Криптографиялық түрлендірудің жалпылама сұлбасы
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Ашық  мәтінді  М деп  белгілейміз.  Бұл  биттер  ағыны,  мәтіндік  файл,
биттік  бейне,  шифрланған  дыбыс,  цифрлық  бейнекөрініс  және  басқа  болу
мүмкін.

Шифрмәтінді  С деп белгілейміз.  Бұл да  екілік  деректер,  кей кезде  М
бірдей  кһлемді,  кей  кезде  үлкенірек.  Е  шифрлау функциясы  ашық  мәтінді
шифрланған мәтінді құрып әсер етеді: С=Е(М).

Ашық  мәтінді  шифрланған  мәтін  бойынша  қалпына  келтіру
керішифрлау  дер  аталады  және  D  керішифрлау  функциясы  көмегімен
орындалады: М=D(C).

Хабарды  шифрлау  және  ары  қарай  керішифрлаудың  мағынасы  ашық
мәтінді қалпына келтіру болғандықтан, келеі теңдік орындалады: M=D(E(M)).

К.Шенноның құпияланған байланыс теориясының негіздері.
Криптографиялық алгоритмдерді қарастыркдың алдында, криптография

шеңберінде  классикалық  болып  танылған  сұрақтарға  көңіл  бөлу  қажет,  ол
деген – құпияланған байланыс жүйелерін құру негіздеріне.

Құрияланған  байланыс  жүйелері  деп  криптографиялық  түрлендіру
көмегімен  ақпарат мәні  жасырылатын  ақпаратты жіберу  жүйесін  түсінеміз.
Бұл  жерде  ақпаратты  жіберу  фактісі  жасырылмайды.  Әр  құпияланған
байланыс  жүйесінің  негізінде  конфиденциялдықты  сақтаудың  негізгі
құрылғысы ретінде шифрлау алгоритмдерін қолдану.

К.Шеннон хабар көзі  М ашық мәтінді  тұындыратын үлгіні  (4  сурет )
қарастырылды. Кілт көзі К кілтін генерациялайды.

 

4 сурет -Ширфланған хабарларды жіберу жүйесінің үлгісі

11  Дәріс  №13. Хабарларды  шифрлау  әдістерін  жіктеу.
Симметриялық, ассиметриялық шифрлар

Мақсаты:  симметриялық шифрлау әдістерімен танысу.

Мазмұны:
1) Шифрлау әдістерінің жіктелуі.
2) Симметриялық шифрлар.
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5 сурет- Хабарды шифрлау әдістерінің жіктелу сұлбасы

Тәжірибеде ауыстыру, орын ауыстыру алгоритмдері және құрамдастыру
әдістері қолданылады. Криптографиялық әдістер алгоритмі типі бойынша екі
үлкен  топқа  бөлінеді  симметриялық  және  асимметриялық.  Осыған  қоса,
алгоритмдер түрлендіру типі, ақпаратты өндеу тәсілі бойынша бөлінеді.

Симметриялық  криптографиялық  жүйелерде  шифрлау  және
керішифрлау бір кілт арқылы орындалады. Және осыған сәйкес кілтті құпия
сақтау керек.

Ассиметриялық криптографиялық жүйелерде екі әртүрлі кілт бар: біреуі
шифрлау  үшін  қолданылады  және  ашық  кілт  деп  аталады,  басқасы-
керішифрлау  үшін,  жабық  деп  аталады.  Ассиметриялық  криптожүйлердің
басты айырмашылығы келесіде: ашық кілтпен шифрланған адам да хабарды
құпия кілтсіз керішифрлай алмайды. Сондықтан бұл жүйелер асимметриялық
немесе ашық кілтті жүйелер деп аталады.

Криптографиялық  жүйелердің  екі  типін  де  біріктіретін
криптографиялық  жүйелерді  гибридті  деп  атайды.  Оларда,  ереже  сияқты,
хабар  мәтіні  симметриялық  криптографиялық  жүйені  қолданумен
шифрланады,  ал  симметриялық  криптографиялық  жүйемен  қолданылған
құпия  кілт  асимметриялық  криптографиялық  жүйені  қолданумен
шифрланады.

Заманауи  симметриялық  криптографиялық  жүйелерді  құрастыру
принциптері.

Блокты шифрлар.
Симметриялық кілті бар заманауи блокты шифрлар n-биттік ашық мәтін

блогын  шифрлайды  немесе  шифрланған  мәтіннің  n-биттік  блогын
керішифрлайды.  Шифрлау  немесе  керішифрлау  алгоритмі  k-биттік

40



пайдаланады.  Кері  шифрлау  алгоритмі  шифрлау  алгоритмінің  инверсиясы
болу керек,  жіберуші жіберген хабарды қабылдаушы қалпына келтіру үшін
екеуіне  жұмыста  бір  кілтті  қолданады.  Төменде  келтірілген сурет  заманауи
блокты шифрда шифрлау және керішифрлаудың жалпы идеясын көрсетеді.

6 сурет-Заманауи блокты шифр

Ауыстыру және орын ауыстыру шифрлары.
Заманауи блокты шифр ауыстыру шифры немесе транспозиция шифры

жұмыс  істеу  үшін  жобалану  мүмкін.  Бұндай  идея  дәстүрлі  шифрларда  да
қолданылады,  тек  айырмашылығы  ауыстырылатын  немесе  алмастырылған
символдарда символдың орнында биттер болады.

Заманауи  блокты  шифрдың  ақпаратты  шашырату  және  араластыру
сияқты  талап  етілетін  қасиеттерді  қамтамасыз  ету  үшін,  бұл  шифр
транспозиция  модульдері  мен  ауыстыру  модульдері  және  кейбір  басқа
модульдердің комбинациясы ретінде қалыптастырылады.

Орын  ауыстырудың  Р-  блогы  символдарды  транспозициялаудың
дәстүрлі  шифрына  ұқсас.  Ол  биттерді  алмастырады.  Заманауи  блокты
шифрларда орын ауыстырудың Р-блоктарының үш типын табуға болады: түзу
Р-блоктары;  кеңейту  Р-блоктары  және  қысу  Р-блоктары,  бұл  суретте
көрстілген.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5
7 сурет- Р-блоктардың үш типі: түзу Р-блогы; қысу Р-блогы; кеңейту Р-

блогы

Ассиметриялық криптографиялыұ шифрлау жүйелері.
Ашық  кілті  бар  криптографияның  идеяларын  және  әдістерін  жақсы

түсінуге  көмектесетін  үш  есептің  шешімін  қарастырамыз.  Осы  есептердің
барлығының маңызды тәжірибелік мәні бар.
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Бірінші  есеп  –  құпия  сөздерді  компьютерде  сақтау.  Желідегі  әр
пайдаланушының  –  құпиясөзі  бар  екені  белгілі.  Желіге  кіру  кезінде
пайдаланушы өзінің  есімін  көрсетеді  және  содан  кейін  құпиясөз  енгізіледі.
Проблема  келісіде:  егер  құпиясөзді  компьютердің  дискінде  сақтаса,  онда
қасқой оны оқу, ал содан кейін рұқсатсыз қатынас құру үшін қолдану мүмкін.
Сондықтан  компьютерде  құпиясөздерді  сақтауды  оны  оңай  «бұзу»  мүмкін
емес қылып ұйымдастырған қажет.

Екінші  есеп  әуе  шабуылыну  қарсы  қорғаныс  жүйесінің  және
радиолокаторлардың пайда болуымен пайда болады. Ұшақ шекараны қыйып
өткен  кезде  радиолокатор  құпиясөзді  сұрайды.  Егер  құпиясөз  дұрыс болса,
онда  ұшақ  «өзінікі»,  басқа  жағдайда-  «бөтен».  Бұл  жерде  келесі  проблема
пайда  болады:  құпиясөз  ашық  арнамен  жіберілетін  болғандықтан,  қасқой
барлық  сөйлесулерді  тыңдап  дұрыс  құпиясөзді  таба  алады.  Содан  кейін
«бөтен»  ұшақ  сұраныс кезінде  алдында  жолай  устаған  «дұрыс» құпиясөзді
локаторға жауап ретінде қайталап жібереді.

Үшінші  есеп  алдындағыға  ұқсас  және  қашықтан  қатынас  құруға  бар
компьютерлік желілерде пайда болады, мысалы, банк және клиент қанытасын
құру кезінде. Әдетте сеанс алдында клиенттен есімін сұрайды, ал содан кейін
құпиясөзді,  бірақ  байланыс  арнасы  ашық болғандықтан,  қасқой  құпиясөзді
біле алады.

Бүгінді  күні  барлық  осы  проблемалар  криптографиялық  әдістерді
қолданумен  шешіледі.  Осы  есептердің  шешімі  маңызды  түсінік  біржақты
функцияда негізделген.

Х (хЄХ) шекті көптікте анықталған функция берілсін у=ƒ(х), ол үшін
қайтымды функция бар х=ƒ/(у). Егер у=ƒ(х) бойынша есеп қарапайым болса,
ал  х=ƒ/(у)  есебін  шешу  күрделі,  есептеу  үшін  үлкен  көлемде  ресурстарды
талап етсе функция біржақты деп аталады.

Жоғарыда  сипатталған  барлық  үш  есепті  шешу  үшін  біржақты
функциялары қолданылады.

Ашық кілтпен бірінші криптографиялық жүйе-Диффи-Хеллман жүйесі:

8 сурет- Диффи-Хеллман криптографиялық жүйе сұлбасы

Шамирдың криптографиялық жүйесі.
А.Шамир  ұсынған  бұл  криптографиялық  жүйе  ешқандай  қорғалған

арналары және кұпия кілттері жоқ және мүмкін бір бірін көрмеген адамдар
үшін  байланыс  сызығымен  құпия  хабарлармен  алмасуды  ұйымдастыруға
мүмкіндік беретін бірінші жүйе.
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9 сурет- Шамирдің криптографиялық жүйесінің сұлбасы

12 Дәріс № 14-15. Ақпаратты қорғауға арналған типтік шешімдер

Мақсаты:  стандартты  ақпараттық  қауіпсіздік  шешімі  бойынша
ұсыныстар.

Мазмұны:
1) Рұқсат етілмеген қол жеткізу қаупіне қарсы типтік жүйе.
2) Зиянды кодтық қауіптерден қорғайтың типтік жүйесі.
3) Брандмауэр типтік жүйесі және байланыс арналарын қорғау.
4) Қауіпсіздікті талдаудың типтік жүйесі.
5) Рұқсатсыз кіруді анықтайтын типтік жүйесі.
6) Қауіпсіздік оқиғаларын бақылайтын типтік жүйесі.

Рұқсат етілмеген қол жеткізу қаупіне қарсы типтік жүйе.
Рұқсат етілмеген қол жеткізу қаупінен ақпаратты қорғау жүйесі келесі

міндеттерді шешуге тиіс:
 ақпараттық  жүйенің  жұмыс  станциялары  мен  серверлерінің  ресурстарына

қолжетімділікті саралау;
 қауіпсіздік іс-шараларын тіркеу және тіркеу функцияларын қамтамасыз ету;
 бағдарламалық-аппараттық  ортасында  пайдаланылатын  бағдарламалық  мен

бағдарламалық-аппараттық  құралдардың  өзгермейтіндігін  (тұтастығын)
қамтамасыз ету.

Әдетте, рұқсатсыз кіруден қорғау жүйесі мыналарды қамтиды:
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 рұқсатсыз  кіруден  қорғау  құралдарын  орталықтандырылған  басқару
құралдары;

 рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғаудың сертификацияланған құралдары;
 идентификациялау, авторизациялау, оқиғалар  мониторингі  және  тұтастығын

бақылау құралдара жүйелік бағдарламалық жасақтамаларына енгізілген;
 ақпараттық  жүйе  құрамына  енгізілген  автоматтандырылған  жұмыс

станциялары мен серверлерін қашықтан басқару құралдары;
 рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғаудың қолданбалы құралдарының баптау,

конфигурациялау және  басқа  параметрлерін  резервтік  көшіру  мен  қалпына
келтіру құралдары.

Ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  міндеттеріне  сәйкес  жұмыс
станцияларын  және  серверлерді  рұқсатсыз  кіруден  қорғауға  арналған
техникалық  шешімдер  төмендегідей  архитектуралық  маңызды  талаптарды
ескереді:

1) Пайдаланушылардың келесі ресурстарға қол жеткізуін дифференциациялау:
 файл жүйесінің объектілері (логикалық дискілер, файлдар, анықтамалықтар);
 жергілікті порттар (COM, LPT, USB);
 жүйелік және қолданбалы процестерге (орнатылған қолданбалыларға);
 жалпы каталогтар мен желілік дискілер;
 есептеу  техникасында  пайдаланылатын  құралдарға  және  желілік

принтерлерге.
2) Қорғалатын ақпараттың тұтастығын бақылау.
3) Қауіпсіздік оқиғаларға жүргізілетін мониторинг және тіркеу.
4) Құжаттарды басып шығаруда бақылау және таңбалау.
5)  Физикалық  тасымалдаушылардан  ақпараттың  кіруін  және  шығуын

қорғау.
6) Оқиғалар журналынан деректерді жинап, талдау.
Зиянды кодтың қауіп-қатерлерінен қорғаудың типтік жүйесі.
Жалпы  зиянды  кодтан  қорғау  жүйесі  (вирусқа  қарсы  қорғау  жүйесі)

бағдарламалық-техникалық  және  ұйымдастырушылық  шешімдердің
жиынтығы болып табылады.

Зиянды кодтан қорғаудың типтік жүйесі мыналарды қамтиды:
 антивирустық бағдарламалық қамтаманы басқару сервері;
 жұмыс  бекеттерінде  және  серверлерде  орнатылған  вирусқа  қарсы

бағдарламалар;
 зиянды  кодтан  қорғау  жүйеcінде администраторының  автоматтандырылған

жұмыс орны.
Қолданылатын вирусқа қарсы бағдарламаның негізгі компоненттері:

 зиянды  кодты  іздеу  мақсатында  кіріс  және  шығыс  хабарларын  сканерлеуді
жүзеге асыратын пошта жүйесін антивирустық қорғау құралдары;
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 зиянды кодты іздеу мақсатында барлық файлдық операцияларды басқаратын
жұмыс  станциялары  мен  серверлердің  файлдық  жүйелерін  антивирустық
қорғау құралдары;

 HTTP, FTP (FTP over HTTP қоса) хаттамалары арқылы жіберілетін деректерге
сүзгілеу функцияларын (зиянды кодтарға тексерулерін) қамтамасыз ететін веб-
трафикті антивирустық қорғау.

Антивирустық қорғау мыналарды қамтамасыз етеді:
 динамикалық  мониторинг  өткізілген  кезде,  жедел  жадыны,  алынбалы және

жергілікті  сақтау  құралдарын,  байланыс  арналарын,  пайдаланушылардың
немесе  администратордың  өтініші  бойынша  алынған  файлдарға  мезгілді
тексерулер жүргізілген уақытта  зиянды кодтың объектілерге әсер тигізгенің
анықтау;

 бұрын  беймәлім  зиянды  бағдарламаларды  айырып  тануға  және  бұғаттауға
мүмкіндік беретін эвристикалық талдау;

 зиянды  кодтың  әсер  ету  фактілерін  анықтаған  жағдайда  сигнал  беру
(хабарлау);

 сканерлеу  түрін  таңдау  мүмкіндігі  (барлық  файлдарды,  көрсетілген
файлдарды,  кеңейтпелері  берілген  тізімге  сәйкес  файлдарды,  файлдарды,
көрсетілген бүркемелер тізіміне сәйкес файлдарды;

 зиянды кодты жұқтырған объектілер үшін әрекеттерді таңдау (емдеу, карантин
және/немесе жою және т.б.);

 егер  үнсіз  жағдайда  орындалатын  әрекетті  орындау  мүмкін  емес  болса,
анықталған  зиянды  объектке  автоматты  түрде  орындалатын  әрекеттер
нұсқаларын беру мүмкіндігі;

 антивирустық  қорғау  құралдарының  сигнатуралар  қорларының  және
программалық  модульдерінің  жаңартулардың  белгілі  бір  уақыт  автоматты
түрде жүктелуі;

 талап  бойынша  антивирустық  қорғаудың  сигнатуралар  қорларын  қолмен
жаңартуға мәжбүрлеу мүмкіндігі;

 қауіпсіздік  оқиғасы  туралы  ақпаратты  ақпараттық  қорғау  жүйесінің  кіші
жүйелеріне хабарлау;

 антивирустық  қорғауды  басқару  элементтеріне  қол  жеткізуді  басқару  және
бақылау;

 антивирустық  қорғаудың  орталықтан  және/немесе  жергілікті  басқару
(әкімшілік ету);

 антивирустық  қорғаудың  сигнатуралар  қоры  ескірген  бағдарламалық-
аппараттық платформаларды іздеу және оқшаулау;

 антивирустық  қорғау  әдістерінің  жұмыс  жасау  параметрлерін  бірыңғай
қауіпсіздік саясатына сәйкес конфигурациялау мүмкіндігі;

 қауіпсіздік оқиғалары туралы есеп беру мүмкіндігі (зиянды код пайда болған
кезде);

 оқиғалар журналдарын сақтау.
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Желі  аралық экраны бар және байланыс арналарын қорғаудың  типтік
жүйелері.

Желі  аралық  экранды  қолданатын  және  байланыс  арналарын
криптографиялық қорғау жүйелерінің құрамы мыналарды қамтиды:

1) Желі аралық экрандар (брандмауэрлер):
 сессия күйін бақылаумен желілік трафикті сүзу;
 қашықтан рұқсатсыз қол жеткізуден мен желі қауіпсіздігіне қауіп-қатерлерден

қорғау функциялары;
 қол жеткізу құқықтарын берудің түрлі деңгейлері бар сегменттерді құру және

оларды  белгіленген  ережелерге  сәйкес  бірыңғай  ақпараттық  кеңістікке
біріктіру.

2) Шекаралық маршрутизаторлардың жұмысы:
 сыртқы ақпараттық жүйелердің байланыс арналарына қосылу;
 байланыс  операторларының  маршрутизаторларымен  маршрут  туралы

ақпаратпен алмасу;
 желінің  шабуылын  болдырмау  үшін  трафиктің  кейбір  түрлеріне   өткізу

жолағының қабілеттілігін шектеу арқылы кейбір трафикке басымдық беру;
 сеанс күйін бақыламай қол жеткізу тізімдерін қолдана отырып (статикалық

пакет сүзгілері) бастапқы қол жеткізуді бақылау және желілік трафикті сүзу.
3) Желі  жабдықтарының деректерін  жіберу интерфейстерін  қосу үшін қажетті

қоммутацияланатын оқшауланған тарату ауқымы кең Ethernet  тсегменттерін
құруға мүмкіндік беретін сегментті құрайтын қосқыштар.

4) Территориялық  бөлінген  сенімді  телекоммуникация  желілері  арасындағы
VPN-туннелдерін қамтамасыз ететін криптографиялық шлюздер.

5) Брандмауэрі  бар  және  байланыс  арналары  криптографиялық  қорғалған
жүйесінің әкімшісінің автоматтандырылған жұмыс станциясы.

Брандмауэр және  байланыс  арналарын  криптографиялық  қорғау
құралдарының негізгі функциялары:

 желінің  адрестерін  ақиқаттығын  растау  құралы  ретінде  кіріс  және  шығыс
желісінің интерфейсін ескере отырып, желілік трафикті сүзу;

 жіберушінің  және  алушының  адрестерін  есепке  ала  отырып,  виртуалды
қосылу сұраныстарын сүзу;

 жіберушінің  және  алушының  адрестерін  ескере  отырып,  қолданбалы
сервистерге өтініштерін сүзу;

 күні мен уақыты бойынша сүзгілеу;
 қорғалған IP-трафиктің жеке ережелерімен сүзгілеу;
 идентификатор  (код)  және  шартты-тұрақты  паролі  арқылы  жергілікті  қол

жеткізуге  рұқсат  сұраған  әкімшіні  идентификациялау  және
аутентификациялау;

 идентификация кезінде расталмаған немесе анықталмаған пайдаланушыға қол
жеткізуге жол бермеу;
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 ақпаратты пассивті және белсенді қолға түсіруге төзімді әдістерді пайдалана
отырып,  қашықтан түскен сұраныстарына әкімшіні  идентификациялау және
аутентификациялау;

 фильтрленген пакеттерді тіркеу және есепке алу (тіркеу параметрлеріне адрес,
уақыт және сүзу нәтижесі туралы ақпарат кіреді);

 виртуалды байланыс орнату туралы өтініштерді тіркеу және есепке алу;
 сүзу ережелерін бұзу талпынысу туралы жергілікті сигнал беру;
 жүйесін  және  оның  бағдарламаларының  тоқтату,  жүктеу  және  баптандыру

туралы ақпаратты тіркеу, әкімшінің жүйеге кіруін (шығуін) тіркеу;
 өзінің компоненттерін қашықтан басқару мүмкіндігі, соның ішінде сүзгілерді

конфигурациялау, барлық сүзгілерлердің өзара келісушілікті жұмыс жасауын
тексеру, тіркеу ақпаратты талдау;

 желіаралық  экрандар  және  шифрлау  құралдарының  бағдарламалық
ақпараттық бөлігінің тұтастығын бақылау.

Желіаралық экрандары бар және байланыс арналары криптографиялық
қорғау  құралдарынмен  криптографиялық  қорғалған  жүйелері  келесілерді
қамтамасыз етеді:

 IP-трафиктің файлдары мен пакеттеріндегі деректерді шифрлау;
 жедел  жады аумағында,  файлдарда  орналасқан  мәліметтер  және  IP трафигі

үшін имитаендірмені есептеу;
 RAM және файлдар аумағында орналасқан мәліметтер үшін хэш-функцияны

және электрондық цифрлық қолтаңбаны есептеу;
 ГОСТ 28147-89 талаптарына сәйкес  келетін алгоритмдер негізінде шифрлау

кілттері мен электрондық цифрлық қолтаңбаларды құру мүмкіндігі;
 әртүрлі кілттер негізінде ақпаратты шифрлау.

Қорғалуды талдаудың типтік жүйесі.
Қорғалуды  талдаудың  типтік  жүйесі ақпараттық  жүйеде

пайдаланылатын есептеу  техника  құралдарының  бағдарламалық  және
аппараттық  қоршаған  ортасының   (компьютерлер,  серверлер,  желілік
жабдықтар,  сондай-ақ  басқа  да  бағдарламалық және техникалық кешендер)
осалдықтарын анықтау функцияларын қамтамасыз етететін  бағдарламалық,
техникалық және ұйымдастырушылық шешімдер жиынтығы болып табылады.

Қорғалуды талдаудың типтік жүйесі құрамын мыналар кіреді:
1) Сертификатталған қауіпсіздік сканері (xSpider түрлі).
2) Сертификатталмаған қауіпсіздік сканері (Nessus түрлі).

Жүйеде қолданылатын қауіпсіздік сканерлері сізге:
 ақпараттық  ресурстарды,  соның  ішінде  бағдарламалық  және  аппараттық

құралдарды  (серверлер,  жұмыс  станциялары,  желілік  жабдықтар,  арнаулы
қауіпсіздік құралдары (брандмауэрлер және т.б.) анықтау және есепке алу;

 жергілікті  желіні  сканерлеу  арқылы  идентификацияланбаған  желілік
ресурстарды анықтау;
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 желілік түйіндерді анықтау, атап айтқанда: желілік қызметтерді, операциялық
жүйелердің  нұсқаларын,  желілік  құрылғылардың түрлерін,  олардың желілік
параметрлерін,  пайдаланылатын  қызметтері  және  орнатылған
бағдарламаларды;

 еніп кіруду тестілеу режимінде талдау (қосымша артықшылықтарсыз);
 сканерлеу жүйесі (желі түйінінде артықшылықтар болса);
 бақыланатын  жүйесінің  компоненттерін  талдау:  желілік  өзара  әрекеттесуді

баптау, жүйенің жүктелу  параметрлері,  аутентификациялау саясаты,  қуаттау
және  қол жеткізуді  ажырату  параметрлері,  уақытты сәйкестендіруді  баптау,
аудит жүйесін баптау, қауіпсіздіктің негізгі параметрлері, қорғаудың еңгізілген
және қосымша құралдарын баптау;

 желі  тораптары,  атап  айтқанда,  операциялық  жүйелер  мен  орнатылған
қосымшаларды, қауіпсіздік саясатының талаптарына сәйкестігін бақылау;

 желілік  бағдарламалардың  және  бақыланатын  желілік  түйіндердің
конфигурациясындағы қателерді анықтау;

 әкімшіге хабарлау және жұмыс нәтижелерін сақтау.
Күшпен кіруді анықтаудың типтік жүйесі.
Күшпен кіруді анықтаудың типтік жүйелерінің функционалды мақсаты -

ақпараттық  жүйелер  желісі  деңгейінде  де,  автоматтандырылған  жұмыс
станциялары  мен  серверлердің  операциялық  жүйелерінде  де  желі
шабуылдарын анықтау.

Мұндай жүйе енгізілсе келесілерді қамтамасыз етеді:
 сыртқы  бақыланбайтын  желілерден  желіге  жасалатын  шабуылдарға

байланысты қатерлерден қорғау;
 желілік  шабуылдарды  анықтау  және  қашықтан  қолжетімділік  қатерлерін

жүзеге асырудан қорғау;
 қорғалатын  желінің  ақпараттық  ресурстарына  еніп  кіру  және  оны  бұзу

әрекеттерін анықтау.
Жүйенін негізгі функциялары мыналарды қамтиды:

 эвристикалық талдау әдісімен желілік шабуылды анықтау;
 сигнатуралар талдау әдісімен желілік шабуылды анықтау;
 табу ережелерін іске қосылған кезде туындайтын барлық оқиғаларды тіркеу;
 тіркелген барлық оқиғаларды тексеру мүмкіндігі.

Күшпен кіруді анықтаудың типтік жүйесінің қүрамына кіретіндер:
 желі деңгейінде күшпен кіруді анықтау;
 автоматтандырылған  жұмыс  станциялары  мен  серверлердің  операциялық

жүйелері деңгейінде кіруді анықтауға арналған құрылғылар;
 қақпан  станциялары  (Honeypots)  түрінде  орындалған  желілік  түйіндер

деңгейінде күшпен кіруді анықтауға арналған құрылғылар;
 күшпен  кіруді  анықтау  жүйесінің  әкімшісінің  автоматтандырылған  жұмыс

орны.
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Күшпен  кіруді  анықтау  жүйесінің  құралдары  мыналарға  мүмкіндік
береді:

 арналар  денгейінен  бастап  және  қосымшалар  деңгейімен  аяқталатын  ашық
жүйелер өзара әрекеттесу үлгісінің барлық деңгейлерінің хаттамалары үшін
TCP/IP  протокол  стекінің  желілік  трафигін  динамикалық  талдау  негізінде
автоматтандырылған талдау және компьютерлік шабуылдарды анықтау;

 желілік трафиктегі ауытқуларды табу үшін эвристикалық талдау жасау;
 нақты уақыт ауқымына жақын режимде желілік трафикті талдау;
 бір уақытта бірнеше желілік интерфейстерден түсетін желі трафигін талдау;
 желілік  деңгейдегі  хаттамалардың қызметтік  ақпараттарың  талдау негізінде

күшпен кіруді анықтау;
 анықталған оқиғалар мен шабуылдарды талдау үшін журналға тіркеу;
 анықталған  күшпен  кіру  оқиғаларын  шабуылдарды  анықтау  құралының

интерфейсінде көрсету және электрондық пошта арқылы анықталған шабуыл
туралы әкімшілерге хабарлау;

 шабуыл туралы жалпы статистикалық ақпаратты көрсету;
 берілген сүзгілерге сәйкес оқиғаларды және шабуылдарды іздестіру;
 кейін басқа қосымшаларында талдау үшін CSV форматты файлына шабуылдар

журналдарын экспорттау;
 тіркелген  шабуылдарға  сәйкес  IP-пакеттерді  тіркеу,  көрсету  және  PCAP

форматындағы файлдарға экспорттау;
 өндіруші  дайындаған  деректер  базасының  жаңа  нұсқасын  ұсыну  кезінде

автоматтандырылған  режимде  шешім  қабылдау  ережелерінің  деректер
базасын жаңарту;

 желілік трафикті талдау үшін өз ережелеріңізді қосыңыз;
 жеке анықтау ережесін немесе ереже топтарын таңдап қолдануға;
 желіге күшпен кіруді анықтау құралдарын жасыру;
 желілік  шабуылдар  туралы  деректерді  SNMP  хаттамасы  арқылы

орталықтандырылған бақылау жүйесіне автоматты түрде жібереді;
 бағдарламалардың,  конфигурациялық  файлдардың  және  ережелер  қорын

тұтастай бақылауға;
 кейбір  бақыланатын  объектілер  деңгейінде  желілік  ресурстардың  іріктеп

бақылау;
 жүйенін, конфигурация файлдарының және журналдардың сақтық көшірмесін

жасау және қалпына келтіру;
 пайдаланушыларға  берілген  өкілеттіктерге  байланысты  субъектілерге  қол

жетімділік өкілеттіктерін саралау;
 күшпен кіру шабуылдарды анықтау құралдарының функцияларын тексеру.

Қауіпсіздік оқиғаларын бақылаудың типтік жүйесі.
Ақпараттық  жүйенің  қауіпсіздік  оқиғаларының  орталықтандырылған

бақылау жүйесі осы жүйеде қолданылатын есептеуіш техника құралдарының
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жүйелік  және  қолданбалы  бағдарламаларының  жұмыс  жасауын  кешенді
бақылауға арналған.

Ақпараттық  жүйенің  қауіпсіздік  оқиғаларының  орталықтандырылған
бақылау  жүйесі  ақпараттық  жүйенің  есептеуіш  техника  құралдарының
аппараттық  және  бағдарламалық  жасақтамасының  күйін  белсенді  және
пассивті бақылау функцияларының орындалуын қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздік  іс-шараларының  орталықтандырылған  мониторинг  жүйесі
мыналарды қамтиды:

 қауіпсіздік  іс-шараларын  тіркеуге  және  өңдеуге  арналған  серверлерге
хабарламаларды жинауға және жіберуге арналған қауіпсіздік оқиғаларын және
агенттерді тіркеуге арналған сенсорлар;

 жүйенің  қауіпсіздік  оқиғаларының  орталықтандырылған  бақылау  жүргізу
сервері;

 бір немесе бірнеше Syslog серверлері;
 қауіпсіздікті басқарушы жұмыс станциясы.

Оқиғалар сенсорларынан  және  хабарларды  жинау  және  беру
агенттерінен  болған  қауіпсіздік  оқиғалары  туралы  құрылымдық  және
шоғырландырылған деректер уақтылы ақпарат алуға мүмкіндік береді:

 бақыланатын  есептеуіш техниканың  бағдарламалық-аппараттық  ортасын
қорғау күйі туралы;

 ақпараттық жүйелердегі ықтимал осал жерлер туралы;
 анықталған қауіпсіздік оқиғаларын таратылу жолдары туралы.

Қауіпсіздік  оқиғаларының  орталықтандырылған  бақылау серверінде
келесі функциялар орындалады:

 қауіпсіздік шараларын жинау;
 қауіпсіздік шараларын нығайту;
 қауіпсіздік шараларын сақтау;
 қауіпсіздік оқиғаларын мұрағаттау.

Қауіпсіздік іс-шараларының негізгі топтары:
 жүйенің  жүйелік  және  қолданбалы  бағдарламалар  жұмыс  жасайтын

бақыланатын ортасына субъекттің кіріп/шығуын бақылау;
 бағдарламалық жасақтаманы іске қосуды бақылау;
 орындалып жатқан бағдарламалардың жұмысын бақылау;
 бағдарламалардың осалдықтарын бақылау;
 желілік  түйіндерге,  бағдарламалық  серверлерінің  сервистеріне бақылау

жүргізу;
 зиянды бағдарламалардың көріністеріне веб-бақылау;
 файлдық жүйе деңгейінде вирустық белсенділік көріністерін тіркеу;
 электрондық пошта хабарларын пайдаланумен белсенді вирустық көріністерді

тіркеу;
 желілік шабуылдар көріністерін тіркеу және блоктау;
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 ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  жөніндегі  саясат  құжаттарының
талаптарымен анықталатын бірқатар басқа қауіпсіздік оқиғалары.

Әдебиеттер тізімі

1 Бабаш  А.В.  Информационная  безопасность.  Лабораторный  практикум:
Учебное пособие / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. - М.: КноРус,
2013. - 136 c.

2 Бирюков  А.А.  Информационная  безопасность:  защита  и  нападение  /  А.А.
Бирюков. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 474 c.

3 Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / В.В. Гафнер. -
Рн/Д: Феникс, 2010. - 324 c.

4 Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: Учебное
пособие / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. - Ст. Оскол: ТНТ, 2010. -
384 c.

51



5 Ефимова  Л.Л.  Информационная  безопасность  детей.  Российский  и
зарубежный опыт: Монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. - 239 c.

6 Ефимова  Л.Л.  Информационная  безопасность  детей.  Российский  и
зарубежный опыт: Монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М.: ЮНИТИ,
2013. - 239 c.

7 Ефимова  Л.Л.  Информационная  безопасность  детей.  Российский  и
зарубежный опыт: Монография. / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М.: ЮНИТИ,
2015. - 239 c.

Мазмұны

Кіріспе….………………………………………………………….................. 3
1 Дәріс  №1.  Ақпаратты  қорғау  тұжырымдамасы,  ақпаратты  қорғау

әдістері............................................................................................................... 4
2 Дәріс №2. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлері……………........................ 5
3 Дәріс  №3.  Автоматтандырылған  басқару  жүйелерінің  ақпараттық

қауіпсіздігінің қатерлері………………………………………...................... 8
4 Дәріс №4. Халықаралық стандарттар мен техникалық шарттар ............ 9
5 Дәріс №5-6. ISO 27001 халықаралық стандарты бойынша негізделген

ақпараттық қауіпсіздік………………………………………………….........
11

6 Дәріс №7. Ақпараттық қауіпсіздік аумағындағы құқықтық негіздері... 14

52



7 Дәріс №8. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі нұсқаулығы........….. 18
8 Дәріс №9-10. Ақпаратты қорғаудың негізгі бағдарламалық-техникалық

шаралары...................................................................................... 20
9 Дәріс №11.  Ақпаратты қорғауға арналған типтік шешімдер...........… 31
10  Дәріс  №12.  Классикалық  криптология.  Криптография  және

криптографиялық талдау туралы жалпы мәліметтер.................................... 35
11 Дәріс  №13.  Хабарларды  шифрлау  әдістерін  жіктеу.  Симметриялық,

ассиметриялық шифрлар.............................................................................
38

12  Дәріс №14-15  . Ақпаратты қорғауға арналған типтік шешімдер.......... 42
Әдебиеттер тізімі......………..……………………………………………….. 50

53


	
	БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕРІ
	5В070200- Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрінің студенттеріне арналған дәрістер жинағы
	«Басқару жүйелеріндегі ақпаратты қорғау әдістері» 5В070200- Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрінің студенттеріне негізделген. Мазмұнында ақпараттық қауіпсіздіктің заманауи нормативтік, құқықтық және бағдарламалық-техникалық аспектілері қарастырылған.
	Без.-9, кест.-0 , әдеб.көрсеткіші-7 атау.
	Қол жеткізудін дискрециялық бақылау моделі.
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