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Кіріспе

5В070200 бағыты бойынша мамандарды даярлау бағдарламасына сәйкес
зертханалық жұмыстар жоспарланған.

«Басқару  жүйелерінде  мәліметтерді  қорғау  әдістері»  пәні  бойынша
зертханалық жұмыстың негізгі міндеттері:

 зерттелетін  пән  бойынша  лекциялық  сабақтардан  алынған  теориялық
білімдерді шоғырландыру;

 компьютерлік  ақпаратты  қорғаудың  негізгі  ұғымдары  мен  анықтамаларын
зерттеу.  Компьютерлік  ақпаратты  қорғаудың  заңдық-құқықтық  және
ұйымдастырушылық әдістерін игеру.

 компьютерлік ақпаратты қорғаудың заманауи әдістері мен құралдарын, оларды
практикалық қызметте қолдануды зерттеу;

 компьютерлік ақпаратты қорғау саласындағы жаңа білімдер мен дағдыларды
алуға  бастамашылық  және  ұмтылыспен  нормативтік-анықтамалық
әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау.
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1  Зертханалық жұмыс №1.  Пароль арқылы ақпаратты қорғаудын
сандық бағалануы

Жұмыс мақсаты:   бұзуға  қажет тұрақтылығы бар қарапайым пароль
генераторын жүзеге асыру.

1.1 Зертханалық  жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар
 
Пайдаланушыны идентификациялау және аутентификациялау жүйесінің

бұзуға  қарсы  тұрақтылығы  көбісіне  барлық  ақпаратты  қорғау  жүйесінің
(АҚЖ)  бұзуға  тұрақтылығын  анықтайды.  Бұл  тұрақтылық  қаскүнем  өзге
адамның идентификатырын ұрлап немесе меншіктеп алып аутентификацияны
өте алмайтынына кепілдік.

Яғни, пароль арқылы аутентификация бұл АҚЖ-нын қорғау жүйесінің
алдыңғы қатары болған соң ең жиі қаскүнем шабуылдарына тап болады.

Парольдік жүйелерінін қауіпсіздік қатерлері түрлері:
1) Есеп жазбаның параметрлерін жариялау:
- интерактивтік режимде іріктеу;
- көз қырын сала жүру;
- әдейі өзге адамға парольді беру;
- парольдер жүйесі мәліметтер қорын қолға түсіру;
- желіден жіберілген парольді қолға түсіру;
- парольді қолжетімді орында сақтау.
2) Парольдер жүйесі компоненттерінін жұмыс істеуіне араласу:
- бағдарламалық қойындыны енгізу;
- құру кезінде жасалынған қателерді табу және пайдалану;
- парольдер жүйесін істен шығару.
Пайдаланушыны  аутентификациялау  парольдік  жүйесіне  қойылатын

талаптар.
Парольге:

1) Ұзындығы 6 символдан кем емес.
2) Пароль әртүрлі символдар топтарынан құрылуы тиіс (үлкен және кіші латын

әріптері, цифрлар, арнаулы символдар және т.б).
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3) Пароль ретінде мағынасы бар сөздер, тумаларының аттары және басқа да жеке
ақпараттар қолданылмауы тиіс.

Аутентификациялау жүйесіне:
1) Пароль жарамдылық мерзімін шектеу.
2) Парольді енгізу әрекеттері санын шектеу.
3) Дүрыс енгізілмеген парольден соң уақыт кешігуін орнату.
4) Пароль дұрыс енгізілмесе жеке телефон нөміріне хабарлау.
Парольдер  жүйесі  жоғарыда  атап  өтілген  талаптарға  сай  жүзеге

асырылған болса онда рұқсатсыз қол жеткізу тікелей іздеу әдісі (brute forcing)
немесе сөздік бойынша шабуыл арқылы орындалады.

Парольдын шабуылдарға  тұрақтылығын сандық  бағалау үшін  төменгі
әдіс қолданылады:

A – парольдер алфавитының қуаттылығы (мысалы ағылшын алфавитінің
тек ғана кіші әріптері қолданылса, онда  A = 26);

L – парольдің ұзындығы;
S = AL  – ұзындығы L,  А алфавиты символдарынан құруға болатын

әртүрлі парольдер;
V –  қаскүнемнін  парольдерді  теру  жылдамдығы,  T –  парольдын

максималды жарамды мерзімі.
Онда, осы берлігенмен қаскүнем парольды бұзу ықтималдылығы келесі

формула арқылы есептеледі:
P = (V ∙ T) / S = (V ∙ T) / AL.

1.2 Тапсырмалар

1.  Кестедегі  өз  нұсқаларыныз  бойынша  P,  V,  T  сипаттамаларының
мәндерін есептеңіз.

2. Берілген  P, V, T  үшін S* есептеңіз.
3.  Тұтынушылардың  парольдерін  генерациялайтын  бағдарламаны

жүзеге асырыңыз. Бағдарлама символдар ұзындығы L тізбегін генерациялау
кажет және А символдарынан тұратын алфавитті пайдалануы тиіс.

4. Зертханалық жұмыс бойынша есеп беріңіз.
Символдар коды:

1) Ағылшын алфавитінің символдары:  «A» = 65,..., «Z» = 90; «a» = 97,..., «z» =
122.

2) Цифрлардын коды : «0» = 48,.., «9» = 57.
3) «!» = 33; «“» = 34; «#» = 35; «$» = 36; «%» = 37; «&» = 38; «‘» = 39.
4) Орыс тілінін әріптері: «А» – 128, … «Я» – 159; «а» – 160,…, «п» – 175, «р» – 

224,…; «я» – 239.

1.1 кесте- Тапсырмалар нүсқасы
Нұсқа P V T

1 10-4 15 пароль/мин 2 жеті
2 10-5 3 пароль/мин 10 күн
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3 10-6 10 пароль/мин 5 күн
4 10-7 11 пароль/мин 6 күн
5 10-4 100 пароль/күніне 12 күн
6 10-5 10 пароль/күніне 1 ай
7 10-6 20 пароль/мин 3 жеті
8 10-7 15 пароль/мин 20 күн
9 10-4 3 пароль/мин 15 күн
10 10-5 10 пароль/мин 1 жеті
11 10-6 11 пароль/мин 2 жеті

1.1 кесте соңы
12 10-7 100 пароль/күніне 10 күн
13 10-4 10 пароль/день 5 күн
14 10-5 20 пароль/мин 6 күн
15 10-6 15 пароль/мин 12 күн
16 10-7 3 пароль/мин 1 ай
17 10-4 10 пароль/мин 3 жети
18 10-5 11 пароль/мин 20 күн
19 10-6 100 пароль/день 15 күн
20 10-7 10 пароль/день 1 жети
21 10-4 20 пароль/мин 2 жети
22 10-5 15 пароль/мин 10 күн
23 10-6 3 пароль/мин 5 күн
24 10-7 10 пароль/мин 6 күн
25 10-4 11 пароль/мин 12 күн
26 10-5 100 пароль/день 1 ай
27 10-6 10 пароль/день 3 жети
28 10-7 20 пароль/мин 20 күн
29 10-4 15 пароль/мин 15 күн
30 10-5 3 пароль/мин 1 жети

Бақылау сұрақтар 

1. Аутентификациялау және идентификациялау жүйелерінін тұрақтылығы қалай
анықталады?

2. Парольға қойылатын талаптарды атап өтіңіз.
3. Парольды  аутентификациялау  жүйесіне  қойылатын  минималды  талаптарды

атап өтіңіз.
4. Қаскүнемнің  нақты  уақытта  жарамды  парольды  бұзу  ықтималдығын  қалай

анықтайды?
5. Парольды бұзы ықтималдыққа қандай параметрлер әсер етеды?
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2 Зертхналық жұмыс №2.  Мәліметтерді жасырудың симметриялық
алгоритмдері

Жұмыс мақсаты: мәліметтерді жасыру мимметриялық алгоритмдерін
пайдалану әдістемелерін менгеру
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2.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  негізін  криптографиялық
әдістер және ақпараттық қорғау құрайды. Ең сенімді  қорғауды тек  кешенді
тәсіл  көмегімен  қамтамасыз  ету  мүмкін  екенін  есепке  алу  қажет, ол  деген
есепті  шешу  ұйымдастыру-техникалық  және  криптографиялық  шаралардың
жиыны болу керек.

Криптографиялық әдістер негізінде  анықталған математикалық зандар
бойынша жасалатын ақпаратты криптографиялық түрлендіру түсінігі жатыр.

Заңсыз  пайдаланушылардан  (рұқсатсыз  қатынас  құрудан)  қорғау
мақсатымен ақпаратты түрлендіру (шифрлау) әдістері мен тәсілдері шифр деп
аталады.

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

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

Кілт- нақты хабарды шифрлау үшін қолданылатын түрлендіруге жауап
беретін шифрдын маңызды компоненті.

Des жалпы ауыстыру шифры 64-разрядты блокты шифрды қолданады. 
Тәжірибеде Des үшін кілт тек 56 бит, бұл толық өлшемді  кілттің өте

қысқа үзіндісі.

2.1 сүрет - DES алгоритмімен шифрлау сұлбасы
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2.2 Тапсырмалар

Симметриялық  алгоритмдердын  бірін  пайдаланып  тексттік  файылды
жасыратын  және  кері  шифрлайтын  бағдарлама  жазыңыз.  Бағдарлама  кіріс
және шығыс мәліметтердің файл атауларын, кілтті енгізуді, шифрлау және кері
шифрлауды қамтамасыздандыру керек:

1) DES алгоритмі.
2) Синхронды ағымдық алгоритмдер.
3) Блокты алгоритм.
4) Ағымдық алгоритм.

Бақылау сұрақтар
 

1. Шартты белгілермен жазылған құпия жазудың мақсаты.
2. Симметриялық криптожүйелер: орын ауыстыру құпия жазбалар.
3. Симметриялық криптожүйелер: қарапайым ауыстыру құпия жазбалар.
4. Симметриялық криптожүйлер: күрделі ауыстыру.
5. Симметричные криптожүйелер: гаммалау.
6. Моноалфавитті ауыстыру шифрының мәнін түсіндіріңіз
7. Көпалфавитті ауыстыру шифрының мәнін түсіндіріңіз.
8. Симметриялық шифрлаудың жалпы сұлбасын түсіндіріңіз.

3  Зертханалық  жұмыс  №3. Мәліметтерді  жасырудың
асимметриялық алгоритмдері

Жұмыс мақсаты: мәліметтерді жазыру ассиметриялық алгоритмдерін
пайдалану әдістемелерін менгеру. 

3.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

RSA алгоритмін 1977 ж. Роном Ривест, Ади Шамир және Лен Адлеман
құрып 1978 ж. жариялаған. Содан бері Rivest-Shamir-Adleman (RSA) алгоритмі
ашық кілтті  ақпаратты жасыруруды пайдаланатын қолданбалыларда кеңінен
пайдаланылады.

RSA алгоритмі. 
Бұл жүйе сандар теориясының келесі екі фактісіне негізделген:

1) Санды жайлықа тексеру есебі жеңіл есептеледі.
2) n = p ∙ q (p және q жай сандар) түрі бар сандарды көбейткіштерге бөлу есебі

өте  қиын,  егер  біз  тек  n  білсек,  ал  p және  q үлкен  сандар  болса  (бұл
факторизациялау есебі деп аталады):

 RSA  криптографиялық  жүйесінде  A,B,C…абоненттері  болсын.  Әр  абонент
кездейсоқ екі үлкен жай сан p және q таңдайды. Содан кейін ол келесі санды
есептейді n =  p ∙ q.  Бұл сан n ашық ақпарат болады, ол барлық абоненттер
үшін қолжетімді;
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- Эйлера функциясы есептеледі Ф(n) = (p – 1) ∙ (q – 1);
- e (e <n) саны тандалады, мұнда 1 <e <Ф(n)  және (p – 1) ∙ (q – 1)-мен, 1-

ден басқа ортақ бөлгіштері жоқ. 
Евклидтың жалпылама алгоритмі бойынша d санын табамыз, ол: 

(e ∙ d) mod Ф(n) =1.
(е, n) ашық кілт ретінде жарияланады. 
d саны құпия кілт, (d, n) жабық кілт. 
Шифрлау.
А абоненті В абонентінің ашық параметрлерін қолданып хабарды келесі

өрнек бойынша щифрлайды ci = ((mi)e) mod n.
Кері шифрлау mi = ((ci)d) mod n.
Мысалы:

р = 7, q = 17.
n = p ∙ q = 7 ∙ 17 = 119.

Ф(n) = (p – 1) ∙ (q – 1) = 96.
е = 5.

d ∙ e ≡ 1 mod 96 және  d < 96, d = 77,
77 ∙ 5 = 385 = 4 ∙ 96 + 1.

Ашық кілт {5, 119} және жабық кілт {77, 119}.
Хабарлама М = 19: шифрлау 195 = 66 (mod 119), 
С = = 66. Кері шифрлау 6677 (mod 119) = 19. 

3.2 Тапсырмалар

1. RSA  жүйесінде  берілген  параметрлерімен  pA,qA  және  eA жетпейтін
параметрлерді табу және М хабарын А жіберу үрдісін сипаттау:

1) pA=5;qA=11; eA =3; М=12;
2) pA=5;qA=13; eA =5; М=20;
3) pA=7;qA=11; eA =7; М=17;
4) pA=7;qA=13; eA =5; М=30;
5) pA=3;qA=11; eA =3; М=15.
2. nA=187  және  eA=3  параметрлері  бар  RSA  жүйесінің  А  пайдаланушысына

С=100 шифрланған хабары жиберіледі.  Қасқой оны жолай ұстады. Берілген
RSA жүйесін  бұзу  үрдісін  түсіндіру  және  А  пайдаланушысына  жіберілген
ашық мәтінді анықтау.

3. RSA  алгоритмін  пайдаланып  тексттік  файылды  жасыратын  және  кері
шифрлайтын  бағдарлама  жазыңыз.  Бағдарлама  кіріс  және  шығыс
мәліметтердің файл атауларын, кілтті енгізуді, шифрлау және кері шифрлауды
қамтамасыздандыру керек.

 
Бақылау сұрақтар 

1. Ашық кілт алгоритмін анықтаңыз.
2. RSA алгоритмінің қанша қадамы бар?
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3. RSA алгоримінің кілттерін есептеу қалай орындалады?
4. RSA қалай ақпаратты жасырады?
5. Кері шифрлау қалай орындалады?
6. Факторизациялау есебі деген не?
7. RSA алгоритмі қандай мақсаттарға қолданылуы мүмкін?
8. RSA алгоритмін қолданумен шифрлау үрдісін сипаттаңыз.

4 Зертханалық жұмыс №4. Вирусқа қарсы қорғалу

Жұмыс  мақсаты:  вирусқа  қарсы  бағдарламалармен  танысу  және
олармен жұмыс жасау дағдыларды игеру.

4.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Вирус-  басқа  программалар  мен  файлдарға  өз  көшірмесін  автоматты
түрде  кірістіре  отырып,  файлдарды  «бүлдіретін»  компьютерлік  шағын
бағдарлама (1—2 Кб) немесе макрос. Зақымданған мәліметтерді жедел жадқа
жүктеуде  онда  орналасқан  басқа  файлдарға  өтіп,  оларға  да  зақым  келтіре
алады. Вирустардың мәлімет тұтастығын жоятын көптеген қауіпті қосымша
әсерлері бар, олар — қатқыл дискінің құрылымдық бөлімдерін (бөлімдердің
түпкі  кестесін  бұзу  арқылы)  бүлдіреді,  қатқыл  дискіні  қайта  пішімдеп
жібереді, файлдарды өшіріп тастайды немесе құрамын өзгертіп жібереді және
т.б.

Компьютерлік  вирустардың  бірнеше  онмыңдаған  түрлері  белгілі.
Компьютерлік вирустарды жіктеуге болатын бірнеше қағидалар бар:

 операциялық жүйелердің таралуы бойынша;
 зақымдалған нысандар бойынша;
 қолданылатын технологиялар бойынша;
 жасау құралы бойынша;
 зақымдалу амалдары бойынша.

Вирустар 4 түрге жіктеледі:
 макровирустар;
 полиморфты;
 құрт секілді вирустар (червь);
 трояндық вирустар. 

Антивирус (латын тілінен анти – қарсы немесе кері,  ал вирус - у деп
аударылады)  -  Антивирус  аты  айтып  тұрғандай  компьютерге  енген  қауіпті
нұсқауларды  яғни  вирустардан,  қауіпті  тудырғыш  программалардан  қорғап,
операциялық жүйе мен файлдардың ластануынан және қайсібір кедергісі көп
кодтардан  қорғайды.  Ол  вирустардың  таралуы  мен  көбеюін  болдырмайға
арналған  программа.  Оның  жұмыс  істеу  қағидаттары:  Компьютерді (C;D)
толық сканированиеден өткізіп,  вирутарды табу. Компьютердегі (C;D)  өзіне
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сәйкес қимыл орындамайтын немесе вирустанған файл-программаларды табу,
олардың қауіптілік дәрежесін анықтау

Антивирустардың  көп  түрі  әсіресе  жүйесінде  сигнатуры  бар
бағдарламалар вирустарды операциялық жүйенің файлдарға бұйыруы кезінде
іздейді.  Бұл әдіс  өте тиімді.  Компьютердің жүйелік администрациясы оның
тексерілетін  күнделікті,  тұрақты  расписаниясын  енгізеді.  Антивирустық
бағдарламалардың көбісі сигнатурлық жүйе арқылы орындалады. Олар әдетте
компьютердің  файл-құжаттарының  зақымдануына  кедергі  келтіреді.
Вирустардың  авторлары  мұндай  программалармен  кездеспеулерін  қалайды.
Олар  сондықтан  олигоморфикалық,  полиморфикалық  және  метаморфты
вирустарды  құрайды.  Олардың  қолдану  себебі  вирустардың  сигнатурдағы
жазылған  мәліметпен  (запись)  сәйкес  келуі.  Антивирустық  бағдарлама  өз
антивирустық  көзқарасы  бойынша  вирусты  тапқан  бетте  оны  жоюды
қарастырмай  енген  файлдың  іс-әрекетін  бақылап  потенцияалды  зиянды
қолданушыға хабарлап немесе оның қимылын тоқтатады(блокировка). 

Тексерушiлер (Ревизор)  -  бұл  файлдар  және  дисктiң  жүйелiк
облыстарының ағымдағы күйлерiн талдайтын және оның осы тексерушiлердiң
файлдардың  бiрлерiнде  бұрын  сақталған  мәлiметпен  салыстыратын
бағдарлама.

Антивирус-  сүзгiлер-  бұл  бағдарлама  қандай  болмасын  барлық
талпыныстар туралы қолданушы дисктерге жазылуға дабылдайтын резидент
программасы ол әсiресе формат жасау, сонымен бiрге басқа күдiктi  әсерлер
туралы. Сонымен бiрге шешу немесе осы әсердi тыйым туралы сұрау салу iске
аспай  қалады.  Бұл  бағдарламалардың  жұмыс  принципі  үзулердiң  тиiстi
векторларының ұстап қалуында негiзделген.

Вирусқа қарсы бағдарламалар:
1) Kaspersky Internet Security.
2) Kaspersky Internet Security.
3) Kaspersky CRYSTAL.
4) Касперский Яндекс-версия.
5) ESET NOD32 Антивирус.
6) ESET NOD32 Smart Security.
7) ESET NOD32 Titan.
8) Web Security Space.
9) Антивирус Dr.Web для Windows.
10) Аvast Free Antivirus.
11) Аvast Internet Security.
12) Panda Cloud Antivirus Free.
13) Norton AntiVirus 2013.
14) Avira Free Antivirus.
15) Microsoft Security Essentials.
16) Comodo Antivirus 2013.
17) AVG AntiVirus FREE 2014.
18) Ad-Aware Free Antivirus.
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4.2 Тапсырмалар

1. Вирусқа  қарсы  бағдарламалармен  және  утилитамларымен  нұсқаңа  сәйкес
олардың сипаттамасын және жүктеу сілтемесін келтіріңіз. 

2. Вирусқа  қарсы  бағдарламаның  дерекқорларын  жаңарту  тәсілдерін  және
жаңартылған  күнін  тексеріңіз,  конфигурациялау  тәсілдерін  жазбаша
скриншоттарын келтіріп түсіндіріңіз.

3. Дискілерді сканерлеңіз түсіндірмелері мен скриншоттарын келтіріңіз.
4. Файл бумаларын сканерлеңіз. Түсіндірмелері мен скриншоттарын келтіріңіз.
5. Нақты  бір  утилитаны  іске  қосып,  жұмыс  істеу  қағидаттарын  сипаттап

түсіндіріп скриншоттарын келтіріңіз.
Атқарылған жұмыстардың нәтижелері бойынша есеп беріңіз. 
Баяндамада:

1) Қысқаша сипаттамасы.
2) Теңшеу, орнату, жаңартулардың принциптері.
3) Қалтаны, дискіні, флэш-дискіні сканерлеу мысалдары.
4) Қызмет қалай жұмыс істейтіні туралы мысал.
5) Вирусқа  қарсы  бағдарламалық  жасақтаманы  және  утилиталарды  жүктеуге

арналған беттерге сілтемелер.
 
Бақылау сұрақтар
 

1. Вирусқа қарсы бағдарламалар дегеніміз не?
2. Вирусқа қарсы бағдарламалардың жұмыс жасау қағидаттары.
3. Эвристикалық анализатор қалай жұмыс жасайды?
4. Сигнатуралары  бар  вирусқа  қарсы  бағдарламалардың  жұмыс  жасау

қағидаттары?
5. Ревизор бағдарламалардың жұмыс жасау қағидаттары.
6. Сүзгілер бағдарламалардың жұмыс жасау қағидаттары.

5 Зертханалық жұмыс №5.  Хаттамаларды талдаушылары

Жұмыс  мақсаты:  хаттамаларды  талдаушылармен  пайдалану
тәжірибелік дағдыларды игеру. 

5.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Трафикті талдаушы немесе сниффер (англ. to sniff — іскеу) - бұл желілік
трафикті талдаушы, басқа түйіндерге арналған желілік трафикті қолға түсіріп
талдау үшін немесе тек қана талдауға арналған бағдарлама немесе құрал.

Сниффер  жұмыс жасау уақытында  желі  интерфейсі  тындау режиміне
(Promiscuous  mode)  ауысады.  Бұл  режимде,  желідегі  басқа  интерфейстерге
арналған арналған пакеттерді алуға мүмкіндік береді.
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Трафикті қолға түсіру:
1) Желілік  интерфейсті  тыңдау (бұл  әдіс  ажыратқыштардың  орнына  тораптар

сегментінде  қолданылған  кезде  тиімді  болады,  әйтпесе  әдіс  тиімсіз,  себебі
снифферге белгілі бір кадрлар ғана түседі).

2) Снифферды арна үзілісіне қосу.
3) Трафиктін  (бағдарлама  немесе  аппараттық  құралдар  арқылы)   көшірмесін

снифферге жіберу.
4) Жалған  электромагниттік  сәулелерді  талдау  арқылы  бақыланатын  трафикті

қалпына келтіру.
5) MAC-спуфинг немесе IP-спуфинг шабуылы арқылы, жәбірленушінің трафигін

басқа бағытқа жіберу немесе барлық сегменттін трафигін снифферге жіберіп,
содан кейін тиісті адреске трафикті қайтару.

Сниффер арқылы трафикті талдау:
 желілік  жабдықтарға  және  байланыс  арналарына  жүктелген  паразиттік,

вирустық  және  циклдық  трафикті  анықтайды  (мұнда  серверлерге  арналған
әртүрлі статистиканы, белсенді желілік құралдарды талдау жасалынады);

 желідегі  зиянды  және  рұқсат  етілмеген  бағдарламалық  жасақтамаларды,
мысалы,  желілік  сканерлерді,  фрудерлерді,  трояндарды,  тең  дәрежелі
желілердің  клиенттерін  және  басқаларын  анықтауға  мүмкіндік  береді  (бұл
әдетте арнаулы снифферлер көмегімен - желілік белсенділік мониторларымен
жасалады);

 кез  келген  шифрланбаған  (және  кейде  шифрланған)  пайдаланушы
трафигіндегі парольдерді және басқа ақпаратты алуға мүмкіндік береді;

 желіде  сәтсіз  жұмыс  жасауын  немесе  желі  конфигурациясының  қателігін
локализациялауға  (осы  мақсат  үшін  жүйе  әкімшілері  снифферлерді  жиі
пайдаланылады).

MS Windows үшін снифферлер:
1) CommView – www.tamos.com.
2) SpyNet – packetstorm.securify.com.
3) Analyzer – neworder.box.sk.
4) IRIS – www.eeye.com.
5) WinDUMP – аналог tcpdump for Unix.
6) SniffitNT.
7) ButtSniff.
8) Wireshark.
9) LanExplorer.
10) Net Analyzer.

Unix/Linux  ОЖ үшін снифферлер:
1) Linsniffer.
2) linux_sniffer.
3) Sniffit.
4) HUNT.
5) READSMB.
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6) Tcpdump.
7) Dsniff.
8) Wireshark.
9) Ksniffer.

5.2 Тапсырмалар

1. Wireshark  бағдарламасының  интерфейсін  зерттеп  тану  
(\\corp.mgkit.ru\dfs\work\wireshark).

2. 100 еркін пакетті ұстаңыз. Статистикалық деректерді анықтаңыз:
- желідегі әртүрлі хаттамалардың трафигіктегі пайызы;
- кадрдың орташа жылдамдығы / сек;
- байт / сек орташа жылдамдығы;
- пакеттің минималды, максималды және орташа өлшемдері;
- арнаның өткізу қабілетін пайдалану дәрежесі (желі жүктемесі).
3. 20 IP пакетті бекітіңіз. Статистикалық деректерді анықтаңыз:
- желідегі tcp / ip стекінің әртүрлі хаттамаларының трафиктердегі пайызы;
- пакеттін орташа, ең аз, ең үлкен өлшемі.
4. ARP протоколына талдау жасаңыз.
5. Кез  келген  IP  пакеті  мысалында  Ethernet  және  IP  хаттамаларының

құрылымын көрсетіңіз, тақырып өрістерін белгілеп, оларды сипаттаңыз.
6. Ping утилитасының принципін талдап, сипаттаңыз. 

Утилита  пайдаланатын  барлық  хаттамаларды  сипаттаңыз.
Хаттамалардың барлық өрістерін сипаттаңыз. Ping утилитасы іске қосылған
кезде машиналардың өзара әрекеттесуінің диаграммасын жасаңыз.

7.  Түсіру  режимі:  Желіден  өтетін  барлық  пакеттерді  қолға  түсіру.
Пакеттердің саны 10-ға шектелген.

8.  Болдырмау  режимі: Нақты  IP  адресіне жіберілген  пакеттерді ғана
қолға түсіру. Пакеттерінің саны 5-ке тең болуы керек.

9. Болдырмау режимі: Нақты IP-адресінен түскен пакеттерді ғана. Қолға
түсіру. Пакеттерінің саны 3-ке тең болуы керек.

10.  Болдырмау  режимі:  Нақты  IP  адресіне жіберілген  ICMP
хаттамаларының пакеттерін ғана қолға  түсіру.  Пакеттерінің  саны  3-ке  тең
болуы керек.

11.  Студенттің компьютерінен нақты бір компьютерге жіберілген ARP-
сұранысты  және  оған  жауабын  қолға  түсіру.  Пакеттерінің  саны  2-мен
шектелген. Бағдарлама жұмысының нәтижесін файлға жазу.

12.  Деректерді  екілік  режимде  сақтау  тәсілі  ол  тек  студенттің
компьютерінен жіберілген немесе оған келіп түсетін пакеттерді қолға түсіреді.
Пакеттердің саны 10-мен шектелген. Бағдарламаның нәтижесін файлға жазу.

Бақылау сұрақтар 

1. Желі трафигін бақылаудың негізгі мақсаттары қандай?
2. Трафикті бақылау және сүзу арасындағы айырмашылық қандай?
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3. Сниффер бағдарламаның мақсаты қандай?
4. Снифферлердің негізгі функциялары қандай?
5. Wireshark снифферді қолға түсіру сүзгілері және бейнелеу сүзгілері

неге пайдаланады? Олардың айырмашылығы қандай?
6.  Wireshark  снифферіінің  қолға  түскен  пакеттерді  статистикалық

өңдеудің қандай негізгі функциялары бар?
7. ARP хаттамасы қандай есептерді шешеді?

6 Зертханалық жұмыс №6 .  Веб қолданбалылар туралы ақпаратты
жинау

Жұмыс мақсаты: веб қолданбалылар туралы ақпаратты жинау әдістері 
мен тәсілдерін үйрену

6.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Ақпарат жинау әдістері белсенді және пассивті  деп бөлінеді.  Белсенді
әдістер  тергеу  барысында  қолданылатын  бағдарламамен  тікелей  өзара
әрекеттесуді  талап  етеді  және  сәйкес  жауаптарды  талдауды талап  етеді,  ал
пассивті әдістер веб-қолданбалы сервері өз клиенттеріне жіберген ақпаратты
пайдаланады (мысалы, X-Frame-Options HTTP тақырыптары, Strict-Transport-
Security, және т.б.). Веб-қолданбалыларды талдау кезінде, әдетте, тек белсенді
әдістер қолданылады. Белсенді әдістер қолданбаға қосылу әдістеріне бөлінеді
(мысалы,  Httprint  сканерін  пайдаланып,  веб-серверді  анықтау)  және
байланыссыз  әдістер  (мысалы,  іздеу  роботтары,  интернет  сканерлері  және
т.б.).

Веб-қосымша  туралы  ақпарат  жинаудың  нәтижесінде  алынатын
ақпараттар:

 веб-қосымшылары және оның компоненттері орналасқан желілік түйіндердің
атаулары мен IP адрестері;

 технологиялық жазбалардын логиндері мен парольдері;
 әзірлеуші пікірлері;
 веб-қосымшаны  қорғауда  және  конфигурациялауда  қолданылатын

құралдардың  жүйелік  және  қолданбалы  бағдарламалық  қамтамасыз  ету
туралы мәліметтер;

 қосымшаларды әзірлеушілердің электронды адрестері;
 веб-қосымшаның серверлік бөлігінің бастапқы коды;
 құпия файлдар.

Қажетті ақпаратты алу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету:
 іздестіру жүйелері (мысалы, Google, Shodan, Bing);
 интернет  осалдықтардың  іздеуге  арналған  арнаулы  сканер  (мысалы,

http://un1c0rn.net/);
 желілерге арналған қауіпсіздікті талдау құралдары (Nmap, Xprobe2, XSpider);
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 веб-қосымшалардың  желілерінің  қауіпсіздігін  талдау  құралдары  (AppScan,
Acunetix, Burp Suite, ZAP, W3AF и т.д.).

6.2 Тапсырмалар

Талдаған веб-бағдарлама туралы ақпаратты жинаңыз www.test.app.com.
Әрекеттер тізбегі.
Біз www.test.app.com аталған веб-қосымшаның мысалын пайдаланып 

ақпарат жинауды қарастырамыз.
1. Браузердің  жолында  www.test.app.com/robots.txt  сайтына  өтіңіз.  Файлдың

мазмұнын талдаңыз. «Жасырын» каталогтар туралы қорытынды жасаңыз.
2. Браузердің жолында http://www.test.app.com/crossdomain.xml адресі бойынша,

одан  соң  http://www.test.app.com/clientaccesspolicy.xml көшіңіз.  Файлдардың
мазмұнын  талдаңыз.   RIA  интердомендік  өзара  әрекеттесу  саясатының
конфигурациясы туралы қорытынды жасаңыз.

3. http://www.google.com  адресіне көшіңіз. Талданатын бағдарламамен 
анықталатын іздеу сұраныстарды орнатыңыз, мысалы: 

 site:www.test.app.com filetype:docx confidential;
 site:www.test.app.com filetype:doc secret;
 site:www.test.app.com inurl:admin;
 site:www.test.app.com filetype:sql;
 site:www.test.app.com intext: "Access denied".

Сұраулардың логикасын және алынған мәліметтерді талдау.  Сұрау
дерекқорынан мысалдарды пайдаланып, сұраныстарыңызды жасаңыз.

http://www.shodanhq.com  сайтына  өтіңіз.  Келесі  іздеу  сұранысын
орнатыңыз: hostname:www.test.app.com

Www.test.app.com қолданбасы үшін сұраныстарды жасаңыз.
4. Веб-сервердің ОЖ-ны анықтау үшін Nmap және Xprobe желілік сканерлерін

пайдаланыңыз:
# nmap –O www.test.app.com –vv
# xprobe2 www.test.app.com

5. Netcat утилитасын пайдаланып веб-серверге қосыңыз:
# nc www.test.app.com 80
GET сұранысты жіберіңіз:
GET / HTTP/1.1
Host: www.test.app.com \r\n

6. Server  және X-Powered-By тақырыпшаларынан  веб-серверді  және веб-
қолданбалынын фрэймворкын жүзеге асыратын бағдарламалық жасақтаманы
анықтаңыз.

7. Браузерде Wappalyzer  кеңейтпесін орнатыңыз,  веб-бағдарлама адресіне өтіңіз
және Wappalyzer  арқылы алынған веб-бағдарламаның компоненттері туралы
ақпаратты талдаңыз.

8. Httprint  веб-серверлер  сканері  көмегімен  (Backtrack дистрибутиві)  немесе
Httprecon (Windows ОЖ) серверде идентификациялыңыз:
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# cd /pentest/enumeration/web/httprint/linux
# ./httprint –h www.test.app.com –s signatures.txt
Wafw00f сканер көмегімен веб-қосымшада WAF ішке жүйесі бар жоғын

анықтаңыз:
# cd /pentest/web/waffit
# python ./wafw00f.py http://www.test.app.com
# python ./wafw00f.py https://www.test.app.com

9. Веб-сервер қолдайтын HTTP-әдістерді  идентификациялау  бойынша  келесі
тесттерді  өткізіңіз.  Ол  үшін  Burp  Suite  немесе  Netcat арқылы келесі
сұраныстарды жіберу қажет:

ОPTIONS / HTTP/1.1
Host: www.test.app.com \r\n
Сервер ерікті әдістермен сұраныстарды өндейтінін тексеріңіз:
DOGS / HTTP/1.1
Host: www.test.app.com \r\n
Егер  веб-сервер TRACE әдісін  қолдайтын  болса,  онда  ол  Cross-Site

Tracing  (XST)  шабуылына  осалдығына  әкеледі. Тексеру  үшін  келесі
сұранысты жіберіңіз:

TRACE / HTTP/1.1
Host: www.test.app.com \r\n
Егер TRACE әдісті қолдайтын болса, онда келесі жауап келеді
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 39
TRACE / HTTP/1.1
Host: www.test.app.com

Бақылау сұрақтар 

1. Веб-қосымшалардың қауіпсіздігін талдау қандай ақпарат береді?
2. Ақпарат жинаудың белсенді әдістері.
3. Ақпарат жинаудың пассивті әдістері.
4. TRACE әдісінің осалдығы қандай? Бұл осалдылық қалай емделеді?
5. Интернетке  қосылған  байланыс  және  желілік  жабдықтардың  (бейне

камералар,  LAN  қосқыштары,  үйдегі  Wi-Fi  маршрутизаторлары  және  т.б.)
әкімшілік интерфейстерін табыңыз.

6. VMWare  Horizon  View  HTML  Access  веб-интерфейсінің  адресінде  portal/
webclient / views / mainUI.html жолы бар екені белгілі. Интернеттен осындай
жүйелерді табыңыз.

7. Әкімшілік  веб  интерфейсі  Интернетке  қосылған  Cisco  Catalyst
қосқыштарының санын бағалаңыз.
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7  Зертханалық  жұмыс  №7.  Көшіруден  қорғалу.  Құрылғыларға
байланыстыру. Реестрді қолдану

Жұмыс  мақсаты:  компьютердін  сипаттамаларына  байланыстыру
әдістерімен таңысу 

7.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

Компьютердің талданатын сипаттамаларын ретінде пайдаланылатындар:
1) Қолданылатын операциялық жүйе туралы ақпарат.
2) Пайдаланушы аты.
3) Компьютердің атауы.
4) Дыбыстық картаның бар/жоғы.
5) Қосылған принтердің, сканердің және т.б. бар/жоғы.
6) BIOS-ды құрылған күні.
7) Дисктің сериялық нөмірі.
8) Процессордың сипаттамасы.

Windows операциялық жүйесінде жан-жақты сипаттамаларды алу үшін
API функциялары және тізілімдегі ақпарат пайдаланылады.

API қысқаша  Application Programming Interface (қолданбалы
бағдарламалар интерфейсі).  API - операциялық жүйе программистке беретін
функциялар жиынтығы. 

Windows-тын 32-разрядты версияларында  API  функциялар  жиынтығы
бірдей.  Барлық API функциялар DLL-де  (Dynamic Link Library) орналасады.
dll-файлдар Windows-тын  жүйелік  бумасында  орналасады.  API
функцияларының бөлінуы:

 қолданбалармен жұмыс істеу - қосымшаларды іске қосу және жабу, мәзірдегі
командаларын өңдеу, терезелерді жылжыту және өзгерту;

 графика – сурет жасау;
 жүйелік  ақпарат–  ағымдық  дискіні,  жады  көлемін,  ағымдық  тұтынушыны

анықтау және т.б. 
 реестрмен жұмыс. 

Windows реестрі. 
Реестр–  бұл операциялық жүйенін конфигурациясы туралы мәліметтер

қоры, реестрдегі ақпаратты өшіруге болмайды.
Реестр құрылымы:
1)  HKEY_CLASSES_ROOT.  Бұл  бөлімде  Windows-тағы  файл  түрлері

туралы  ақпарат, және  OLE үшін  және drag-and-drop операциясына  қажет
ақпарат жазылған.

2)  HKEY_CURRENT_USER.  Мұнда  тұтынушы  интерфейсін  баптау
құралдары жазылған.
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3) HKEY_LOCAL_MACHINE.  Бұл бөлімде компьютерге тиісті ақпарат
сақталған: драйверлер, орнатылған бағдарламалар.

4) HKEY_USERS.  Барлық  тұтынушылар  ұшін Windows-ты  баптау
құралдары.  

5)  HKEY_CURRENT_CONFIG.  Plug&Play  құралдарының  конфигу-
рациясы  туралы  ақпараты  және  аппараттық  құралдар  құрамы  айнымалы
компьютер конфигурациясы туралы ақпарат жазылады.

6)  HKEY_DYN_DATA.  Тұтынушы  компьютерге  орнатқан  әртүрлі
құралдардың күйі туралы ақпарат жазылады.

Компьютер параметрлерін анықтайтын процедуралар мен функциялар
Дискттің сериялық нөмірін анықтау:
TCHAR    szVolName[256];
DWORD    dwNum;
DWORD    dwMaxComSize;
DWORD    dwFlags;
TCHAR    szFS[256]; 
BOOL     bRes;
bRes = GetVolumeInformation ( "c:\\", szVolName, sizeof(szVolName), 

&dwNum, &dwMaxComSize, &dwFlags, szFS, sizeof(szFS));

Компьютердің атын анықтау:
const int WSVer = 0x101;
WSADATA wsaData;
char Buf[128];
if (WSAStartup(WSVer, &wsaData) == 0)
{
  gethostname(&Buf[0], 128);
  MessageBox(0, Buf,0,0); 
  WSACleanup;
}

Пайдаланушы атын анықтау:
char buffer[UNLEN+1]; 
DWORD size; 
size=sizeof(buffer); 
GetUserName(buffer,&size);

Процессордың жиілілігін анықтау:
double CPUSpeed(void)
  {
    DWORD dwTimerHi, dwTimerLo;
    asm
     {
        DW 0x310F
        mov dwTimerLo, EAX
        mov dwTimerHi, EDX
      } 
    Sleep (500); 
    asm
     { 
        DW 0x310F 
        sub EAX, dwTimerLo 
        sub EDX, dwTimerHi 
        mov dwTimerLo, EAX 
        mov dwTimerHi, EDX 
     } 
    return dwTimerLo/(1000.0*500); 
  }
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7.2 Тапсырмалар

Тапсырма нұсқасына сәйкес сипаттамалар жиынтығын қолдана отырып,
компьютерге байланыстыратын бағдарламаны жасаңыз. Бағдарламаның басқа
компьютерде жұмыс істемейтініне көз жеткізіңіз.

7.1 кесте- Тапсырма нұсқалары
Нұ

сқа № 
Сипаттамалар

1 Қатты  дискі  бөлімінің  сериялық нөмірі,  желілік  картаның  MAC-
адресі

2 Реестрдан ақпарат, процессордың такттык жиілілігі
3 Операциялық жүйенін версиясы, желілік картаның MAC-адресі
4 Тұтынушы аты, қатты дискі бөлімінің сериялық нөмірі
5 Компьютер аты, реестрдан ақпарат
6 БИОС версиясы, тұтынушынын аты
7 Қатты дискі бөлімінің сериялық нөмірі, тұтынушы аты
8 Тұтынуушы аты, процессордың такттык жиілілігі
9 Желілік картаның MAC-адресі, процессордың такттык жиілілігі

Бақылау сұрақтар 

1. Компьютерге байланыстыру деген не?
2. Компьютерді анықтау үшін әдетте қандай сипаттамалар қолданылады?
3. Компьютердің жеке сипаттамаларын анықтау үшін негізгі API функцияларын

тізімдеңіз.
4. Windows Registry дегеніміз не?
5. Тіркеу құрылымы қандай?

8  Зертханалық  жұмыс №8.  Компьютерлік  жүйенін  қауіпсіздігін
қамтамасыз ету 

Жұмыс мақсаты: шабуылдардан қорғалу, бранмауэрді баптау, спамнен
және зиянды бағдарламалардан қорғалу.

8.1 Зертханалық жұмысты орындауға әдістемелік нұсқаулар

1. Шабуылдардан қорғану. Брандмауэрлер.
Компьютердің  сыртқы  әлемге  қаншалықты  ашық  екенін  анықтауға,

компьютердің  осалдығын бағалау үшін арнайы  тесттер  бар.  Келесі  сайттар
осы тапсырманы шешуге көмектеседі:

1) Symantec Security Check (http://security.symantec.com).
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2) Sygate  Online  Services  (http://users.telenet.be/ visvoer/audit/disndag
%20linux/scanudpsygate.html).

3) Gipson Research Shields Up (www.grc.com).
4) DSL Reports (www.dslreports.com/scan).

Microsoft  ай сайын қауіпсіздік жаңартуларын шығарады.  Веб-сайт
Windows Update веб сайты аса маңызды (critical update) жаңартулармен және
операциялық  жүйенін  механизмдерінің  жанартуларымен   (features  updates)
танысуға мүмкіндік. 

Windows XP жүйесінде пайдалы автоматтандырылған жаңарту қызметі
бар: күнде автоматты түрде тексеру және жаңа жаңартуларды орнату белгілі
уақытта орындалатын кылып баптау. Автоматты жаңарту параметрлерін қою
үшін, Менің компьютерім –қасиеттер- автоматты түрде жаңартулар тармағын
таңдаңыз.

Қажет емес қызметтерді өшіру.
1. Қашықтағы жұмыс үстелін қосуды өшіру:

Мой  компьютер – Свойства - Удаленные  сеансы - Удаленный
помощник және  Дистанционное  управление  рабочим  столом сөндіріңіз.
Хабарлау қызметін ажырату: 

Пуск - Программы - Администрирование – Службы- Службы
сообщений – Свойства - Тип запуска – Отключить - Ок. 

2. Реестрге қашықтан қол жеткізу қызметін де ажыратқан дұрыс.
3. Plug-and-Play технологиясын ажырату: 

Пуск –  Программы –  Администрирование –  Службы - Узел
универсальных PnP-устройств – Свойства - Тип запуска – Отключить - Ок. 

4. DCOM қолдауын ажыраты. 
Gibson  Research  компания  DCOMbobulator утилитасын  құраған, бұл

утилита   DCOM ажыратады.  Утилитаны www.grc.com/dcom/ сайтынан
жүктеуге болады. DCOMbobulator Me! - Disable DCOM- Exit- Finish.

Спамнан қорғалу.
McAfee  SpamKiller утилитасы –  спамнан  қорғау  бағдарламасы

мәліметтер қоры күніне жаңартылады және сүзгіштерді құру оңай.
Жүктеу:  dl.softportal.com/load/spamkiller2908.exe.  30-күн  демо-

версиясын пайдалануға болады.
Зиянды бағдарламалар мен вирустардан қорғалу.
Spyware  және  adware  бағдарламаларынан  қорғау  ең  кең  таралған

бағдарламалар  бұл  Ad-ware  (Lavasoft  компаниясы),  жүктеу www.lavasoft.de.
Екінші бағдарлама Spybot S&D тегін жүктеу www.spybot.info.

Келесі  бағдарлама бұл Spybot  -  Search & Destroy  (спайбот-  тап және
жой) зиянды бағдарламаларды компьютерден жояды. Жүктеуге келесі сайттан
болады www.spybot.info.

Internet Explorer браузерінін кейбір параметрлерін өзгертіңіз.
Мысалы, ActiveX элементтерін жүктеуге тыйм салу.
5. Қупиялы ақпаратты қорғау.
Кукилердің екі түрін ажырату қажет. 
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Негізгі  cookie  файлдарды  компьютерге  пайдаланушы қараған  сайттар
орналастырылады.  Өзге  cookie  файлдары  компьютерге  қашықтағы  сайттар
(мысалы, жарнама бағдарламалар) орналастырады.

Егер  сіз  өзге  кукилерін  қабылдауды  және  сақтауды  қаламасаңыз,
төмендегілерді орындауыңыз қажет.

1 Internet  Explorer– Сервис - Свойства              обозревателя – конфиден-
-циальность.

2 Құпиялық деңгейі сырғытпасын Орташа жоғары қалыпта қалдырып, Қосымша
батырмасын басыңыз. Advanced Privacy Settings терезесі ашылады. 

3 Кукиді  қабылдау  үшін  келесі  параметрлерді  орнатыңыз:  негізгі  «куки»
қабылдау  керек,  өзге   «куки»  жазу  үшін  рұқсат  сұрау  керек,  сеанстық
кукилерге әрдайым рұқсат етіледі. 

Пайдаланушы  SSL  (Қауіпсіздік  Sockets  Layer  -  Secure  Sockets  Layer
хаттамасы  негізінде  жүзеге  асырылған  қауіпсіз  веб  байланыспен  жұмыс
жасаса, мысалы виртуалды дүкен немесе банктпен тіркелген жазбапен жұмыс
істеу  кезінде,  веб  серверден  жіберілген  деректер, клиент  машинасына
шифрланған түрде жіберіледі. Ақапартты алған соң клиент машинасы арнаулы
кілт арқылы мәліметтерді кері шифрлайды. Кері шифрланған файл Temporary
Internet Files каталогында сақталады. Демек, компьютерде жергілікті тіркелуге
мүмкіндігі бар кез келген адам оған қол жетімді.

Мәселе Internet Explorer арқылы төмендегідей шешіледі:
1) Internet Explorer жаңа терезесінде  «Сервис» мәзірінің шолушы қасиеттерінің,

Қосымша қойындысын тандаңыз.
2) Тізімде Қауіпсіздік тандаңыз мүнда Дискідегі шифрланған беттерді сақтамау

құсбелгісін қойыңыз.
3) Өзгерістерді сақтау және белсендіру үшін «OK» түймесін басыңыз.

Автоматты толтыру функциясы ақпараттың құпиялылығына қауіп төн-
діреді. Бұл мәселені төмендегідей шешуге болады:

1) Internet  Explorer  жаңа  терезесін  ашыңыз,  «Сервис»  мәзірінін  шолушы
қасиеттері командасын тандап Мазмұн қойындысына өтіңіз.

2) Автоматты толтыру батырмасын басыңыз.
3) Автотолтыру параметрлері  терезесі  ашылған соң Автотолтыруды пайдалану

тобындағы  барлық  белгілерді  алып  тастаңыз.  Бұл  автоматты  толтыру
функциясымен байланысты мәселелерінді шешеді.

4) Автотолтыру  параметрлері  терезесінде  автоматты  түрде  толтыру
журналдарында  сақталған  барлық  деректерді  жою  үшін  екі  батырманы
басыңыз.

5) Өзгертулерді сақтау және белсендіру үшін «OK» түймесін басыңыз.
Құпиялылықты сақтау үшін жиі  іске қосылған қосымшалар,  жақында

ашылған файлдар тізімін тазалау қажет болса, келесі қадамдарды орындаңыз:
1) Бастау  батырмасының  оң  жақ  түймешегін  басып,  қасиеттері  тармағын

таңдаңыз.
2) Бастау мәзірінің қойындысында баптау батырмасын басыңыз.
3) Бастау мәзірінің баптау терезесі ашылға соң қосымша қойындысына өтіңіз.
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4) Тізімді тазалау батырмасын басыңыз.
5) «Бастау» мәзірін баптауды жабу үшін «OK» батырмасын басыңыз.

6. Тапсырмалар панелінің қасиеттері терезесін және бастау мәзірін жабу
үшін «OK» батырмасын қайтадан басыңыз

Уақыт  өте  келе,  қатты  диск  операциялық  жүйе  мен  кейбір
бағдарламалар  жасаған  уақытша  файлдармен  толуы  мүмкін.  Бұл  файлдар
пайдаланушы әрекеттерін талдау үшін пайдаланылуы мүмкін, сонымен қатар,
дискідегі жадты алады. Сондықтан мұндай файлдарды дискіні мезгіл-мезгіл
тазалап отыруыңыз керек. Жүйеде Disk Clean up утилитасы бар. Оны іске қосу
үшін, Start ® Programs ® Standard ® System Tools ® дискіні тазалау бөлімін
іске  қосыңыз.  Бағдарламаны  бастағаннан  кейін  терезе  ашылады:  уақытша
файлдарды  жойғыңыз  келетін  диск  атауын  таңдап,  «OK»  батырмасын
басыңыз. Біраз уақыттан кейін,  терезе сізге жоюға болатын файлдар тізімін
шығарады.

Уақытша  сақталатын  файлдарды  да  жойып  отырған  жөн.  Ол  үшін
дискіне  тазарту  бағдарламасын  іске  қосу  қажет Пуск®
Программы®Стандартные ® Служебные ® Очистка диска. 

Уақытша  файлдар  бар  каталогтарды  автоматты  түрде  табатын  және
оларды  жоятын  бағдарламалар  бар.  TempCleaner  -  көптеген  веб-сайттардан
жүктеуге болатын танымал утилита. 

Сақталған  құпиялы  парольдерді  компьютерден  жою  сіздің  тіркелу
жазбаларыңызды  қорғайды  және  олардың  құпиялылығын  арттырады.
Құпиясөз/парольдер тізіміне кірудің келесі жолы ұсынылады:

1) Бас мәзірден Execute таңдаңыз.
2) Ашылған терезенің енгізу өрісінде rundll32.exe keymgr.dll.KRShowKeyMgr деп

теріп, «OK» батырмасын басыңыз.
3) Компьютерде сақталған барлық тіркелген пайдаланушылар тізімі  аттары мен

құпия сөздерін бірге ашылады.
4) Сақталған кілтсөзді жою үшін тізімнен қажетті есептік жазбаны таңдап, Жою

түймесін басыңыз.
5) Растау ұшін «OK» батырмасын басыңыз, есептік жазба тізімнен жойылады.
6) Барлық  жойғыңыз  келетін  тіркелген  пайдаланушыларды үшін  алдыңғы

қадамдарды қайталаңыз.
7) Аяқтаған кезде Жабу батырмасын басыңыз.

NTFS  файлдық  жүйесін  пайдаланатын  Windows  XP/2000/2003
операциялық  жүйесімен  жұмыс  істейтін  компьютерлерде  файлдар  мен
бумаларға қол  жеткізу  үшін  рұқсаттар  сұрауды  орнатуға  болады.  Бұл
ақпараттың  құпиялылығын  қамтамасыз  етуде  өте  мағызды құрал  болып
табылады.

Кол  жеткізуге  рұқсаттарды  толық  бақылауды  орнату  үшін  кез  келген
буманың «Сервис» мәзірінде бума қасиеттерін тандаймыз,  Көрініс  бөліміне
көшіп  файлдарға  қарапайым  ортақ  пайдалану  режимі  рұқсатын  алып
тастаңыз.  Содан  кейін  қажетті  бумалар  мен  файлдарға  қол  жеткізу
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рұқсаттарын  баптауды  жалғастыра  аласыз.  Сонымен  қатар,  NTFS  файлдық
жүйесінде деректерді қорғау үшін оларды шифрлай аласыз.

8.2 Тапсырмалар 

1 тапсырма.
1.Windows  XP  брандмауэрін  баптаңыз.  Компьютерге  сыртқы  ортадан

келетін деректерді өңдеуге рұқсат етілген бағдарламалар тізімін анықтаңыз.
Бұл тізімді қысқарту керек пе?

2. ZoneAlarm брандмауэрін орнатыңыз (қақтығыстарды болдырмау үшін
Windows  XP  брандмауэрін  өшіріп  тастаңыз).  Қосымшалардың  қайсысы
интернетке деректерді жіберуге тырысатынын анықтаңыз.

2 тапсырма.
1. «Службы» модулін қосыңыз. Орнатылған және жұмыс істеп түрған

қызметтер тізімін қарап шығыңыз. Олар сіздің күнделікті  жұмысыңыз үшін
қажет пе. Қажетсіз қызметтерді жойыңыз.

2.  Веб-сайттан  SpamKiller  -ді  жүктеп  алыңыз.  Бағдарламаның
конфигурацияларын  баптаңыз  (хабарларды  сүзу  үшін  параметрлерді
орнатыңыз).  Пошта  бағдарламасында  сыртқы сілтемелерді  бұғаттау режимі
орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

3 тапсырма.
1 Ad-ware және Spybot S&D утилиталарын орнатып, жаңартыңыз. Компьютерды

осы бағдарламаларды пайдаланып тексеріңіз. Табылған spyware- және adware-
бағдарламаларды жойыңыз. Компьютерге «вакцинация» жасаңыз.

2 ActiveX элементтерін жүктеуге тыйм салыңыз.
4 тапсырма.

1 Сіздің ақпаратыңыздың құпиялылығы үшін браузер деректерінің төрт бөлігін:
енгізілген адрестер тізімін, веб-сайттарға кіру тарихы бар журналды, уақытша
интернет файлдарының тізімін және cokie файлдардың тізімін тазалаңыз.

2 Компьютердегі  жұмысыңыздың құпиялылығын арттыру  үшін  компьютердің
Windows интерфейсін өзгертіңіз:

 жиі іске қосылған қолданбалылар тізімін тазалау;
 жақында ашылған құжаттардың тізімін тазалау;
 қатты дискіден уақытша файлдарды жою;
 сақталған құпия парольдерді жою;
 файлдар мен бумаларға қажетті рұқсаттарды тағайындау;
 сізге маңызды ақпаратты шифрлаңыз.

Бақылау сұрақтары

1. Сіз қандай шабуылдарды білесіз?
2.  Компьютерді  қорғау  үшін  брандмауэр  қандай  функцияларды

орындайды?
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3. Windows XP брандмауэры мен ZoneAlarm арасындағы қандай негізгі
функционалдық айырмашылығы бар?

4. Компьютерді желіде басқа компьютерлерге қалай көрінбейтін қылыға
болады?

5.  Компьютер  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мақсатында  қандай
қызметтерді ажыратуға болады? Бұны қалай істейді?

6. Спам дегеніміз не? Оны қандай тарату жолдарын білесіз?
7. Спаммен күресудің қандай әдістерін білесіз?
8. Сіз қандай зиянды бағдарламаларды білесіз?
9. Зиянды бағдарламалық жасақтамаларды анықтау және жою әдістері

қандай?
10.  Жұмыс  жайлылығын  қамтамасыз  ету  үшін  пайдаланушының

әрекеттері туралы қандай ақпарат сақталады?
11.  Құпиялылық  мақсатында  компьютердің  пайдаланушысы  туралы

қандай ақпаратты жою керек?

Әдебиеттер тізімі
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