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Алғы сөз 

 

Ұсынылып отырған «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы 

бойынша оқу құралы «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің типтік оқу бағдарламасына 

сәйкес құрастырылған. 

Оқу құралында студенттердің кәсіби қазақ тілінен оқу материалдарын 

игеруіне қажетті мамандыққа қатысты мәтіндер мен тапсырмалар енгізілген. 

Кәсіби бағытталған мәтіндер, лексика-грамматикалық жаттығулар жүйесі, 

шығармашылық тапсырмалар студенттерді қазақ тілінде еркін сөйлеуге, 

баяндама жасауға, сұхбаттасуға үйретеді. 

Оқу құралының негізгі мақсаты – студенттің кәсіби және тілдік, 

қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады 

Оқу құралында ұсынылған тілдік материалдарды игеру барысында тіл 

үйренуші кәсіби сөздік қорын байыта отырып, мамандығына қатысты 

ұсынылған мәтінді аударады, мамандығына қатысты терминдер мен терминдік 

бірліктерді пайдалана отырып, ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіреді. 

Оқу құралының негізгі міндеті – кәсіп саласы бойынша терминдерді 

еркін пайдалана білу, кәсіби салаға қатысты тақырыптар бойынша еркін 

сөйлесу, берілген сұрақтарға сөздік қорында бар болашақ мамандығына 

қатысты сөздерді барынша белсенді пайдалана отырып дұрыс жауап беруге 

үйрету, белгілі бір кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 

айта алатын дәрежеге жеткізу, коммуникативтік-кәсіптік біліктілікті 

қалыптастыру. 
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1 Терминдер және олардың жасалу тәсілдері 

 

Термин (лат. terminus шек, шекара) – ғылым, техника, өндіріс, өнер 

саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркестері. 

Терминжасам тілдің сөзжасам жүйесінің бір тармағы болғандықтан, ол 

сөзжасамның жалпы заңдылықтарын сақтайды. Олай болса терминжасамда 

сөзжасамның тәсілдері қолданылады. 

Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері төмендегідей бөлінеді    

(1 сурет қараңыз). 
 

 

Терминдердің 

жасалу тәсілдері 
 

 

 

 

  синтетикалық лексика- аналитикалық 

(морфологиялық) семантикалық (синтаксистік) 
 

 

 

1 сурет – Техника терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік. 

Жаңа заман талаптары – современные требования 

Үздіксіз – непрерывный 

Өмір шындығы – реалии жизни 

Ақпараттық тəуекелдер – информационные риски 

Қарқынды өсу – интенсивный рост 

Дағдылар – навыки 

Кең ауқымды – широкопрофильный 

Қамтамасыз ету шаралары – меры обеспечения 

 

Мамандықпен танысу 

 

ХХI ғасыр – технология ғасыры, оның ішінде ақпарат сипаты тым 

басым. Қазіргі уақытта біздің өмірімізді ақпаратсыз және байланыс 

құралдарынсыз елестету мүмкін емес. Жаңа заман талаптары барлық 

ақпараттардан үздіксіз және жедел түрде хабардар болып отыруды 

міндеттейді. Адамдардың арқасында, ешқандай ұғымға сыймайтын 

идеялардың өмір шындығына айналуы мүмкін. Осы жұмыстың барлығы 



5 
 

ақпарат саласының маманының міндеті. Осындай мамандардың бірі – 

ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы. 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері бойынша білім алатын мамандар 

ақпараттық қорғау жүйесін құруға, оның аудитін және мониторингін жасауға, 

ақпараттық тәуекелдерді талдауға, киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету 

шараларын әзірлеуге және жүзеге асыруға тікелей қатысады. 

«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша мамандардың 

артықшылықтары: 

– цифрлық технологиялардың қарқынды өсуіне байланысты мемлекет, 

қоғам, кәсіпорындар мен азаматтың киберқауіпсіздігі маңызы артуда, 

сондықтан ақпараттық қауіпсіздік мамандарына деген сұраныс артып келеді. 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі мен Аэроғарыштық 

өнеркәсіп министрлігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда ақпараттық 

қауіпсіздіктің мамандарына тапшылық 30 мыңнан астам адамды құрайды. 

Ақпараттық қауіпсіздік қызметкері коммерциялық және ведомстволық 

құрылымдардың ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ақпараттық қауіпсіздіктің мамандары ұйымдастырушылық-техникалық, 

оның ішінде жоғары деңгейлі тілде бағдарламалау дағдыларымен қоса, 

құқықтық мәселелер бойынша кең ауқымды білімдерге ие. 

Мамандықтың ерекшелігі:  

– ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман кешенді ақпаратты қорғауды 

қамтамасыз етеді; 

–  қолданыстағы жүйенің қауіпсіздігін тексереді, ақпараттық 

тәуекелдерді талдайды және осыған сәйкес компанияның ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын әзірлейді және жүзеге асырады;  

– ақпараттық қауіпсіздік қызметінің мамандары ақпараттық қауіпсіздік 

жүйесінің тұрақты мониторингін және оны қорғаудың техникалық құралдарын 

қолдауды қамтиды. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

4) Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз.  

5) Төмендегі сөз тіркестерін қалай түсінесіз. Олармен сөйлем 

құрастырыңыз: ғылым саласы, біліктілікті көтеру, ғылыммен айналысу, 

зерттеу жүргізу, ұсыныс айту. 

6) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз.  

 

Инженер... Откуда взялось это слово? Это слово произошло от 

латинского «ingenium», что означает «способность, изобретательность». 

Русское слово «догадка» и его синонимы «сметливость», 

«сообразительность» означают почти то же самое. Главное в инженере – 

это умение взяться за дело и провести его.  

Действительно, настоящим инженером может быть лишь человек, 
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склонный к изобретательской деятельности. Инженерная деятельность 

имеет творческий характер, она связана с созданием новой техники, 

совершенствованием технологии и организации труда, принятием 

оперативных решений.  

Инженерное образование предполагает подготовку специалистов, 

которые обладают умением создавать материальные ценности, будут 

проектировать, строить, монтировать, эксплуатировать оборудование, 

сооружения, организовывать и вести технологические процессы.  

 

7. Ситуациялық тапсырма. Өзіңіз келіспейтін тұжырымдарды таңдап 

алып, ойыңызды жазбаша дәлелдеңіз. 

Мамандық адамның қабілетіне, бейімділігіне байланысты. 

Отбасы мен достарыңның ақылына сүйеніп, мамандық таңдауға 

болады. 

Қартайғанда да мамандық таңдауға болады. 

Жақсы білім алу үшін қымбат оқу орнына түсу қажет. 

Ақша болса, мамандық қажет емес. 

Таңдайтын мамандығымды болашақ табысым анықтайды. 

Мамандық таңдау – күнкөріс қамы. 

Мамандық таңдаудағы басты өлшем – қызығу мен қоғамдық 

сұраныстың сәйкестігі. 

Мамандық таңдау – қалтаның қалың болуына байланысты. 

Мамандық бір-ақ рет, біржола таңдалады. 

Мамандық пен қызмет егіз ұғымдар. 

Мамандықтың жаманы жоқ. 

Мамандық үшін күрестің қажеті жоқ. 

Өмірдегі орныңды тек қана жақсы мамандықтан табасың. 

 

 2 Синтетикалық тәсіл 
 

Техника саласына байланысты терминдердің синтетикалық тəсілі, яғни 

сөз тудырушы жұрнақтар арқылы термин жасау маңызды орын алады. Сол 

себептен болар сөзжасамның бұл тәсілі қазақ тіл білімінде кеңінен зерттелген. 

Техника терминдерін тудырушы жұрнақтардың белсенділік деңгейі 

әртүрлі. Мәселен: 

-ғыш, -гіш, -қыш, -кіш жұрнақтары арқылы көптеген терминдер 

қалыптасқан. Бұл жұрнақтар термин жасауда өнімді жұрнақтардың қатарынан 

табылды. Мысалы: сақтандырғыш, көрсеткіш, түрлендіргіш. Атаулы 

жұрнақтардың көмегімен жасалған терминдер жоғарыда келтірілген 

мысалдардан орыс тіліндегі -тель суффиксімен жасалған қосымшаларға 

сәйкес келетінін байқау қиын емес. 

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы қолжетерлік, 

оңтайлық, тұтастық, жасырындылық, қауіпсіздік, ақпараттық т.б. 
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терминдер қалыптасқан. Бұл жұрнақтар зат есім, сын есім тұлғалы сөздерге 

жалғану арқылы жаңа термин атауы жасалып тұр. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік. 

Мəлімет – сведения 

Пікірталас – обсуждение 

Ерекшелік – особенность 

Ұғым – понятие 

Дерек – данные 

Жиынтық – совокупность 

 

Ақпарат туралы ұғым 

 

«Ақпарат» термині латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген 

ұғымдарды білдіретін «informatio» сөзінен шыққан. Бұл терминнің кең 

тарағанына қарамастан, ақпарат түсінігі ғылымдағы ең көп пікірталас 

тудырған түсініктердің бірі болып табылады. Қазіргі кезде ақпарат түсінігінің 

дәл анықтамасы жоқ, көптеген жағдайларда ол интуициялық болып келеді 

және оған адам әрекетінің әртүрлі салаларында әртүрлі мағына беріледі.  

Ақпараттың анықтамаларының көп болуы – бұл түсініктің мағынасын 

түсіндірудің күрделілігімен, ерекшелігімен және көп түрлілігімен байланысты. 

Қазіргі кезде ақпарат түсінігін айқындаудың кең таралған үш теориялық жолы 

бар. Олардың әрқайсысы оның мағынасын өзінше түсіндіреді.  

Ақпарат – қарастырылатын жүйе түрі. Хабар – заттанған ақпарат. 

Ақпарат жіберушіден қабылдаушыға бағытталған хабардың сапасы болып 

табылады. Ақпарат мөлшері көбейген сайын хабар дәлірек болады.  

Ақпарат ұғым ретінде контекстіне байланысты көптеген мағына 

білдіреді, дегенмен ол әдетте мағына, білім, тапсырма, байланыс, бейнелеу, 

сезіну дегендермен тығыз байланысты.  Дерек ретінде айтылса, ақпарат деп 

әлдебір түйін жасауға болатындай ақиқаттар жиынтығын қарастыруға болады. 

Оқу, тәжірибе немесе тапсырмалар арқылы ақпарат алынатындықтан, оның 

т.б. түсініктемелері болуы мүмкін. Қалай болғанда да ақпарат деректерді 

өңдеу, реттеу және оларды қабылдаушыға жаңа білім болатындай 

ұйымдастыру нәтижесі болып табылады. Тіпті ақпарат пен деректер бір-

бірімен алмастырылып жиі қолданылатынына қарамастан, олар екі түрлі ұғым.  

Деректер байланысы жоқ ақпараттар жинағы болып табылады және 

сәйкесінше өңделмейінше, пайдасыз болып табылады. Өңделу барысында 

өзара жетерліктей байланыс табылса, және олардың маңызы бар болса ғана ол 

ақпарат санатына ауысады. Сондықтан жәй деректер түрлі мақсаттарға 

пайдаланылуы мүмкін. Яғни деректер әлдебір ақпарат қамтылмайынша, 

жарамсыз болады. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D3%99%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
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3) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің терминдерін жазып 

алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

4) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5) Мәтіннен есімше (-ған, -ген, -қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) 

жұрнақтарынан жасалған қандай сұрағына жауап беретін тіркестерді жазып 

алып, қызметін анықтаңыз. 

6) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Широко распространенное в настоящее время понятие – 

информационная безопасность – подчеркивает важность информации в 

современном обществе и характеризует тот факт, что информационный 

ресурс является сегодня таким же богатством, как полезные ископаемые, 

производственные и людские ресурсы и также как они подлежат эащите от 

различного рода посягательств, злоупотреблений и преступлений. Под 

информационной безопасностью будем понимать защищенность информации 

и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, чреватых 

нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктуры.  

 

7. Сіз білесіз бе? 

Мамания мектебін ашып, халықты сауаттандырған Тұрысбек Маманұлы 

ХХ ғ. Жетісудағы ірі байлардың бірі еді. Бұқараға кіре тартып, саудамен 

айналысқан. "Мамания оқу қалашығын" салып, халықты жаппай 

сауаттандырған. Алаш қайраткерлеріне қаржылай демеушілік жасаған. 

Алғашқы қазақша романға бәйге тіккен. Шет елде оқыған қазақ жастарына 

степендия беріп тұрған. Тіпті, артылғанын Швейцария банкасында жинаған. 

Сұрақтарға ғаламтор желісін пайдаланып отырып жауап беріңіз: 

1. Тұрысбек Маманұлы қандай кәсіпкер? 

2. Оның кәсіпшілігі туралы тағы не айтуға болады? 

3. Ежелгі кәсіпкерлерден тағы кімді білесіздер?  

4. Қазіргі заман кәсіпкерлерін салыстырып көріңіздер. 

5. Сіздің отбасыңызда кәсіпкер бар ма? 

6. Болса ол қандай кәсіппен шұғылданады? 

 

3 Лексика – семантикалық тәсіл 

 

Лексика-семантикалық тəсілде сөздің құрамы, тұлғасы ешбір өзгеріске 

түспейді, өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана болады. Сөз дыбыстық, 

морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген 

мағынасының үстіне жаңа мағына қосып алады, тілде жаңа мағынасында да 

қолданыла бастайды. Сөздің тек мағынасында өзгеріс болғандықтан, бұл тәсіл 

лексика-семантикалық тәсіл аталған. Мысалы, ақпарат саласындағы көз, қор, 
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шама, өріс, желі т.б. терминдердің мағыналары тілдегі түрлі қолданыста 

қалыптасқан (1 кесте). 

 

1 кесте – Терминжасамның лексика-семантикалық тәсілі 

Мысал  Мағыналары Ақпарат қауіпсіздігі 

   саласына байланысты 

   мысалдар 

Көз 

1

1) Көру мүшесі Ақпарат көзі, жарық көзі 

 

2

2) 

Бір нәрсенің шығар жері, 

қойнауы  

Қор 1)  Мол жиналған қазына, байлық. ұлттық қор, деректер қоры 

 2)  Бір нәрсенің жиналып қалған  

 запасы.  

Желі 

1

1) Негіз, арқау, өзек. 

Ақпарат желісі, 

компьютерлік 

 

2

2) 

Байланыс, жалғастық, 

сабақтастық. желілер 

 

Мәтін алды тапсырмалар. 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Тұрақты өсу – стабильный рост 

Технологиялық жабдықтар – технологическое оборудование 

Ақпараттық жарылыс – информационный взрыв 

Бұқаралық байланыс – массовая связь 

Өздігінен ұйымдастыру – самоорганизация 

Ақпараттық өнім – информационный продукт 

 

Қоғам және ақпарат 

 

Адам қызметінің кез келген саласы материалдық, аспаптық, 

энергетикалық және басқа да ресурстармен қатар ақпараттық ресурстарға 

тікелей байланысты. Қоғам өміріндегі ақпарат тұрақты өсуде. Әсіресе 

өнеркәсіп, сауда, білім, қаржы және банк жүйесі.  

Қоғам өміріндегі ақпараттың рөлі өте жақсы. Осының арқасында 

өндірістің көлемі артып, өнім шығару, пайдаланылатын материалдар, 

технологиялық жабдықтар күрделене түсуде, компанияның сыртқы және ішкі 

коммуникациялары кеңейді.  

Басқарма ақпараттық процесс болып табылады, себебі:  

– ақпараттық жарылыс дәуірінде ақпараттың өсуі, сондай-ақ үнемі 

айналымда жүретін жаңа «адамдарға» жинақталған ақпарат адамның әлеуетін 

ассимиляциядан асып түседі;  
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– бұқаралық байланыс процестері дамып келеді;  

– жалпы ақпарат теориясы мұқият дамуды талап етеді;  

– кибернетика басқарудың ғылымына айналды;  

– ақпараттық технологиялар қоғамдық өмірдің барлық салаларына енеді;  

– қоғам өміріндегі ақпараттың рөлі зерттеуді қажет етеді, өйткені ол 

жердегі барлық тірі және тірі емес табиғатты өздігінен ұйымдастырады және 

зерттеу дәлелдеді;  

– ақпараттық әлеует және ақпараттық ресурстар экономиканың 

дамуында барынша өзекті болып келеді.  

Қоғам өміріндегі ақпараттар шикізат, энергетика, қаржы және басқа да 

ресурстар сияқты қажет. Сонымен қатар, ақпарат қазір сатып алу-сату 

объектісі болып табылады. Ақпараттық өнім - бұл қоғамдық игіліктің ресурсы. 

Ақпарат, тіпті сатылатын болса да, тұтыну процесінде жойылмайды. Бұл 

ресурс мәңгілік.  

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінге сұрақ қоя отырып, мазмұндаңыз. 

4) Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (5).  

5) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласының терминдерін жазып 

алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

6) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Подход к проблемам информационной безопасности необходимо 

начинать с выявления субъектов, заинтересованных в обеспечении: 

своевременного доступа (за приемлемое для них время) к необходимой им 

информации;  конфиденциальности (сохранения в тайне) определенной части 

информации; достоверности (полноты, точности, адекватности, 

целостности) информации; защиты от навязывания им ложной 

(недостоверной, искаженной) информации (то есть от дезинформации); 

защиты части информации от незаконного ее тиражирования (защиты 

авторских прав, прав собственника информации и т.п.); разграничения 

ответственности за нарушения законных прав (интересов) других субъектов 

информационных отношений и установленных правил обращения с 

информацией; возможности осуществления непрерывного контроля и 

управления процессами обработки и передачи информации. 

 

7) Сұрағына қарап, керекті қосымшаны қойыңыз.  

Адам қызметінің кез-келген саласы материал... (қандай), аспап... 

(қандай), энергетика... (қандай) және басқа да ресурстармен қатар ақпарат... 

(қандай) ресурстарға тікелей байланысты. Адам қызмет...(ненің)  кез-келген 

саласы ... (немен) қатар ақпараттық ресурстарға тікелей байланысты? 

Қоғам өміріндегі ақпарат тұрақ...(қалай) өсуде. Әсіресе өнеркәсіп, сауда, 

білім, қаржы және банк жүйе...(несі).  

https://kk.unansea.com/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83/
https://kk.unansea.com/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83/
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Қоғам өміріндегі ақпарат...(ненің) рөлі өте жақсы. Осының арқасында 

өндірістің көлем...(несі) артып, өнім шығару, пайдаланылатын материалдар, 

технологиялық жабдық...(нелер) күрделене түсуде, компанияның сыртқы және 

ішкі коммуникациялары кеңейді.  

 

4 Аналитикалық тәсіл 

 

Сөзжасамның аналитикалық тәсілі, яғни сөздердің тіркесуі, бірігуі, 

қосарлануы, қысқартылуы арқылы термин атауын жасау терминологияда 

өнімді тәсілдердің бірі болып табылады. 
 

2 кесте – Терминжасамның аналитикалық тәсілі 

  

Аналитикалық тәсіл 

 

Сөзқосым Қосарлану Тіркесу Қысқарту 

криптожүйелер Детоктор-бағдарламар Ақпарат көзі БАҚ, СЕБ 

криптоталдаулар Ұстауыш – вирустар Ақпарат 

желісі 

АЖ, ЕЖ 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Әлеуметтік тұжырымдама – социальная концепция 

Ақпараттық қызметтер мүддесі – информационные услуги 

Тиімді – выгодный 

Оңтайлы – оптимальный 

Қол жетімді – доступный 

Үлес қосу – внести вклад 

Инфрақұрылымның қолжетімділігі – наличие инфраструктуры 

 

Ақпараттық Қазақстан 
 

Ақпараттық қоғам – ақпаратты қолданудағы қоғам дамуының басты 

факторы ретінде қарастыратын әлеуметтік тұжырымдама, өндірістің жоғары 

деңгейімен және ақпарат пен ақпаратттық қызметтер мүддесімен 

сипатталатын қоғам. Әлемнін мәдениетті елдер қатарында болған 

компьютерлік революция адам жан дүниесінің, қоғам идеологиясының, білім 

мазмұнын анықтау мен жаңа ақпаратты білім технологияларын құрастыру 

жолдарының өзгеруіне әкеліп соқтырады. 

Ақпараттық қоғамда басты ресурс ақпарат болып табылады, дәл осы 

ақпаратқа ие болу негізінде әр түрлі процестер және құбылыстар туралы кез 

келген қызметті тиімді және оңтайлы құруға болады. Ақпараттық қоғамды 

дамытудың негізгі белгілері компьютерлердің болуы, компьютерлік желілерді 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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және сондай-ақ күнделікті қызметте ақпараттық және коммуникациялық 

технологияны пайдаланатын, ақпараттық салада қамтылған халықтың санын 

дамыту деңгейі. 

Ақпараттық қоғам дамыған және қол жетімді инновациялық және 

ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымы есебінен халықтың хал-

ахуалының жоғары деңгейіне жетуге бағытталған. Қазақстан өз кезегінде 

жаһандық ақпараттық қоғамның қалыптасу процесіне барынша үлес қосуда. 

Сол себепті барлық қажетті шарттарды тудыру үшін «Ақпараттық Қазақстан - 

2020» мемлекеттік бағдарламасы әзірленген. Бұл бағдарлама біздің елдің 

ақпараттық қоғамға толыққанды ауысуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаның басты міндеттері мыналар: мемлекеттік басқару жүйесінің 

тиiмділігін қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық  

инфрақұрылымның қолжетімділігін қамтамасыз ету, отандық ақпараттық 

кеңістікті дамыту.   

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі зат есім, сын есім, етістіктерді үш бағанға бөліп жазыңыз. 

4) Мәтіннен етістіктерді жазып алып (санын көрсету), оларды ауыспалы 

осы шақ, нақ осы шақ формасына өзгертіп жазыңыз.   

5) Мәтіннен –лы/лі, -ды/ді, -ты/ті жұрнақтары арқылы жасалған 

қатыстық сын есімдерді жазып алып, оларға –сыз/сіз жұрнағын жалғап, 

қарама-қарсы мағыналы сын есімдер жазыңыз. 

6) Сөз тіркестерін  қазақ тіліне аударыңыз, шағын әңгіме құрастырыңыз. 

 

Язык программирования, под ее управлением, профессиональные 

программисты, организации управления отдельными устройствами, передачи 

команд и данных от человека к компьютеру, специальные конструкции, 

манипулирования структурами данных, управления процессом вычислений. 

 

7) Есімшенің анықтауыш және баяндауыш қызметіне тіркес 

құрастырыңыз.  

 

Үлгі: орындалатын жұмыс; жұмыс орындалды. 

қарастыру – мәселе; 

тасымалдану – ақпарат; 

программалау – жүйе; 

жасыру – жол; 

шифрлау – код; 

жіберу – ақпарат; 

қолдану – әдіс; 

тарату – желі. 
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5 Аударма туралы 

 

Аударма дегеніміз – бір тілде берілген ақпаратты екінші тілдің 

тәсілдерімен басқа тілге жеткізу. Аударманың бірнеше түрлері бар. 

Сөзбе-сөз дәлдік немесе сөзбе-сөз аударма дегеніміз – грамматикалық 

оралымдарды механикалық түрде көшіру, жеке тілдік бірліктерінің мағынасын 

беру, терминологиялық және лексикалық тәсілдерді дұрыс таңдамау, түпнұсқа 

сөйлемдерінің құрылымын өзгертпей сақтау, аудармашыға еркіндік бермеу. 

Мағыналық дәлдікке немесе мағыналық аудармаға екі тілдің стильдік 

ерекшеліктерін терең біліп, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі мен сөйлемдер 

құрылымындағы айырмашылықтарды біліп, керек кезінде түпнұсқаның 

мағынасын сақтау үшін сөзбе-сөз аударудан аулақ болғанда ғана қол жеткізуге 

болады. 

Мағынасын сақтап аударуды еркін аударма деп те атайды. Еркін 

аударма аудармашыға түпнұсқа мәтінін түсіндірулер мен қосымшалар, 

түбегейлі өзгертулер арқылы жеткізуге шексіз мүмкіндіктер береді. Сол 

себептен еркін аударма объективті емес, өйткені аударылатын мәтінді жазған 

адамның дәл солай дегеніне ешкім кепілдік бере алмайды.  

Нағыз аударма сөзбе-сөз аударма мен еркін аударманың жиынтығы 

болып табылады. Сөзбе-сөз аудармадан бастапқы мәтінге мүмкіндігінше 

мағыналық және құрылымдық жағынан жақындықты алады, бірақ бұл тілдік 

норманы бұзбауы және түсініксіздік туғызбауы керек. Түсініксіздік туған 

жағдайда және барабарлық болмаған жағдайда бейімдеуді қолдануға болады, 

бірақ ол шектеулі көлемде болуы керек. Түпнұсқаға мағыналық-құрылымдық 

жақындықтан шегіну, яғни бейімделу қажеттіліктен туындаған амалсыз шара 

ретінде қарастырылады. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Ақпараттану – информирование 

Қашықтан білім алу – дистанционное обучение 

Бақылауға көнбейтін процесс – неуправляемый процесс 

Залалды ақпарат – вредная информация 

Ақпарттар қоқысы – информационный мусор 

Құндылықтарды бағалау – оценка ценностей 

Шектеулер мен тосқауыл қою – проставить ограничения и барьеры 

 

Ақпараттық мәдениет 

 

ХХІ ғасыр – ақпараттану ғасыры дейміз. Бүгінде интернеттен ақпарат 

алу жылдам жолға қойылған.  Интернеттің көмегімен оқыту 

бағдарламаларына қатыса аламыз, қашықтан білім алу жүйесіне енуге болады, 

әсіресе өнер саласында зерттеуге қолайлы, мысалы мұражайлардың әртүрлі 

сайттарын пайдалану. Эрмитаждың залдарын туристермен қысылмай-ақ үйде 
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отырып аралауға болады немесе Вашингтондағы Ақ үйге  барып, президенттің 

жанұясымен танысуға болады және т.с.с. 

Дегенменде Интернеттің кең таралуына орай ақпарат таратудың 

бақылауға көнбейтін кері процесінің күннен-күнге артып бара жатқандығы 

байқалады. Ондай ақпарттың сапасы өте төмен болып келеді, тіпті жалған әрі 

зиянды мәлімет көбейіп барады. Ең қауіптісі осы залалды ақпарат күннен 

күнге артып бара жатыр. Бұл кез келген мәліметті қажет болмаса да қабылдай 

беретін жандарға кері әсер бертін  «ақпарттар қоқысы» көбейіп барады. 

Олай болса төмендегі сауалдар бойынша пікірімізді ортаға салайық: 

– интернеттегі «ақпарттар қоқысы» туралы не айтасыңдар? 

– компьютердің денсаулыққа әсері және компьютерлік ойындардың 

зияны қандай? 

– «Хакердің» пайда болуы неліктен? 

– қазіргі кезде «компьютерлік вирустар» қаншалықты зиян әкелуде? 

Осындай мәселелерді шешу шектеулер мен тосқауыл қою арқылы 

жүзеге аспайды, ол үшін бізде «талғамдық мәдениеті» қалыптасуы керек, яғни 

ақпараттық аймақтағы құндылықтарды бағалай білетін, әр 

адамның  моральдық  деңгейін биіктететін «Ақпараттық 

мәдениет»  қалыптастыратын тәрбие беруіміз керек. 

«Ақпараттық  мәдениет» дегеніміз тек компьютермен дұрыс жұмыс 

істей білу емес, кез келген ақпарат көзін - анықтамаларды, сөздіктерді, 

энциклопедияларды, көліктердің жүру кестелерін, теледидар 

бағдарламаларын, т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. «Ақпараттық 

мәдениет» – бұл әңгімелесе білу теледидар хабарын   ( Интернетті) талғамды 

түрде қарау немесе қарамау, алынған мәліметті ой елегінен өткізіп, талдай 

білу және де өзгелердің «еркіндігіне» әсер ететін жағдайларда, өз 

«еркіндігіңді» шектей білу. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

4) Берілген мәтіннен терминдерді тауып, түсіндірмесін жазыңыз. 

5) Мәтіннің тілдік құралдарын анықтаңыз (зат есімдердің қолданылуы, 

етістіктер, күрделенген сөйлемдер, баяндауыштардың жасалуы т.б.).  

6) «Ақпараттық  мәдениет», «ақпарттар қоқысы», «компьютерлік 

вирустар» туралы қосымша өз ойыңызды айтыңыз. 

7) Қазақ тіліне аударыңыз, олармен сөз тіркесін жасаңыз: 

Усидчивость – 

Внимательность – 

Аналитические способности – 

Устойчивость к монотонной работе – 

Плановость работы – 

Оперативность – 

Стрессоустойчивость – 
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Низкая утомляемость – 

Обучаемость – 

8) Оқыңыз, көңіліңізге түйіңіз! 

Көптеген табысқа жеткен кәсіпкерлердің білімі орташа болған, бірақ бұл 

құлшына үйренбеген адам да табысқа жете алады дегендік емес. Есіңде 

болсын, сенің біліміңді ешкім тартып ала алмайды. Адам білімсіз де кәсіп 

жарата алады, бірақ оны дамыта алмайды.  

Кәсіпкерлік орта ғасырдан бері дамып келеді. Кәсіпкерлік теориясының 

негізін салушылар: Ф. Кэне, А. Смит, А. Сэй, Б. Шумпетер Ф. Хайек, А. 

Чаянов т.б. салған. 

Кәсіпкерлер – тәуекелге бел буған адамдар. 

Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды: кәсіпкер өз 

уақытымен, еңбегімен, тіпті өзінің іскерлік атағымен де тәуекелге барады. 

Кәсіпкерлік арқылы жұмыссыздық жойылады, инфляция тежеледі, баға 

тұрақтанады. Кәсіпкерлік – істің қозғаушы күші, мол пайда табу. 

  

6 Аудармаға және оның талаптары 
 

Аудармаға мынадай талаптар қойылады: 

1) Дəлдік (точность). Аудармашы автордың ойын толығымен 

аудармада жеткізуі тиіс. Мәтіндегі ойлардың негізгі сипаты ғана сақталмауы 

тиіс, сонымен бірге айтылған ойдың ньюанстары мен белгілері де сақталуы 

тиіс. Автордың айтқан ойларын жеткізе отырып, сонымен бірге аудармашы өз 

жанынан ештеңе қосуға, толықтыруға және оны түсіндіруге тиіс емес. 

2) Ықшамдылық (краткость). Аудармашы көп сөзді болмауы керек, 

ойлары барынша ықшамды және мәнерлі (үйлесімді) түрде мазмұндалуы тиіс. 

3) Айқындылық (ястность). Аудармада тілдің жеңілдігі мен 

ықшамдылығы аса қажет. Қабылдауға қиындық туғызатын күрделі және екі 

ұшты оралымдардан бас тартқан жөн. Ой қарапайым әрі айқын, баршаға 

түсінікті тілмен жеткізілуі тиіс. 

4) Әдебилік (литературность). Аударма әдеби тілдің жалпыға бірдей 

тұтастай нормасына сай жасалуы қажет. Әрбір сөйлем түпнұсқаның 

синтаксистік құрылымындағы аударма тіліне жат ешқандай тұспалдау 

байқатпай, нақты және табиғи түрде айшықталып тұруы тиіс. Шетелдік 

сөздерге калька жасаудан бойды аулақ салып, сөздіктер мен анықтамалық 

әдебиеттің көмегіне сүйене отырып, аударма тілінде балама терминдер табуға 

тырысу керек. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Ақпарат қауiпсiздiгiнiң жай-күйi – состояние информационной 

безопасности 

Бағыттарды айқындау – определение направлений 
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Ақпараттық өктемдiгi – информационная экспансия 

Аумақтық құрылым – территориальное устройство 

Саяси дағдарыс – политический кризис 

Сыртқы əсерден қорғалмаған – не защищенные от внешнего 

воздействия  

 

Қазiргi уақытта Қазақстанның саяси өмiрiндегi және экономикасындағы 

болып жатқан қайта құру процестерi оның ақпараттық қауiпсiздiгiнiң 

жайкүйiне тiкелей әсерiн тигiзедi. Бұл ретте ақпараттық қауiпсiздiктiң нақты 

жайкүйiн бағалау және осы саладағы негiзгi проблемалар мен бағыттарды 

айқындау кезiнде ескерудi қажет ететiн жаңа факторлар туындайды. 

Көрсетiлген факторларды саяси, экономикалық және 

ұйымдастырушылық - техникалық деп бөлуге болады. 

Саяси факторлар: әлемнiң түрлi өңiрлерiнде геосаяси жағдайдың өзгеруi; 

әлемдiк саяси, экономикалық, әскери, экологиялық және басқа да 

процестердiң жаһандық мониторингiн жүзеге асыратын, ақпаратты тарататын 

әлемнiң дамыған елдерiнiң ақпараттық өктемдiгi; iшкi саяси дағдарыстардың 

туындауы: билiк тармақтары арасындағы, аумақтық мемлекеттiк құрылым 

субъектiлерi арасындағы жанжалдар, қорғалатын тұлғаларға қастандық 

жасалуы; реформалар жүргiзу процесiнде Қазақстанның шетелдермен 

неғұрлым тығыз ынтымақтастық жасауға ұмтылуы; терроризм және 

экстремизм, криминогендi жағдайдың ушығуы, әсiресе кредит-қаржы 

саласында компьютерлiк қылмыстар санының өсуi болып табылады. 

Экономикалық факторлар арасында: қазақстанның дүниежүзiлiк 

экономикалық кеңiстiкке белсендi кiруi, көптеген отандық және шетелдiк 

мемлекеттiк емес құрылымдардың - ақпаратты өндiрушiлер мен 

тұтынушылардың, ақпараттандыру және ақпаратты қорғау құралдарының 

пайда болуы, ақпараттық өнiмнiң тауарлық қатынастар жүйесiне қосылуы; 

бүкiл әлемдегi экономикалық процестердiң дамуына әсерiн тигiзетiн 

коммуникациялық жаһандану.        

Ұйымдастырушылық-техникалық факторлардың iшiнен мыналар 

айқындаушы болып табылады: ақпараттық қатынастар саласында, оның 

iшiнде ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласында, нормативтiк 

құқықтық базаның жеткiлiксiздiгi; мемлекеттiң Қазақстандағы ақпараттандыру 

құралдары, ақпараттық өнiмдер мен қызмет көрсетулер нарығының жұмыс 

iстеу және даму процестерiн нашар реттеуi; ақпаратты сақтау, өңдеу, беру 

және қорғау үшiн мемлекеттiк басқару саласында, кредит-қаржы және басқа 

салаларда ақпараттың сыртқа шығып кетуiнен және сыртқы әсерден 

қорғалмаған импорттық техникалық және бағдарламалық құралдардың 

кеңiнен пайдаланылуы; Қазақстандағы ақпараттық қауiпсiздiктiң қазiргi жай-

күйiн талдау оның қазiргi заманғы деңгейiнiң адам, қоғам және мемлекет 

қажеттiлiктерiне сәйкес келмейтiнiн көрсеттi. 
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Ақпаратты қорғау саласында кәсiби мамандар сандарының 

жеткiлiксiздiгi республикада ақпараттық қауiпсiздiктi ұйымдастыруға керi 

әсерiн тигiзедi. 

 

7  Ғылыми-көпшілік және ғылыми техникалық аударма 
 

Ғылыми аударма және ғылыми-техникалық аударманы жасау үшін 

аудармашының алдымен ғылыми-техникалық ақпараттан хабардар болуы тиіс. 

Ғылыми-техникалық ақпарат 3-ке бөлінеді: 

1) Патенттік әдебиет – ақпарат алмасудың негізгі түрі, қалай болғанда 

да ол ғылым мен техника саласындағы жаңа дүниенің бәрі патент сипатында 

және оның туындылық түрінде ресми құжатталынып тіркеледі. 

2) Ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін арнайы тағайындалған 

мерзімдік кезең, мәселен, салалық бюллетеньдер, мазмұнды рефераттар, 

түйіндеме және атауы, салалық ғылыми-техникалық журналдар, арнайы 

сипаттағы пікірталастық өзекті мәселе көтерген және есептік мақалалар, 

тақырыпа таулары тізімделген библиографиялық көрсеткіштер, 

өнертапқыштық және өндіріс өнімдерінің заттары, сондай-ақ аталған сала 

бойынша мазмұндағы түйіндеме мен тақырыптық шолу. 

3) Әртүрлі мерзімдік және мерзімдік емес басылымдар және басқа да 

ғылыми-техникалық алмасу үшін арнайы бекітілмеген, алайда осы мақсатта 

пайдалана беруге болатын ақпарат көздері, мысалы: арнайы кітаптар мен 

журналдар, жарнамалық материалдар, нұсқаулар және сол тектес арнайы 

ақпараттық көздер. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қоғам мүдделері – интересы общества 

Ақпарат саласы – информационная сфера 

Үнемдегіш технологиялар – экономная технологии 

Жаһандандыру үрдістері – тенденции глобализации 

Негізгі тетік – основной механизм 

Құпиялардың жария болуы – публичность секретов 

Қасақана жүйе – преднамеренная система 

 

Ақпараттық қауіпсіздік ұғымы 

 

Ақпараттық қауіпсіздік — мемлекеттік ақпараттық ресурстардың, 

сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері 

қорғалуының күйі. Ол экономиканы ғылымға негізделген ресурс үнемдегіш 

технологияларға қарай ыңғайластырып қана қоймай, әрбір жеке адамның 

дамуына, өмірде өзінің орнын тауып, өзін-өзі жүзеге асыруына кең мүмкіндік 

туғызуда. 
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Қазіргі таң дүниежүзілік ақпарат әлеміндегі ірі өзгерістерден, 

жаһандастыру үрдістерінен ешбір елдің саяси өмірі, басқа салалары БАҚ-тан 

тыс тұра алмайтын күрделі кезеңмен бетпе-бет кездесті. Адам баласымен 

бірдей жасап келе жатқан ақпарат – әлем дамып, дүние жаңарған сайын 

түрленіп, өзгеріп отырады. Ақпаратқа деген сұраныс рейтингі жоғарыламаса 

төмедеген емес. Қазіргі XXI ғасырда ақпарат алудың негізгі тетігін әр елдегі 

бұқаралық ақпарат құралдары атқарады. 

Берілген ақпаратты қорғау процесі негізінен ұйымдастыру шаралары 

мен техникалық әдістер және қорғау құралдырына сүйенеді. Ақпаратты қорғау 

деп ақпараттық қауіпсіздікке төнген қауіпті болдырмау және оның 

кедергілерді жоюға арналған ұйымдастырушылық, құқықтық шараларды 

айтады.  

Бұл жағдайда ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету әлемдік дамудың 

қауіпсіздігін, мемлекеттердің, адамзат қоғамының, жекелеген адамдардың, 

табиғатты қорғауды қамтамасыз ететін глобальды процестермен теңдеседі. 

Ақпараттық қауіпсіздік ұғымы адамның, қоғамның, табиғаттың екі түрлі 

қауіптен сақтандыру мүмкіндігін сипаттайды:  

– құпиялардың жария болуы; 

– ақпараттың қасақана немесе әдейі ақпараттық жүйелерге зиянды 

ықпалы. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен тірек элементтерді теріп жазыңыз, оларды пайдалана 

отырып мазмұндаңыз. 

4) Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

5) Аударылған сөз тіркестерінен мәтіннен өзге сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

6) Не дегеніміз не құрылымдарымен келген сөйлемдерді тауып, 

аударыңыз. 

7) Аударыңыз. 

Компьютерлік және ақпараттық ресурстарды қорғаудың төрт деңгейі 

 

предотвращение доступ к информации и технологии имеет только 

авторизованный персонал 

обнаружение раннее обнаружение преступлений и 

злоупотреблений, даже в случае обхода механизмов 

защиты 

ограничение уменьшение размера потерь, если преступление 

имело место несмотря на предпринятые меры по 

его предотвращению 

восстановление обеспечение эффективного восстановления 

информации при наличии документированных и 

проверенных планов проведения этой операции 

 

8) Сұхбатты рөлдерге бөліп оқыңыздар, кәсіби сөздерді жаттап 
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алыңыздар.Толымды сөйлемдер мен толымсыз сөйлемдерді анықтаңыздар. 

– Сəлем, Алмас! 

– Қалайсың, Арман? 

– Халым жақсы. Оқуды бітірдім. Сен ше? Оқуыңды бітірдің бе? Сен 

қай оқу орнына түскен едің? 

– Мен Алматы технологиялық университетінің «Есеп жəне аудит» 

факультетін үздік дипломмен бітірдім. 

–  Жақсы болған екен, құттықтаймын, мамандығың қандай? 

–  Бухгалтермін. 

–  Жарайсың, сен үшін қуаныштымын. Жұмысты қайтпексің? 

–  «Адал» сүт өнімдері заводына бухгалтер болып орналастым. 

–  Ағылшын тілін еркін білетін бе едің? 

–  Иə, еркін сөйлеймін, ағылшын тілінен мектепте алған білімімді 

университетте жалғастырып дамыттым. Онда ұлағатты ұстаз Затқызы 

Роза апайым сабақ берді. Апайыма да рақмет. 

– Өте тамаша екен, алдағы өміріңе сəттілік тілеймін. 

– Рақмет! Өзің ше? Сен де ҚазҰУ-ті бітірген боларсың, бір жылы 

түсіп едік қой. 

– Иə, бітірдім. 

– Мамандығың ше? 

– Бəрекелді, өтіп кетуіңді тілеймін! 

– Сау бол, кездескенше! Жұмысқа кірген соң, кездесейік! 

– Міндетті түрде кездесеміз. 

9) Жоғарыдағы сұхбатқа сүйене отырып жағдаят бойынша диалог 

құрастырыңыз.  

Сіз «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша білім алып 

жатқан студентсіз. Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз 

мамандығыңыздың артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. 

Досыңыздың сіздің мамандығыңыздың бүгіні және болашағы жайлы айтқан 

пікірлерін қостап немесе жоққа шығарып, тақырыпты ары қарай дамытыңыз. 

 

8 Техникалық аударма 

Техникалық аударма – әртүрлі тілде сөйлейтін адамдар арасында арнайы 

ғылыми-техникалық ақпарат алмасу үшін қолданылатын аударма. Техникалық 

аударманы жүзеге асыратын адам екі тілді білуге міндетті. Түпнұсқаның 

мазмұнын сауатты, нақ, дәл беру үшін аудармашы екі тілдің біреуін еркін 

меңгеруі керек. Техникалық аударманы жүзеге асырушы адам жаңа 

материалдарды пайдаланады, сондықтан оны қабылдау үшін белгілі 

дайындығы және арнайы білімі болуы керек. Кез келген екі тілді білетін адам 

техникалық аударманы жүзеге асыра алмайды.   

Аудармашы өзіне қажет арнайы мәліметтерді тез табу үшін қандай 
ақпарат көздері бар екенін, олардан не табуға болатынын, оларды қандай 
тәртіппен қолдануға болатынын білуі керек.  
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Барлық ақпарат көздерін жалпы, арнайы ақпарат көздері деп бөлуге 

болады. Жалпы ақпарат көздеріне жалпы қолданыстағы сөздіктер және жалпы 

энциклопедиялар жатады. Сөздіктер екітілді және бір тілді болады. Біртілді 

сөздіктер: түсіндірме, синонимдер, омонимдер, антонимдер, орфографиялық, 

фразеологиялық болып келеді.   

Жалпы екітілді сөздіктерді табысты пайдалану үшін мыналарды есте 

сақтау керек: 

1) кез келген жалпы екітілді сөздік (фразеологиялық сөздіктен басқасы) 

сөздің аудармасын емес, әрбір сөздің мүмкін болатын баламаларын ғана 

береді, сөздік сөздің белгілі контекстегі мағынасын тұспалдап қана көрсетеді; 

2) қажет сөзді жылдам табу үшін алфавитті жақсы білу керек. Сөздікпен 

жиі жұмыс жасаған кезде алфавитті жақсы білу жұмыс уақытын едәуір 

үнемдеуге мүмкіндік береді; 

3) барлық шартты белгілердің, қысқартулардың, сөздік мақалаларында 

кездесетін тыныс белгілерінің мағыналарын жақсы білу керек. Ол үшін 

сөздікті пайдаланбас бұрын сөздікті пайдалану туралы мақаланы зерде қойып 

оқып шығу және қысқартулар тізімімен танысу керек. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қауіпсіздік саясаты – политика безопасности 

Қорғалатын ақпарат – защищенная информация 

Мүмкін болатын қауіп – возможная опасность 

Деректер жинағы – сбор сведений 

Қауіпсіздік тамғасы – метка безопасности 

Кепілдік – гарантия 

Қатысым мониторы – монитор доступа 

 

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты 

 

Қауіпсіздік саясаты – мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, 

қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп 

нормаларының жиыны. Бұл ережелер пайдаланушының қайсы кезде белгілі 

бір деректер жинағымен жұмыс істей алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік 

саясатын құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау жасайтын және оларға 

қарсы әрекет шаралары кіретін қорғаныштың белсенді сыңары деп санауға 

болады. 

Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі 

керек: қатынас құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың 

қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару. 

Кепілдік – жүйенің сәлетіне және жүзеге асырылуына көрсетілетін сенім 

өлшемі. Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға жауапты тетіктердің 

дұрыстығын көрсетеді. Оны қорғаныштың, қорғаушылар жұмысын 



21 
 

қадағалауға арналған, белсенсіз сынары деп сипаттауға болады. Кепілдіктің 

екі түрі болады: операциялық және технологиялық. Біріншісі жүйенің сәулеті 

және жүзеге асырылу жағына, ал екіншісі – құрастыру және сүйемелдеу 

әдістеріне қатысты. 

Есепберушілік (немесе хаттамалау тетігі) қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

маңызды құралы болып табылады. Сенімді жүйе қауіпсіздікке байланысты 

барлық оқиғаларды тіркеп отыруы керек, ал хаттаманы жазу-жүргізу 

тексерумен (аудитпен – тіркелу ақпаратына талдау жасаумен) 

толықтырылады. 

Сенімді есептеу базасы (СЕБ)- компьютерлік жүйенің қауіпсіздік 

саясаты жүзеге асыруға жауапты қорғаныш тектерінің жиынтығы. 

Компьтерлік жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның есептеу базасын 

қарастырып шықса жеткілікті болады. СЕБ негізгі міндеті – қатынасым 

мониторының міндетін орындау, яғни, объектілермен белгілі бір операциялар 

орындау болатындығын бақылау. 

  

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен тірек элементтерді тауып, мазмұндаңыз. 

4) Тірек сөздер арқылы хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

5) Мәтін сөйлемдерінің құрылымдарына (не арқылы, ненің көмегімен, 

ненің арқасында не болды, ненің әсерінен не болады т.б.) талдау жасаңыз, 

мағынасын ашып көрсетіңіз, сол сөйлемдердің орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

6) Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

7) Екі бағанадағы сөздерді сәйкестендіріңіз: 

хабардың жүйесі  

ақпараттар жабдықтар 

технологиялық сапасы 

бұқаралық ұйымдастырады 

өздігінен болып келеді 

өзекті байланыс 

8) Берілген мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

В современных условиях наличие развитой системы информационной 

безопасности становится одним из важнейших условий 

конкурентоспособности любой компании. Под информационной 

безопасностью  понимается защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий, 

результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, 

ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи 

информационной безопасности сводятся к минимизации ущерба, а также к 

прогнозированию и предотвращению таких воздействий. 
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9 Ғылыми–техникалық әдебиетті аудару 

 

Ғылыми-техникалық әдебиетті аударушының ең негізгі міндеті – 

автордың ойын бұрмаламай, толық беру, аудармада қажетті терминологияны 

қолданып, сауатты әдеби тілмен аудару. Ғылыми-техникалық әдебиеттің 

аудармасына қойылатын негізгі талап - аударманың түпнұсқаға толық сәйкес 

келуі, оны орысша «адекватность перевода» дейді. «Адекватный» - латын сөзі. 

Қазақ тіліндегі мағынасын: тең, толық сәйкес келетін, барабар, ұқсас, бірдей, 

тепе-тең, теңбе-тең деген сөздер береді. Ғылыми-техникалық мәтіннің 

бірдейлігіне ақпараттық, ғылыми-техникалық дәлдікті сақтай отырып және 

түпнұсқаның стилистикалық ерекшеліктерін ескере отырып, қол жеткізуге 

болады. Мұндай аударманы басқаша эквивалентті (лат. тең, тең мағыналы) 

және аутентивті (грек тілінде - түпнұсқаға сәйкес, дұрыс, шын) деп те атайды.  

Аударманың өн бойында бір затты немесе ұғымды білдіретін бір ғана 

термин қолданылуы керек. Белгілі бір кәсіпорында ғана қолданылатын 

жергілікті сөздерді, архаизм-терминдерді қолданбау керек. Қазіргі кезде 

аудармада бір сөзді бір мәтіндік бірліктің өзінде бірнеше құбылтып қолдану 

жағдайлары кездеседі. Мысалы, «схема» деген сөзді бір мәтінде немесе бір 

ақпараттық бірлікте «сұлба», «схема», «сүлбе» деп немесе «сеть» сөзін бірде 

«желі», бірде «торап» деп аударатын жағдайлар жиі кездеседі.  

Тілдің барлық грамматикалық нормаларын сақтап, күрделі 
грамматикалық конструкцияларды көп қолданбай, аударылатын ақпаратты 
қарапайым және түсінікті етіп беру керек. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Шаралар кешені – комплекс мер 

Деректерді енгізу – ввод данных 

Ақпараттың сыртқа кетуі – утечка информации 

Шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған – направлен для 

удовлетворения ограничений 

Қол жетімділік – доступность 

Кедергісіз қол жеткізу – беспрепятственный доступ 

Тұтастық – целостность 

Жасырындылық – скрытность 

 

Ақпарат қорғау жүйесін жобалау негіздері 

 

Ақпаратты қорғау – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп 

деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат 

пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек болса 

жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты қорғау – 
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ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, 

өзгертудің, маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін алудың, 

бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені.  

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезі қойылатын шектеулерді 

қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық, бағдарламалық және 

техникалық әдістер мен құралдардан тұрады. 

Ақпараттық қауіпсіздік режімін қалыптастыру кешендік мәселе болып 

табылады. Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, бағдарламалық, 

техникалық шаралар қажет.  

Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды 3 жайын атап кетуге болады: қол 

жеткізерлік (оңтайлық), тұтастық және жасырындылық. 

Қол жетерлік (оңтайлық) – саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық 

қызмет алуға болатын мүмкіндік. Ақпараттың қол жеткізерлігі – ақпараттың, 

техникалық құралдардың және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз 

қол жеткізуге тиісті өкілеттігі бар субъектілердің оған қол жеткізуін 

қамтамасыз ететін қабілетімен сипатталатын қасиеті. 

Тұтастық – ақпарттың бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы. 

Ақпарат тұтастығы деп ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған кезде 

есептеу техникасы құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің 

осы ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады. 

Жасырындылық – заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау. 

Қауіпсіз жүйе – белгілі бір тұлғалар немесе олардың атынан әрекет 

жасайтын үрдістер ғана ақпаратты оқу, жазу құрастыру және жою құқығына 

ие бола алатындай етіп ақпаратқа қол жеткізуді тиісті құралдар арқылы 

басқаратын жүйе. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

4) Анықтама болып келген сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

5) Етістіктерді теріп жазып, құрамына қарай талдаңыз (түбірі, 

қосымшасы). 

6) Берілген сөз тіркестерімен сөйлем құрастырыңыз. 

Жасанды интеллект, сақтау, бағдарламалау тілдері, ақпарат алу, 

есептеу машиналары, техниканы пайдалану, информатика саласы, жадыда 

сақтау, деректер базасы, автоматтандырылған  құрылғы, ақпаратты өңдеу, 

тиімді қолдану. 
7) Мамандыққа қатысты сөз тіркестерінің баламасын табыңыз: 

Адамның құқықтары –  
Шаралар кешені – 

Деректерді енгізу – 

Қол жеткізудің  оңтайлылығы – 

Қойылатын шектеулер – 

Жасырындылық – 
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Ақпарат кедергісі –  
Қабілеттілік – 

Заңсыз қол жеткізу – 

Кепілділік – 

8) Сөздерге қажетті қосымшаны жалғап, сын есім жасаңыз, олардың 

мәтіндегі тіркестерін табыңыз, өзіңіз басқа да сөз тіркестерін құраңыз.  

Үлгі: Қауіп – қауіпсіз ақпарат. 

–  қол жеткізу; 

–  заң; 

–  тұтас; 

–  ұйымдастыру; 

–  рұқсат. 

 

10  Баламасыз лексиканы аудару тәсілдері 

 

Аудармада кейде сөздікте жоқ, яғни баламасыз лексика деп аталатын 

сөздер кездеседі. Мұндай жағдайда аударманы баламасыз лексиканы 

жеткізудің тәсілдерін қолданып, іске асырады. 

Баламасыз лексиканы жеткізудің бірнеше тәсілдері бар: 

1) Транслитерация. Шетел сөзін алып, оны аударма тілдің әріптерімен 

бейнелеу. Ондай сөздерге зауыт, пошта, станса т.б. сөздер жатады, бұл сөздер 

қазақ тіліне сіңіп кеткен. Ал орыс тіліне шетел тілінен енген жаңа сөздер қазақ 

тілінде де өзгертілмей алынып жүр: дисплей, ноу-хау, программа, модем т.б. 

сөздер. Бұл тәсілдің артықшылығы - оның сенімділігі. Транслитерация - таныс 

емес, жеткіліксіз зерттелген сөздің тек дыбыстық сыртқы қабығын ғана 

көрсету. Мұндай сөздердің мазмұны контекст арқылы ашылады. Аудармашы 

осы тәсілді қолдана отырып, жаңа сөзді түсіндіруде қателік жіберіп алудан 

қашады. 

2) Калькілеу. Бұл тәсілдің мәні баламасыз сөздің құрылымдық бөліктері 

олардың аударма тілдегі сөзбе-сөз нұсқаларымен ауыстырылады: іскерлік 

банк, қызметтік автомашина, жоғарғы палата, директорлар кеңесі, Қауіпсіздік 

Кеңесі т.б. 

3) Баламасыз лексиканың өзіндік сонылығын сақтап, аударма тілдің 

мүмкіндігін пайдаланып, жаңа сөз немесе сөз тіркесін жасау. Зейнеткер, 

тіркелім, бағдаршам, іссапар, тікұшақ, күнтізбе т.б. 

4) Сипаттама (түсіндірме) аударма тәсілі - баламасыз лексиканы тілдік 

бірліктің мағынасын кеңінен сипаттау (сөз тіркестері, фразалар) арқылы 

жеткізу. Оның артықшылығы сипатталатын құбылыстың мәнін толық ашу 

мүмкіндігін береді. Түпнұсқа тіліндегі сөз беріледі де, оның беретін мағынасы 

аударма тілдің тәсілдерімен түсіндіріледі. 
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Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

 

Тұжырымдама – концепция 

Қорғау аймағы – зона охраны 

Қорғаныс мəселесі – вопрос обороны 

Мүмкін болатын қауіп-қатер – возможный риск 

Ақпараттың бүтіндігі – целостность информации 

Қажетті құралдарды орнату – настройка нужных инструментов 

Қорғаныс жүйесін сүйемелдеу – сопровождение системы защиты 

 

Ақпаратты қорғау жүйесі 
 

Қолдануға қажетті кез-келген басқа программаның тұжырымдамасы 

сияқты қорғаныс жүйесін құру тұжырымдамасы да мынадай сұрақтарды 

қарастырады: ақпаратты қорғау аймағындағы практикалық зерттемелердің 

өзектілігі, қорғаныс жүйесін құрудың негізгі кезеңдері және қорғаныс 

мәселесін шешудің әртүрлі әдістемелерінің салыстырмалы талдауы. 

Қорғаныс жүйесін құрудың негізгі кезеңдері төмендегідей болып 

жіктеледі (2 сурет): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сурет - Қорғаныс жүйесін құру кезеңдері 

 

1) Мүмкін болатын қауіп-қатердің талдауы келесі қауіп-қатерден 

қорғанудың негізгі түрлерін зерттеумен айналысады: 

– ақпараттың құпиялылығының бұзылуының қауіп-қатері;  

– ақпараттың бүтінділігінің бұзылуының қауіп-қатері. 

Бұл кезең шындығында да барлық қауіп-қатердің жиынтығынан 

қарапайым зиян (вирус, ұрлық) келтіретіндерін таңдаумен аяқталады. 
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2) Қорғаныс жүйесін жоспарлау кезеңі қорғалатын құрылымдар 

тізімінен және оларға мүмкін болатын қауіп-қатерден тұрады. Бұл кезде 

қорғанысты қамтамасыз етудің келесі бағыттарын назарға алу қажет: 

– құқықтық – этикалық; 

– моральды – этикалық; 

– қорғанысты қамтамасыз етудің әкімшіліктік шаралары; 

–  қорғанысты қамтамасыз етудің аппараттық – программалық шаралары. 

3) Қорғаныс жүйесін іске асыру ақпаратты өңдеудің жоспарланған 

ережелерін іске асыруға қажетті құралдарды орнату мен баптауды қамтамасыз 

етеді. Қорғаныс жүйесін сүйемелдеу кезеңі жүйенің жұмысын бақылау, 

ондағы болып жатқан оқиғаларды тіркеу, қорғанысты бұзуды айқындау 

мақсатымен оларды талдау және қажетінше қорғаныс жүйесін түзетумен 

сипатталады. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

4) Сұраулы сөйлемдер арқылы жай жоспар құрыңыз. 

5) Мәтіндегі анықтамалардың құрылымын анықтаңыз. 

6) Мәтіннен етістіктерді жазып алып (7-8), оларды ауыспалы осы шақ, 

нақ осы шақ формасына өзгертіп жазыңыз.   

7) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Количество информации, которое можно получить при ответе на 

вопрос типа «да - нет», называется битом (англ. bit — сокращенное от 

binary digit — двоичная единица). Это количество и принимают за единицу 

информации. Бит — минимальная единица количества информации, и 

поэтому получить информацию меньшую, чем 1 бит, невозможно. При 

получении информации в 1 бит неопределенность уменьшается в 2 раза. 

Таким образом, каждое подбрасывание монеты дает нам информацию в 1 

бит. В качестве других моделей получения такого же количества 

информации может выступать электрическая лампочка, двухпозиционный 

выключатель, магнитный сердечник, диод и т. п. Включенное состояние этих 

объектов обычно обозначают цифрой 1, а выключенное - цифрой 0. 

 

8) Сұхбатты рөлдерге бөліп оқыңыз. Іскерлік әңгіменің мазмұнына назар 

аударыңыз. 

– Сəлеметсіз бе? 

– Сəлеметсіз бе! Сізге қандай көмек көрсете аламын? 

– Уақытыңызды алғаныма ғапу етіңіз. Маған «Адал» компаниясының 

директоры Асқар Сержанұлы керек еді. 

– Мына кабинетке кіріңіз. 

– Рақмет. 

– Сəлеметсіз бе? 

– Сəлеметсіз бе! Мен – «Сұңқар» компаниясының директоры Арайлым 

Ерікқызы боламын. 

– Төрлетіңіз. Танысқаныма қуаныштымын. Сізге қандай көмек қажет? 
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– Біздің компания Қазақстанның барлық облыстарына өнімдерін 

шығарып, елімізді сүт тағамдарымен қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан 

сіздердің компанияларыңызбен бірлесе отырып, сүт өнімдерін ТМД елдеріне 

экспорттасақ деген ұсыныспен келіп отырмын. Бұл мəселе туралы не 

ойлайсыз? 

– Жақсы. Ол үшін өнімнің сапасын жоғарылатып, жылдық есеппен 

санын көбейту керек. Біздің компания ТМД елдеріне өнімін он жылдан астам 

уақыт экспорттап келеді. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, өнімді өндіру сапасын 

жақсартайық. 

– Тіптен тамаша болды ғой. Керекті құжаттарды қашан толтыра 

аламыз? 

– Онда бір жеті ішінде барлығы дайын болады. 

– Сізге көп рақмет. Уақытыңызды алғаныма кешіріңіз. 

– Сау болыңыз! 

– Көріскенше. 

1 Ситуациялық тапсырма. 

Сіз белгілі шетелдік компаниядан келген мамансыз. Сіздің міндетіңіз 

бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған компания жайында толық мәлімет 

алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай келіп, 

шешім қабылдау. 

  

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қауіпсіздік жүйесінің саясаты – политики системы безопасности 

Қоршаған тетіктердің жиынтығы – набор окружающих механизмов 

Баға беру үшін – для оценки 

Есептеу базасы – база вычисления 

Байланыс қақпасы – ворота связи 

Ақпараттық қорларды түгендеу – инвентаризация информационных 

ресурсов 

Қатерді талдау – анализ риска 

 

Сенімді есептеу базасы (СЕБ) 
 

Сенімді есептеу базасы – компьютерлік жүйенің қауіпсіздік саясатты 

жүзеге асыруға жауапты қоршаған тетіктерінің жиынтығы. Компьтерлік 

жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның есептеу базасын қарастырып 

шықса жеткілікті болады. СЕБ негізгі міндеті – қатысым мониторының 

міндетін орындау, яғни, объектілерімен белгілі бір операциялар орындау 

болатындығын бақылау. 

Қатысым мониторы – пайдаланушынына бағдарламаларға немесе 

деректерге әрбір қатынасының мүмкін болатын іс-әрекеттер тізімімен 

келісімді екендігін тексеретін монитор. Қатысым мониторының жүзеге 
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асырылуын қауіпсіздік өзегі атқарады. Қауіпсіздік өзегі барлық қорғаныш 

тетіктерінің құрылуына негіз болады.  

Қауіпсіздік периметрі – сенімді есептеу базасының шекарасы. Оның 

ішіндегісі сенімді, ал сыртындағысы сенімсіз деп саналады. Сыртқы және ішкі 

әлемдер арасындағы байланыс қақпа (gateway) арқылы жүзеге асырылады. Бұл 

қақпа сенімсіз немесе қауіпті қоршауға қарсы тұра алуға қабілеті бар деп 

саналады. 

Объектінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған 

жұмыстар бірнеше кезеңге бөлінеді: даярлық кезеңі, ақпараттық қорларды 

түгендеу, қатерлі талдау, қорғаныш жоспарын құрастыру және қорғаныш 

жоспарын жүзеге асыру. Осы аталған кезеңдер аяқталған соң эксплуатациялау 

кезеңі басталады. 

Даярлық кезеңі. Бұл кезең барлық келесі шаралардың 

ұйымдастырушылық негізін құру, түпқазық құжаттарды әзірлеу және бекіту, 

сондай-ақ, үрдіске қатысушылардың өзара қарым – қатанастарын анықтау 

үшін қажет.  

Ақпараттық қорларды түгендеу. Бұл кезеңде, әдетте, объект, ақпараттық 

ағындар, автоматтандырылған жүйелердің құрылымы, серверлер, хабар 

тасушылары, деректер өңдеу және сақтау тәсілдері жайында мәлімет 

жиналады.  

Қатерлі талдау. Ол ақпараттық қорлардың қорғалу күйінің  қаншалықты 

толық және дұрыс талдануына тәуелді болады.  

Қауіп бар жерде қатер де пайда болады. Қауіптерді талдау кезеңі қатерді 

талдаудың орталық элементі болып табылады. Қауіптердің алдын алу үшін 

қорғаныш шаралары мен құралдары қажет.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жай жоспар құрыңыз, оны 

хабарлы сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5)  Мәтіннің тілдік құралдарын (туынды сөздер, баяндауыш болатын сөз 

таптары, күрделі сөздер, қыстырма сөздер) анықтаңыз. 

6) Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыздар. 

7) Қай нұсқа дұрыс болады? Дұрыс деген нұсқаңызды дәлелдеңіз. 

А) Ол/оны төтенше жағдайда ғана қолданылады. 

Б) Оның ішіндегісі сенімді, ал сыртындағысы сенімсіз деп 

санайды/саналады. 

В) Сыртқы және ішкі әлемдер арасындағы байланыс қақпа (gateway) 

арқылы жүзеге асырады/жүзеге асырылады.  

Г) Бұл қақпа сенімсіз немесе қауіпті қоршауға қарсы тұра алуға қабілеті 

бар деп санайды/саналады. 

Д) Ол/оның ақпараттық қорлардың қорғалу күйінің  қаншалықты толық 

және дұрыс талдануына тәуелді болады. 

 



29 
 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қауіп-қатерлерге қарсы əрекет – противодействие угрозам 

Кешенінің жиынтығы – совокупность комплекса 

Ұйымдастырушылық шаралар – организационные мероприятия 

Сыртқа кететін жаңа арналар – новые исходящие каналы 

Таңдалған қауіпсіздік саясаты – выбранная политика безопасности 

Жаңа арналар – новые каналы 

 

Қауіпсіздік саясаты және негізгі элементтері 

 

Қауіпсіздік саясаты ақпарат қорғау жүйесінің қауіп-қатерлерге қарсы 

әрекет жасауға бағытталған құқықтық нормалардың, ұйымдастырушылқ 

шаралардың, бағдарламалық-техникалық құралдар және процедуралық 

шешімдер кешенінің жиынтығын анықтайды. 

Ақпарат қауіпсіздігінің жоғарғы дәрежесіне қол жету тек тиісті 

ұйымдастыру шараларын қолдану негізінде ғана мүмкін болады. 

Ұйымдастырушылық шаралар кешенінің құрамына ақпараттық қауіпсіздік 

қызметін құру, жасақтау және оның іс-әрекеттерінің қолдану, ұйымдастыру-

әкімгерлік құжаттар жүйесін дайындау жұмыстары, сондай-ақ, қорғаныш 

жүйесін  құруға және оның жұмысын сүйемелдеуге арналған бірқатар 

ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар кіреді. 

Ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар жүргізу 

ақпараттың сыртқа кететін жаңа арналарын дер кезінде табуға, оларды 

бейтараптандыру шараларын қолдануға, қорғаныш жүйелерін толық 

жетілдіруге және қауіпсіздік режімін бұзу әрекеттеріне жедел қарсы шара 

қолдануға мүмкіндік береді. Қатерге талдау жүргізу қауіпсіздік саясатын 

қалыптастырудың негізгі кезеңі болып табылады. 

Ұйымдастыру мәселері шешілгеннен кейін бағдарламалық-техникалық 

проблемалардың кезегі келеді – таңдалған қауіпсіздік саясатын іске асыру 

үшін не істеу керек? Қазіргі уақытта құны, атқаратын міндеті және сапасы 

жағынан әртүрлі болатын ақпарат қорғау құралдарының көптеген түрі бар. 

Олардың ішінен нақты объектінің ерекшелігіне сай келетінін таңдап алу 

күрделі мәселелердің бірі болып саналады. 

 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5) Мәтіннің тілдік құралдарын (баяндауыш болатын сөз таптары, қос 

сөздер,  шылау сөздер, түрлері, анықтауыштық сөз тіркестері) анықтаңыз. 

6) Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді анықтаңыз. 

7) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 
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Качество информации определяется набором ее основных 

потребительских свойств, обеспечивающих возможность эффективного 

использования. Информация, как и любой материальный объект, может 

характеризоваться определенными показателями качества, среди которых 

следует назвать объективность, полноту, точность, достоверность, 

адекватность, доступность, актуальность и др. Объективность 

(субъективность) информации является понятием относительным. Это 

свойство проявляется во взаимодействии объективных данных, являющихся 

результатом регистрации объективно существующих сигналов и 

субъективных методов, составленных и подготовленных людьми 

(субъектами). Полнота (достаточность) информации также является 

важным ее свойством, поскольку определяет тот минимальный состав, 

который достаточен для принятия правильного решения или для подготовки 

новых данных на основе имеющихся.  

 

8. Жақын мағыналы сөздерді жазыңыз: 

қорғау – 

пайдалану – 

құру – 

қозғалту – 

жетілдіру – 

санау – 

тасымалдау – 

сай келу – 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қайта пайдалану қауіпсіздігі – безопасность повторного использования 

Мəжбүрлі басқару – принудительное управление 

Ерікті басқару – добровольное управление 

Объектілерді қайта пайдалану қауіпсіздігі – безопасность повторного 

использования объектов 

Қауіпсіздік таңбасы – метка безопасности 

Құпиялық деңгейі – уровень конфиденциальности 

 

Қауіпсіздік саясаты мынадай элементтерден тұрады: қатынас құруды 

ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі, қауіпсіздік 

тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару. 

Қатынас құруды ерікті басқару – жеке субъект немесе құрамына осы 

субъект кіретін топтың тұлғасын ескеру негізінде жасалған объектілерге 

қатынас құруды шектеу. Ерікті басқару – белгілі бір тұлға (әдетте, объектінің 

иесі) өзінің  қарауынша басқа субъектілерге өзінің шешімі бойынша объектіге 

қатынас құру құқығын бере алады (немесе алып тастайды). Қатынас құрудың 
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ағымдағы жағдайы ерікті басқару кезінде матрица түрінде көрсетілді. 

Қатарларында – субъектілер, бағандарында – объектілер, ал матрицаның 

түйіндерінде қатынас құру құқығының құру (оқу, жазу, орындау және т.б.) 

кодасы көрсетіледі. 

 Объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі. Бұл элемент құпия 

ақпаратты кездейсоқ немесе әдейі шығарып алудан сақтайтын қатынас құруды 

басқаратын құралдардың маңызды қосымшасы болып табылады. Қорғаныш 

тәсілдерінің бірі – құпия ақпаратпен жұмыс істегеннен кейін жедел жадыны 

немесе аралық жадыны тазалау. Жақсы әдіс деп тегерішті (дискіні) нығыздау 

программаларын қолдануды да санауға болады. 

 Қауіпсіздік таңбасы. Қатынас құрудың мәжбүрлі басқаруы кезінде 

субъектілер және объектілер қауіпсіздік таңбасы арқылы байланысады.

 Қауіпсіздік таңбасы екі бөліктен тұрады: құпиялық деңгейі (дәрежесі) 

және категориялар (санаттар). 

 Құпиялылық деңгейі реттелген жиынтық құрайды және әр түрлі 

жүйелерде құпиялық деңгейлер жиынтығы әр түрлі болуы мүмкін. Қазақстан 

Республикасының заңнамасында мынадай құпиялық белгілері берілген: «аса 

маңызды», «өте құпия» және «құпия», ал қызметтік құпия құрайтын 

мәліметтерге «құпия» деген құпиялық белгісі беріледі. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі тірек сөздерді жазып, олармен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4) Сөздіктердің түрлерін (түсіндірме сөздік, терминологиялық сөздік 

т.б.) пайдаланып, терминдерге анықтама жазыңыз. 

5) Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

6) Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

7) Мәтіннің тілдік құралдарын анықтаңыз (зат есімдердің қолданылуы, 

етістіктер, күрделенген сөйлемдер, баяндауыштардың жасалуы т.б.). 

8) Тапсырмалар 

Төмендегі жауаптардан сəйкес аудармасын табыңыз: 

Қатынас құруды ерікті басқару – 

Объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі – 

Объектілерге қатынас құруды шектеу – 

Белгілі бір тұлға – 

Қатынас құрудың ағымдағы жағдайы – 

Ерікті басқару кезінде – 

Өзінің  қарауынша – 

Шешімі бойынша – 

Қатынас құру құқығын құру – 

Түйіндерде көрсетілген – 
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Жауаптары: 

Определенное лицо 

Текущее состояние отношения 

Добровольное управление отношением 

Создание права на отношение  

По решению 

При добровольном управлении 

Указывается в узлах 

Безопасность повторной эксплуатации объектов 

Ограничение доступа к отношениям объекта 

По своему усмотрению  

 

 Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Жауапкершілікке тарту – привлечение к ответственности 

Ұйымдастыру-өкімгерлік құжаттар– организационно- 

распарядительные документы 

Қауіпсіздік қызметін жасақтау – комплектование службы 

безопасности 

Бейтараптандыру шаралары – меры нейтрализации 

Қауіпсіздік режимін бұзу – нарушение режима безопасности 

Күрделі мəселелер – сложные вопросы 

Толық жетілдіру – полное совершенствование 

 

Қауіпсіздік саясатының бұзылуына жауап қайтару 

шараларын анықтау 

 

Қауіпсіздік режимін бұзушыларды табуға және жауапкершілікке 

тартуға, сонымен қатар ақпаратты бұрынғы қалпына келтіру және 

бұзылулардың зардаптарын жою шаралары анықтауға бағытталған әрекеттер. 

Ұйымдастыру-өкімгерлік құжаттарды дайындау. Қауіпсіздік 

саясатының негізгі жайлары әр түрлі нұсқауларда, қағидаларда, ережелерде 

және өкімдерде келтіріледі. 

Қауіпсіздік саясаты ақпарат қорғау жүйесінің қауіп-қатерлерге қарсы 

әрекет жасауға бағатталған құқықтық нормалардың, ұйымдастырушылық 

(құқықтық) шаралардың, программалық-техникалық құралдар және 

процедуралық шешімдер кешенінің жиынтығын анықтайды. 

Ақпарат қауіпсіздігінің жоғарғы дәрежесіне қол жеткізу тек тиісті 

ұйымдастыру шараларын қолдану негізінде ғана мүмкін болады. 

Ұйымдастырушылық шаралар кешенінің құрамына ақпараттық қауіпсіздік 

қызметін құру, жасақтау және оның іс-әрекеттерін қолдау, ұйымдастыра-

өкімгерлік құжаттар жүйесін дайындау жұмыстары, сонай-ақ, қорғаныш 



33 
 

жүйесін құруға және оның жұмысын сүйемелдеуге арналған бірқатар 

ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар кіреді. 

Ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар жүргізу 

ақпараттың сыртқа кететін жаңа арналарын дер кезінде табуға, оларды 

бейтараптандыру шараларын қолдануға, қорғаныш жүйелерін толық 

жетілдіруге және қауіпсіздік режимін бұзу әрекеттеріне жедел қарсы шара 

қолдануға мүмкіндік береді. Қатерге талдау жүргізу қауіпсіздік саясатын 

қалыптастырудың негізгі кезеңі болып табылады. 

Қазіргі уақытта құны атқаратын міндеті және сапасы жағынан әртүрлі 

болатын ақпарат қорғау құралдарының көптеген түрі бар. Олардың ішінен 

нақты объектінің ерекшелігіне сай келетінін таңдап алу күрделі мәселелердің 

бірі болып саналады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінге жай және күрделі жоспар құрыңыз. 

4) Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін тауып аударыңыз. 

5) Не дегеніміз не/ не неге əсер етеді/ не неге жатады т.б. 

құрылымдармен келген сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

6) Сұрақ қоя отырып мазмұндаңыз. 

7) Тіркестерді дұрыс сәйкестендіріңіз. 

 

қалпына келтіру проведение анализа  

зардаптарын жою средства защиты  

өкімгерлік құжаттар меры нейтрализации  

қауіп-қатерлерге қарсы совокупность комплекса 

ұйымдастырушылық шаралар ликвидации последствий  

кешенінің жиынтығы против угроз  

бейтараптандыру шаралары распорядительные документы 

іс-əрекеттерін қолдау организационные мероприятия 

талдау жүргізу восстановление 

қорғау құралдары поддержка действий  
 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Мəліметтермен танысу – знакомство с данными 

Бейтаныс адам – незнакомец 

Құпия сөз – пароль 

Мəн беру – дать значение 

Мəліметтердің бəріне сену – верить во все данные 

Әлеуметтік желілер – социальные сети 

Көздеу – предусмотреть 
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Интернеттегі қауіпсіздік ережесі 

 

Интернеттегі қызықты ақпараттар өзіне тартып тұратыны рас. Ол жерде 

көптеген мәліметтерге қанығып, әртүрлі адамдармен виртуалды танысып, 

араласуға болады. Әйткенмен, көшеде бейтаныс адаммен бірден таныса 

кетпейтінің тәрізді интернетте де жұмыс істегенде қауіпсіздік мәселесін естен 

шығармаған жөн.  

1) Құпия сөз. Интернеттегі пошта немесе «Мой мир», «m-agent» тәрізді 

бағдарламалармен жұмыс істегенде құпия сөзге мән беру керек. Қорғанысы 

берік құпия сөзді оңай құрастыру үшін өзіңнің жақсы көретін әніңнің алғашқы 

шумақтарын латын әріптерімен жазуға болады.  

2) Сенім. Интернеттегі мәліметтердің бәріне сенуге болмайды. Кейбір 

кезде адамды ашуға шақыратын немесе әлдебір жаман әрекетке баулитын 

мәліметтер болады. Интернетке мәліметті әртүрлі адамдар жариялайды. 

Адамдардың ойлары, пікірлері әртүрлі болады. Сондықтан барлық мәлімет 

бірдей, барлық сайттағы ақпарат дұрыс деген пікірден аулақ болған жөн.  

3) Әлеуметтік желі. «Мой мир», «m-agent», facebook, twitter тәрізді 

әлеуметтік желілер жаңа достар тауып, олармен үнемі байланыста болуға 

жақсы құрал болғанымен, бұл желілер арқылы алаяқтықпен айналысып, ақша 

табуды көздейтіндер бар. Ол үшін олар әлеуметтік желі арқылы банк 

карточкасы, салық төлеу нөмірі, жеке куәлік нөмірі тәрізді жеке мәліметтерді 

пайдаланады. Сондықтан әлеуметтік желіні қолданғанда тек жақсы танитын 

адамдарды ғана достар қатарына қосуға кеңес береміз.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі тірек сөздерді табыңыз. 

4) Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

5) Мәтіндегі термин сөздердің түсіндірмесін жазыңыз. 

6) Мәтіннен анықтауыштық тіркестерді теріп жазыңыз. 

7) Мәтіннің тілдік құралдарын табыңыз (модаль сөздер; мақсат 

мағынасын беретін сөйлемдер; шылаулардың түрлері т.б.). 

8) Аударыңыз. 

 

Угрозой информации называют потенциально возможное влияние или 

воздействие на автоматизированную систему с последующим нанесением 

убытка чьим-то потребностям. 

На сегодня существует более 100 позиций и разновидностей угроз 

информационной системе. Важно проанализировать все риски с помощью 

разных методик диагностики. На основе проанализированных показателей с 

их детализацией можно грамотно выстроить систему защиты от угроз в 

информационном пространстве. 

Угрозы информационной безопасности проявляются не 

самостоятельно, а через возможное взаимодействие с наиболее слабыми 

звеньями системы защиты, то есть через факторы уязвимости. Угроза 
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приводит к нарушению деятельности систем на конкретном объекте-

носителе. 

Основные уязвимости возникают по причине действия следующих 

факторов: 

–  несовершенство программного обеспечения, аппаратной платформы; 

–  разные характеристики строения автоматизированных систем в 

информационном потоке; 

–  часть процессов функционирования систем является неполноценной; 

–  неточность протоколов обмена информацией и интерфейса. 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Рұқсат етілмеген арналар – несанкционированные каналы 

Ақпаратты жоғалту – потеря информации 

Сенімді түрде сақтау – надежное хранение 

Қалыпты режим – нормальный режим 

Жасырын ақпараттар – скрытые информации 

Кездейсоқ немесе əдейі өзгертуден қорғау – хранение от случайного или 

преднамеренного изменения 

Келтіретін залалдар – причиняемые убытки 

Қақтығызсыздықты ескеру – учет беспристрастности 

 

Қорғаныш жүйесі 

 

Қорғаныштың мақсаты – қатынас құруға рұқсат етілмеген арналарды 

ақпараттың түрін өзгертуге, ақпаратты жоғалтуға және сыртқа келтіруге 

бағытталған әсерлерден сенімді түрде сақтауды қамтамасыз ететін өзара 

байланысты бөгеттердің біріңғай жүйесін құру. Жүйе жұмысын қалыпты 

режимде көзделмеген осындай оқиғалардың біреуінің пайда болуы рұқсат 

етілмеген қатынас құру деп саналады. 

Қорғаныш жүйесінің міндеттері: 

–  жасырын және өте жасырын ақпараттарды онымен рұқсатсыз 

танысудан және оның көшірмесін жасап алудан қорғау; 

–  деректер мен программаларды рұқсат етілмеген кездейсоқ немесе 

әдейі өзгертуден қорғау; 

–  деректер мен бағдарламалардың бұзылуының салдарынан болатын 

шығындан көлемін азайту; 

–  есептеу техника құралдарының көмегімен орындалатын қаражаттық 

қылмыстардың алдын алу және т.б. 

Сенімді қорғаныс құру үшін мыналар керек: 

–  ақпарат қауіпсіздігіне төніп тұрған барлық қауіп-қатерлерді айқындау; 

–  олардың келтіретін залалдарын бағалау; 

–  нормативті құжаттардың талаптарын, экономикалық мақсатқа 

лайықтылықты, қолданылатын программалық қамтамамен сайысушылықты 
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және қақтығызсыздықты ескере отырып қорғаныштың керекті шаралары мен 

құралдарын анықтау; 

–  қорғаныштың таңдап алынған шаралары мен құралдарын бағалау. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5) Мәтіннің тілдік құралдарын (туынды сөздер, баяндауыш болатын сөз 

таптары, күрделі сөздер, қыстырма сөздер) анықтаңыз. 

6) Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

7) Интернетті пайдалана отырып, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 

жаңалықтарды табыңыз. Оны сабақта таныстырыңыз, оның өзектілігі мен 

келешегін талқылаңыз. 

8) Мына сөздер мен сөз тіркестерін аударыңыз: 

1) Ақпаратты басқару тілі – 

2) Арнайы бағдарламалық тіл – 

3) Техникалық әсер ету құралдарымен залалдау – 

4) Әлсіздік, осалдық – 

5) Басым болу, үстем болу – 

6) Көрінбейтін вирус – 

7) Өздігінен өрбитін вирустар – 

8) Қауіп-қатер – 

9) Қауіпсіздік  жүйесінің бұзылуы – 

10) Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік органы – 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Ежелгі қауымдастықтар – древние ассоциации 

Иемдену – приобретение 

Автоматтандырылған жүйелер – автоматизированные системы 

Криптографиялық түрлендіру – криптографические преобразования 

Жеке тұлғалар – физические лица 

Сенімсіздігін арттыру – повышение не доверия 

 

Криптография дегеніміз не? 

 

Бөтен адамдарға оқуға мүмкіндік бермейтіндей түрлендіру әдісімен 

ақпаратты қорғау проблемасы адамзатты бұрынғы заманнан толғандырды. 

Криптографияның тарихы адамзат тілінің тарихымен жасты. Сонымен қатар, 

ежелгі қауымдастықтарда онымен тек қана таңдаулылар иемденгендіктен 

алғашқы жазу криптографиялық жүйемен тең болған. Оған мысал ретінде 

Ежелгі Мысыр, Ежелгі Үндістанның қасиетті кітаптары бола алады. Жазу-
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сызудың кең таралуына байланысты криптография жеке ғылым ретінде 

қалыптаса бастады.  

Мәліметтерді қорғаудың криптографиялық әдістері 

автоматтандырылған жүйелерде ЭЕМ- дерде өңделетін немесе әртүрлі типтегі 

ЗУ-да сақталатын ақпаратты қорғау үшін пайдаланады. Криптографиялық 

түрлендіру рұқсат етілмеген алдын алу тәсілі ретінде көп ғасырлық тарихқа 

ие.  

Қазіргі кезде көптеген шифрлар әдістері жетілдірілген және қолданудың 

теориялық және практикалық негіздері құрылған. Бұл әдістердің көбісі 

ақпаратты жабуда ойдағыдай пайдалануы мүмкін. Қандай себептен 

ақпараттық жүйелерде криптографиялық әдістерді пайдалану проблемасы 

қазіргі кезде аса маңызды болды. Бір жағынан, компьютерлік жүйелерді, 

соның ішінде үлкен көлемді мемлекеттік ақпараттарды, әскери, 

коммерциялық және жеке тұлғалардың рұқсат етілмеген мәліметтері 

жіберілетін интернет жүйесі пайдаланылады. Екінші жағынан, жаңа қуатты 

компьютерлердің жүйелі және нейронды есептеу техникасының пайда болуы 

шешуге мүмкін емес деп саналған криптографиялық жүйеге сенімсіздігін 

арттырады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Мәтінге хабарлы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны сұраулы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5)  Мәтіннен күрделі сөздерді (бірігу, қосарлану, тіркесу арқылы 

жасалған) теріп жазыңыз. 

6) Сөздердің құрамына талдау жасаңыз: «нанофизика», «наноробот», 

«нанотехнология», «наноэлектроника», «суперкомпьютер», «кванттық ком 

пьютер. 

7) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз, осы тақырыпта ойыңызды 

жалғастырыңыз. 

 

Нанофизика – это новое направление, которое возникло как ответ на 

потребность в новых технологиях, в новых материалах. Эта область науки 

занимается созданием новых материалов с заранее заданными свойствами. 

Другой задачей нанонауки является создание квантового компьютера. 

Принцип действия такого компьютера совершенно другой, чем у 

обычного. 

Квантовый компьютер способен обрабатывать такое количество 

информации, на которое у обычного компьютера ушли бы годы. Такой 

компьютер, скажем, сможет управлять погодой. К примеру, выдать 

рекомендацию, что если сегодня разогнать тучи на севере Европы, то это 

предотвратит засуху в Америке. 
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Уже перестала быть фантастикой перспектива создания медицинских 

нанороботов, которые будут перемещаться по организму человека, скажем, 

чистить сосуды от вредных веществ. 

 

8. Қазақ тіліне аударыңыз: 

Пайдаланушы – 

Компьютерлік жүйе – 

Қауіпсіздік саясаты – 

Қамтамасыздандыру құралдары – 

Кешендік құралдар – 

Қауіпсіздік техникасы – 

Үдеріс – 

Үдерісті бақылау – 

Үдерісті басқару – 

Іздеу-құтқару кешені – 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Түрлендірудің арнайы əдісі – специальный метод преобразования 

Программалар дестесі – пакет программ 

Қатынас құруды басқару – управление формированием сообщений 

Ақысыз таратылу – бесплатное распространение 

Мəліметтер қоры – база данных 

 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдісі 
 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдісі – бұл ақпаратты 

шифрлаудың, кодтаудың немесе басқаша түрлендірудің арнайы әдісі, мұның 

нәтижесінде ақпарат мазмұнына криптограмма кілтінсіз және кері 

түрлендірмей шығу мүмкін болмайды. Криптографиялық қорғау – ең сенімді 

қорғау әдісі, өйткені ақпаратқа шығу емес, оның тікелей өзі қорғалады, 

(мысалы, әуелі тасуыш ұрланған жағдайдың өзінде ондағы шифрланған 

файлды оқу мүмкін емес). 

Мұндай қорғау әдісі стандартты операциялар немесе программалар 

дестесі түрінде жүзеге асырылады. Операциялық жүйенің негізіндегі қорғау 

көбінесе қатынас құруды басқарудың процедураларын жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін мәліметтер қорын басқару жүйелері деңгейіндегі қорғау 

құралдарымен толықтырылуы керек. 

Қазіргі кезде ақпарат қорғаудың криптографиялық әдісінің көпшілік 

қабылдаған жіктеуі жоқ. Дегенмен, жіберілетін хабарламаның әрбір символы 

шифрлауға түскенде шартты түрде 4 негізгі топқа бөлуге болады: 
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–  ауыстыру шифрланушы мәтіннің символдары сол немесе басқа 

алфавит символдарымен алдын ала белгіленген ережеге сәйкес 

ауыстырылады; 

–  аналитикалық түрлендіруде шифрланушы мәтін қандай да бір 

аналитикалық ереже бойынша түрлендіріледі; 

–  орын ауыстыру шифрланушы мәтіннің символдарының орны 

жіберілетін мәтіннің берілген блогының шегінде қандай да бір ереже 

бойынша шифрланады. 

Ақпаратты шифрлаудың сенімділік дәрежесі бойынша көптеген 

программалық өнімдер бар. Кең таралған программалардың бірі болып 

Циммерменн құрған Pretty Good Privacy (PGP) болып табылады. Оның 

криптографиялық қорғау құралы өте күшті. Танымдылығы мен ақысыз 

таратылуы іс жүзінде PGP-ны дүние жүзінде электрондық хат алысу 

стандартына айналдырды. PGP программасына желіде көпшіліктің шығуына 

мүмкіндігі бар. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

4) Мәтіннен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған термин сөздерді 

табыңыз, аударыңыз. 

5) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности 

(невозможности прочтения информации посторонним) и аутентичности 

(целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа 

от авторства) информации. Изначально криптография изучала методы 

шифрования информации — обратимого преобразования открытого 

(исходного) текста на основе секретного алгоритма или ключа в 

шифрованный текст (шифротекст). Традиционная криптография образует 

раздел симметричных криптосистем, в которых зашифрование и 

расшифрование проводится с использованием одного и того же секретного 

ключа. Помимо этого раздела современная криптография включает в себя 

асимметричные криптосистемы, системы электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение скрытой информации, 

квантовую криптографию. риптография не занимается: защитой от 

обмана, подкупа или шантажа законных абонентов, кражи ключей и других 

угроз информации, возникающих в защищенных системах передачи данных. 
 

2 Ситуациялық тапсырма.  

Сіз АЭжБУ студентісіз. Сізге Алатаудың бауырындағы қалада тұрып 

өмір сүру де, оқу да ұнайды. Сіздің міндетіңіз – Алматыда оқудың болашақ 

үшін өте тиімді, үйренетін нәрсе көп екендігін айтып жоғары білім алғысы 

келетін сыныптасыңызды АЭжБУ-ға оқуға шақыру. 
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Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Байланыс салалары – отрасли связи 

Шығынын растау – подтверждение затрат 

Реттелген жиын – отрегулированный сход 

Ақпаратты сақтау – хранение информации 

Тасығыш – носитель 

Түрлендіру процесі – процесс преобразования 

 

Криптографиялық әдістерді пайдаланудың негізгі бағыттары – 

ақпаратты байланыс салалары арқылы жіберу ( мысалы, электронды почта) , 

жіберілетін хабарламалардың шығынын растау, тасығыштағы шифрланған 

түрдегі ақпаратты сақтау (құжаттар, мәліметтер базасы). Сонымен, 

криптография ақпаратты оқу тек кілтін бергенде ғана мүмкін ететіндей 

түрлендіреді.  

Ақпаратты шифрлау және қайта шифрлау кезінде қандай- да бір алфавит 

негізінде құрылған мәтіндер қарастырылады. Бұл терминдер мынандай 

мағына береді. Алфавит – ақпараттарлы кодтауда пайдаланылатын 

белгілердің соңғы жиыны. Мәтін – алфавит элементтерінің реттелген жиыны. 

Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерде пайдаланылатын алфавиттердің 

мысалы ретінде мыналарды келтіруге болады:  

–  орыс алфавитінің 32 әрпі мен бос орын (пробел);  

–  ASCII және КОU-8 стандартты кодына кіретін символдар;  

–  бинарлық алфавит;  

–  сегіз ретті немесе он алты ретті алфавит;  

Шифрлау – түрлендіру процесі: бастапқы мәтін шифрланған мәтінмен 

ауыстырылады. Қайта шифрлау – шифрлауға кері процесс. Кілт арқылы 

шифрланған мәтін бастапқы мәтінге өзгертіледі.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Термин сөздермен мәтіннен тыс сөйлемдер құрастырыңыз. 

5) Мәтіннен анықтауыштық сөз тіркестерін теріп жазыңыз. 

6) Мәтіннен не неге əсер етеді/ не неге əкеліп соғады мағынасында 

келген сөйлемдерді жазыңыз. 

7) Мәтінді оқыңыз. Әдеп ережелеріне байланысты өз ойыңызбен мәтінді 

жалғастырыңыз. «Сөз», «Сөйлеу», «Тіл», «Сөйлеу мәдениетіне» байланысты 

қанатты сөздер мен мақал-мәтелдер айтыңыз, мағынасын түсіндіріңіз. 

 

Сауатты сөйлей білу – үлкен өнер. Кейбіреулері «біз келе жатырық, 

бара жатырық деп, -ық деген жалғауды қолданады, «жаңағы» деудің орнына 

«жанағы» деп сөйлейді. «Ң» дыбысының орнына «н» дыбысын қолдану, тіпті 

жиі кездеседі. Ата-ананың, ұстаздың бала тəрбиесіндегі рөлі тек қана оның 
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жақсы киінуімен, спортпен шұғылдануымен, музыкалық сауатын ашумен, 

шет тілін үйренумен шектелмеуі керек. Сонымен бірге, тіл мəдениетіне де 

көңіл бөлініп, бала кезден таза, анық, сауатты сөйлеуге үйрету керек. 

Қазіргі кезде ұлт тілінде сауатты сөйлеуде, сөзді қадірлеуде бірден-бір 

жоғарғы орын алатын – театр, теледидар, радио екені мəлім... 

Сөз қалай жазылса, солай айта салу немесе сөздің жеке тұрғандағы 

тұлғасы қандай болса, соны өзгертпей айту жиі кездеседі.. Тағы бір үлкен 

кемшілік «бола ма?» – «болады ма?», «келе ме?» – «келеді ме?» деп сөйлеу 

жиі кездеседі. Сөздерді қалай жазылса, солай айту – сауатсыздық, 

сондықтан қай салада болсын, тілімізді ардақтап, қадірлеп, аялай білейік. 

Бұл – баршамыздың азаматтық борышымыз, қасиетті парызымыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Криптографиялық тұрақтылық – криптографическая стабильность 

Көрсеткіш – показатель 

Ықтимал кілттер – возможные ключи 

Жоғарғы өнімділік – высокая производительность 

Қорғаныс – оборона 

Тəуелділік – зависимость 

Тізбектің қауіпсіздігі – безопасность цепи 

 

Криптографиялық тұрақтылық 

 

Криптографиялық тұрақтылық - кілтті білмеген жағдайда тұрақтылығын 

анықтайтын шифрлар сипаты. Криптографиялық тұрақтылықтың бірнеше 

көрсеткіші бар:  

– ықтимал кілттер саны;  

– криптоанализға қажетті орташа уақыт. 

Мəліметтерді криптографиялық жабу процесі программалық түрде де, 

ақпаратты түрде де іске асырылады. Ақпаратты өткізу ақша жағынан көп 

қаржыны талап етеді, бірақ оның да артықшылықтары бар: жоғарғы 

өнімділік, қарапайымдылық, қорғаныстылық және т.б. Программалық өткізу 

аса қолайлы, сондықтан пайдалануда өте икемді.  

Қазіргі заманғы ақпаратты қорғаудың криптографиялық жүйесі келесі 

талаптарға сəйкес қалыптастырылады:  

–  шифрланған мәтін қолға түскенде тек қана кілт арқылы оқылуы керек;  

–  шифрлануда қолданылатын кілттің операциялық саны шифрланған 

хабарламаның көрінісі мен оған сәйкес ашық мәтінге қажетті кілттердің 

жалпы санынан кем болмауы керек.  

–  кілттер арасында шифрлау кезінде жүйелі түрде пайдаланылтын 

қарапайым және оңай тәуелділік болмауы керек.  
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–  алгоритм программалық та, сонымен қатар ақпараттық та өткізуге 

мүмкіндік беруі қажет және кілт ұзындығының өзгеруі шифрлау алгоритмінің 

сапасына əсерін тигізбеуі керек.  

Тізбектің қауіпсіздігі ең әлсіз буыннан құралады: ол тұрақты болған 

сайын сенімді болады. Жақсы тұрғызылған криптожүйеде алгоритм де, 

протокол да, кілт және қалған барлығы өте күрделі тексерістен өтуі қажет.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Термин сөздерді тауып, түсініктемесін беріңіз. 

4) Мәтінге сұраулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз, оны хабарлы 

сөйлем түріне алмастырыңыз. 

5) Курсивпен берілген сөздердің синонимін жазыңыз. 

6) Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

7) Жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз. 

Сіз Астанаға іссапармен бардыңыз. Сіз «Астана» қонақүйіне 

орналастыңыз. Ертең конференция. Конференцияда баяндама оқисыз. Сіз 

конференцияда әдемі болғыңыз келеді. Жақын жерден шаштаразға барып 

шашыңызды қидырдыңыз. Енді қайта қонақүйге бару керек. Алайда, сіз 

жолды ұмытып қалдыңыз. Бұл Астанаға бірінші рет келуіңіз. Қонақ үйге қайта 

оралу керек. Не істейсіз? 

Керекті сөздер: қонақ үй, адасып қалдым, айтып жіберіңізші, оң жақта, 

сол жақта, жақын маңда, жанында т.б. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Есептегіш құрылғылар – вычислительные устройства 

Қауіпсіздік шаралар – меры безопасности 

Кездейсоқ немесе рұқсат етілмеген кіру – случайный или 

несанкционированный доступ 

Қауымдастық – ассоциация 

Деректерді қорғау – защита данных 

Ықтимал ену – возможное проникновение 

Қамту – охват 

 

Компьютерлік қауіпсіздік 
 

Компьютерлік қауіпсіздік — есептегіш құрылғылар (компьютерлер, 

смартфондар және басқа), сондай-ақ компьютерлік желілерді (жеке және 

көпшілік желілерді, Интернетті қоса алғанда) қорғау үшін қолданылатын 

қауіпсіздік шаралар. Жүйелік әкімшілердің қызмет өрісі барлық үдерістер мен 

механизмдерді, олардың көмегімен цифрлық құрал-жабдық, ақпараттық өріс 

және қызмет кездейсоқ немесе рұқсат етілмеген кіру, өзгерту немесе 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D3%99%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96
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деректерді жоюдан қорғалады, және дамыған қауымдастықта компьютерлік 

жүйелердің тәуелділігінің өрбуіне байланысты көптеген маңызға ие болуда
[1]

.  

Киберқауіпсіздік — құпиялылық, тұтастық және қол жетімділіктің 

қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын процес. Жүйелік 

әкімгер активтерді қоса алғанда, компьютерлердің жергілікті желі деректерін, 

серверлерді қорғауды қамтамасыз етеді.  Сонымен қатар, тікелей ғимарат 

және, ең бастысы, қызметкер күзетке алынады. Киберқауіпсіздікті қамтамасыз 

ету мақсатында деректерді қорғау (беру процесінде және/немесе алмасу және 

сақтауда) болып табылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында деректер 

контршаралар қолданылуы мүмкін. Кейбір осы шараларды кіруді бақылау, 

қызметкерді  оқыту, аудит және есеп беру, бағалау, ықтимал ену тәуекелдерді 

тестілеу және авторизацияны талап етуді қамтиды (бірақ шектелмейді).  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі тірек элементтерді тауып, мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4) Сөздіктердің түрлерін (түсіндірме сөздік, терминологиялық сөздік 

т.б.) пайдаланып, терминдерге анықтама жазыңыз. 

5) Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

6) Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

7) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Трудно найти в мире человека более уважаемого и известного, чем 

американский предприниматель, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды 

Гейтс, создатель операционной системы Windows –Билл Гейтс. 

Его полное имя Уильям Генри Гейтс III. Он родился 28 октября 1955 

года в Сиэтле (штат Вашингтон), в семье корпоративного адвоката 

Уильяма Генри Гейтса II. 

Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла. Там он смог 

развить свои навыки программирования на школьном миникомпьютере. В 

школе Гейтс не преуспевал в грамматике, граждановедении и других 

предметах, которые он считал тривиальными, но получал высшие отметки 

по математике. К концу начальной школы плохое поведение Гейтса стало 

волновать его родителей и учителей, и он был направлен к психиатру. 

Этот скромный, даже застенчивый и слегка несуразный ребенок 

мечтал стать профессором математики и был совсем не похож на отца – 

высокого красавца, успешного адвоката. Несмотря на уникальные 

способности в математике и логике, Билл Гейтс не проявлял лидерских 

способностей, свойственных его родителям. Они и предполагать не могли, 

что их сын станет настоящей акулой мирового бизнеса. 

 

8) Сөздер мен сөз тіркестерін орыс тілінен қазақ тіліне аударыңыз: 

тривиальный, застенчивый, несуразный, акула мирового бизнеса, мировая 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA#cite_note-theaustralian-1
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известность, нищета, порвать насовсем, держатель акций, азартен до 

маниакальности, рекордсмен. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Тиімді жобалау – эффективное проектирование 

Экономикалық тиімділік – экономическая эффективность 

Қарапайымдылық – простота 

Қорғаудың ағытылуы – отключение защиты 

Қорғау тетігі – механизм защиты 

Оқшаулау – изоляция 

Икемді болу – быть гибким 

 

Ақпаратттық қауіпсіздіктің ішкі жүйесін тиімді жобалауда ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамсыз етудің бірнеше жалпы принциптерін ескеру керек.         

Бұл принциптерге мыналар жатады: 

– экономикалық тиімділік – мүмкін болатын зиян мөлшеріне қарағанда, 

қорғау құралдарының құны төмен болуы керек; 

– қарапайымдылық – қорғау тиімді болады, егер онынмен 

пайдаланушының жұмыс істеуі жеңіл болса; 

– қорғаудың ағытылуы – қорғау қалыпты жұмыс істегенде ағытылмауы 

керек, тек ерекше жағдайларда арнайы өкілеттігі бар қызметкер қорғау 

жүйесін ағыта алады; 

–  қорғау тетігін жобалау және қызметінің ашықтығы – қорғау жүйесіне 

қатысты бар мамандар оның қызмет істеу принциптерін толық менгеруі керек 

және қиын жағдайлар туындаған кезде оларға бара-бар әрекет етуі қажет; 

–  жалпы бақылау – қорғалатын субьектілер мен обьектілердің бақылану 

жиынынан кез келгенін алып тастау ақпараттты өңдеуді автоматтау кешенінің 

қорғалымдылығын төмендетеді; 

–  есеп беруші және бақылауда болу – қорғау жүйесі өз жұмысының 

дұрыстығына дәлелдер беруі керек; 

–  жауапкершілік – ақпарат қауіпсіздігін қамтамсыз етумен 

шұғылданатын адамдардың дербес жауапты болуы; 

–  оқшаулау және бөлектеу – қорғау нысандарын топтарға бөлу лайықты 

болады, мұнда бір топтағы қорғаудың бұзылуы басқасының қауіпсіздігіне 

ықпал жасамау керек; 

–  толықтық және келісімділік – сенімді қорғау жүйесінің толық 

өзгешеліктері анықталған, тестіден өткізілген және келісілген болуы керек; 

–  параметрлеу – қорғау өте тиімді және икемді болады, егер әкімші 

жағынан оның параметрлерін өзгертуге мүмкіндік болады. 

Кәсіпорынның ақпарттық қорларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін ақпараттарды қорғау құралдары әдетте тікелей корпоративтік желілерге 

орналастырылады.  
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Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4) Мәтіннен модаль сөздерді көрсетіңіз. 

5) Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

6) Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

7) Мәтіннен анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерін көрсетіңіз. 

8) Төмендегі сөздер мен сөз тіркестерін қазақ тіліне аударыңыз: 

компьютерный взломщик, взломать защиту, взломщик, взлом, 

пристраститься, локальная сеть, улучшить безопасность системы, 

попасться, высмеивать некомпетентность, нанести ущерб. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Дайындаушылардың мүддесі – интересы изготовителей 

Қосарлану жұмысы – совмещения работы 

Бағдарламаны тасымалдау – перенос программы 

Сенімділігінің төмендігі – низкая надежность 

 

Дискіні қорғау әдістерін талдау 

 

Дискіні қорғау әдістерінің артықшылығы – пайдаланушылардың емес 

дайындаушылардың мүддесін ескереді.  

Оның ерекшеліктері:  

–  олар оңай жаңартылады; 

–  қорғаудың ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз етеді; 

–  қорғау бойынша ақпаратты толтыруды талап етпейді; 

–  тапсырылған бағдарламалық жабдықтарды пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

 Кемшіліктері: 

–  стандартты қосарлану жұмысына қарсы; 

–  пайдаланушының дайындаушыға тәуелділігі; 

–  бағдарламаны тасымалдау және дискіні ауыстыру қиындықтары; 

–  стандартты емес операциялық жүйелер; 

–  сенімділігінің төмендігі; 

–  қол жеткізуі мүмкіндігінің аздығы; 

–  құнының (бағасы) жоғарылығы. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

1) Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 
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2) Мәтіннен курсивпен берілген есімшелердің қандай сұраққа жауап 

беріп, қай сөз табы болып тұрғанын анықтаңыз. 

3) Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

4) Мәтіннен не неге əсер етеді/ не неге əкеліп соғады құрылымымен 

келген сөйлемдерді теріп жазыңыз. 

5) Мәтіндегі тұйық етістіктің түрленген түрін көрсетіңіз. 

6) «Іссапардағы кездесу» деген тақырыпта сұхбат құрыңыз. 

Үлгі: 

– Сəлеметсіз бе, Агүл? 

– Сəлеметсіз бе, Қайрат ағай? Қош келдіңіз, Алматыға! Төрлетіңіз. 

– Иə, іссапармен келіп те қалдық. Жұмыс жағдайларыңыз қалай? 

– Бəрі де жақсы. Бірлестіктің жұмысы бұрынғыдан əлдеқайда 

табысты болып келеді. 

– Жалақыларыңыз да өскен шығар? 

– Әрине, жаңадан келген бастығымыз жұмысшылардың əлеуметтік 

жағдайына ерекше көңіл бөледі. Әр тоқсан сайын үстеме жалақы беріледі. 

Жақсы жұмыс істеген жұмысшылардың жалақысын көтеріп, марапаттап 

отырады. Қазір еңбек өнімділігі де жоғары, білестік табысы қуантарлық. 

– Сіздердің өнімдеріңізге сұраныс та жоғары болар? 

– Иə, өнім сапалы болған сайын сатып алушылар да көбеюде. 

– Сіздің бірлестіктің бəсекелесі бар ма? 

– Болғанда қандай! Бірақ қазір өнім сапасы маңызды орын алады ғой.        

Біздің өнім əрі арзан, əрі сапалы болғандықтан үлкен сұранысқа ие. Ал өзіңіз 

не мақсатпен келдіңіз? 

– Осы іссапарда сіздермен серіктес болсақ деген мақсатымыз бар. 

Бірігіп жұмыс істеп, тəжірибе алмасу – бəрімізге де тиімді болар деп 

ойлаймын. 

– Әрине, ойыңыз өте орынды. Ісіңізге сəттілік тілеймін! 

– Рақмет! 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Диск тасымалдаушылар – носители дисков 

Жазбаның пішімі – формат записи 

Кəдеге жарату – утилизация 

Сараптау – экспертиза 

Тосқауыл – барьер 

Өріс – поле 

Есте сақтау құрылғысы – запоминающее устройство 
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Ақпараттық үрдістерде ақпаратты қорғау 

 

Дербес компьютерлердің құрамында магниттік диск 

тасымалдаушылардың пайда болуы магниттік дискілерді қорғау жөнінде 

сұрақтың шығуына себеп болды. МД-ны қорғау сұлба түрінде шешілді. Сұлба 

жазбаның пішімін өзгерту әдісімен көшіруді кәдеге жарату жұмысын қалыпқа 

келтірді. 

Мұндай қорғау түрін тек қана маман инженер ғана сараптап шеше 

алады. 

МД-ны қорғау әдісі 2 қағидаға сүйенеді: 

– басқа дискіге көшіруге тосқауыл (көшіруден қорғау); 

– ашып көруге тосқауыл (алдын-ала ашып көруден қорғау).    

Алғашқы қағида бағдарламаны рұқсатсыз көшіруден сақтайды. Екіншісі 

рұқсатсыз тексерістен сақтайды. 2 ереже-қағида бір-бірімен байланыссыз. 

Коммерциялық бағдарламаны қорғаудың 2 қағидасын да пайдаланады.  

Дискіні пішімдеу.  

МД – магниттік бетті пішімдеу барысында секторларға және сызықтарға 

(секторлар 0-7, жолсызықтар  0-39) бөлінген тасымалдаушыдан тұрады. Әрбір 

сектор адрестік белгі өрісінен тұрады (жолсызық басы, сәйкестендіру 

таңбасынан, деректер таңбасы мен деректер өрісі ). 

Әрбір өріс сөз басынан, деректерден, бақылау сомасынан, эпилогтан 

тұрады. ДОS дискінің ең сыртқы жолсызығына орналасады. Бір жолсызық 

файлдық каталог астына резервтеледі. Тұрақты есте сақтау құрылғысында 

енгізу-шығарудың базалық жүйесі файлдарын санайтын бастапқы жүктеме 

блогы орналасады. Қазіргі кезде секторлар және жолдар саны берілген дискіні 

пішімдеуге арналған стандартты бағдарламалар бар. Физикалық магниттік 

маркер жолсызық және секторлардың (қатаң пішімдеу) жағдайын анықтайды. 

Иілгіш дискіні пішімдеу барысында әр жолсызық және сектор 

бағдарламаланады, ол адрестік өрісті санау арқылы жүреді.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі тірек элементтермен мәтіннен бөлек сөйлемдер 

құрастырыңыз. 

4) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5) Мәтіннен бастауыш пен баяндауышқа қатысты сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. 

6) Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жай жоспар құрыңыз. 

7) Төмендегі етістіктердің cәйкесін қойып, оқыңыз: 

– сақтау кезеңдерін; 

– қалыпқа; 

– тексерістен; 

– тасымалдауыштан; 

– бағдарламалар; 
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– еркімен; 

– файлдарды; 

– қорларды; 

– жолсызығына. 

 

Етістіктер: 

– тұрады; 

– келтіру; 

– сақтайды; 

– пайдалану; 

– бар; 

– жүреді; 

– санайды; 

– өндіру; 

– орналасады. 

 8. Ситуациялық тапсырма. 

Сіз «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 

магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 

Сондықтан сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. Шешіміңіздің 

дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін басқа магистрантпен әңгімелесіңіз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік. 

Құпия сөз – пароль 
Сұрау салу – запрос 

Ақпарат тұтастығы – целостность информации 

Дискі енгізгіш – дисковод 

Кездейсоқ кодтар – случайные коды 

Бұғаттау – блокировка 

Рұқсатсыз көшіру – несанкционированное копирование 

Жартылай сөз – слова наполовину 

Динамикалық жады – динамическая память 

 

Сұрау салу арқылы ақпаратты қорғау 

 

Қосымша ақпараттың жұмысына құпия сөз, нөмірлер, кілттер түрінде 

талап етілетін бағдарламалар сұрау салу арқылы ақпаратты қорғау түріне 

жатады.  

Құпия сөз – жүйеге ену үшін қажетті кілттер ретінде қарастырылады 

және ақпарат тұтастығын сақтауды қамтамасыз етеді бірақ, олар басқа 

мақсаттар үшін де қолданылады, мысалы,  дискі енгізгіште жазуды 

бұғаттауда, мәліметтерді шифрлеу командаларында, т.б.  

Құпия сөздерді 7 негізгі топтарға бөледі: 
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– қолданушы орнататын құпия сөздер; 

– жүйемен генерацияланатын құпия сөздер; 

– енудің кездейсоқ кодтары; 

– жартылай сөз; 

– кілттік фазалар; 

– «сұрақ –жауап» түріндегі интерактивті тізбек; 

– «қатаң » құпия сөздер. 

Шифрлер – ақпаратты түрлендіруге арналған криптографиялық 

әдістерді пайдалану. Шифрлер криптоаналитиктер үшін қарапайым болу 

керек, бірақ кәдімгі пайдаланушылар үшін файлға қол жеткізуді қиындатады. 

Бағдарламаларды, идентификациялық белгілерді шифрлеуге болады. 

Бағдарламаны қорғауға арналған шифрдың негізгі сипаттамасы -  кілттік 

шифрдың ұзындығы болып саналады. 

Сигнатуралар – қорғаныс үшін пайдаланылатын және бағдарламалық 

тәсілмен тексерілетін электронды есептеуіш машинаның  сипаттамасы. 

Қорғау аппаратурасының көмегімен бағдарламны қорғаудың негізгі 

принципі – тұрақты есте сақтау құрылғысымен оперативті есте сақтау 

құрылғысынан бағдарламаларды рұқсатсыз көшіру кезінде бағдарламның 

өздігінен жойылып кетуіне арналған сигналдарды өндіру.  

Арнайы микропроцессорлар (МП) – арнайы оптикалық құрылғы, 

стандартты интерфейс арқылы қосылады, сұрау салуға кейбір сандық 

реттілікпен үндеседі. Кемшілігі – бағдарламамен басқарылады.  

Тікелей қорғау құралдары - егер құпия ақпараттардан тұратын 

модульды бұзатын болса, тікелей қорғау динамикалық жады қорегін 

бұғаулайды да, құпия ақпараттарды жояды. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

1) Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

2) Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету).  

3) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

4) Берілген сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сөйлем құраңыз: 

Ұлттық жүйе, мемлекеттік ақпараттық ресурстар, адам құқығын қорғау, 

қауіпсіздік шаралары. 

5) Сөздерді аудармаларымен сәйкестендіріңіз: 

 Жады  сведения 

 Кемшілік  защита 

 Реттілік  рассматривается 

 Үндесу  простой 

 Құрылғы  порядочность 

 Қарапайым  постоянный 

 Кездейсоқ  гармонизация 

 Рұқсатсыз  устройство 

 Мəлімет  секрет 
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 Құпия  память 

 Тұрақты  недостаток 

 Қорғау  без разрешения 

 Қарастырылады  случайный 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қорғау құралдары – средства защиты 

Бағдарламаны бұғаулау – блокировка программы 

Еске салу – напоминание 

Дыбыстық ескертулер – звуковые замечания 

Иемденуші – владелец 

Басып шығару – печать 

Түпнұсқа – оригинал 

Мұқтаж – нуждаться 

Айрықша таңбалар – особые символы 

Қулық əдістер – обманчивый метод 

 

Активті және пассивті қорғау құралдары 

 

Активті қорғау құралдары екі топқа бөлінеді: компьютер құрамындағы 

және оған қатысты емес ішкі және сыртқы активті қорғау құралдары. Ішкі 

құралдар бағдарламаны бұғаулайды немесе жояды. Активті қорғаудың ішкі 

құралдарына уақытқа, күннің жадына құрылған қорғау кілттері жатады немесе 

рұқсатсыз қатынас құруға қарсылық, ескерту, еске салу немесе бақылауды 

ұйымдастыру түрінде болады. Активті қорғаудың сыртқы құралдары - жалпы 

қабылданған дабыл сигналдары, авторлық этикетті басып шығару, дыбыстық 

ескертулер, бақылау, иемденуші жөнінде деректерді басып шығару сияқты 

белгілерден тұрады.  

Пассивті қорғау құралдарына сақтандыру, алдын-ала ескерту, бақылау, 

сондай-ақ қолайсыз жағдайды болдырмау үшін көшіруді дәлелдейтін және 

айғақ іздейтін  бағыттағы әдістер жатады.  

Бақылау құрылғысы-деректерге жол ашу, оқиғаларды тіркеу немесе 

қатынас құру  құрылғыларын қорғаудың жалпы бөлігі ретінде қолданылады. 

Қолданушы түпнұсқадан айыра алмайтындай дәл көшірмені құруға бөгет 

жасайтын болғандықтан «сулы белгілерді» қолдану жасанды әдістерді 

қолдану сияқты ерекше орын алады.  

Қорғаудың психологиялық әдістері ұрланған бағдарламалық өнімде 

қорғау құрылғылары сақталуы мүмкін деген ойды есіне сақтауға мұқтаж етіп, 

бұзушыға сенімсіздік тудырып, психологиялық күш салуға негізделген. 

Сондықтан бағдарламалық қамтамасыз етуге қорғау механизмдері 

тұрғызылған деген хабар жіберу тиімді. Бағдарламаға айрықша таңбалар 

енгізудің көтеген қулық әдістері таралған және осының нәтижесінде өзінің 
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барлық кілттер мен қорғау механизмдерін жойғандығына көз жеткізе 

алмайды, сенімсіздік пайда болады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

4) Мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікке атау беріңіз. 

5) Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету).  

6) Мәтіннен электр энергетика терминдерін жазып алып, түсіндірмесін  

жазыңыз (санын көрсету). 

7) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

8) Сөз тіркестерін оқыңыз, олардың мағынасын сөздікте анықтаңыз. 

Сандық сипаттама, белгісіздік дəрежесі, объектінің сапалық жəне 

сандық сипаттамалары, хабарлама алу, ақпарат саны, таңдау мүмкіндігі, 

жүйенің жағдайы, жад көлемі, сенімді деректер, деректерге қол жеткізу. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Бағдарламалық құралдар – программные средства 

Вирустарды жіктеу – классификация вирусов 

Жұғу тəсілдері – способы заражения 

Тиімді бағыттар – эффективные направления 

Компьютерлік қарақшылық – компьютерное пиратство 

Із қалдыру – оставить след 

Бұзақылық – хулиганство 

Залал əкелу – нанести ущерб 

 

Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың 

бағдарламалық құралдары 

 

Компьютерлер мен желілердегі  ақпаратты қорғаудың бағдарламалық 

құралдарына жататындар: компьютерлік вирустарды жіктеу, өмір сүру 

ортасына жұғу тәсілдері, вирустарды белсенді ету тәсілдері, вирустардың 

бұзушылық әрекеттері, вирустардың болу белгілері, басқа қауіпті 

бағдарламалар, антивирустық құралдар, вирустармен күресудің болашақтағы 

тиімді бағыттары.  

Есептеу жүйесіне немесе желісіне бағдарламалық өніммен танысу, 

орындау, жою, ұрлау мақсатында рұқсатыз ену талаптары - компьютерлік 

қарақшылық деп аталады. Мұндай құбылыстың алдын-алу үшін операциялық 

жүйені, бағдарламалық жабдықты қорғауға, рұқсатсыз енуді бақылауға, 

бұзушылар категориясын және қолданылатын әдістерді анықтауға арналған 

қорғаныс түрлері бар. 
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Хакерлер категориясы: 

1. Хакер –дилетанттар; 

2. Хакер-мамандар(маманданған хакерлер) болып бөлінеді. 

Дилетант хакерлер: 

–  бағдарламаның тағайындалу мақсатын анықтау үшін қол жеткізуге 

тырысады; 

–  ойын бағдарламаларына қол жеткізуге ұмтылады; 

–  бұзақылық мақсатпен із қалдырып деректерді жойып жібереді; 

–  бұл категориядағы хакерлерге түрткі болған нәрсе, эмоциялық тілегін 

қанағаттандырудан бастап, жүйені басқаруды жүзеге асару; 

–  хакерлер-мамандар – төмендегі мақсатты көздейтін қылмысты топтар:  

–  саяси; 

–  өндірістік тыңшы; 

–  пайдакүнем. 

Компьютерлік айламен олар фирмаға үлкен материалдық залал әкеледі. 

Мұндай әрекеттер алдын-ала жоспарланып істі білетіндермен жүзеге асады. 

Қарақшылар – маманданғандар олар өзі іс әрекетіне фирманың бұрынғы және 

қазіргі қызметкерлерін тартады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіндегі зат есім, сын есім, етістіктерді үш бағанға бөліп жазыңыз. 

4) Мәтіннен етістіктерді жазып алып, оларды өзгеліс етіс формасына 

қойып, сөйлемді өзгертіп жазыңыз. 

5) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Информационная безопасность сегодня стала стратегической 

категорией, состоящей из таких комплексных понятий, как «международная 

безопасность» и «национальная безопасность». Она может 

рассматриваться в аспекте социально-экономического развития как 

политика, проводимая в целях сохранения и защиты технической и языковой 

информации, влияния информационных потоков на массовое и 

индивидуальное сознание, мониторинга и классификации компьютерных и 

сетевых угроз и предупреждения информационных войн. 

 

6) Берілген жағдаятқа сұхбат құрыңыз. 

Сіз Астана қаласына іссапармен келдіңіз. Сізге «Бәйтерек» қонақүйіне 

орналасу керек. Төмендегі қажетті сөздерді пайдаланып сұхбат құрыңыз. 

Керекті сөздер: құжат, кілт, қонақүйге орналасу, бөлме, төлем, таңғы ас, 

теледидар, ғаламтор қызметі, төсек-орын, қызмет түрлері, жаттығу залы. 

7) Қазақ тіліне аударыңыз: 

Безопасность данных персональных– 

Взламывание пароля – 

Виды вторжений – 

Виды механизмов защиты – 
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Виды угроз – 

Виды угроз безопасности информационной – 

Данные – 

Данные аутентификационные – 

Канал – 

Канал доверенный – 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

тағайындалған негізгі жəне қосымша құрал – назначенное основное и 

дополнительное средство 

электрондық қорғау құрылғылары – электронные защитные 

устройства 

қорғау кілті – ключ защиты 

жаңғырту – модернизация 

тағайындау – назначение 

деректер кешені – комплекс данных 

сенімділік дəрежесі – степень надежности 

 

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды рұқсатсыз 

қолданудан қорғау 

 

Қорғаудың техникалық құрылғысы – бұл деректер мен  ақпараттарды 

қорғауға тағайындалған негізгі және қосымша құрал – жабдықтар. 

Ол келесі түрге бөлінеді: 

– электрондық қорғау құрылғылары (ЭҚҚ); 

– оптикалық қорғау құрылғылары. 

Ақпаратты қоғаудың техникалық құрылғыларын құру (АҚТҚ) - аз 

танымал физикалық құбылыстағы қорғау кілтіне нақты негізделген. Мұндай 

кілтті жаңғырту өте қиын, сондықтан оны тек  лицензиясын  төлеген 

иемденушілер ғана пайдалана алады. 

 ЭҚҚ пайдалану барысында көшіруден қорғау үшін қосымша шара қажет 

емес. Қорғау кілтінің болуы бағдарламалық өнімді өндірумен қатарлас 

жетілген кілттің бар болуын тағайындайды. Жүйе бір ғана жалғыз құлыппен 

және қос кілтке ажыратылады. Қорғау деңгейі санының артуына  байланысты 

жүйенің қорғалу дәрежесі артады. Бір кілт қорғаудың қарапайым 

құрылғысының кілтін алу үшін, екіншісі  бағдарламаны шифрдан шығаруға 

немесе жүйеде жасырулы  ІІІ кілтті алуға негізделген. Қосымша қорғау 

деңгейлері көшірмелеу жұмысын қиындатады. 

 Жоғарыда аталған қорғау құрылғыларының міндеті - деректер кешенін, 

компютерлік бағдарламаларды рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу. 

Қызметкерлердің сенімділік дәрежесін әртүрлі қорғау кілттері арқылы 

қамтамасыз етуге болады. 
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Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

Сөздіктің көмегімен берілген мәтінді  қазақ тіліне аударыңыз. 

 
Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности 

(невозможности прочтения информации посторонним) и аутентичности 

(целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа 

от авторства) информации. Изначально криптография изучала методы 

шифрования информации — обратимого преобразования открытого 

(исходного) текста на основе секретного алгоритма или ключа в 

шифрованный текст (шифротекст). Традиционная криптография образует 

раздел симметричных криптосистем, в которых зашифрование и 

расшифрование проводится с использованием одного и того же секретного 

ключа. 

 Мәтіннен -лы/лі, -ды/ді, -ты/ті жұрнақтары арқылы жасалған қатыстық 

сын есімдерді жазып алып, оларға –сыз/сіз жұрнағын жалғап, қарама-қарсы 

мағыналы сын есімдер жазыңыз. 

Мәтіннен етістіктерді жазып алып, оларды ырықсыз етіс формасына 

қойып, сөйлемді өзгертіп жазыңыз. 

Сөз тіркестерімен сөйлем құрастырыңыз. 

 Антивирустық бағдарлама, интернетке қосылу алдында, байланыс 

орнату, бағдарлама жасау, компьютерді қайта жүктеу, вирусқа қарсы 

базаны жаңарту, ең үлкен зиян келтіру.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Көрсеткіш – показатель 

Қорғалған бағдарлама – защищенная программа 

Қосарлы порт – двойной порт 

Тағайындалған құрал – назначенное средство 

Кілтті жүйе – ключевая система 

Тиімді болу – быть эффективным 

Жүктеу – загрузка 

 

Электрондық қорғау құрылғыларының түрлері 

 

Белсенді электрондық қорғау құрылғылары (ЭҚҚ) – бұл құрылған 

қисынды логикасы бар және энергияны пайдаланатын ЭҚҚ. Бұл кәдімгі  - ұсақ 

сұлбалар(микросхемалар). Қазігі заманғы ЭҚҚ стандартты кристал таймерін 

ЭҚҚ бөлігі түрінде пайдаланады. Құлыпқа таймер тест жібереді, оның 

көрсеткішін берілген уақыт аралығында есептейді; ол ЭҚҚ қосқанда ғана 

дұрыс болады. Бұл бір деңгейлік қорғау жалғыз кілтті пайдалану арқылы 

жүреді.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Жұмыс барысында қорғалған бағдарламада бастапқы мәннен тұрады 

және ат беру барысында ЭҚҚ-ға мән беріледі: ЭҚҚ-дан қорғау кілттері 

есептеледі. Осыған ұқсас қағиданы INTRA-LOKK қорғау жүйесі пайдаланады. 

ДК-нің бос слотына арнаулы плата қондырылып, оған әр пайдаланушыға 

арналған көпсанды қорғау қондырғысы қосылады. Плата – дешифрленген 

деректерді қамтиды. 

Дербес компьютердің қосарлы портына жалғанатын ЭҚҚ өнімі бар. 

Плата драйвері құрылғымен бірге қойылады. ЭҚҚ – сын бір – бірімен жалғау  

әртүрлі бағдарламалық өнімдер үшін ЭҚҚ – сын жөңдеуге, пайдаланушы 

жұмысын реттеуге мүмкіндік береді;  

Қорғау кілті бар арнайы кристалдар– әскери жүйеде қолдану үшін 

тағайындалған құрал – жабдық түрінде жобаланған. Оны пайдалану аппаратқа 

қосылуға қиындық туғызады. Кристалл тұрақты есте сақтау құрылғысында  

жазылған  процессор және бағдарламадан тұратын 128 Кбитті қайта 

бағдарлайтын есте сақтау құрылғысын құрайды.   Негізінен жадыда сақталған 

бір қорғау кілті бар бағдарланған екі кристалл  пайдаланылады. Жадыдан 

кілтті тек кристалл процессоры көмегімен ғана таңдауға болады. Сондықтан 

бағдарланған кілтті жүйе құрамында пайдаланушы қол жеткізу үшін тиімді 

болмайды. Операциялық жүйе жүктелу барысында басқару екі кристалда 

орналасқан бағдарламаға беріледі. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

1) Сөздердің баламасын табыңыз, оларды қатыстырып сөйлем құраңыз: 

Ақпараттық қорлар – 

Ақпараттық ағындар – 

Қатерді бағалау – 

Қатердерді бейтараптау – 

Жабдықтарды орнату– 

Кең ауқымды –  

Негізгі талап –  

Мамандандырылған  жоғары оқу орны – 

Заманауи техника –  

Ғылыми-зерттеу саласы –  

Сырттай оқу – 

Кәсіпорын – 

Бірегей –  

2) Мәтіннен етістіктерді жазып алып, оларды өзгеліс етіс формасына 

қойып, сөйлемді өзгертіп жазыңыз.  

3) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Доступность информации обеспечивается возможностью выполнения 

соответствующих процедур ее получения и преобразования. Отсутствие 

доступа к данным или отсутствие адекватных методов их обработки 

приводит к одинаковому результату: информация оказывается недоступной.  

Актуальность информации -это степень принадлежности ее 
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текущему моменту времени. Она определяется ценностью информации в 

момент практического ее применения и зависит от динамики изменения ее 

характеристик, а также интервала времени, на котором использовалась 

данная информация. В заключение следует отметить, что перечисленные 

показатели качества информации тесно связаны и оказывают иногда друг на 

друга взаимное влияние.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қорғау тетіктері – механизмы защиты 

Қоршаған орта – окружающая среда 

Кедергі келтіру – воспрепятствование 

Ақпарат құпиясын қорғау – защита тайны информации 

Құпиялықтың сақталуы – соблюдение конфиденциальности 

Кепіл болу – быть гарантом 

Мəліметтерді тасымалдау – передача данных 

 

Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары 

 

Қорғау дегеніміз - жалпы түсінік. Қорғау - жүйенің объектілерін 

қоршаған ортадан қорғайтын механизмдерді сипаттау. Қорғау тетіктеріне тән 

белгілер: 

– бір пайдаланушының екінші пайдаланушыға кедергі келтіруіне жол 

бермеу; 

– пайдаланушының бағдарламасымен деректеріне қорғаныс 

құралдарын ұсыну. 

Қорғау тетіктері төмендегідей бірқатар мәселелерді шешеді: 

1) Заң шығару нормаларымен анықталатын, дербес қол жеткізуді 

реттеуші жеке ақпарат құпиясын қорғау. 

2) Ақпаратқа қол жеткізу ережесін анықтайтын ақпарат құпиялылығын 

сақтау. 

3) Құпиялылықтың сақталуын қамтамасыз ететін әдістер мен 

құралдардың ақпарат қауіпсіздігіне жол ашуы. 

Алғашқы сатыда ақпараттың қорғалуы бағдарламалық әдіспен 

шешіледі. Тәжірибе көрсеткендей ақпараттың қорғалуына бағдарламалық 

құралдар кепіл бола алмайды. Сондықтан бағдарламалық құралдар ақпаратқа 

қол жеткізуді, сақтау ережесін анықтайтын ұйымдастыру шараларымен 

толықтырылды.  

Келесі саты-мәліметтерді қорғау бойынша жүйе және техникалық 

құралдар құру болып табылады. Қорғаудың кешенді әдісі жоғары нәтиже 

береді.  

Мәліметтерді тасымалдауға, бөлмедегі, аумақтағы қорғалған 

мәліметтерге қол жеткізудің физикалық кедергісі - бұл тосқауыл. Жүйе 
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ресурстарын (техникалық, бағдарламалық) реттеу әдісімен қорғау арқылы 

пайдалану қол жеткізуді басқару болып табылады.  

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

4) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

5) Мәтіннен көмекші есімдерді жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма. Өз мамандығыңызға байланысты ашылған 

ғылыми жаңалықтар төңірегінде оқытушыңызбен болған сұхбатты әртүрлі 

дереккөздерді пайдалана отырып, жалғастырыңыз.  

С.- ... 

О. – Қайырлы күн! 

С. - ... 

О. – Иə, боспын.  

С. - ... 

О. – Біріншіден, ақпараттық технологиялар күннен-күнге дамып 

жатыр. Екіншіден, осы салада жасалған жетістіктер үлкен табыс əкеледі. 

С. - ... 

7) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Точность информации характеризуется степенью близости 

получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса или 

явления. Достоверность информации определяется ее свойством отражать 

реально существующие объекты с необходимой точностью. Как правило, 

этой цели служат вероятностные характеристики, в которых 

раскрывается отличие отображаемого информацией параметра от его 

истинного значения. Адекватность информации характеризует степень ее 

соответствия объективной реальности. 

Неадекватная информация может образовываться как на основе 

неполных или недостоверных данных, так и на основе полных и достоверных 

данных, но в случае применения к ним неадекватных методов. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қорғау түрлері – виды защиты 

Мəжбүрлеу – принуждение 

Мəліметтерді өңдеу – обработка данных 

Ережені бұзу – нарушение правил 

Ақпараттандыру – информатизация 

Құқықтық қорғау – правовая защита 

Ережелер жинағы – свод правил 
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Криптографиялық әдіспен қорғау түрлері 

 

Крипторгафиялық әдіспен қорғау түрлеріне: кодалау, реттеу, мәжбүрлеу 

жатады. 

Кодалау - бұл мәліметтерді криптографиялық түрлендіру әдісімен 

қорғаудың бір түрі. Қорғау әдісі пайдаланушы үшін тиімді болып саналса, 

онда ақпараттарды өңдеу және сақтау барысында, әрі мәліметті байланыс 

желісімен тарату кезінде пайдаланылып,  ақпаратты қорғаудағы тиімді әдіс 

болып есептеледі. 

Реттеу - мәліметтерді өңдеу және сақтаудың, бекітілмеген мәліметке 

қол жеткізудің мүмкіндігі болатындай жағдай туғызатын шаралар жиынтығын 

тарату және өңдеу болып табылады. 

Мəжбүрлеу - бұл дербес және пайдаланушының мәліметтерді 

қылмыстық, әкімшілік, материалдық жауапкершілік қауіптен сақтаудың, 

өңдеудің ережесі, яғни пайдаланушыларды әкімшілік, құқықтық, материалдық 

жауапкершілік қаупінен ақпаратты қорғауға, сақтауға мәжбүрлеу. 

Ұйымдастыру құралы дегеніміз – деректердегі ақпаратты өңдеу жүйесін 

пайдалану және оның қызметі барысында (жобалау, монтаждау, сынау, 

тексеру, пайдалану) жүзеге асатын ұйымдастыру-құқықтық және 

ұйымдастыру-техникалық шаралары. 

Заң шығарушы құралдарға қол жеткізуді шектеуші мәліметтерді өңдеу, 

пайдалану ережелері және ережені бұзған жағдайдағы жауапкершілік 

шаралары қарастырылатын еліміздің құқықтық актілері жатады. Мысалы, 

Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңы, Байланыс туралы 

заң, Интегралдық микросұлбалар топологияларын құқықтық қорғау туралы 

заң, Қазақстан Республикасының патент заңы, Бұқаралық апарат құралдары 

туралы заң, және т.б. 

Моральдық (адамгершілік)-этикалық құралдарға даму кезеңінде 

қалыптасқан және қоғамдағы ақпарат технологиясы таратқан дәстүрлік норма 

жатады. Бұл нормаларды сақтау міндетті емес, бірақ оны сақтамау телуге 

әкеліп соғады. Ұйғарымдама ережелер жинағы түрінде болады.  

Барлық қорғау құралдары формальды және формальды емес болып 

бөлінеді. Қорғаудың формальды формаларына адамның қатысуынсыз алдын-

ала жұмыста қарастырылған қорғау қызметін атқаратын құралдар жатады. 

Формальды емес қорғау құралдарына адамдардың мақсаткерлік қызметтері 

немесе сондай қызметті реттеу жатады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 
В современных условиях наличие развитой системы информационной 

безопасности становится одним из важнейших условий 

конкурентоспособности любой компании. Под информационной 

безопасностью понимается защищенность информации и поддерживающей 
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ее инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий, 

результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, 

ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи 

информационной безопасности сводятся к минимизации ущерба, а также к 

прогнозированию и предотвращению таких воздействий. 

 

4) Мәтіннен есімше (-ған, -ген, -қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) 

жұрнақтарынан жасалған қандай сұрағына жауап беретін тіркестерді жазып 

алып, қызметін анықтаңыз. 

5) Мәтіндегі зат есім, сын есім, етістіктерді үш бағанға бөліп жазыңыз. 

6) Мақалдарды қазақшаға аударыңыздар: 

 

Лучше молчун имеющий ум, чем красноречивый болтун; язык акына 

кинжала острее и волоска нежнее; человека болтливость погубит , а лису 

красивая шуба; все легко на словах, только трудно в делах; если вовремя 

молчать, можно большой беды избежать; там, где не надо стрелять, руки 

усмиряй, там, где не надо говорить ро свой закрывай. 

 

7) Есте сақтаңыз! 

Бір адам данышпаннан: 

–  Есте нені сақтап, нені сақтамау керек? – деп сұрапты. Данышпан: 

– Егер біреу саған жақсылық еткен болса, есіңде сақта, ал егер өзің 

біреуге жақсылық еткен болсаң, оны ұмыт, – деген екен. 

В.А.Сухомлинский 
 

Сараңдық күш алса, қуаныш азаяды.                   Ж. Баласағұни 
 

Егер де, есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір рет, болмаса 

жұмасына бір, ең болмаса айында бір мәрте өзіңнен есеп ал. 

                                                                                      Абай, 15- қара сөз 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қорғау тұжырымдамасы – концепция защиты 

Қорғаныс құралдары – средства защиты 

Қарқынды даму – динамичное развитие 

Бірыңғайлау – унификация 

Кең ауқымды – широкий 

Құқықты мойындау – признание права 

Қол сұғуды азайту – уменьшение вмешательства 

Бағдарламалық қамтамасыздандыру – программное обеспечение 

Меңгеру – освоение 
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Қорғау тұжырымдамасы 

 

Қорғау тұжырымдамасының  дамуын мынадай кезеңдерге бөледі: 

1) Бағдарламалық құралдар дамуының артықшылығы. 

2) Қорғаныс құралдарының барлық кластарының қарқынды дамуы. 

Қорғау құралдарының 3 даму тенденциясы бар, олар: 

а) қорғаудың негізгі  қызметін аппараттық тарату; 

ә) қорғаудың бірнеше қызметін атқаратын қорғаныс құралдарының 

жиынтығын құру; 

б) қорғаныс құралдарын бірыңғайлау және стандарттау. 

Ақпаратты қорғау мәселесі заң шығарушы орындардан бастап нақты 

техникалық құрылғыға дейін кең ауқымды қамтиды. Бағдарламаны 

өңдеушілер ақпараттың жоғары деңгейде қорғалуын қамтамасыз ететін 

қорғаудың техникалық құралдары қажеттігін ұсынады. Бағдарламалық 

құралдарды пайдаланушыларға қорғау құралдары пайдалану тарихында 

қосымша қиындық туғызады. Бірден-бір қорғау құралы болып табылатын – 

авторлық құқықты мойындау – яғни бағдарламалық құралдарды сату 

экономикалық жағынан тиімсіз. Бұдан басқа сақтайтын ақпараттардың ашылу 

деңгейін көтеру және оны өңдеу әдісін (ноу-хау) жоғарылату тағы бар. 

Сауда-саттық қатынасында қорғалатын ақпараттың көшірмесін алуға 

қол сұғуды азайту, пайдаланушымен сәйкестендіру, көшірме жасауға тиым 

салу, қорғау құралдарына қызмет көрсететін ЕЖ ресурстарынның бөлігін 

пайдалану шектеулі. 

Қорғау құралдары пайдаланушыға ол көшірмесін жасағанша, 

орындағанға дейін белгісіз болуы керек. 

Қорғау әдістері деректер мен ЭЕМ-ді қорғаудың әдістері және 

бағдарламалық жабдықтарды (БЖ) қорғау әдістері болып бөлінеді. 

Электронды есептеу машинасын (ЭЕМ) қорғау – аппаратураға 

физикалық қол жеткізуді шектеуге және парольдер пайдалануға негізделген. 

ЭЕМ-ді шағын бөлмеге орналастырып оның сақталу, қорғалуына мүмкіндік 

береді. Жекелей сатылатын бағдарламалық қамтамасыздандыруды поштамен 

салып, қорғау құралдарын меңгеретіндігін ұзақ мерзімде сынауға болады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма.  

Сіз «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша оқитын 

АЭжБУ студентісіз. Осы мамандық жайлы білгісі келетін досыңызбен 
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заманауи ақпаратты қорғау құралдары, программалау тілдері және бақылау 

аппараттары жайында әңгімелесесіз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Сəйкестендіру – идентификация 

Есептеуіш жүйе – вычислительная система 

Ақпаратқа ену – доступ к информации 

Ақпарат тасушылар – носители информации 

Жады – память 

Орталықтандырылған ақпарат – централизованная информация 

Рұқсатсыз қол жеткізу – несанкционированный доступ 

Ақпараттың нақтылығы – точность информации 

Құжаттардың көшірмесі – копии документов 

Ақпаратты бейнелеу – отображение информации 

 

Сәйкестендіру – белгілі бір объекті мен субъектге ерекше түр, ат немесе 

нөмір беру. Аутентификация – тексерілетін объект пен субъекттің шынында 

өзі немесе өзі емес екендігін тексереді. Есептеуіш жүйеде сәйкестендіру мен 

шынайы құрылған объектінің негізгі мақсаты – оның ақпаратқа енуі, тексеру 

барысындағы қолданушыға шектеу қою немесе тексеру барысында кіруге 

болмайды. 

Есептеуіш жүйеде сәйкестендіру мен аутентификацияның объектісі 

болатындар: 

– адам (оператор, қолданушы, қызметкер адам); 

– техникалық құрал (терминал, дисплей, ЭВМ); 

– құжаттар (листингтер, көшірмелер); 

– ақпарат тасушылар (магниттік ленталар, дискілер және т.б.); 

– дисплейдегі, таблодағы ақпарат және т.б. 

Объектінің аутентификациясы адаммен, аппараттық құрылғымен, 

программамен, есептеуіш техникамен орындала алады. Есептеуіш жүйелерде 

ақпаратты қорғау мақсатында жоғарыда көрсетілген шараларды қолдану 

кезінде объектің құпиялық түрлері мен аттары болуы керек. Адам мен ЭВМ 

арасында ақпарат алмасу кезінде желідегі есептеуіш жүйелер объект пен 

субъектің шынайылығын тексеруі керек. Осы мақсатта әрбір объект (субъект) 

өзінің жадында басқаларға белгісіз объектің түр (ат) тізімдері болуы керек. 

Орталықтандырылған ақпарат өңдеудің есептеуіш жүйелерінде және 

ақпаратты қорғауға қойылған жоғарғы емес талаптарға қатысты техникалық 

жабдықтаудағы баспаға шығару және бейнелеу кепілдігінің болуы осы 

жүйесінің ақпараттық қорғау жүйесі бар екендігімен анықталады. Бірақ 

есептеуіш жүйелерінің күрделелігі жоғарыда көрсетілген ақпаратқа рұқсатсыз 

қол жеткізе ықтималдылығына байланысты оны өзгерту көбейе түседі, 

сондықтан кейбір хабарламалар немесе ақпарат блоктары жауапкершілігі көп 
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жағдайда арнайы қорғаныс жасалады, нәтижесінде ақпараттың нақтылығы 

және криптографиялық түрлендіру жабдықтары құралады.  

Алынған ақпарат аутентификациясы, терминалға және таблоға 

суреттеуін есепке ала отырып алынған ақпаратты экранға шығаруға дейінгі 

шифрдан шығару нәтижесімен ақпараттың нақтылығын қамтамасыз етуі оң 

бақылаумен қорытындыланады. Ақпараттың көшірмесі оның суреттеу 

жабдықтарында құжаттар көшірмесімен тығыз байланыс. Ақпараттың 

нақтылығы оларды бейнелеу және баспаға шығару жабдықтауда жоғарда 

көрсетілген ақпаратты қорғау жабдықтарын пайдалану кезінде осы 

жабдықтардың нақтылыққа тексеру процедурасын аяқталуынан кейінгі 

жіберілген ақпаратты бейнелеуге шығару сенімделігіне байланысты болады. 

Бейнелеу өрісі  жақын болған сайын бұл процедура бейнеленетін ақпараттың 

нақтылығына жақындай түседі. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма. «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

мамандығында оқитын екі магистрант «Компьютерлік және киберқауіпсіздік» 

мүмкіндіктері жайында пікірлеседі. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Өңделетін ақпарат – обрабатываемая информация 

Деректерді рұқсатсыз пайдалану – несанкционированное использование 

данных 

Сақталатын ақпарат – хранимая информация 

Шоғырлану – концентрация 

Амалдық жүйелер – операционные системы 

Бағдарлама дестелері – пакеты программ 

 

Корпоративтік желілерді қорғау 

 

Корпоративтік желілерде өңделетін ақпарат өте осал болып табылады. 

Қазіргі уақытта деректерді рұқсатсыз пайдалану немесе өзгерту, айналымға 

жалған ақпаратты енгізу мүмкіндіктерін елеулі түрде жүзеге асыруға: 

–  компьютерлердегі өңделетін, жіберілетін және сақталатын ақпарат 

көлемінің көбеюі; 
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–  маңыздылығы және құпиялылығы әртүрлі деңгейдегі ақпараттық 

деректер базасында шоғырлануы; 

–  деректер базасында сақталатын ақпаратқа және есептеу желісінің 

қорларына қатынайтын пайдаланушылар аясының кеңеюі; 

–  қашықтағы жұмыс орындары санының көбеюі; 

–  байланыс үшін пайдаланушылардың компьютерлері арасында ақпарат 

алмасудың автоматталуы мүмкіндік туғызады. 

Ең алдымен, нені қорғау және кіммен немесе неден қорғау керектңгңн 

анықтауға, содан кейін қорғауды қалай қамтамсыз етуге болатынын шешуге 

ұмтылып көреміз. 

Кез келген корпоративтік желінің негізгі міндеті қажет ақпаратты 

пайдаланушыға қай жерде болса да және барынша өте қысқа мерзімде жеткізу 

болып табылады. Ақпаратты қорғау жүйесі корпоративтік желінің негізгі 

қызметін - қызметтік ақпаратты уақытында айырбастауды тиімді орындауға 

мүмкіндік туғызады. Кез келген корпоративтік желінің базисі жалпы жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыздандыру болып табылады, оның құрамында 

әртүрлі амалдық жүйелер, бағдарламалық жабдықтар, жалпы қызметтік 

бағдарламалар, мәтіндік процессорлар, редактолар және интегралданған 

бағдарлама дестелері, деректер базасын басқару жүйелері болады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма. Өз мамандығыңызға байланысты ашылған 

ғылыми жаңалықтар төңірегінде оқытушыңызбен сұхбаттасыңыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.   

Деректерді өңдеу – обработка данных 

Байланыс арналары – каналы связи 

Жаһандық телекоммуникациялық желілер – Глобальные 

телекоммуникационные сети 

Белгіленген тəртіппен тіркелген – зарегистрировано в установленном 

порядке 

Өкілдік – представительство 

Ықпал жасау – содействовать 

 

Ақпартты өңдеу үдерісінде деректерді өңдеу, сақтау және жіберу 

әртүрлі техникалық құралдары жұмыс істейді. Ақпарат автоматтандырылған 
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жұмыс орнынан  ішкі және сыртқы байланыс арналары арқылы түсуі мүмкін, 

мұнда ол пернетақта арқылы да, сыртқы ақпарат тасымалдаушысынан да 

енгізіледі. Сонымен қатар желіде кейде басқа мекемелер мен ұйымдардың 

және жаһандық телекоммуникациялық желілердің ақпараттық қорлары 

пайдалынылады. Жаһандық телекоммуникациялық желілер тұтынушыларға 

ақпаратты жіберу үшін қатынас ортасы ретінде қолданылады. 

Корпоративтік желінің пайдаланушысы деп белгіленген тәртіппен 

тіркелген адамдарды түсінуге болады, оларға желіде нақты қатынау 

өкілдіктері үлестіріліп беріледі. Пайдаланушы өз өкілдіктері шеңберінде 

жалпы жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруды 

пайдаланып, тек рұқсат берілген іс-қимылдарды жүзеге асыра алады. 

Желіде ақпаратты өңдеу жүйе әкімшісінің бақылауымен орындалады, ал 

оны қорғау өз қызметін арнайы жұмыс орнында орындайтын қауіпсіздік 

әкімшісінің бақылауына болады. Бұл орындар өңделетін ақпаратқа әрқашан 

қатынауға мүмкіндік бермейді, бірақ әрдайым оны өңдеу үдерісіне ықпал 

жасауға мүмкіндік тугызады. 

Корпоративтік желіні әртүрлі аппараттық-бағдарламалық ішкі 

жүйелерден тұратын жүйе түрінде көрсетуге болады, мұнда басқарушының 

жұмыс орыны, қашықтықта орналасқан жұмыс орыны, жүйе қауіпсіздігі 

әкімшісінің жұмыс орыны кіреді, бұлардың әрбіреуі біршама тәуелсіз болады. 

Мұндай ішкі жүйеге жалпы жүйенің белгілері өзіне тән келеді. Сондықтан 

мұнда ақпаратты қорғау тұрғысынан декомпозиция принципі қолданылады. 

Осы приципке негізделген ақпарат қауіпсіздігі қатеріне ықпал жасау тетігі 

жүйеге толық қолданылады. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма. Симпозиумда құқық, ақпараттық жүйе, 

қауіпсіздік жүйесі секциялары тобы жұмыс істеуде. Әр секция «Қазақстанда 

ақпараттың қорғалуының жай-күйі» мәселелерін өз кәсіптері тұрғысынан 

талқылап, өз шешімдерін айтады. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Негізгі өзегі – основной стержень 

Құрамдас бөліктері – составные части 

Үйлестіруші – координатор 

Әлеуметтік желілер – социальные сети 
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Мүдделестер ортасы – среда интересов 

Қызығушылық таныту – проявлять интерес 

 

Әлеуметтік желілер – мемлекеттің ақпараттық 

қауіпсіздігінің объектісі 
 

Қазіргі елімізде ақпараттық қорғау құру процесі қарқынды жүріп жатқан 

жағдайда ақпарат, ақпарттық байланыстар қоғамның кез-келген саласының 

негізгі өзегіне айналып отыр. Ақпараттық байланыстар саяси жүйенің қан 

тамыры секілді, оның құрамдас бөліктері мен элементтеріне нәр береді, өзара 

байланысын, іс-қимылын қамтамасыз етіп отырады. Басқаша айтқанда, саяси 

жүйенің, оның құрамдас бөліктерінің дұрыс қызмет атқаруы ақпараттың 

объективтілігіне, нақтылығына, дер кезінде жетуіне тікелей тәуелді. 

Демек, кез-келген мемлекеттің, ондағы мемлекеттік басқару 

формаларына қарамастан, оның саяси жүйесінің барлық құрамдас 

бөліктерінде (саяси институттар, саяси қатынастар, саяси нормалар мен 

принциптер, саяси сана мен саяси мәдениет) ақпараттың қалыптастырушы, 

үйлестіруші, байланыс факторы ретінде алатын орны ерекше болмақ және ол 

дами бермек. Өйткені ақпараттық технологиялардың, ақпарат таратудың жаңа 

әдістерінің, соның ішінде бүгінгі күні Қазақстанда ресми түрде бұқаралық 

ақпарат құралдарына теңестірілген Интернет желісінің дамуымен бірге саяси 

жүйенің коммуникативтік қызметі де жандана түседі. 

Әлеуметтік желілердің жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға пайдасы зор. 

Интернеттен музыка, фильм, ойындардан басқа ғылыми мақалалар, 

аудиокітаптар, тіл үйрену курстарын, тамақ істеу, би үйрену, дене шынықтыру 

тәсілдерін көшіріп алуға, қарауға болады.  

Сонымен қатар, әлеуметтік желілер арқылы кез-келген адам өзінің пікір 

алмасатын, мүдделестер ортасын қалыптастыруға, жаңа таныс, дос табуға да 

мүмкіншілігі бар. Сол сияқты кез-келген фирма өзінің өнімдеріне 

қызығушылық танытқан клиенттерін топтастыра алады. Алайда, әлеуметтік 

желілердің адамзатқа, әсіресе жас ұрпаққа әсері соңғы кезде барлық елдерде 

ғалымдарды, билік өкілдерін, жастар тәрбиесімен айналысатын ұстаздарды 

алаңдатып отыр. 
 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма.  

Сіз «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» кафедрасының түлегісіз. 

Біліміңізді жалғастыру мақсатында Ресейдің алдыңғы қатарлы техникалық 
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университетінің магистратура бөлімінің басшысымен оқу  туралы 

сұхбаттасасыз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Қауіпсіздік қателері – ошибки безопасности 

Қорғау жүйелері – системы защиты 

Жүйелерінің бұзылуы – разрушение систем 

Бəсекелестік – конкуренция 

Адамдардың мүдделері – интересы людей 

Жасырыну – скрыться 

 

Ақпарат қауіпсіздігінің қателерін білудің салдары 

 

Ақпарат қауіпсіздігінің қателерін білудің салдары мыналар:  

– бағдарламалық, аппараттық немесе бағдарламалық-аппараттық өңдеу 

құралдары немесе қорғау жүйелерінің бұзылуынан, сонымен қатар форс-

мажорлық жағдайлардан, бәсекелестердің, мекеменің немесе оның 

филиалдарының қызметшілерінің, қылмыстық элементтер немесе үшінші 

адамдардың мүдделері үшін ақпаратты өңдеу құралдарымен 

жабдықтаушылардың әсерін тигізетін арнайы техникалық, бағдарламалық 

құралдарды қолдануынан ақпараттың жойылуы; 

– бағдарламалық, аппараттық немесе бағдарламалық-аппараттық өңдеу 

құралдары немесе қорғау жүйелерінің бұзылуының,сонымен қатар форс-

мажорлық жағдайлардың, бәсекелестердің, мекеменің немесе оның 

филиалдарының қызметшілерінің, қылмыстық элементтер немесе үшінші 

адамдардың мүдделері үшін ақпаратты өңдеу құралдары мен 

жабдықтаушылардың әсерін тигізетін арнайы бағдарламалық құралдарды 

қолдануының салдарынан ақпараттың өзгеруі немесе бұрмалауы; 

– байланыс тораптарына немесе техникалық құралдарға қосылу 

жолымен, қосымша электромагниттік сәулелердің сигналдарын алу немесе 

мағынасын ашу, суретке түсіру, ақпарат тасымалдаушыларына ұрлық жасау, 

мекеменің немесе оның филиалдарының қызметшілерін параға сатып алу 

немесе мекеме қызметшілерінің құпия түрде сөйлесулерін  тыңдау, рұқсатсыз 

ақпарат көшірмесін жасау, басқа пайдаланушылардың деректерін оқу, 

автоматтандырылған жүйеге қызмет етуші қызметшілердің тіркелген 

пайдаланушысы түрінде алдауы, жасырынуы.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 
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5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Ситуациялық тапсырма.  

Сіз компанияның басшысысыз. Қол астыңыздағы жаңа келген 

қызметкерлермен жиналыс өткізіп жатырсыз. Олардың әрқайсысына 

атқаратын міндеттерін түсіндіріңіз. 

 

 Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Теріс əсер – негативное влияние  

Өртке қарсы қорғау жүйелері – системы противопожарной защиты 

Қорғау шаралары – меры защиты 

Жауапкершілікті жүктеу – возложение ответственности 

Қайта қалпына келтіру кезеңі – период восстановления 

Қауіп көздері – источники риска 

Қауіптерді жою – устранение рисков 

Аппараттық құрылым – аппаратная структура 

Тыйымды енгізбеу – не вводить запрет 

Қалыптасқан дəстүрлер – сложившиеся традиции 

Өңдірістік қажеттілік – производственная необходимость 

Үйлесімді болу – быть совместимым  

 

Әртүрлі әдістермен ақпаратқа қауіпсіздік қауіптерінің теріс әсерін 

азайтуға болады. Осы әдістердің ішінен төрт негізгі топты бөлуге болады: 

– ұйымдастыру әдістері; 

– инженерлік-техникалық әдістер; 

– техникалық әдістер; 

– бағдарламалық-ақпараттық әдістер. 

Ұйымдастыру әдстері негізінен қызметшілермен жұмысқа, 

корпоративтік желі нысандарының орнын тандауға және орналастыруға, 

физикалық және өртке қарсы қорғау жүйелерін ұйымдастыруға, қабылданған 

шаралардың орыңдалуына бақылауды жүзеге асыруға, қорғау шараларының 

орындалуына жеке жауапкершілік жүктеуге бағытталған. 

Инженерлік-техникалық әдістер ақпарат қауіпсіздігі талаптарын есепке 

алуға, инженерлік коммуникациялардың оңтайлы желілерін құруға 

байланысты. Бұл өте қымбат шешім, бірақ, олар әдетте, нысанды салу немесе 

қайта қалпына келтіру кезеңіңде жүзеге асырылады, жалпы беріктігін 

жақсартуға мүмкіндік туғызады және кейбір ақпарат қауіпсіздігі қателерін 

жойғанда жоғары тиімділік береді. Кейбір қауіп көздері, мысалы, стихиялық 

апаттардан немесе техногендік факторлардан туындаған басқа тәсілдермен 

жалпы түрде айтқанда жойылмайды. 

Техникалық әдістер ақпаратты қорғау мен жағдайды бақылауда арнайы 

техникалық құралдарды қолдануға негізделген және заңсыз техникалық 
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құралдармен ақпаратты іздеп табуда криминогендік элементтердің іс-

қимылына байланысты ақпарат қауіпсіздігіне төңген қауіпті жоюда орасан 

тиіміділік көрсетеді. Сонымен бірге, кейбір әдістер, мысалы, құралдар мен 

байланыс арналарын резервте сақтау нақты техногенді факторларда тиімді 

болад. 

Бағдарламалық - аппараттық әдістер көбінесе, тікелей ақпаратты өңдеу 

және жіберу үрдісімен байланысты қауіптерді жоюға бағытталған. Бұл 

әдістерсіз ақпараттық қауіпсіздіктің толық кешенді жүйесін құру мүмкін 

болмайды. 

Ақпаратты қорғаудың кешенді жүйесін жасаудың негізгі прициптерінің 

бірі ең жоғары достық принципі болуы керек. Басқаша айтқанда, өтіп кетуге 

мүмкіндік болса, тыйымды еңгізбеу керек, ал егер шек қою қажет болса, онда 

қалай пайдаланушыға өте аз ыңғайсыздық жасауға болатындығын әуелі 

ойлану қажет. Сонымен қоса корпоративтік желінің амалдық және 

бағдарламалық-аппараттық құрлымын және амалдық және бағдарламалық-

аппараттық құрылымын және фирманың қалыптасқан дәстүрлерін 

пайдаланып құрастыратын қорғаудың кешенді жүйесінің үйлесімді болуын 

ескеру керек. 

Бұл мәселеге өте жақын ашықтық принципі тұр. Корпоративтік желіні 

тек қана жоғарғы сыныпты бағдарламалаушылар пайдаланбайды. Сонымен 

қатар корпоративтік желінің негізгі міндеті пайдаланушылардың өңдірістік 

қажеттілігін, яғни ақпаратпен жұмыс істеуін қамтамсыз ету болып табылады. 

Сондықтан, ақпараттық қорғау жүйесі «фондық» режимде жұмыс істеуі 

қажет, «байқалмайтын» және пайдаланушының негізгі жұмысына кедергі 

жасамайтын, бірақ оған жүктелген барлық қызметті мүлтіксіз атқаруы керек. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Қазақ тіліне аударыңыз: 

Қатынас құру – 

Ерікті басқару – 

Қадағалау жұмысы – 

Сүйемелдеу – 

Әдістері – 

Маңызды құралы – 

Сенімді есептеу базасы – 

Қорғаныш тетігі – 

Жүйенің сенімділігі – 

Ақпаратқа талдау жасау – 

Іс - әрекеттер тізімі – 

Талап етіледі – 

Даярлық кезеңі – 

Қатерді талдау – 
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Қорғаныш жоспары – 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Әлемге əйгілі ғалымдар айтқан қанатты сөздермен таныс болыңыз. 

Қанатты сөздердің мағынасы мен мəнін түсіндіріңіз. 

Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, 

Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. 

Өзің білмесең, білгендерден үйрен, 

Үйренгеннен ештеңең кетпейді. 

Төле би 

Ақылмен ойлап білген сөз, 

Бойына жұқпас, сырғанар. 

Ынталы жүрек сезген сөз, 

Бар тамырды қуалар. 

 Абай 

Ақыл керек білім таңдап оларға, 

Білім керек жақсы іске қарауға. 

                                               Ж. Баласағұн 

Жас мұраты,білім тәлім талабы... 

Өнер оқу-жастың қару-жарағы 

                                                       І. Жансүгіров 

... бар ғылымның өзі қиялдан,ойлаудан туған. Адам осы жаралыстың бір 

бөлігі, бұл жаралыс табиғаттан бөлек емес. 

Шәкәрім 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік. 

Қауіп төну салдары – последствия угрозы 

Кешенді жүйе – комплексная система  

Шығын – убыток 

Оңтайлы таңдау – оптимальный выбор 

Барабар (бірдей) – адекватный 

Құпиялылық дəрежесі – степень секретности 

Бейімділік – адаптация 

Ақпарат құндылығы – ценность информации 

 

Ақпаратты қорғау принциптері 

 

Ескеретпелік прицип. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төну салдары 

ақпаратты қорғаудың кешенді жүйесін жасауға кеткен шығындармен 

салыстырғанда қаржылық, уақыттық және материалдық анағұрлым көп 

шығындарды қажет ететіндігі әрқашан есте болуы керек. 

Оңтайлылық принцип. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіпті амалдаудың 

әртүрлі әдістері мен тәсілдерінің арақатынасын оңтайлы таңдау, шешім 
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қабылдағанда  ақпаратты  қорғау  жүйесін жасау шығындары едәуір дәрежеде 

азайтуға болады. 

Барабарлық принцип. Қабылдайтын шешім ақпарат қауіпсіздігіне 

қауіптің маңыздылығына, жиілігіне және пайда болу ықтималдылығына, 

ақпараттың өзінің құпиялылық дәрежесіне және оның коммерциялық құнына 

байланысты сараланған болуы қажет. 

Жүйелік ыңғай принципі. Қорғау жүйесін құрастыруда бұл принцип 

ақпарат қауіпсіздігіне қауіпті амалдау бойынша шаралар кешенін 

корпоративтік желіні жобалау кезеңінде қарастырады, бұл ақпараттты 

қорғаудың ұйымдық және инженерлік – техникалық шаралардың оңтайлы 

қиюласуына мүмкіндік береді. Бұл принциптің жүзеге асуының маңыздылығы 

мынада: жұмыс істеуші қорғалмаған корпоративтік желіні ақпараттық қорғау 

құралдарымен жабдықтауды бастапқы жобалау және қорғалған нұсқада 

тұрғызудан күрделі және қымбат болады. 

Бейімділік принципі. Ақпаратты қорғау жүйесі желінің пішін үйлесімі, 

пайдаланушылар саны, құпиялық дәрежесі және ақпарат құндылығының 

өзгеру мұмкінділігін есепке алып құрылуы қажет. Мұнда желіге жаңа 

элементті енгізу немесе іс-әрекеттегі жағдайларды өзгерту корпоративтік 

желінің тұтас алғанда, қол жеткен қорғалу деңгейін төмендетпеуі керек. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) «БӘЙГЕ » ойыны. Мақал-мəтелдердің жалғасын табыңыз. 

Жеті рет өлшеп, ....... . 

Есептей білгеннің ...... . 

Төртеу түгел болса төбедегі келеді, 

Көрпеңе қарай  .......  . 

Ақыл азбайды  ....  . 

Жұмыла көтерген   ... . 

Істеген жақсылығын біреуден болмаса, ........ . 

Не ексең, ......... . 

Көзі жаманның .......... . 

Жақсы туса – елдің ырысы,          .......................................... . 

Жақсы кісі текшіл,........................ . 

Жақсы болсаң - озарсың, ………………………….. . 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  
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Жеделдік – оперативность 

Үнемділік – экономичность 

Тұтастық – целостность 

Мүмкіндік – возможность 

Қауіп-қатер – угрозы 

Зауалдардан қорғану – защита от вреда 

Үйлестіру – координация 

Тұтыну – потребление 

 

Қазіргі ақпараттық технологияның көптеген пайдасы мен 

артықшылықтары  бар. Олар: жеделдік, экономикалық тиімділігі мен 

үнемділігі, алыс қашықтықтан қызмет көрсете алатындығы, ақпарат тарату 

мен қабылдаудың тұтастық сипаты, ақпаратқа қол жеткізу, оны тұтыну 

мүмкіндіктің кеңдігі т.с.с. Осындай артықшылықтары мен игіліктеріне 

қарамастан ақпараттық технология арқылы атқарылатын қоғамдық түрлі 

қызметтер елеулі қауіп-қатерді де тудырып отыр. Осы себептен, қоғамдағы 

пайдалы іс-қызметтердің ырғақтылығын қамтамасыз ету, ықтимал шығын мен 

залалды азайту, инвестициялық тиімділік пен бизнес мүмкіндіктерін кеңейту 

үшін ақпараттық түрлі қауіп пен зауалдардан қорғану қажеттілігі туындайды. 

Жалпы, қазіргі таңда ақпараттық қауіпті айналып өте алмайтындай күр-

делі кезеңде өмір сүріп отырмыз. ақпарат дегеніміз белгілі бір ұйымның 

құнды мүлкі мен құрылғылары секілді іс-қызмет жүргізуге, жұмыстың 

қалыптылығын үйлестіретін негізгі капитал болып саналатындықтан, ол – 

міндетті түрде қорғалуы қажет.  

Қазіргі таңда компьютер, интернет желілерінің қолданысқа кеңінен енуі 

оны электрондық, онлайн түрдегі ресурс ретінде сақтап, таратуға көштік. 

Бүгінгі таңдағы ақпараттық жүйе аса күрделі әрі синтездік сипатта көрініс 

табатындықтан кейде адам факторынан тыс қауіптерді де тудыратын болды. 

Қазіргі әлем елдерінің байланыс пен қарым-қатынас құралы – Интернет 

болғандықтан оған ірілі-ұсақты миллиондаған жүйе өзара тіркеліп, қосылады.  

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

5) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

6) Сөйлеу әдептілігіне байланысты айтылған ойға назар аударыңыз: аударыңыз, тəрбиелік мəнін талдаңыз. 

– тым қатты, тым ақырын не тістеніп сөйлемеңіз; 

– тіл тигізіп, сөз жүргізбеңіз; 

– біреудің сөзін бөлмеңіз; 

– біреу жаңылысса, сөкпей, жаймен түсіндіріңіз; 

– қателессеңіз, мойындаудан ұялмаңыз; 
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– ата-бабаңыздың артықшылығын айтып мақтанбаңыз; 

– ант ішіп сөйлеген – өтірікшінің әдеті; 

– үш кісі отырып, екі кісі сыбырласпайды. 

7) Ситуациялық тапсырма. Өзіңіз жұмыс істейтін кәсіпорын туралы 

сұхбатты жалғастырыңыз. 

А. - Сəлем ... 

Б. - ... 

А. - Жақсы, көріспегелі көп болды. 

Б. - ... 

А. – Жаңалықтар көп. Мен қазір «...» телекомпаниясында жұмыс істеп 

жатырмын.  

Б. - ... 

А. - Оның рас. Ал сен ше? Астанада жұмыс істегің келіп еді ғой? 

Б.  - ... 

А. - Қандай тамаша! Кім болып қызмет атқарасың? 

Б. -...   

8) Аударыңыз: 

Сенімді есептеу базасы – 

Қорғаныш тетігі – 

Жүйенің сенімділігі – 

Ақпаратқа талдау жасау – 

Іс - әрекеттер тізімі – 

Талап етіледі – 

Даярлық кезеңі – 

Қатерді талдау – 

Қорғаныш жоспары – 

Негізін құру – 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік. 

 

Ұғым – понятие 

Көпшілік мойындаған – публично признанный  

Бірыңғай заң – единый закон 

Инфрақұрылым – инфраструктура 

Қол сұқпау – неприкосновенность 

Зиян келтіру – причинение вреда 

Бағдарламалық жасақтама – программное обеспечение 

Ақпаратты еркін тарату – свободное распространение информации 

Басшылыққа алу – взять под руководство 

 

«Киберқауіпсіздік» терминінің және одан туындайтын ұғымдардың 

(киберкеңістік, киберқорғау, кибератака, кибершабуыл және т.б.) 
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халықаралық деңгейде көпшілік мойындаған бірыңғай заңды анықтамасы 

жоқ. 

Дегенмен БҰҰ деңгейінде Халықаралық электр байланыс одағының 

(ХЭО) Ғаламдық киберқауіпсіздік бағдарламасы немесе 

«Киберқауіпсіздіктің ғаламдық мәдениетін қалыптастыру және аса маңызды 

ақпараттық инфрақұрылымдарды қорғау жөніндегі ұлттық күштерді 

бағалау» БҰҰ Бас ассамблеясының қарары секілді бірқатар құжаттар бар, 

оларда жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, электрондық нысандағы 

ақпараттың құпиялылығын, тұтастығы мен қолжетімділігін, интернетпен 

өзара іс-қимыл жасайтын аса маңызды ақпараттық-коммуникациялық 

инфрақұрылымды (оның ішінде ақпараттық жүйелерді, аппараттық-

бағдарламалық кешендерді, телекоммуникациялық жүйелерді, 

телекоммуникация желілерін, ақпаратты қорғау, бағдарламалық жасақтама 

жүйелерін) зиян келтіретін ықпалдан бағдарламалық-техникалық әдістермен 

қорғауды қамтамасыз ету мәселелерінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қауіпсіз пайдалану саласын қамтитын киберқауіпсіздікті 

түсіну тәсілдері қамтылған. 

Бұл ретте көптеген елдер ақпаратты еркін тарату және оған қол жеткізу 

құқығын тым шектеуден қауіптенгендіктен, басшылыққа алатын құжаттарда 

АКТ пайдалана отырып таратылатын зиянды немесе заңсыз ақпараттан 

қорғау мәселелерін киберқауіпсіздік ұғымы контексінде қарастырмайды. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырыңыз. 

4) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз (5). 

5) Сөздікті пайдаланып, төмендегі сөздер мен сөз тіркестерін 

аударыңыз: 

Ақпараттың құндылығы – 

Ақпаратты өңдеу – 

Ақпараттық жүйе –  

Бағдарламалаушы – 

Бағдарламалық қорғау құралдары – 

Бағдарламалық тілдер – 

Жергілікті желі – 

Модельдегі негіздер – 

Модельге қойылатын талаптар – 

Ақпараттық желі – 

Бағдарламалық қамтамасыз ету – 

Жүйелік қорап – 

6) Сіз білесіз бе? 

– Норвегияның стратегиясында жаңа қызметтер мен құрылғылар 

қарапайым қолданушылардың құзыретіне өте жоғары талаптар қояды екен. 

Ақпараттың, жүйелер мен желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге басты 
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жауапкершілік меншік иесіне немесе операторға жүктеледі. Мұндай 

жұмыстар күнделікті жұмыстың бір бөлігі болуы тиіс және ағымдағы 

операциялармен бірдей қаржыландырылуы керек. Ақпараттық қауіпсіздікке 

жәрдемдесу жөніндегі шаралардың құны басқарудың жекелеген 

салаларындағы тәуекелді бағалаумен мөлшерлес болуы тиіс 

(киберқауіпсіздіктің жаһандық индексі 0,735 құрайды). 

–  Финляндия стратегиясы киберқауіпсіздікті финдік ақпараттық 

қоғамның дамуымен тығыз байланысты экономикалық сипаттағы проблема 

ретінде түсінуге негізделген (киберқауіпсіздіктің жаһандық индексі 0,618 

құрайды). 

– Словакия ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қоғамның 

қалыпты жұмыс істеуі мен дамуының қажетті шарты ретінде қарастырады. 

Сондықтан стратегияның мақсаты – ақпаратты қорғау үшін берік іргетас 

ретінде қызмет ету. Стратегия қауіп-қатерлердің алдын алуға да, сонымен 

қатар олардың алдын алу құралдарының беріктігі мен дайындығын 

қамтамасыз етуге де бағытталған (киберқауіпсіздіктің жаһандық индексі 

0,618 құрайды). 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

 

Бағдарламалық өнімдер – программные продукты 

Өндірістік мəдениет – производственная культура 

Ықпалға төзімді – устойчивый к воздействию 

Дербес деректер – персональные сведения 

Әрекет ету – действия 

Қамтамасыз ету – обеспечение 

Әлеуетін дамыту – развитие потенциала 

Кәсібилігін арттыру – повышение профессионализма 

 

Қауіп-қатерлер туралы хабардарлықты арттыру, адами капиталды және 

бағдарламалық өнімдерді, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін, зиянды 

бағдарламалық-техникалық ықпалға төзімді телекоммуникациялық 

жабдықты жасау бойынша отандық АКТ саласының әлеуетін дамыту үшін 

қажетті жағдай жасау міндетін іске асыру үшін мыналар ұсынылады: 

Қоғамда «кибергигиена» туралы орнықты түсініктер қалыптастыруға 

және бағдарламалық өнімдердің, ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық 

жасақтаманың, технологиялық тұғырнамалардың, ақпараттық және желілік 

инфрақұрылымның, жұмысты қамтамасыз ететін жабдықтың әрекет ету 

циклінің барлық кезеңдерінде АКТ жасау мен пайдаланудың жоғары 

өндірістік мәдениетін қалыптастыру. 

Кәмелетке толмаған интернет пайдаланушылар мен олардың ата-

аналары арасында дербес деректерді қорғау және жеке өмірге 
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қолсұғылмаушылық бойынша тренингтер мен оқыту практикаларын 

пайдалану. 

Мемлекеттік органдардағы ақпараттық қауіпсіздіктің жай-күйіне 

жауапты қызметкерлердің кәсібилігін арттыру және олар қабылдайтын 

шараларды тиісті түрде әмбебап ету, кәсіптік стандарттарды бейімдеу, 

сондай-ақ ақпараттық ресурстар мен жүйелердің қорғалуын бақылау 

параметрлері мен қорғау профильдерін жақсартатын тәжірибелік дағдылар 

мен техникалық білімдер бойынша талаптарды кеңейту. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтіннен тірек сөздерді тауып, орыс тіліне аударыңыз. 

4) Тірек сөздер арқылы атаулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

5) Жоспар негізінде мәтінді толық мазмұндаңыз. 

6) Сөздердің түсіндірмесін жазыңыз: 

Киберкеңістік – 

Киберқорғау – 

Кибератака – 

Кибершабуыл – 

Кибергигиена – 

7) Пайдалы кеңесті қолданып, сұхбат құрыңыз. 

 

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 

Жұмысқа тұрарда қойылатын 5 қиын сұрақ 

Жұмысқа тұрарда міндетті түрде жұмыс берушімен әңгімелесу болары 

анық және олар қоятын сұрақтар да ұқсас болып жатады. Өзіңізді жақсы 

қырыңыздан көрсету үшін сұрақтарға қалай дұрыс жауап беру керек? 

1) Ең үлкен кемшілігіңіз не? 

2) Мұндай сұрақтар кандидаттың өз кемшілігін мойындап, егер бұл 

болашақтағы міндеттерін орындауға кедергі келтіретін болса сұрыптаудан 

шығарып жіберу үшін қойылады. Бұл сұраққа, мысалы, түске дейін 

өнімділігіңіз ақырындап ояна бастайды, ал түстен кейін екі есе өнімді жұмыс 

істеймін деп жауап беруіңізге болады. Есіңізде болсын, жұмысқа тұру 

кезіндегі әңгімелесуде тек жақсы жақтарыңызды көрсетуіңіз керек. 

3) Қандай жалақы алғыңыз келеді? 

4) Мұндай жағдайда жұмыс беруші төлей алар жалақыдан төмен соманы 

айтып қоюыңыз мүмкін. Мұндай болмас үшін өзіңіз келісе алатын минималды 

сома мен максималды мөлшерді атаңыз. Егер жұмыс беруші нақты соманы ата 

десе, осы компаниядағы орташа жалақыдан көбірек соманы айтыңыз. Алдын 

ала өз салаңыздағы немесе сол компаниядағы орташа жалақы қанша екенін 

біліп алыңыз. 

5) Неге біз дәл сізді жұмысқа алуымыз керек деп ойлайсыз? 

6) Осы сұраққа алдын ала дайындалып барған жөн. Өз түйіндемеңізді 

қарап, сіздің жақсы жұмыскер екеніңізді дәлелдейтін 3-5 пунктті белгілеңіз. 

Өткен жұмыстарыңыздағы жетістіктеріңіз нағыз үлгі бола алады. Бұрынғы 

жетістіктеріңіз – сіздің болашақ өнімділігіңіздің нағыз болжаушысы. 



76 
 

7) Бұрынғы жұмысыңызда не ұнамады? 

8) Мұндай сұрақты жұмыс беруші бұрынғы жұмысына шағым айтып, 

өзін жаман жағынан көрсетеді деген есеппен қояды. Мұндай сұраққа, мысалы, 

ол жақтағы шешу керек мәселелер маған аса қиындық тудырмады, сондықтан 

толыққанды ашыла алмадым деп жауап беріп көріңіз. 

9) Жылдан кейін өзіңізді қалай көресіз? 

10) Шындығында «Білмеймін» деген жауап дұрыс болса да, ұтымсыз 

жауап болмақ. «Мен түрлі мүмкіндіктерді қарастырып көрдім, осы лауазымда 

өзімді сенімді ұстаймын және болашақта өзімді осы компанияның беделді 

қызметкерлерінің қатарынан көремін» деп жауап беріңіз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Хабардар болу – быть в курсе дела 

Жай-күйін бағалау – оценка состояния 

Осалдықтардың алдын алу – профилактика уязвимостей 

Қауіп төндіру – угрожать 

Ынталандыру – мотивация 

Бастамалардың маңыздылығы – значимость инициатив 

Мердігерлер – подрядчики 

Алғышарттар – предпосылки 

 

Ақпараттық қауіпсіздігі жалғыз IT саласында ғана емес, сонымен қатар 

бизнесте де проблемаға айналды. Қаз3ргі заманда кез келген ұйым ғаламторға 

қосылған. Компанияның қауіпсіздік жүйесіндегі әлсiз жақтары заңсыз ену, 

қажетті ақпаратты ұрлау, сондай-ақ маңызды клиенттер мен құпия бизнес 

деректердің жоғалуына, оның ішінде сыртқы қауіп-қатерлерге жол ашады. 

Ақпараттық қауіпсіздік аудиті кез келген компанияның жалпы 

стратегиясының маңызды элементі болып табылады. 

Ақпаратты қорғау әдістерінен жеткілікті хабардар болмау, шағын және 

орта бизнес кәсіпорындарының, оның ішінде көп жағдайда өздеріне тиесілі 

ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның жай-күйін бағалай 

алмайтын ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету саласында 

жұмыс істейтін кәсіпорындардың ақпараттық қауіпсіздігі жүйелерінің төмен 

қамтамасыз етілуі, ақпараттық қауіпсіздіктің талдауға келмейтін оқиғалары 

мен инциденттерінің көп болуына әкеледі, олар технологиялық 

осалдықтардың алдын алуды, сонымен қатар АКТ-ны қылмыстар жасау үшін 

құрал ретінде пайдаланатын қылмыскерлермен күресті қиындатады. 

Бұдан басқа, мұндай шаруашылық субъектілері басқалары үшін, 

бірінші кезекте, әріптестер немесе мердігерлер ретінде жұмыс істейтін ірі 

кәсіпорындар немесе мемлекеттік органдар мен ұйымдар үшін қауіп 

төндіреді. 
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Сонымен қатар жұмыс берушілер мүдделілігінің төмендігі мен кәсіптік 

бәсекелестіктің болмауы ақпараттық қауіпсіздік саласында жұмыс істейтін 

мамандардың өздерінің бастамашылығын дамытуға ынталандырмайтын 

фактор болып табылады, сондай-ақ аталған адамдардың қызметтің заңсыз 

түрлерімен айналысуы үшін алғышарттар жасайды. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтінге мағынасын ашатын сұрақтар қойыңыз, сол арқылы 

мазмұндаңыз. 

4) Мәтінде көрсетілген ақпараттық қауіпсіздік салаларының (мысалы: 

қауіпсіздік жүйесі, заңсыз ену, т.б.) сипаттамаларын беріңіз. 

5) Берілген тіркестерді аударыңыз: 

Ақпаратқа  рұқсатсыз әрекет ету – 

Ақпаратты сақтау және іздестіру – 

Ақпараттық ұрлық – 

Ақпараттық  шабуыл – 

Ақпарат тарату – 

Басқарушы құрылғы – 

Деректер қоры – 

Ақпаратты ұсынудың екілік формасы – 

Бағдарламалық қорғау құралдары – 

Жергілікті желі – 

6) Зат есімдерден сын есімдер жасап, сөйлемдер құрастырыңыз: 

ақпарат, жүйе, сала, заң, қауіп, мемлекет, құпия.  

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Мəселелердің өзектілігі – актуальность вопросов 

Есептеуіш қуаты – мощность счетчика 

Ақпараттарды сақтау – хранение информации 

Бір жүйеге келтіру – систематизация 

Жаһандық желінің дамуы – развитие глобальной сети 

 

Жаңа ақпараттық технологиялар халық шаруашылығы саласында да 

қолданыс тауып отыр. Компьютерлер ғарыштық кемелер мен ұшақтарды 

басқарады, атом электр станцияларының жұмыстарын бақылайды, электр 

энергиясын таратады және банктік жүйеде қызмет етеді. Компьютерлер 

ақпаратты өңдеудегі көптеген автоматтандырылған жүйелердің негізі болып 

табылады. Олар ақпараттарды сақтайды, өңдейді және қазіргі ақпараттық 

технологияларды жасай отырып ақпараттарды қолданушыға жеткізеді. 

Ақпараттарды өңдеу процесін автоматтандырудың әдістері мен 

формаларының дамуы мен күрделенуінен қоғамның ақпараттық 

технологияларды қолданудағы қауіпсіздік деңгейінің тәуелсіздігі артуда. 
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Ақпараттық технологиялар қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

мәселелердің өзектілігі мен маңыздылығы мына себептерге шартталған: 

– қазіргі компьютерлердің пайдалануын жеңілдетумен қатар, есептеуіш 

қуатының бірден жоғарылауы; 

– компьютерлердің және автоматтандырудың басқа да құралдары 

көмегімен өңделетін, сақталатын және жинақталатын ақпарат көлемдерінің 

бірден жоғарылауы; 

– әртүрлі саладағы және әр түрлі қажеттердегі ақпараттың мәліметтер 

базасын бір жүйеге келтіру; 

– қоғамның әртүрлі салаларында пайдаланатын дербес компьютер 

жиынтығы дамуының жоғары темптері; 

– желілік технологиялардың бар жерде таралуы және жергілікті 

желілердің жаһандық желілерге біріктірілуі; 

– барлық әлемде ақпаратты өңдеу жүйесіні қауіпсіздігінің бұзылуына 

жол бермейтін Интернет жаһандық желісінің дамуы. 

 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

3) Мәтін сөйлемдеріне сұрақ қойыңыз. 

4) Мәтіннен  анықтауыштық тіркестерді теріп жазып, аударыңыз. 

5) Тіркестердің сәйкес сыңарларын табыңыз: 

1) ақпараттық;    а) түрлендіру; 

2) жаһандық;    ә) негізі; 

3) ғарыштық;    б) өзектілігі; 

4) ақпаратты             в) тарату; 

5) желілердің    г) жүйеде; 

6) мәселелердің;    ғ) желілер 

7) қоғамның;             д) жабдықтау; 

8) банктік                       е) технологиялар; 

9) энергияны;    ж) саласы; 

10) мәліметтер;              з) кемелер; 

6) Жағдаят бойынша сұхбат құрастыңыз. 

Сіз отандық компанияның жүйелік әкімгерісіз, басшыңызбен жаңа жоба 

бойынша жүргізілетін жұмыстар туралы әңгімелесіңіз. 

 

Мәтін алды тапсырмалар: 

1) Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2) Сөздік.  

Ақпараттық қорлар – информационные ресурсы 

Қорғаныш жүйесі – система защиты 

Түпнұсқалық құжаттар – подлинные документы 

Деректер өңдеу – обработка данных 

Қатерді талдау – анализ риска 

Қатерлерді бағалау – оценка рисков 

Қатердерді бейтараптау – нейтрализация рисков 
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Зиянды болжау – прогноз вреда 

Жабдықтарды  баптау – наладка оборудования 

 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстары 

 

Объектінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған 

жұмыстар бірнеше кезеңге бөлінеді: даярлық кезеңі, ақпараттық қорларды 

түгендеу, қатерді талдау, қорғаныш жоспарын жүзеге асыру. Осы аталған 

кезеңдер аяқталған соң пайдалану кезеңі басталады. 

Даярлық кезең. Бұл кезең барлық келесі шаралардың 

ұйымдастырушылық негізін құру, түпнұсқалық құжаттарды әзірлеу және 

бекіту, сондай-ақ, үрдіске қатысушылардың өзара қарым - қатынастарын 

анықтау үшін қажет. Даярлық кезеңде ақпарат қорғау жүйесінің ақпараттың 

міндеттері анықталады. 

Ақпараттық қорларды түгендеу. Бұл кезеңде, әдетте, объект, 

ақпараттық ағындар автоматтандырылған жүйелердің құрылымы серверлер, 

хабар тасышулар, деректер өңдеу және сақтау тәсілдері жайында мәлімет 

жиналады. Түгендеу анықталған соң олардың осалдылығына талдау 

жасалынады. 

Қатерді талдау. Келесі шаралардың нәтижелерді ақпараттық 

қорлардың қорғалу жағдайының қаншалықты толық және дұрыс талдануына 

тәуелді болады. Қатерді талдау мыналардан тұрады: талданатын объектілерді 

және оларды қарастырудың нақтылану дәрежесін таңдау; қатерді бағалау 

әдіснамасын таңдау; қауіптерді және олардың салдарын талдау; қатерлерді 

бағалау; қорғаныш шараларын талдау; таңдап алынған шараларды жүзеге 

асыру және тексеру; қалдық қатерді бағалау. 

Қауіп бар жерде қатер пайда болады. Қауіптерді талдау кезеңі қатерді 

талдаудың орталық элементі болып табылады. Қауіптердің алдын алу үшін 

қорғаныс шаралары мен құралдары қажет. Қауіптерді талдау, біріншіден, 

мүмкін болатын қауіптерді анықтаудан (оларды идентификациялаудан) және, 

екіншіден, келтірілетін болашақ зиянды болжау-бағалаудан тұрады. 

Бұл кезеңнің орындалу нәтижесінде объектідегі қауіп-қатерлер тізбесі 

және олардың қауіптік дәрежесі бойынша жіктемесі құрастырылады. Бұлар 

бәрі ақпарат қорғау жүйесіне қойылатын талаптарды айқындауға, 

қорғаныстың ең әсерлі шаралары мен құралдарын таңдап алуға, сондай-ақ, 

оларды жүзеге асыруға қажетті шығындарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Қорғаныс жоспарын құрастыру. Бұл кезеңде осының алдында 

жүргізілген талдаудың нәтижесінде анықталған қатердерді бейтараптау үшін 

қорғаныштың тиісті ұйымдастырушылық және техникалық шаралары таңдап 

алынады. 

Қорғаныс жоспарын құру ақпарат қорғау жүйесінің функционалдық 

сұлбасын әзірлеуден басталады. Ол үшін қорғаныс жүйесінің атқаратын 

міндеттері анықталады және нақты объектінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

жүйеге қойылатын талаптар талқыланады. 
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Қорғаныс жоспарын жүзеге асыру. Бұл кезеңде қорғаныс жоспарында 

келтірілген шаралармен қоса жабдықтаушылармен келісімшарттар жасасу, 

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

сияқты шаралар іске асырылады. 

Мәтіннен кейінгі тапсырмалар: 

1) Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

2) Мәтіннен ақпараттық қауіпсіздік саласына қатысты терминдерін 

жазып алып, түсіндірмесін жазыңыз. 

3) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 
 

Информационная безопасность сегодня стала стратегической 

категорией, состоящей из таких комплексных понятий, как «международная 

безопасность» и «национальная безопасность». Она может 

рассматриваться в аспекте социально-экономического развития как 

политика, проводимая в це-лях сохранения и защиты технической и языковой 

информации, влияния информационных потоков на массовое и 

индивидуальное сознание, мониторинга и классификации компьютерных и 

сетевых угроз и предупреждения информационных войн. 

 

4) Ситуациялық тапсырма. 

Алматы қаласындағы №1 балалар үйінің директоры мен студенттер 

кәсіподақ ұйымы төрағасы АЭжБУ-да жыл сайын өткізілетін қайырымдылық 

шарасының дайындығы туралы пікірлеседі. 

5) Орыс тіліне аударыңыз: 

Өртке қарсы қорғаныс – 

Жанбайтын сейфтерде аса қажетті құжаттарды сақтау – 

Өту жүйесі арқылы қатынау регламенті – 

Бақылау жүйесін ұйымдастыру – 

Әр түрлі категорияларының қорғаныс – 

Мамандарды таңдау мен даярлау – 

Қауіпсіздік мәселесі бойынша семинарларға, конференцияларға 

қатысуды қамтасыз ету мен ұйымдастыру – 

 

Өз бетімен аударуға берілетін қосымша мәтінде 

 

1) Ақпарат қауіпсіздігінің жоғарғы дәрежесіне қол жеткізу тек тиісті 

ұйымдастыру шараларын қолдану негізінде ғана мүмкін болады. 

Ұйымдастырушылық шаралар кешенінің құрамына ақпараттық қауіпсіздік 

қызметін құру, жасақтау және оның іс-әрекеттерін қолдау, ұйымдастыра-

өкімгерлік құжаттар жүйесін дайындау жұмыстары, сонай-ақ, қорғаныш 

жүйесін құруға және оның жұмысын сүйемелдеуге арналған бірқатар 

ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар кіреді. 
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Ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-техникалық шаралар жүргізу 

ақпараттың сыртқа кететін жаңа арналарын дер кезінде табуға, оларды 

бейтараптандыру шараларын қолдануға, қорғаныш жүйелерін толық 

жетілдіруге және қауіпсіздік режимін бұзу әрекеттеріне жедел қарсы шара 

қолдануға мүмкіндік береді. Қатерге талдау жүргізу қауіпсіздік саясатын 

қалыптастырудың негізгі кезеңі болып табылады. 

2) Қауіпсіздік саясаты мынадай элементтерден тұрады: қатынас құруды 

ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі, қауіпсіздік 

тамғасы және қатынас құрудың мәжбүрлі басқару. 

Қатынас құрудың ерікті басқару - жеке субъект немесе құрамына осы 

субъект кіретін топтың тұлғасын ескеру негізінде жасалған объектілерге 

қатынас құруды шектеу. Ерікті басқару - белгілі бір тұлға (әдетте, объектінің 

иесі) өзінің қарауынша басқа субъектілерге өзінің шешімі бойынша 

объектігі қатынас құру құқығын бере алады. 

Қатынас құрудың ағымдағы жағдайы ерікті басқару кезінде матрица 

түрінде көрсетіледі. Қатарларында - субектілер, бағандарында - объектілер, ал 

матрицаның түйіндерінде қатынас құру құқығының (оқу, жазу, орындау және 

т.б.) кодасы көрсетіледі. 

3) Қауіпсіздік саясаты – мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, 

қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп 

нормаларының жиыны. Бұл ережелер пайдаланушының қайсы кезде белгілі 

бір деректер жинағымен істей алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік саясатын 

құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау жасайтын және оларға қарсы 

әрекет шаралар кіретін қорғаныштың белсенді сыңары деп санауға болады. 

Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі 

керек: қатынас құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың 

қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару. 

4) Кепілділік – жүйенің сәулетіне және жүзеге асырылуына көрсетілетін 

сенім өлшемі. Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға жауапты тетіктердің 

дұрыстығын көрсетеді. Оны қорғаныштың, қорғаушылар жұмысын 

қадағалауға арналған, белсенсіз сыңары деп сипаттауға болады. Кепілділіктің 

екі түрі болады: операциялық және технологиялық. Біріншісі жүйенің сәулеті 

және жүзеге асырылу жағына, ал екіншісі – құрастыру және сүйемелдеу 

әдістеріне қатысты. 

Есепберушілік (немесе хаттамалау тетігі) қауіпсіздік қамтамасыз етудің 

маңызы құралы болып табылады. Сенімді жүйе қауіпсіздікке байланысты 

барлық оқиғаларды тіркеп отыруы керек, ал хаттаманы жазу – жүргізу 

тексерумен (аудитпен – тіркелу ақпаратына талдау жасаумен) 

толықтырылады. 

5) Сенімді есептеу базасы (СЕБ) – компьютерлік жүйенің қауіпсіздік 

саясатты жүзеге асыруға жауапты қоршаған тетіктерінің жиынтығы. 

Компьтерлік жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның есептеу базасын 

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

орындау болатындығын бақылау. 

6)  Ғаламдық ақпараттық қоғамның қалыптасу ортасы және негізі. 

Ғаламдық ақпараттық кеңістікті қалыптастыруда технологиялық түп қазық 

болып табылатын, ақпараттық қоғам дамып, қызмет ететін қазіргі 

компьютерлік технологиялардың маңызы зор. Қазіргі компьютерлік 

технологиялардың дамуында ғаламдық компьютерлік желі Интернеттің 

қүрылуы аса маңызды кезең болды. Интернет желісі — бүкіл әлемде бірнеше 

миллион адамдарды қамтып, біріктіретін біртүтас ақпарат кеңістігі. 

Интернетті қолданушылар өте кең көлемдегі ақпараттық қызметтерге 

қол жеткізе алады: баспасөз сайттарын, радио, теледидар, электронды пошта, 

электрондық коммерция, телеконференциялар, хабарландырулар тақтасын, 

жаңалықтар топтамасын, чаттарды және т.б. көптеген қызмет түрлерін 

қолдана алады. 

7) Ақпараттық қауіпсіздік — мемлекеттік ақпараттық ресурстардың, 

сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері 

қорғалуының жай-күйі. Ақпаратты қорғау — ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты 

қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін 

қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік 

оңтайлығын және керек болса, жасырындылығын қолдауды түсінеді. 

8) Пайдаланушыларды идентификациялау және аутентификациялау. 

ДЭЕМ-ді идентификациялау. Рұқсатсыз қолданудан және көшіруден 

қорғаудың бағдарламалық құралдары. Электронды кілттер көмегімен 

көшіруден бағдарламалық қамтамасыздандыруды қорғау. Қорғауды құру 

сызбалары. 

Қорғаудың техникалық құрылғысы – бұл деректер мен ақпараттарды 

қорғауға тағайындалған негізгі және қосымша құрал – жабдықтар. Ол келесі 

түрге бөлінеді: 

–  электрондық қорғау құрылғылары (ЭҚҚ); 

–  оптикалық. қорғау құрылғылары. 

9) Ақпаратты қоғаудың техникалық құрылғыларын құру (АҚТҚ) - аз 

танымал физикалық құбылыстағы қорғау кілтіне нақты негізделген. Мұндай 

кілтті жаңғырту өте қиын, сондықтан оны тек лицензиясын төлеген 

иемденушілер ғана пайдалана алады. ЭҚҚ пайдалану барысында көшіруден 

қорғау үшін қосымша шара қажет емес. Қорғау кілтінің болуы бағдарламалық 

өнімді өндірумен қатарлас жетілген кілттің бар болуын тағайындайды. Жүйе 

бір ғана жалғыз құлыппен және қос кілтке ажыратылады. Қорғау деңгейі 

санының артуына байланысты жүйенің қорғалу дәрежесі артады.  

10) Бір кілт қорғаудың қарапайым құрылғысының кілтін алу үшін, 

екіншісі бағдарламаны шифрдан шығаруға немесе жүйеде жасырулы ІІІ кілтті 

алуға негізделген. Қосымша қорғау деңгейлері көшірмелеу жұмысын 

қиындатады. Жоғарыда аталған қорғау құрылғыларының міндеті - деректер 

базасын, компютерлік бағдарламаларды рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу. 
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Қызметкерлердің сенімділік дәрежесін әртүрлі қорғау кілттері арқылы 

қамтамасыз етуге болады. 

11) Ақпараттық жүйелерде қауіпсіздік деңгейін бағалаудың әдістері. 

Ақпаратты қорғау мен бақылауды басқарудың ұйымдастырушылық 

шаралары. Ақпаратты қорғаудың заң жүзіндегі шаралары. Ақпаратты 

қорғаудың техникалық құралдары. Бұл қорғау әдістерінің категориясына 

дисклермен аппаратураларды қорғау, қорғау кілттері, штаттық құрылғы 

функцияларының өзгерулері жатады. Бұндай әдістерді қолдану кезінде 

қорғауға кепілдеме беретін бағдарлама орындалуы белгілі бір әрекеттерге, 

арнайы қауіпсіздік ережелері және шарттарына тәуелді болғандықтан 

есептеуіш жүйесінің операциялық ортасы штаттық режимге қарағанда 

әрдайым өзгеріп отырады.  

12) ЕЖ құрамындағы қорғаныс құралдарын төмендегі сұлба арқылы 

ұсынамыз: МД қорғау. 

МД-ны арнайы тәсілмен пішіндеу ОЖ-ні көшірмелеуден сақтайды. Бұл 

– деректер, каталогтар пішімін стандартты емес жолмен анықтау, 

секторлар өлшемін өзгерту, синхрондаушы сигналдар санын арттыру, 

ақпараттар тақырыбын ауыстыру. 

DOS стандартты құралдары арқылы көшірмелеу барысында 

секторлардың орналасуы өзгереді және кешігу қортынды көшірменің 

кешігуімен сәйкес келмейді. Мұндай әдіс биттік көшірмелеуге тиімсіз. 

ЕЖ құрылғысының қорғаныс тетіктері. Дискінің магниттік беті жолдың 

жеке секцияларына жазуға тиым салады (диск бетінен элементтердің 

механикалық сүртілуі немесе лазерлік ағынды пайдалану), яғни әр дискінің 

пішімі бесаспап. Оқылу жылдамдығын салыстыра отырып көшірмеден диск 

түпнұсқасын ажыратуға болады. 

13) Қорғауға бір ЧИП-ті микропроцессор пайдаланылады. Көшіру 

немесе қарау үшін бағдарламаны деректер құрында (шинасында) 

салыстырудан сақтайтын МП-архитектурасы дайындалуда. Бағдарламаның 

орындалуы ЧИП арқылы жүреді. ЧИП – бұл шифрлеуді қорғауды талап ететін 

жұмысты таратушы аппараттық зерделі модуль. 

14) Егер барлық тексерулер жүргізілмесе (мерзімі, уақыты, 

пайдаланушының идентификаторы, компьютердің сериялық нөмірі т.б.) 

бағдарламаға қол жеткізуге тиым салынады. Бұл – мобильдік құлып деп 

аталады. Бағдарлама тек қана сериялық нөмірі лицензияға кіргізілген 

компьютерде ғана жұмыс істейді. Мұндай қорғауды объектік кодтқа өзгеріс 

енгізу әдісімен айналып өтуге болады. Бірегей, сирек мінездемені жазбасы 

есте сақтауында ішінара бұзылған компьютерге ғана береді.  

15) Динамикалық есте сақтауда ақпараттың сақталуы периодты түрде 

қайта жазу арқылы жүреді. Бұл өзгергіштік қасиетті сәйкестендіруге 

пайдалануға болады. Бағдарламаның жұмыс жасау жағдайын есте сақтаудың 

бірегей құрылымымен байланыстыруға болады. Ішінара бұзылған жазу – 

басқа компьютерде қорғалған бағдарламаға керемет кілт бола алады. 
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Ақпараттың қызметінің өзгеруі бағдарламаны көшірмелеу жұмысын 

тоқтататын, ашып қарау жұмысын үзіп тастайтын қызметтер жүйесіне немесе 

кілттерді ауыстыруға негізделген. Сондықтан мұндай жағдайда жасалған 

көшірме жұмысқа жарамсыз болады. 
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