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Кіріспе

Қазіргі уақытта кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, 
іылыми жэне практикалық жұмысга, өзін-өзі тэрбиелеу жэне 
басқа да мақсаттар үшін ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету 
мәселесі кеңінен қарастырылуда.

Телекоммуникациялық жүйелер мен технологиялардың 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласы элеуметтік жэне 
мемлекеттік деңгейде де маңызды.

Оқу қүралы студенттерге ақпараттық қауіпсіздік үгымдары, 
іелекоммуникацияның қауіпсіз жүйелерін ісұрудыц әдістері мен 
қүралдары, желілер мен ақпаратты қоргау қүралдарының өзара 
эрекеттесуінің негізгі хаттамалары, сонымен қатар заманауи 
модельдеу ортасын қолдана отырып, осы процестерді 
гірактикалық зерттеу туралы білімді игеруді мақсат етеді.

Оқу қүралы практикалық мақсаттармен қатар білім беру 
жэне тәрбиелік мақсаттарды жүзеге асырады, студенттердің ой- 
орісін кеңейтуге, олардың жалпы мәдениеті мен ақпараттық 
қауіпсіздік саласындағы білімін арттыруға ықпал етеді.
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1 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ НЕГІЗГІ ¥ҒЫМДАРЫ

1.1 Ақпараттық қауіпсіздіктің даму кезеңдері

Ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі адамдар 
арасындагы ақпараттық коммуникация құралдарының пайда 
болуымен, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялар арқылы 
оларға әсер ету арқылы зиян келтіруі мүмкін ресурстарға қоғамда 
қызығушылықтың пайда болуымен туындады.

I кезең (1816 жылға дейін) табиғи түрде пайда болған 
ақпараттық коммуникация қүралдарын пайдаланумен 
сипатталады. Осы кезеңде ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 
міндеті оқиғалар, фактілер, мүлік, орналасқан жер жэне жеке 
адам немесе өзі тиесілі қоғамдастық үшін өмірлік маңызы бар 
басқа да деректер туралы ақпаратты қорғау болды. Шифрлауды 
қолдана отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жарқын 
мысалдары-Цезарь мен Виженер шифрлары болып табылады;

II кезең (1816 жылдан бастап) Электр жэне 
радиобайланыстың жасанды жасалатын техникалық қүралдарын 
пайдаланудың басталуымен сипатталады. Радиобайланыстың 
қүпиялылығы мен шуылдан қорғалуын қамтамасыз ету үшін 
хабарламаны (сигналды) шуылға қарсы кодтау, содан кейін 
қабылданған хабарламаны (сигналды) декодтау қолданылды;

III кезең (1935 жылдан бастап) радиолокациялық жэне 
гидроакустикалық қүралдардың пайда болуымен сипатталады. 
Осы кезеңде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі 
әдісі радиолокациялық қүралдардыц қабылдау қүрылғыларына 
белсенді маскировка жэне пассивті еліктейтін радиоэлектрондық 
кедергілердің эсерінен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған 
үйымдастырушылық жэне техникалық шаралардың үйлесуі 
болды;

IV кезең (1946 жылдан бастап) электронды-есептеуіш 
машиналарды (компьютерлерді) ойлап табумен жэне 
практикалық қызметке енгізумен сипатталады. Ақпараттық 
қауіпсіздік міндеттері негізінен ақпаратты өндіру, өңдеу жэне 
беру күралдарының жабдықтарына физикалық қол жетімділікті 
шектеу эдістерімен шешілді.

V кезең (1965 жылдан бастап) жергілікті ақпараттық 
желілерді қүруға жэне дамытуға негізделген. Ақпараттық
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қауіпсіздік міндеттері физикалық қорғау эдістерімен, желілік 
ресурстарға қол жетімділікті экімшіліктендірумен жэне 
басқарумен шешілді. Осы кезеңде компьютерлерге ақпаратты 
оңдеудің жэне берудің жоғары жылдамдығына байланысты 
мамандар айналмалы жүйелермен салыстырғанда анағүрлым 
гүрақты жэне сенімді блок шифрларын қолдана отырып 
кодтауды үсынды, бірақ практикалық іске асыруға тек сандық 
>лектрондық қүрылғылар түрінде мүмкіндік берді;

VI кезең (1973 жылдан бастап) байланыс қүрылғыларының 
спектрін кеңейтумен сипатталады. Хакер -  адамдар 
қогамдастығының қүрылуы жеке қолданушылардың, үйымдар 
мен елдердің ақпараттық қауіпсіздігіне залал келтіру мақсатында 
пайда болды. Қүқықтық базаны қалыптастыра отырып, үлттық 
қауіпсіздікті қорғау бірінші орынға қойылады.

Осы кезеңде СІА үштігі деп аталатын үш қағидамен 
сипатталатын ақпараттық қауіпсіздік моделі қалыптасады 
(ағылшын тілінен. СопШепІіаШу -  «қүпиялылық», ІпІеі>гііу -  
«түтастық», АуаіІаЬіІіІу -  «қолжетімділік»), 1977 жылы Америка 
Қүрама Штаттарында ОЕ8 шифрлау стандарты қабылданды, оны 
ІВМ компаниясы, аппараттық жэне бағдарламалық жасақтаманы 
жасаушы жэне әлемдік нарыққа жеткізуші жасады. Бүл стандарт 
әлемдегі көптеген заманауи криптожүйелердің негізін қалады;

VII кезең (1985 жылдан бастап) ғарыштық байланыс 
қүралдарын пайдалана отырып, ғаламдық телекоммуникаңиялық 
интернет желісін қүрумен жэне дамытумен байланысты. 
Басқарылатын ғарыш жүйелерін пайдалана отырып, ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаты алынған ғарыш 
ақпаратын жинау, сақтау, өңдеу, қайта қүру, беру жэне іске 
асырудың кешенді ақпараттық жүйесін әзірлеу жэне тиімді 
пайдалану болып табылады. Әртүрлі нысаналы мақсаттағы 
ғарыш жүйелерін дамыту жалпы үлттық қауіпсіздікті, атап 
айтқанда ақпараттық қауіпсіздікті де қамтамасыз етудің өмірлік 
маңызды факторы болып табылады;

VIII кезең (2011 жылдан бастап) - бұл ақпараттық 
қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөлігіне айналатын 
қазіргі заманғы даму кезеңі. Қазіргі кезеңде қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің негізгі міндеті-бұл жеке алынған ел ішінде де, 
халықаралық деңгейде де мемлекеттік жэне мемлекеттік емес 
ұйымдар қызметінің техникалық-технологиялық жэне ақпараттық

7



негіздерін уақтылы жетілдіру. Халықаралық ақпараттық 
қауіпсіздіктің жаңа стратегиясының негізі мемлекеттердің 
халықаралық ақпарат саласындағы өзара тиімді ынтымақтастығы 
болуға тиіс, оның спектрі бұқаралық ақпарат құралдары мен 
коммуникаңиялардың барлық түрлерін (БАҚК), ақпараттық 
Ықпал етудің түрлері мен бағыттарын, ақпараттық қауіпсіздік 
объектілерін, қазіргі заманғы ақпараттық жүйе ретіндегі 
Интернет желісінің ерекшеліктерін жэне бүзушы ақпараттық іс- 
қимылдардың қаруын қамтиды.

1.2 Ақпараттык қауіпсіздік жайлы түсінік

І80/ІЕС 2382:2015 «Ақпараттық технологиялар» 
стандартының сөздігінде келесідей түсінік берілген:

Ақпарат (Ақпаратты оңдеу саласында) - электрондық 
нысанда үсынылган, қағазға жазылған, кеңесте айтылған немесе 
кез келген басқа тасымалдағышта түрған, қаржы мекемесі 
шешімдерді қабылдау, ақша қаражатын ауыстыру, 
мөлшерлемелерді белгілеу, несиелер беру, операңияларды өңдеу 
жэне т. б. үшін пайдаланатын, өңдеу жүйесінің бағдарламалық 
қамтамасыз ету компоненттерін қоса алғанда, кез келген 
деректер.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету түжырымдамасын 
(АҚ) әзірлеу үшін ақпарат деп әртүрлі тәсілдермен, оның ішінде 
компьютерлік желілерде жэне басқа да ақпараттық жүйелерде 
жинау, сақтау, өңдеу (редакңиялау, түрлендіру), пайдалану жэне 
тарату үшін қолжетімді мәліметтер түсіндіріледі.

Мүндай ақпарат жоғары қүндылыққа ие жэне үшінші 
тараптардың қол сұғу нысаны бола алады. ақпаратты қауіп- 
қатерден қорғауға деген ұмтылыс ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелерін құруға негізделген.

Ақпараттық қауіпсіздік стратегиясын жасамас бұрын, 
қорғаудың белгілі бір тэсілдері мен әдістерін қолдануға 
мүмкіндік беретін тұжырымдаманың негізгі анықтамасын 
қабылдау қажет.

Бұл саланың тәжірибелері бойынша ақпараттық қауіпсіздік 
деп ақпаратпен байланысты проңестердің табиғи жэне жасанды 
сипаттағы қасақана немесе байқаусызда болатын әсерлерге 
тұтастығы мен түрақтылығын қамтамасыз ететін ақпараттың,



оиың тасымалдаушыларының жэне инфрақұрылымының тұрақгы 
қауіпсіздігін түсінуді үсынады. Әсер ету ақпараттық қатынастар 
субъектілеріне зиян келтіруі мүмкін АҚ қатерлері түрінде 
жіктеледі.

Осылайша, ақпаратты қоргау деп нақты немесе болжамды 
АҚ-қатерлердің алдын алуға, сондай-ақ инңиденттердің салдарын 
жоюға бағытталған қүқықтық, экімшілік, үйымдастырушылық 
жэне техникалық шаралар кешені түсіндіріледі. Ақпаратты 
қорғау проңесінің үздіксіздігі ақпараттық ңиклдің барлық 
кезеңдерінде: ақпаратты жинау, сақтау, оңдеу, пайдалану жэне 
беру процесінде қауіптермен күресуге кепілдік беруі керек.

Бүл түсініктегі ақпараттық қауіпсіздік жүйе жүмысының 
сипаттамаларының біріне айналады. Уақыттың эр сәтінде жүйеде 
қауіпсіздіктің өлшенетін деңгейі болуы керек, ал жүйенің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйенің өмір сүру кезеңінде барлық 
уақыт аралығында жүзеге асырылатын үздіксіз процесс болуы 
керек.

1.3 Ақпараттық қауіпсіздік түжырымдамасы

Кез келген үйымға арналған АҚ түжырымдамасы үш негізгі 
сүраққа жауап беруі керек:

1) Не қорғайды?
2) Кімнен қорғау керек, қауіптердің қандай түрлері басым: 

сыртқы немесе ішкі?
3) Қалай, қандай әдістермен жэне қүралдармен қорғауға 

болады?
Ақпараттық қауіпсіздік теориясында АҚ субъектілері деп 

ақпараттың иелері мен пайдаланушылары түсініледі, сонымен 
қатар пайдаланушылар түрақты негізде (қызметкерлер) ғана емес, 
сонымен қатар жеке жағдайларда мәліметтер базасына жүгінетін 
пайдаланушылар, мысалы, ақпарат сүрайтын мемлекеттік 
органдар. Кейбір жағдайларда, мысалы, банктік АҚ 
стандарттарында акционерлер -  белгілі бір деректерге ие заңды 
түлғалар ақпарат иелері болып саналады.

Ақпараттың тар магынасында ақпараттың ағып кетуіне, 
үрлануына, жария етілуіне немесе таралуына экелуі мүмкін 
қорғау объектісіне эсер етудің объективті мүмкіндігі танылады. 
Кең мағынада, АҚ-қатерлерге ақпараттық сипаттағы бағытталған
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әсерлер жатады, олардың мақсаты мемлекетке, ұйымға, жеке 
тұлғаға зиян келтіру болып табылады. Мұндай қауіптерғе, 
мысалы, диффамация, қасақана адастыру, дұрыс емес жарнама 
жатады.

Қорғау объектілерінің неғізғі топтары:
-  ақпараттық ресурстардың барлық түрлері (ресурс 

материалдық объект ретінде түсініледі: қатты диск, басқа медиа, 
оны анықтауға жэне субъектілердің белгілі бір тобына жатқызуға 
көмектесетін мэліметтер мен мәліметтер бар құжат);

-  азаматтардың, ұйымдар мен мемлекеттің ақпаратқа қол 
жеткізу құқыгыи, оны заң шеңберінде алу мүмкіндігін; қол 
жеткізу тек нормативтік-құқықтық актілермен ғана шектелуі 
мүмкін, адам құқықтарын бұзатын кез келген кедергілерді 
ұйымдастыруға жол берілмейді;

-  деректерді құру, пайдалану жэне тарату жүйесі (жүйелер 
мен технологиялар, мұрағаттар, кітапханалар, нормативтік 
құжаттар);

-  қоғамдық сананы қалыптастыру жүйесі (БАҚ, интернет- 
ресурстар, элеуметтік институттар, білім беру мекемелері).

Әрбір объект АҚ қауіп-қатерінен және қоғамдық тэртіпке 
қарсы қорғау шараларының ерекше жүйесін көздейді. Әрбір 
жагдайда ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету объектінің 
ерекшелігін ескеретін жүйелік тәсілге негізделуі тиіс. Мұның бэрі 
ұйымның ақпараттық қауіпсіздігі тұжырымдамасында -  
ұйымның ақпараттық жүйелері үшін АҚ жүйесін енгізу шаралары 
мен эдістерін анықтайтын құжатта көрсетілуі керек.

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жэне зиянды бағалау үшін 
жарамдылық сипаттамасы қолданылады, осылайша залал 
қолайлы немесе қолайсыз деп анықталады. Әр ұйымға зиян 
келтірудің өзіндік өлшемдерін ақшалай түрде немесе беделге 
рұқсат етілген зиян түрінде бекіту пайдалы. Мемлекеттік 
мекемелерде басқа сипаттамалар қабылдануы мүмкін, мысалы, 
басқару процесіне эсер ету немесе азаматтардың өмірі мен 
денсаулығына зиян келтіру дәрежесін көрсету. Ақпараттың 
маңыздылық жэне құндылық өлшемдері ақпараттық массивтің 
омірлік циклі кезінде өзгеруі мүмкін, сондықтан оларды уақтылы 
қайта қарау керек.

Ақпараттық жүйелерді пайдалануға байланысты 
субъектілердің мүдделер спектрін келесі санаттарға бөлуге
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Сюлады: ақпараттық ресурстар мен қолдау ннфрақұрылымының 
қол жетімділігін, тұтастығын жэне құпиялылығын қамтамасыз 
сту. Кейде АҚ-ның негізгі компоненттерінің қатарына ақпаратты 
рүқсатсыз көшіруден қорғау кіреді, бірақ біздің ойымызша, б.үл 
сэттіліктің күмэнді мүмкіндіктері бар тым ерекше аспект, 
сондықтан біз оны бөлектемейміз. Қолжетімділік, түтастық жэне 
қүпиялылық үғымдарын түсіндірейік:

Қол жетімділік-бүл қажетті ақпараттық қызметті қолайлы 
уақытта алу мүмкіндігі.

Түтастық дегеніміз -  ақпараттың өзектілігі мен дәйектілігі, 
оның жойылудан жэне рұқсатсыз озгеруден қорғалуы.

Қүпиялылық -  бүл ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғау. 
Ақпараттық жүйелер белгілі бір ақпараттық қызметтерді алу 
үшін қүрылады (сатып алынады). Егер қандай да бір себептермен 
пайдаланушыларға осы қызметтерді ұсыну мүмкін болмаса, бүл 
ақпараттық қатынастардың барлық субъектілеріне зиян тигізетіні 
анық. Сондықтан, басқа аспектілерге қол жетімділікке қарсы 
болмай, біз оны ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды элементі 
ретінде бөліп корсетеміз. Қол жетімділіктің жетекші рөлі эртүрлі 
басқару жүйелерінде айқын көрінеді - өндіріс, көлік жэне т.б. 
Сыртқы жағынан аз драмалық, сонымен қатар өте жағымсыз 
салдарлар - материалдық та, моральдық та - көптеген адамдар 
пайдаланатын ақпараттық қызметтерге үзақ уақыт бойы қол 
жетімсіздік әкелуі мүмкін (теміржол жэне эуе билеттерін сату, 
банктік қызметтер жэне т.б.).

Түтастықты статикалық (ақпараттық объектілердің 
өзгермейтіндігі деп түсінуге болады) жэне динамикалық (күрделі 
эрекеттерді (транзакңияларды) дүрыс орындауға байланысты)) 
деп бөлуге болады. Динамикалық түтастықты бақылау 
құралдары, атап айтқанда, жеке хабарламалардың үрлануын, 
қайта реттелуін немесе қайталануын анықтау мақсатында 
қаржылық хабарламалар ағынын талдау кезінде 
қолданылады.Ақпарат «іс-әрекетке нұсқаулық» ретінде қызмет 
ететін жағдайларда түтастық АҚ-ның маңызды аспектісі болып 
табылады. Дэрі - дәрмектердің реңептурасы, белгіленген 
медиңиналық процедуралар, компоненттердің жиынтығы мен 
сипаттамалары, технологиялық процестің барысы -  мұның бэрі 
тұтастықтың бұзылуы өлімге әкелуі мүмкін ақпараттың 
мысалдары. Заң мэтіні немесе кез келген үкіметтік ұйымның
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\УеЪ-Сервер беті болеын, рееми ақпараттың бұрмалануы да 
жағымсыз.

Құпиялылық -  біздің елімізде ақпараттық қауіпсіздіктің ең 
пысықталған аспектісі. Өкінішке орай, қазірғі заманғы 
ақпараттық жүйелердің қүпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі 
шараларды іс жүзінде іске асыру Қазақстанда елеулі 
қиындықтарға тап болуда. Біріншіден, ақпараттың ағып кетуінің 
техникалық арналары туралы ақпарат жабық, сондықтан 
пайдаланушылардың көпшілігі ықтимал қауіптер туралы түсінік 
алу мүмкіндігінен айырылады. Екіншіден, қүпиялылықты 
қамтамасыз етудің негізгі қүралы ретінде пайдаланушы 
криптографиясының жолында көптеген заңнамалық кедергілер 
мен техникалық мәселелер түр.

1.4 Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету деңгейлері

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ісінде кешенді 
тәсіл ғана табысқа жете алады. Ақпараттық қатынастар 
субъектілерінің мүдделерін қорғау үшін мынадай деңгейлердегі 
шараларды үйлестіру қажет:

-  заңнамалық;
-  экімшіліктік (қорғалатын ақпараттық жүйелермен 

байланысты үйымдар басшылығының бүйрықтары мен басқа да 
іс-әрекеттері);

-  проңедуралық (адамдарға бағытталған қауіпсіздік 
шаралары);

-  багдарламалық-техникалық.

1.4.1 Заңнамалық деңгейі.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін заңнамалық 
деңгей өте маңызды, өйткені адамдардың көпшілігі заңсыз 
әрекеттерді жасамайды, өйткені бүл техникалық мүмкін емес, 
бірақ қоғам оны айыптайды немесе жазалайды, өйткені мүндай 
эрекет қабылданбайды.

Заңнамалық деңгейде шаралардың екі тобын болуге болады:
-  қоғамда ақпараттық қауіпсіздікті бүзушылар мен 

бүзушыларға теріс қатынас жасауга жэне қолдауга бағытталған 
шаралар (оларды шектеу бағытындагы шаралар деп атайық);
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-  ақпараттық қауіпсіздік саласында қоғамдағы білім 
ешіасын арттыруға ықпал ететін, ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету құралдарын эзірлеуғе жэне таратуға көмектесетін 
бағыттаушы жэне үйлестіруші шаралар (жасампаздық бағыттағы 
іиаралар).

Заңнамалық деңғейде ең бастысы -  ақпараттық 
гсхнолоғиялардың ілғерілеуіне сэйкес заңдарды әзірлеу проңесін 
келісуғе мүмкіндік беретін механизм қүру. Заңдар өмірдегі болып 
жатқандарданалдыға шығып кете алмайды, бірақ артта қалудың 
гым көп болмауы маңызды, өйткені іс жүзінде жағымсыз 
жақтардан басқа, бүл ақпараттық қауіпсіздіктің төмендеуіне 
океледі.

Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясат (бүдан эрі - 
мсмлекеттік саясат) ашық болып табылады жэне Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде 
көзделген шектеулерді ескере отырып, қоғамның ақпараттық 
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен қоғамдық 
институттардың қызметі туралы хабардар болуын көздейді. Ол 
жеке жэне заңды түлғалардың кез келген заңды тәсілмен 
ақпаратты еркін қүру, іздеу, алу жэне тарату қүқықтарын 
қамтамасыз етуге негізделеді.

Мемлекет ақпараттық ресурстар меншік объектісі болып 
габылатындығын негізге алады жэне ақпараттық ресурстардың 
меншік иелерінің, иеленушілері мен билік етушілерінің заңды 
мүдделерін сақтай отырып, оларды шаруашылық айналымға 
енгізуге ықпал етеді.

Мемлекет үлттық телекоммуникациялық желілерді қүруды 
жэне халықаралық ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге қабілетті 
қазіргі заманғы ақпараттық жэне телекоммуникациялық 
гехнологиялар мен техникалық қүралдарды дамытуды басым деп 
санайды.

Мемлекеттік саясат мемлекеттік қүпияларды қорғау саласын 
қоспағанда, мемлекеттік органдар мен үйымдардың ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы монополизміне жол 
бермейді.

Қазіргі уақытта Қазақстанның саяси өмірі мен 
экономикасындағы болып жатқан қайта қүру процестері оныц 
ақпараттық қауіпсіздігінің жағдайына тікелей эсер етеді.
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Қазақстандағы ақпараттық қауіпсіздіктің қазіргі жағдайын 
талдау оның деңғейі қазіргі уақытта адамның, қоғам мен 
мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес келмейтінін көрсетеді.

Осы мақсаттарда ақпараттың тұтастығы мен құппялылығын 
қамтамасыз ету үшін жалпы мемлекеттік ауқымда жэне 
ведомстволық деңгейде ақпаратты қорғау жөніндегі шараларды 
кешенді үйлестіру қажет.

Интернеттің ақпараттық кеңістіктегі ролінің өсуімен адам 
мен қоғамның құқықтары мен бостандықтарын зорлық-зомбылық 
пен қатыгездікті насихаттайтын, оларға жалған ақпарат таңатын 
ақпараттан қорғау қажеттілігі туындайды. Бұл ретте сыртқы 
қауіп-қатер көздері Қазақстан Республикасы заңнамасының заң 
талаптарынан тыс болуы мүмкін, бүл қүқықтық шаралар жүйесін 
қолдануды едәуір қиындатады.

Отандық ақпараттық технологиялардың болмауы өзекті 
проблема болып табылады, бұл жаппай тұтынушыны ақпараттық 
қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растамайтын импорттық 
техниканы сатып алуға мэжбүр етеді. Бұл деректер базалары мен 
банктерінің ақпараттық қауіпсіздігіне, сондай-ақ елдің 
компьютерлік жэне телекоммуникаңиялық техника мен 
ақпараттық өнімнің шетелдік өндірушілеріне тэуелді болуына 
қауіп төндіреді.

Ақпаратты құру жэне пайдалану тұрғысынан ақпараттық 
қатынастардың субъектілері авторлар, иелер, иелер немесе 
пайдаланушылар ретінде эрекет ете алады.

Ақпарат және ақпараттық ресурстар заттық немесе 
зияткерлік меншік болып табылуы мүмкін. Сондықтан, 
ақпараттық жүйелерде ақпаратты өңдеу кезінде ақпараттың 
құпиялылығын ғана емес, сонымен қатар оның тұтастығы мен 
қол жетімділігін қамтамасыз ету қажет. Электрондық құжаттар 
үшін эрбір құжаттың түпнұсқалығын электрондық цифрлық 
қолтаңбамен растау қажет.

Мемлекеттік кұпияларды құрайтын мэліметтерді қамтитын 
ақпаратқа қатысты қатынастардың барлық субъектілері үшін 
белгіленген құпиялылық режимі қолданылады. Бұл ақпараттың 
иесі мемлекет болып табылады.

Меншік иесі мемлекет болып табылатын қолжетімділігі 
шектеулі ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету үшін ақпаратты 
қорғаудың мемлекеттік жүйесі жұмыс істейді.
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Қазақстан Республикасының Бірыңғай ақпараттық кеңістігін 
қіілыптастыру кезінде «электрондық үкіметтің» рөлі артады, оны 
к,үру Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 
қарашадағы № 1471 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
1’сспубликасында «электрондық үкіметті» қалыптастырудың 
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 
көзделген. «Электрондық үкімет» барлық билік тармақтарының 
қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету мен олардың, 
жономика субъектілерімен жэне халықпен ақпараттық озара іс- 
қимылды серпінді үйымдастыру есебінен сондай-ақ жүмыс істеу 
гиімділігін елеулі арттыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасында «электрондық үкіметті» 
қшіыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік 
багдарламасы шеңберінде ақпараттық қатынастар субъектілері 
арасындағы қорғалған ақпараттық озара эрекеті нәтижесінде 
қауіпсіздігі қамтамасыз етілетін «жеке түлғалар», «заңды 
гүлғалар», «жылжымайтын мүлік тіркелімі» және«мекенжай 
гіркелімі» мемлекеттік дерекқорлары қүрылады.

Ақпараттық қауіпсіздік мэселелеріне арналған ҚР 
чаңдарының арасында негізгіболып «Ақпарат, ақпараттандыру 
жэне ақпаратты қорғау туралы» заң есептеледі. Онда осы 
сападағы заңнаманы дамытудың негізгі анықтамапары мен 
бағыттары көрсетілген.

Заң ақпаратты қорғаудың келесі мақсаттарын анықтайды:
-  ақпараттың таралып кетуінің, үрлануының, жоғалуының, 

бүрмалануының, қолдан жасалуының алдын алу;
-  жеке адамның, қогамның, мемлекеттің қауіпсіздігіне 

гонетін қатерлердің алдын алу;
-  ақпаратты жою, түрлендіру, бүрмалау, кошіру, бүғаттау 

бойынша рүқсат етілмеген іс-эрекеттерді болдырмау;
-  ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге заңсыз 

араласудың басқа да нысандарын болдырмау, меншік объектісі 
ретінде қүжатталған ақпараттың қүқықтық режимін қамтамасыз 
ету;

-  ақпараттық жүйелерде бар дербес деректердің жеке 
қүпиясын жэне күпиялылығын сақтауға азаматтардың 
конституциялық қүқықтарын қорғау;

-  заңнамаға сәйкес мемлекеттік қүпияны, қүжатталған 
ақпараттың қүпиялылығын сақтау;
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-  ақпараттық процестерде және ақпараттық жүиелерді, 
технологияларды жэне оларды қамтамасыз ету қүралдарын 
әзірлеу, өндіру жэне қолдану кезінде субъектілердің қүқықтарын 
қамтамасыз ету.

АТ саласындағы қүқықтық қатынастарды реттейтін Негізгі 
заңнамалық актілерге мыналар жатады:

1.2015 жылгы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кэсіпкерлік Кодексі;

2.2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы Кодексі;

Қазақстан Республикасының заңдарына мыналар жатады:
1.2004 жылғы 5 шілдедегі «Байланыс туралы»;
2.2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы»;
3.2012 жылғы 18 қаңтардағы «Телерадио хабарларын тарату

туралы»;
4.2004 жылғы 9 қарашадағы «Техникалық реттеу туралы»;
5.2000 жылғы 7 маусымдағы «Өлшем бірлігін қамтамасыз

ету туралы»;
6.1998 жылғы9 шілдедегі«Табиғи монополиялар жэне 

реттелетін нарықтар туралы».
ҚР инфокоммуникация саласында стандарттау жөніндегі екі 

техникалық комитет жүмыс істейді:
1.ТК 34 «Ақпараттық технологиялар» ЗТБ «Қазақстандық 

ІТ -компаниялар қауымдастығы» базасында;
2.ТК 63 «Ақпараттық коммуникациялар жүйелері, 

қүралдары жэне қызметтері»«Қазақстанның үлттық 
телекоммуникациялық қауымдастығы» ЗТБ базасында.

Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер үлттық, 
алдын ала үлттық, халықаралық, өңірлік, мемлекетаралық 
стандарттарды эзірлеуге, сондай-ақ үлттық стандарттау 
бағдарламасын қалыптастыруға қатысады.

Сондай-ақ Қазақстанда ЗтаііСіІу саласындағы үлттық 
стандарттар бекітілді. ИСО стандарттары қолданылады, олардың 
ішінде І80/ІЕС 27031: 2011 «Ақпараттық технологиялар». 
Қорғауды қамтамасыз ету әдістері. «Бизнесті жүргізу үшін 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дайындығы 
жөніндегі басшылық нүсқаулар» тақырыбында ақпараттық- 
коммуникациялық технологиялардың (АКТ) бизнестің
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ү ч д і к с і з д і г і н  қамтамасыз (БҮҚ) етуге дайындығының 
і үжырымдамалары мен қағидаттарын сипаттайды жэне кез 
кслген үйымның АКТ-ның бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз 
етуге дайындығының әдістері мен проңестерінің жүйесін 
үсынады.

1.4.2 Әкімшілік деңгейі.

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңдар мен 
стандарттар ақпараттық қауіпсіздіктің бастапқы нормативтік 
негізі болып табылады. Қауіпсіздіктің кешенді жүйесін 
практикалық қүрудың негізі Ақпараттық жүйелерді қорғау 
жоніндегі жүмыстардың басты бағыттарын айқындайтын 
лкімпіілік деңгей болып табылады.

Әкімшілік деңгейдің міндеті-қорғалатын ақпараттық 
жүйелердің ерекшеліктерін ескеретін ақпараттық қауіпсіздік 
жүйесін қүру бойынша практикалық іс-шараларды әзірлеу жэне 
іске асыру.

Әкімшілік деңгейдің мақсаты ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы жүмыстар бағдарламасын әзірлеу жэне оның 
ақпараттық жүйенің жүмыс істеуінің нақты жағдайларында 
орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

Әкімшілік деңгейдің мазмүны келесі іс-шаралар болып 
іабылады:

1) қауіпсіздік саясатын эзірлеу;
2) қатерлерге талдау жүргізу жэне тэуекелдерді есептеу;
3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері мен 

қүралдарын таңдау.
Ақпараттық қауіпсіздік саясаты-ақпаратты, оның ішінде 

таралуы шектеулі ақпаратты (қызметтік ақпарат), ақпараттық 
проңестерді қорғау жөніндегі негізгі шаралар кешені жэне оз 
қызметінде үйымның, оның ведомстволары мен ведомстволық 
бағынысты үйымдарының ақпараттық жүйелерін 
пайдаланушылардың атына қойылатын талаптарды қамтиды.

Саясатты әзірлеу негізделетін нормативтік базаны таңдау 
үйымның қай қүқықтық салада жэне іскерлік ортада жүмыс 
істейтініне байланысты.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қүралдарының
санатына үиым деңгеиінде эрекет 
нормативтік-өкімдік қүжаттар ұсынылған.

17

1

Инв.№



Әлемдік практикада нормативтік құралдарды эзірлеу кезінде 
І80/ІЕС 27001-2005, 180/ІЕС 17799-2005, І80/ІЕС 27000-2016, 
І80/ІЕС ТК 13335 сияқты нормативтік актілерге ақпараттық 
қауіпсіздік саясатын дайындау бойынша жүмысты бағдарлайды.

Стандарттарды екі ұйым құрды:
180 -  Халықаралық деңгейде танылған өндіріс жэне басқару 

процестерінің сапасын сертификаттау эдістемелерінің копшілігін 
эзірлейтін жэне бекітетін стандарттау жөніндегі халықаралық 
комиссия;

ІЕС -  АҚ жүйелері, оны қамтамасыз ету қүралдары мен 
әдістері туралы өз түсінігін стандартқа енгізген халықаралық 
энергетикалық комиссия

І80/1ЕС 27000-2016 қазіргі нұсқасы АҚ енгізу үшін қажетті 
дайын стандарттар мен сыналған әдістерді үсынады. Әдістеме 
авторларының пікірінше, ақпараттық қауіпсіздіктің негізі 
әзірлеуден кейінгі бақылауға дейінгі барлық кезеңдерді жүйелі 
жэне дәйекті жүзеге асыру болып табылады.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
стандарттарға сэйкестігін растайтын сертификат алу үшін барлық 
үсынылған әдістемелерді толық көлемде енгізу қажет. Егер 
сертификат алудың қажеті жоқ болса, І80/ІЕС 27000-2002 немесе 
ұсынымдық сипаттағы ресейлік ГОСТ-тан бастап Стандарттың 
кез келген бүрынғы нүсқаларын қабылдауға рұқсат етіледі.

Стандартты зерделеу қорытындысы бойынша ақпарат 
қауіпсіздігіне қатысты екі құжат әзірленеді. Негізгі, бірақ аз 
формальды-ұйымның ақпараттық жүйелері үшін АҚ жүйесін 
енгізу шаралары мен әдістерін анықтайтын кэсіпорынның АҚ 
түжырымдамасы. Ұйымның барлық қызметкерлері орындауға 
міндетті екінші құжат-Директорлар кеңесі немесе атқарушы 
орган деңгейінде бекітілетін ақпараттық қауіпсіздік туралы 
ереже.

¥йым деңгейіндегі ережеден басқа коммерциялық құпияны 
қүрайтын мәліметтердің тізбесі, құпия деректерді жария еткені 
үшін жауапкершілікті бекітетін еңбек шарттарына қосымшалар, 
озге де стандарттар мен әдістемелер эзірленуге тиіс. Ішкі 
нормалар мен қағидалар іске асыру тетіктері мен жауапкершілік 
шараларын қамтуға тиіс. Көбінесе шаралар гэртіптік сипатта 
болады, ал бүзушы коммерциялық қүпия режимін бұзудан кейін
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жүмыстан босатуға дейін елеулі Санкциялар қолданылатынына 
ңпМын болуы керек.

ЛҚ қорғау жөніндегі әкімшілік қызмет шеңберінде 
гэуекелдерді талдау жэне бағалау ИСО/МЭК 27001-2008 
«Дқнараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері 
мсм қүралдары. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері. 
Гилаптар». Тэуекелдерді бағалау кезінде ақпараттық қауіпсіздік 
қатерлерін іске асырудың сандық жэне сапалық көрсеткіштерге 
лссрі ескерілуге тиіс. Қабылданатын шаралардың қүны 
қатерлерді іске асыру кезінде туындайтын ықтимал залалдан 
пспауға тиіс. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
иқылға қонымды жеткілікті колемде іске асырылатын іс-шаралар 
юуекелдерді барынша азайтуға тиіс, бүл ретге қорғау 
шараларының тепе-теңдігі мен тиімділігі түрақты негізде 
багалануға тиіс.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері мен 
қүралдарын таңдауды үйым дербес айқындайды. Ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету эдістері ретінде келіссөздер 
болмелері мен басшылық кабинетгерін тыңдаудан қорғау жэне 
Ақпаратқа қол жеткізудің эртүрлі деңгейлерін белғілеу шаралары 
бола алады (т. 1.4.3).

1.4.3 Процедуралық деңгей.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің рэсімдік 
шараларына бірінші кезекте өзара іс-қимыл ережелерін, 
рсгламенттерін жэне процестерін эзірлеу жатады. Кейбір ішкі 
иормативтік актілерді қабылдау заңнама талаптарымен реттеледі.

Рэсімдік деңгейде ақпаратты қорғау жөніндегі іс-шаралар 
мыналарды қамтиды:

-  бизнес-процестерді қүлсаттау жэне оңтайландыру;
-  қызметкерлердің градациясын жэне олардың 

коммерциялық қүпиясы бар ақпаратқа қол жеткізу децгейлерін 
орнату;

-  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты 
болімшелерді қүру немесе түлғаларды тағайындау, кейде 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес кэсіпорын қүрылымын өзғерту;

-  қызметкерлерді ақпараттандыру немесе қайта оқыту;
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-  қиын жағдайларда қызметкерлерді жүйемен жүмыс 
істеуге дайындауды тестілеу бойынша іс-шараларды 
үйымдастыру;

-  мысалы, мемлекеттік құпиямен жұмыс істеуге лицензия
алу;

-  қорғау сыныптарын одан эрі сертификаттай отырып, 
ғимараттар мен жабдықтардың техникалық қорғалуын 
қамтамасыз ету, олардың нормативтік-құқықтық талаптарға 
сәйкестігін айқындау;

-  өзара іс-қимылда қүпия деректер берілетін жеткізушілер 
тізбегі үшін қауіпсіздік жүйесін қүру, контрагенттермен жасалған 
шарттарға коммерциялық құпияны сақтау жэне оны жария еткені 
үшін жауапкершілік шаралары туралы ескертпелер енгізу;

-  қызметкерлер үшін өткізу жүйесін орнату, оларға 
электрондық сәйкестендіру құралдарын беру;

-  дербес деректерді қорғау жөніндегі заңнаманың барлық 
талаптарын орындау;

-  ұйымнан құпия ақпаратқа жатқызылуы мүмкін ақпаратты 
сұратқан жағдайда мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 
жүйесін әзірлеу;

-  персоналдың Интернетке, сыртқы электрондық поштаға, 
басқа ресурстарға рұқсат беру қызметін регламенттеу;

-  электрондық пошта арналары арқылы мемлекеттік 
органдарға берілетін қаржылық жэне басқа да ақпараттың 
қауіпсіздігін күшейту үшін электрондық цифрлық қолтаңбаны 
алу.

Моральдық-этикалық шаралар адамның құпия ақпаратқа 
немесе айналымдағы шектеулі ақпаратқа жеке көзқарасын 
анықтайды. ¥йым қызметіне қауіп-қатердің эсері туралы 
қызметкерлердің білім деңгейін арттыру қызметкерлердің сана- 
сезімі мен жауапкершілік деңгейіне эсер етеді. Ақпарат 
режимінің бұзылуымен күресу үшін, мысалы, парольдерді беру, 
медиаиы ұқыпсыз пайдалану, жеке әңгімелерде құпия деректерді 
тарату, қызметкердің жеке санасына баса назар аудару қажет. АҚ 
корпоративтік жүйесіне қатынасына байланысты болатын 
персоналдың тиімділік корсеткіштерін белгілеу пайдалы болады.

20



ДҚ-қорғаудың техникалық құралдарының кең ауқымы 
мі.іншіарды қамтиды:

1) (1>изикалық қорғау құралдары. Бұл механикалық, 
>ік-к ірлік, электронды механизмдер, олар ақпараттық жүйелерге 
ідуелсіз жүмыс істейді жэне оларға қол жеткізуғе кедерғі 
іимігіреді. Құлыптар, соның ішінде электронды, экрандар, 
игрдслер тұрақсыздандыратын факторлардың жүйелермен 
ГшМланысына кедерғі келтіруғе арналған. Топ қауіпсіздік 
жүйелерінің қүралдарымен, мысалы, ақпаратты алудың 
иміикалық қүралдары, Енғізілғен құрылғылар орналасқан 
піімақта электромағниттік сәулелену деңгейінің қозғалысын 
нсмесе артуын анықтайтын бейнекамералармен, 
і >сііііегіркег іштермен, датчиктермен толықтырылады.

2) Аппараттық қорғау құралдары. Бүл электрлік, 
ілектронды, оптикалық, лазерлік, ақпараттық және 
іслскоммуникаңиялық жүйелерге енетін басқа құрылғылар. 
Лқпараттық жүйелерге аппараттық құралдарды енгізер алдында 
олардың ұйлесімділігіне көз жеткізу қажет.

3) Бағдарламалық құралдар-бүл АҚ-ны қамтамасыз етумен
Скійланысты жеке жэне кешенді міндеттерді шешуге арналған 
қарапайым жэне жүйелі, кешенді бағдарламалар. ӘЕР жүйелері 
мен 8ІЕМ жүйелері күрделі шешімдердің мысалы болып 
габылады: біріншісі ақпараттың ағып кетуіне, қайта
форматталуына жэне ақпараттық ағындарды қайта бағыттауға 
жол бермейді, екіншісі ақпараттық қауіпсіздік саласьгндағы 
оқиғалардан қорғаудьг қамтамасыз етеді. Бағдарламалық 
қүралдар аппараттық қүрылғылардың қуатын талап етеді жэне 
орнату кезінде қосымша резервтерді қамтамасыз ету қажет.

Стаңионарлық құрылғылар мен бұлтты антивирустарға 
арналған антивирустық бағдарламалар тривиальды қорғаньгс 
жүйелері ретінде де әрекет ете алады. СІоиёАУ-бүл ақпараттық 
қауіпсіздік шешімдерінің бірі, ол қауіпсіз компьютерде жеңіл 
агент бағдарламалық жасақтамасьгн қолданадьг, бүл ақпараттьг 
талдаудың көп бөлігін провайдердің инфрақұрылымына 
жұктейді. СІоисіАУ-бүл сканерлеуді өздері жасау үшін төмен 
ссептеу қуаты бар қүрылғыларда вирустарды тиімді сканерлеудің 
шешімі. Бұлтты антивирустық бағдарламалардьгң кейбір

1.4.3 Бағдарламалық-техникалық деңгей.
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үлгілері-Рапсіа Сіоисі Апііуігиз, Сгоу/сізігіке, СЬ Оеіепзе жэне 
Ішгпипеі:.

4) Ақпараттық қауіпсіздіктің нақты қүралдарына дискідегі 
ақпаратты шифрлауға мүмкіндік беретін жэне сыртқы байланыс 
арналары арқылы жэне басқа да пайдалы қосымшалар арасында 
қайта жіберілетін эртүрлі криптографиялық Алгоритмдер (БЕ8 -  
Эаіа Епсгурііоп 8Шпс1агсі, АЕ8 -  Асіуапсесі Епсгурііоп 8іапсіагс1, 
К8А -  Кіуегзі:, 8һатіг, Асіеітап), соның ішінде жақсартылған 
аутентификаңия эдістері, хабарлама дайджестері, цифрлық 
қолтаңбалар жэне шифрланған желілік коммуникациялар 
жатады.Ақпаратты түрлендіру корпоративтік ақпараттық 
жүйелерде жүмыс істейтін бағдарламалық жэне аппараттық 
әдістердің комегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Сымсыз 
байланыс \ҮРА/\ҮРА2 немесе ескі (жэне қауіпсіз емес) \ҮЕР 
сияқты протоколдарды қолдана отырып шифрлануы мүмкін. 
Сымды байланыс (мысалы, ГШ-Т О.һп) шифрлау үшін АЕ8 жэне 
аутентификация жэне кілттермен алмасу үшін X. 1035 көмегімен 
қорғалған. ОпиРО немесе РОР сияқты бағдарламалық 
қосымшаларды ақпараттық файлдар мен электрондық 
пошталарды шифрлау үшін қолдануға болады.

5) Желіаралық экрандар (брандмауэрлер немесе
файрволдар) -  желілік трафикті бүғаттауға жэне сүзуге арналған 
желіге кіруді бақылау қүрылғылары. Брандмауэрлер әдетте 
Желілік немесе хост-серверлер ретінде жіктеледі. Желі 
негізіндегі желілік брандмауэрлер ЕАЫ, ШАЫ шлюз
компьютерлерінде жэне интранеттерде орналасқан. Бүл жалпы 
мақсаттағы аппараттық қүралдарда жүмыс істейтін 
багдарламалық қүрылғылар немесе брандмауэрдіц аппараттық 
компьютерлік қүрылғылары. Брандмауэрлер өздері қорғайтын 
ішкі желі үшін басқа мүмкіндіктерді үсынады, мысалы, осы желі 
үшін ӘНСР немесе УР^ сервері. Шағын жэне ірі кэсіпорындар 
үшін ең жақсы шешімдердің бірі-Сі§со 8у$1ет$, СһескРоіпІ:, 
ҒогііОаІе, СуЬегОиагсі жэне т. б. компаниялардың
брандмауэрлері.

6) Виртуалды жеке желі (ҰР^ - Уіііиаі Ргіуаіе Иеілүогк)
жаппыға қолжетімді желі шеңберінде ақпаратты беру мен алу 
үшін жеке желіні анықтауға жэне пайдалануға мүмкіндік береді. 
Осылайша, УРТМ-де жүмыс істейтін қосымшалар сенімді
қорғалған. ҮРИ қашықтықта ішкі желіге қосылуға мүмкіндік
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іи |н-ді. УРЫ көмегімен бір-бірінен географнялық жағынан алыс 
ицмиласқан кэсіпорындар үшін ортақ желі қүруға болады. Жеке 
м-иі найдаланушыларына келетін болсақ, олар УРЫ-ді 
киіідаііудың артықшылықтарына ие, өйткені олар УРЫ-мен өз 
іріча- ітсрін қорғай алады, сонымен қатар аумақтық шектеулерден 
пупак болады жэне орналасқан жерін жасыру үшін прокси- 
і ернерлерді пайдаланады.

7) Ргоху-хегұег (Прокси-сервер) -  Бүл компьютер немесе 
Гшсқа сервер сияқты екі қүрылғы арасындағы байланыс болып 
шбылатын белгілі бір компьютер немесе компьютерлік 
иіігдарлама. Прокси-серверді брандмауэр серверімен бірге бір 
компыотерге немесе басқа серверге орнатуға болады. Прокси- 
ісрвердің артықшылығы-оның кэші барлық пайдаланушылар 
үшііі қызмет ете алады. Ең жиі сүралатын интернет-сайттар 
кобінесе прокси кэште болады, бүл сөзсіз пайдаланушыға 
ыцгайлы. Прокси-сервермен өзара эрекеттесуді бекіту 
пқаулықтарды түзету үшін пайдалы функция ретінде қызмет 
стсді.

8) Қызметкерлердің мобильді қүрылғыларын бақылау жэне 
үііымның деректерін қорғау үшін УМ\үаге Аіг\¥аІсһ, ІВМ 
Маа8360, ВІаскЬеггу Епіегргізе МоЬіІіІу 8иііе, УМ\л/аге \¥огк8расе 
()пе сияқты арнайы шешімдерді енгізу қажет.

Ақпараттың қауіпсіздігіне кепілдік беретін барлық қүралдар 
лқпараттың қүндылығын алдын ала бағалағаннан жэне оны 
қорғауға жүмсалған ресурстардың қүнымен салыстырғаннан 
ксйін жиынтықта пайдаланылуға тиіс. Сондықтан қаражатты 
пайдалану туралы үсыныстар жүйелерді эзірлеу кезеңінде 
гүжырымдалуы керек, ал бекіту бюджетті бекітуге жауап беретін 
басқару деңгейінде жасалуы керек.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында барлық қазіргі 
чаманғы эзірлемелерғе, бағдарламалық жэне аппараттық қорғау 
қүралдарына, қатерлерге мониторинг жүргізу жэне 
санкцияланбаған қол жеткізуден қорғаудың меншікті жүйелеріне 
уақтылы өзгерістер енгізу қажет. Қауіптерге жауаптың таралығы 
мен жеделдігі ғана үйым жүмысында қүпиялылықтың жоғары 
деңгейіне қол жеткізуге көмектеседі.
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1.4.4 Қолданыстағы қауіпсіздік шараларьшың 
артықшылықтарымен кемшіліктері.

Заңнамалық жэне моральдық-этикалық қарсы іс-қимыл 
шаралары эмбебап болып табылады, бүл ену мен НСД-ің барлық 
арналары үшін КС пен ақпаратқа түбегейлі қолданылады. Кейбір 
жағдайларда олар, мысалы, ашық ақпаратты заңсыз таралымнан 
қорғау кезінде немесе ақпаратпен жүмыс істеу кезінде қызметтік 
жағдайын теріс пайдаланудан қорғау кезінде жалғыз 
қолданылатын болып табылады.

Ұйымдастыру шаралары компьютерлік жүйелердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 
Ұйымдастырушылық шаралар-бүл басқа әдістер мен қорғаныс 
қүралдары болмаған кезде немесе қажетті қауіпсіздік деңгейін 
қамтамасыз ете алмайтын жағдайдағы орындалатын жалғыз 
нәрсе. Алайда, бүл техникалық прогресстерден ешбір хабары жоқ 
шенеуніктердің жасауға тырысатыны сияқты, қорғаныс жүйесін 
тек олардың негізінде қүру керек дегенді білдірмейді.

Мүндай шаралар елеулі кемшіліктермен сипатталады, 
мысалы:

-  физикалық, техникалық жэне бағдарламалық қүралдардың 
көмегінсіз сенімділік өте төмен болады (адамдар бүзуға болатын 
кез келген қосымша шектеулер мен ережелерді бүзуға бейім);

-  күнделікті жэне ресми қызметтің үлкен көлеміне 
байланысты қосымша қолайсыздықтар.

¥йымдастырушылық шаралар адамдардың іс-эрекеттерін 
реттеуге қатысты басқа да шаралар мен қорғаныс қүралдарын 
тиімді қолдануды қамтамасыз ету үшін қажет. Сонымен бірге, 
үйымдастырушылық шараларды физикалық жэне техникалық 
қүралдармен сенімді үстау қажет.

Қорғаудың физикалық жэне техникалық қүралдары 
үйымдастыру шараларының кемшіліктерін жоюға, 
қаскүнемдердің жолына берік тосқауыл қоюға жэне жүйенің 
персоналы мен пайдаланушылары тарапынан регламентті 
абайсызда (қате немесе немқүрайдылық бойынша) бүзу 
мүмкіндігін барынша жоюға арналган.

Тіпті жабуға қажетті барлық арналарды жабатын мүлдем 
сенімді физикалық жэне техникалық қорғаныс қүралдарын қүру 
мүмкіндігіне жол берілсе де, осы қүралдардың (КС экімшілігі,
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і . і ү і і к  п д і к  әісімшілігі жэне т.б.) дүрыс жұмыс істеуін қамтамасыз 
і іу үпііи қажетті эрекеттерді жүзеге асыратын жүйе персоналына 
'і с|> сту мүмкіндігі эрқашан қалады. Қорғаныс қүралдарымен 

пірго бүл адамдар «қауіпсіздік ядросы» деп аталады. Бүл 
іиігдпйда қауіпсіздік жүйесінің түрақтылығы жүйе қауіпсіздігінің 
ндросынан персоналдың түрақтылығымен анықталатын болады 
іі.імс оны үйымдастырушылық (кадрлық) іс-шаралар, заңнамалық 
/ь.чіс моральдық-этикалық шаралар есебінен ғана арттыруға 
Оолады.

Ьірақ кейде мінсіз заңдар мен оңтайлы кадрлық саясатты 
/ісүргізе отырып, қорғаныс мэселесін соңына дейін шешу мүмкін 
Гюлмайды.

Біріншіден, оған сенімді бола алатын жэне оған тыйым 
салуды бүзуга мәжбүр ететін іс-эрекеттер жасауы мүмкін емес 
қычметкерлерді табу екіталай.

Екіншіден, тіпті сенімді адамның өзі кездейсоқ, байқаусызда 
кү іушылыққа жол бере алады.

Өзін-өзі бақылау сүрақтары:
1. Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз не?
2. Ақпараттық қауіпсіздікті дамытудың негізгі кезеңдері.
3. АҚ қамтамасыз ету түжырымдамасының мақсаты не?
4. Ақпараттың түтастығы туралы түсінік?
5. Ақпараттың қолжетімділігі дегеніміз не?
6. Ақпараттың қүпиялылығы дегеніміз не?
7. АҚ объектілері дегеніміз не?
8. Қорғау объектілерінің негізгі топтары. Жіктелуі.
9. АҚ субъектілері нені білдіреді?
10. Ақпараттық қауіпсіздік түжырымдамасы дегеніміз не?
11. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР заңнамасына 

іполу.
12. «Ақпарат, ақпараттандыру жэне ақпаратты қорғау 

туралы» заңның негізгі ережелері.
13. Қолданыстағы қауіпсіздік шараларының

артықшылықтары мен кемшіліктері.
14. Қандай физикалық қорғаныс қүралдары бар?
15. Бағдарламалық қүралдар үғымы. Жіктелуі.
16. Ақпараттың ағып кетуіне, қайта форматталуына жэне 

ақпараттық ағындардың қайта бағытталуына жол бермеу үшін 
қандай жүйелер қызмет етеді?
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17. Тұрақты құрылғылар мен бұлтты антнвирустарға 
арналған заманауи антивирустық бағдарламалар.

18. Криптоғрафиялық ақпараттық қауіпсіздіктің негізғі 
құралдары.

19. Сымсыз байланыс қандай құралдармен қамтамасыз 
етіледі?

20. Брандмауэр түсініғі жэне қолданылуы.
21.Виртуалды жеке желі үғымы (УРЫ - виртуалды жеке 

желі).
22. Мобильді жүйелерді басқарудың заманауи қүралдары.
23.180/ІЕС 27001-2005,180/ІЕС 17799-2005,180/ІЕС 27000-

2016, І80/ІЕС ТК 13335 неғізғі ережелері. Ұғымы. Неғізғі 
принциптері.
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2 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ 
ҚАУІПТЕРІН, ОСАЛДЫҚТАРЫ МЕН ШАБУЫЛДАРЫН

ЖІКТЕУ

Қауіпсіздік қатері дегеніміз-пайдаланушыға тікелей немесе 
іымама түрде зиян келтіретін жүйеге ықтимап қауіпті әсер ету.
I ,пуімтің тікелей орындалуы шабуыл деп аталады.

Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлер өздігінен 
і мсс, қорғаныс жүйесінің әлсіз буындарымен, яғни осалдық 
фпкгорлары арқылы мүмкін болатын өзара әрекеттесу арқылы 
мфіпеді. Қауіп нақты тасымалдаушы объектідегі жүйелер
і. і .іт м с  гінің бүзылуына әкеледі.

I»үл қауіптер эдетте пайдаланылатын ықтимал қауіптер мен 
(чтіл қорғаныс туралы білім қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең 
үмсмді қүралдарын таңдау үшін қажет.

Байқаусызда жэне қасақана болатын қауіптер бар.
Абайсыз қауіптер жабдықтың немесе бағдарламалық 

жисақтаманың қателіктерімен; адамның қателіктерімен; форс- 
млжорлық жағдайлармен байланысты.

Қасақана қауіптер ақпараттық жүйелерді пайдаланушыларға 
імян келтіру мақсатын көздейді жэне белсенді жэне пассивті 
оолып бөлінеді. Пассивті қауіп -  бүл жүйенің күйін өзгертпестен 
ақпаратқа рүқсатсыз қол жеткізу, белсенді -  ақпаратты үстап алу 
жлне озгерту эрекеттерімен байланысты.

Рүқсатсыз кіру (РК) пайдаланушының үйымда қабылданған 
қауіпсіздік саясатына сэйкес рүқсаты жоқ ресурсқа қол 
жеткізуінен түрады.

Сондай -  ақ, «қызметтен бас тарту» сияқты қауіптер жиі 
ксздеседі, бүл ақпаратқа жэне басқа ресурстарға заңды қол 
жетімділікті эдейі бүғаттау; артықшылықтарды заңсыз 
найдалану; «вирус» -  бүл басқа бағдарламаларды өзгертуді қамту 
арқылы вирустың көшірмесін жүқтыруға қабілетті бағдарлама; 
«трояндық ат» -  бүл қауіпсіздік жүйесінің жүмыс істеуі бүзылған 
жасырын немесе айқын бағдарламалық кодты қамтитын 
оагдарлама; «қүрт» -  бүл байланыс желілері бойынша жүйелер 
мсн желілерде таратылатын бағдарлама.Мүндай бағдарламалар 
инрустарға үқсас: олар басқа бағдарламаларды жұқтырады, бірақ 
иирустардан айырмашылығы өзін-өзі көбейте алмайды; «Бос 
орындар» -  бүл кейбір жүйелік функцияларға қол жеткізуге
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мүмкіндік беретін бағдарламаға кіру нүктесі. Бағдарламаның 
жүмысын талдау арқылы анықталады жэне т.б.

Зиянды бағдарламалар класына снифферлер (желілік 
пакеттерді үстап қалатын бағдарламалар), парольдерді таңдау 
бағдарламалары, буфердің толып кетуіне шабуылдар, кейбір 
қосымшаларда - дизассемблерлер мен түзеткіштер жатады.

Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін жіктеу:
-  ақпаратты үрлау (көшіру);
-  ақпаратты түрлендіру (бүрмалау);
-  ақпараттың қолжетімділіғін бүзу (бүғаттау);
-  ақпараттың түпнүсқалығынан бас тарту;
-  жалған ақпараттан көру;
-  жоғалту деректер;
-  алаяқтық;
-  кибер соғыс;
-  кибертерроризм.
Жымқыру-бұл бөтен мүлікті кінэлі адамның немесе мүліктің 

меншік иесіне немесе иеленушісіне залал келтірғен басқа 
адамдардың пайдасына пайдакүнемдік мақсатта жасалған 
қүқыққа қарсы өтеусіз алып қою жэне (немесе) айиалдыру.

Компьютерлік ақпаратты көшіру-ақпаратты машиналық 
немесе өзғе тасымалдауышта қайталау жэне түрақты түсіру.

Жою-мүлікке сыртқы эсер ету, нэтижесінде ол өзінің 
физикалық тіршіліғін тоқтатады немесе мақсатты пайдалану үшін 
толық жарамсыз болып қалады. Жойылған мүлікті жөндеу немесе 
қалпына келтіру мүмкін болмайды жэне шаруашылық 
айналымынан толық шығарылады.

Зақымдану-мүліктің жай-күйі айтарлықтай нашарлайтын, 
пайдалы қасиеттерінің едәуір бөліғі жоғалып кететін жэне 
мақсатты пайдалануға толық немесе ішінара жарамсыз болатын 
мүлік қасиеттерінің өзгеруі.

Компьютерлік ақпаратты түрлендіру-ЭЕМ немесе деректер 
базасына арналған бағдарламаны бейімдеуге байланысты емес 
кез келген өзгерістерді енгізу.

Компьютерлік ақпаратты бүғаттау-пайдаланушылардың 
ақпаратқа қол жеткізуінің оны жоюға байланысты емес жасанды 
қиындығы.
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Лқпаратты рұқсатсыз жою, бұғатгау, түрлендіру, көшіру - 
шңмпі, меншік иесімен немесе қүзыретті пайдаланушымен 
І'\ і ' ,и егілмеген ақпаратпен көрсетілген кез келген эрекеттер.

Алдау (түпнүсқалықты теріске шығару, жалған ақпараттан 
киру) - иелігінде мүлкі бар адамды жаңылыстыру мақсатында 
п іікііі іы қасақана бүрмалау немесе жасыру жэне осылайша одан 
мүпікгі оз еркімен беруге қол жеткізу, сондай-ақ осы мақсатта 
11\ кі.імды жалған мэліметтер тарату.

Деректердің жоғалуы (ОаГа Ьовз) - эртүрлі факторлардың, 
м ідсйсоқ немесе қасақана іс-эрекеттердің эсерінен ақпараттың 
шқымдануы немесе жоғалуы. Сіз олармен жүмыс істеу кезінде, 
і'ицдай-ақ ақпаратты компьютерде, серверде немесе КАЮ 
мпссивтерінде сақтау кезінде деректерді жоғалтуыңыз мүмкін. 
Дгректердің жоғалуы (Оаіа Ьозз) нэтижесінде пайда болуы 
мүмкін: ақпараттың түтастығын бүзу (бағдарламалық
-кпгақгаманың бүзылуы) немесе жабдықтың дүрыс жүмыс 
Ісгемеуі.

Алаяқтық, немесе фрод (ағылш. Ітаисі - «алаяқтық») - 
н пскоммуникаңиядан банк секторына дейінгі бизнестің түрлі 
і алаларында ақпараттық технологияларды заңсыз пайдалану түрі, 
оның мақсаты әдетте жэбірленушінің ақшалай қаражатын 
нсмдену болып табылады. Алаяқтық үшін кибер алаяқтар 
коптеген эдістерді қолдана алады: фишинг, скимминг, элеуметтік 
ппжснерия, кардинг, «Нигерия хаттары» жэне т. б.

Фишинг кезінде хакерлер қолданушыдан оның жеке 
деректерін, логиндері мен қүпия создерін барлық жолмен алуға 
гырысады. Алаяқтар қолданушының түпнүсқалығына сенуі жэне 
оіінің логині мен қүпиясөзімен авторизаңиядан өтуге тырысуы 
үшін, сыртқы жағынан осы сайттардан ерекшеленбейтін, үқсас 
домендік атаулары бар жалған сайттар жасай алады, содан кейін 
осептік деректер шабуылдаушыларда болады. Сондай-ақ фишинг 
компания (банк, әлеуметтік желі жэне т. б.) атынан алаяқтар 
найдаланушыдан аккаунтқа немесе оның жеке деректеріне 
(кредит карталарының нөмірлері, қүжаттардың көшірмелері) кіру 
үшін мэліметтерді еүрайтын электрондық хаттар жэне басқа да 
осыған ұқсас хабарламалар түрінде іске асырылуы мүмкін.

Жеке басын үрлау - бүл бір адам екінші адам ретінде 
корінетін қылмыс. Алаяқтар мүны, мысалы, біреудің атына 
қашықтан несие алу үшін жасай алады. Қауіпсіздік саласындағы
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зерттеушілердің айтуынша, қара нарықта жеке басын ұрлауға 
арналған мэліметтердің толық жиынтығы (құжаттарды қоса 
алғанда) 16-30 доллар тұрады.

Кардинғ - бұл интернет-дүкендерде тауарларды кейіннен 
төлеу немесе қара нарықта сату үшін пластикалық карталар мен 
олардың иелері туралы деректерді (мекен-жайы, құпия 
сұрақтарға жауаптар, туған күні, аты) ұрлау.

Деректерді алу үшін алаяқтар фишинғ, элеуметтік 
инженерия, арнайы құрылғылар, зиянды бағдарламалардың 
ерекше түрлерін қолданады. Сондай-ақ олар интернет-дүкендерді 
немесе банктерді бұзғаннан кейін мәліметтерді ала алады. Төлем 
картасының деректемелері туралы деректерді алу үшін алаяқтар 
банкоматтарға арнайы құрылғылар орната алады. Бұл 
құрылғылар деректерді картадан жэне пайдаланушы енғізғен 
пин-кодтан оқиды. Сондай-ақ зиянкестер бұзылған 
банкоматтарға, төлем дүңғіршектеріне, Р08-терминалдарға 
арнайы бағдарламалар орната алады.

Көбінесе алаяқтар төлем картасының мағниттік таспасынан 
ақпаратты ұрлау үшін арнайы құрылғыларды пайдаланады. 
Алаяқтықтың бұл түрі скимминғ деп аталады. Скиммерлер 
арнайы жабдықтың көмегімен бір төлем картасының деректерін 
басқасына ауыстыра алады. Байланыссыз төлем карталарының 
пайда болуымен скиммерлер олардан деректерді оқу үшін жаңа 
жабдықты қолдана бастады.

Кибершабуылдар (СуЬетоагҒаге) - бұл физикалық емес, 
электронды түрде, ақпарат қару ретінде эрекет ететін кезде, ал 
компьютерлер мен интернет-құралдар болып табылады. Кибер 
согыс - бұл ақпараттық соғыстың бір түрі, оның міндеті қоғам 
мен билікке мұқият дайындалған ақпаратпен әсер ету арқылы 
экономикалық, саяси, әскери жэне басқа салаларда белгілі бір 
мақсаттарға жету болып табылады.

Кибернетикалық соғыс екі кезеңнен тұрады: тыңшылық 
жэне шабуыл. Бірінші кезең басқа мемлекеттердің компьютерлік 
жүйелерін бұзу арқылы деректерді жинауды қамтиды. 
Шабуылдарды әскери іс-қимылдардың мақсаты мен міндеттеріне 
қарай түрлерге бөлуге болады:

1) Вандализм- бастапқы ақпараттың орнына веб-беттерге 
үгіт-насихат немесе қорлайтын суреттерді орналастыру.
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.’) Үгіт-насихат жэне ақпараттық соғыс-насихатты веб- 
> н і ісрдіц ісонтентінде, пошта жэне басқа да осындай таратуларда 
інііідалану.

і) Құпия деректердің ағып кетуі-бұзылған жеке беттер мен 
' г|іік-рлсрден алынған барлық қызығушылық, сонымен қатар 
і \ ш ія  дсректерді өзгертуге болады.

4) І)І)оЗ-шабуылдар-сайттың, компьютерлік құрылғылар 
і үііссіііің жұмысын бұзу мақсатында көптеген машиналардан 

і үрппыстар ағыны.
5) Компьютерлік техниканың бұзылуы - шабуылға әскери 

ікмссс азаматтық мақсаттагы жабдықтардың жұмысына жауап 
ііоретін компьютерлер ұшырайды. Шабуыл техниканың істен 
ин.іғуына немесе оны өшіруге әкеледі.

6) Инфрақұрылымдық жэне аса маңызды объектілерге 
ншбуылдар жэне кибертерроризм-халықтың тыныс-тіршілігін 
ыімтамасыз ететін инженерлік, телекоммуникациялық, коліктік 
■к.іпс басқа да жұйелерді реттейтін машиналарға эсер ету.

Кибертерроризм-мемлекеттік қауіпсіздікке, жеке адамға
ж.иіе қоғамға қауіп төндіретін киберкеңістіктегі заңсыз эрекеттер 
ксиіені. Материалдық объектілердің бұзылуына, ақпараттың 
иүрмалануына немесе басқа проблемаларға экелуі мүмкін.

Кибертерроризмнің негізгі мақсаты-элеуметтік,
ікомомикалық жэне саяси мэселелерді шешуге эсер ету. Әлемде 
шт гар интернетінің «ақылды» құрылғыларының саны қарқынды 
оеуде. Олардың барлығы террор немесе бопсалау мақсатында 
мақсатты шабуылдарға жол ашады-әсіресе қазір көптеген 
іауы ітар мен фабрикалар мұндай құрылгыларды технологиялық 
мроцесті басқарудың автоматтандырылған жүйелерінде (АБЖ 
III) пайдаланады. Киберқылмыскерлер халықты террор 
мақсатында бүзып алуы мүмкін: мысалы, цехтың істен шығуын 
исмссе АЭС жарылысын үйымдастыру.

Өз акцияларында қылмыскерлер заманауи 
ісхпологиялардың барлық мүмкіндіктерін, соның ішінде 
іаманауи гаджеттер мен бағдарламалық өнімдерді, электронды 
күрылғыларды, басқа салалардағы жетістіктерді (микробиология 
мсн гендік инженерияға дейін) белсенді қолданады. Ресми түрде, 
кибертерроризм-бұл бір адамның немесе бірнеше қатысушыдан 
іүратын тэуелсіз топтардың жасаған әрекеттері. Егер осы 
аиықтамаға жататын іс-эрекеттерге үкіметтердің немесе өзге де
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мемлекеттік құрылымдардың өкілдері қатысса, бұл кибер соғыс 
көріністері болып саналады.

Кибертеррористердің эрекеттері мыналарға
бағытталған:

-  компьютерлік жүйелерді бұзу, жеке жэне банктік 
ақпаратқа қол жеткізу;

-  әскери жэне мемлекеттік деректер құпиялылығы;
-  жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді істен 

шығару, кедерғілер жасау, электрмен қоректендіру желілері 
жүмысының бұзылуы;

-  компьютерлік жүйелерді бүзу, вирустық шабуылдар, 
бағдарламалық бетбелғілер арқылы деректерді ұрлау;

-  ашық қолжетімділікке құпия ақпараттың тарауы;
-  тұсірілғен медиа арналар арқылы жалған ақпарат тарату;
-  байланыс арналары жұмысының бұзылуы жэне басқалар.
Қауіптер ақпаратқа зиян келтіру салдарынан заңсыз пайда

алу мақсатында іске қосылады. Бірақ қауіпті фактордың 
жеткіліксіз қорғалуына жэне жаппай әрекет етуіне байланысты 
кездейсоқ қауіп-қатер болуы мүмкін.

Неғізғі осалдықтар келесі факторлардың әсерінен 
туындайды:

-  бағдарламалық жасақтаманың, аппараттық платформаның 
жетілмеғендіғі;

-  ақпараттық ағындағы автоматтандырылған жүйелер 
күрылымының эртүрлі сипаттамалары;

-  жүйелердің жұмыс істеу проңестерінің бір бөлігі ақаулы 
болып табылады;

-  ақпарат алмасу протоколдары мен интерфейстердің дэл 
еместігі;

-  ақпаратты пайдалану жэне орналастырудың күрделі 
шарттары.

Осалдықтарды сыныптар бойынша бөлу бар, олар:
-  объективті;
-  кездейсоқ;
-  субъективті.
Егер осалдықтардың әсері жойылса немесе кем дегенде 

жеңілдетілсе, ақпаратты сақтау жүйесіне бағытталған толық 
қауіптен аулақ бола алады.
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ООъективті осалдықтар. Бұл түр қорғауды қажет ететін 
піц.сктідегі жабдықтың техникалық қүрылысына жэне оның
• ни.іі шмаларына тікелей байланысты. Бүл факторлардан толық 
куімлу мүмкін емес, бірақ оларды ішінара жоюға келесі 
'іігісрмси инженерлік-техникалық эдістер арқылы қол 
»кг і кпіледі:

1. 'Іехникалық сэулелену қүралдарымен байланысты: 
электромагниттік эдістер (сәулеленудің жэне кабель

ьгпілерінен сигналдардың, техникалық қүралдар элементтерінің 
'інінііма нүсқалары);

тиісті дыбыстық опңиялар (акустикалық немесе діріл 
і іп пилдары қосылған);

электрлік қүрылғылар (электр желісінің тізбектеріне, 
м иілер мен откізгіштерге бағыттаулар бойынша, токтың біркелкі 

Попінбеуі бойынша сигналдардың тайып кетуі).
2. Белсендірілетін:

«бағдарламалық бетбелгілер» терминімен біріктірілген 
шяиды бағдарламалар, олар заңсыз бағдарламалар, 
ііііі дарламалардан технологиялық шығуы»;

жабдықтың бетбелгілері -  олар, тікелей телефон 
кглілеріне, электр желілеріне немесе жай бөлмелерге енгізілетін 

фикторлар.
3. Қорғаудағы объектінің сипаттамалары бойынша 

жасалатындар:
объектінің орналасуы (ақпарат объектісінің айналасында 

опқыланатын аймақтың көрінуі жэне болмауы, объектінің 
пйиаласында діріл немесе дыбыс шағылыстырғыш элементтердің 
оолуы, объектінің қашықтағы элементтерінің болуы);

-  ақпарат алмасу арналарын үйымдастыру (радиоарналарды 
қолдану, жиіліктерді жалға алу немесе жалпыға ортақ желілерді 
иайдалану).

4. Тасымалдаушы элементтердің сипаттамаларына 
байланысты:

-  электроакустикалық модификаңиялары бар бөлшектер 
( граисформаторлар, телефон қүрылғылары, микрофондар мен 
дауыс зорайтқыштар, индуктивтілік катушкалары);

-  электромагниттік өріс эсер ететін заттар 
( гасымалдаушылар, микросхемалар жэне басқа элементтер).
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Кездейсоқ осалдықтар. Бұл факторлар күтпеген жағдайларға 
жэне ақпараттық ортаның ерекшеліктеріне байланысты. Оларды 
ақпараттық кеңістікте болжау мүмкін емес, бірақ оларды тез 
жоюға дайын болу керек. Мүндай проблемаларды инженерлік- 
техникапық тексеру жэне ақпараттық қауіпсіздікке қауіп 
төндіретін жауап беру арқылы жоюға болады:

1. Жүйелердің бүзылуы жэне істен шығуы:
-  ақпаратты өңдеу мен сақтаудың әртүрлі деңгейлеріндегі 

техникалық қүралдардың ақаулығының салдарынан (оның ішінде 
жүйенің жүмыс қабілегтілігіне жэне оған қол жеткізуді бақылауға 
жауапты қүравдар);

-  жекелеген элементтердің істен шығуы жэне ескіруі 
(иілгіш дискілер, кабельдер, байланыс сызықтары мен 
микросхемалар сияқты деректерді тасымалдаушылардың 
магнитсізденуі);

-  ақпаратты сақтау жэне өңдеу тізбегіндегі барлық 
сілтемелерді (антивирустар, қолданбалы және сервистік 
бағдарламалар) қолдайтын эртүрлі бағдарламалық жасақтаманың 
ақаулары;

-  ақпараттық жүйелердің қосалқы жабдығының 
жүмысындағы іркілістер (электр беру деңгейіндегі ақаулар).

2. Ақпараттық қауіпсіздікті әлсірететін факторлар:
-  сумен жабдықтау немесе электрмен жабдықтау, сондай-ақ 

желдету, кэріз сияқты коммуникаңиялардың зақымдануы;
-  қоршау қүрылғыларының (ғимараттағы қоршаулар, 

жабындар, ақпарат сақталатын жабдық корпусы) жүмысындағы 
ақаулар.

Субъективті осалдықтар. Көп жағдайда бүл кіші түрлер 
ақпаратты сақтау жэне қоргау жүйелерін дамыту деңгейіндегі 
қызметкерлердің дүрыс емес эрекеттерінің нэтнжесі болып 
табылады. Сондықтан мүндай факторларды қалпына келтіру 
аппаратурамен бағдарламалық жасақтаманы пайдалану 
әдістерінің көмегімен мүмкін болады:

1. Ақпараттық қауіпсіздікті бүзатын дәлсіздіктер мен 
өрескел қателер:

-  дайын бағдарламалық жасақтаманы жүктеу немесе 
алгоритмдерді алдын-ала әзірлеу кезеңінде, сондай-ақ оны 
пайдалану кезінде (мүмкін күнделікті пайдалану кезінде, 
деректерді енгізу кезінде);
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баідарламалар мен ақпараттық жүйелерді басқару 
і ■ ч ціиде (жүйемен жүмыс істеуді оқыту үдерісіндегі қиындықтар, 
(імкфпт агынымен манипуляциялар кезінде сервистерді жеке 
і <| > і і 111 с бантау);

гсхникалық аппаратураны пайдалану кезінде (ақпаратты 
і ч-цуі с исмесе алуга арналган қүрылгыларды қосу немесе ажырату, 
111111 ді ілану кезеңінде).

2. Ақпараттық кеңістіктегі жүйелер жүмысының бүзылуы: 
жеке деректерді қоргау режимі (мэселені жүмыстан 

итігіылган қызметкерлер немесе жүмыстан тыс уақытта жүмыс 
I. ісіітін қызметкерлер жасайды, олар жүйеге рұқсатсыз қол 
и ікі іеді);

сақтау жэне қоргау режимін (объектіге немесе техникалық 
к урылгыларга рұқсат алу кезінде);

гехникалық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде 
( місргияны үнемдеу немесе жабдықты қамтамасыз етуде 
Оү іушылықтар болуы мүмкін);

деректермен жұмыс істеу кезінде (ақпаратты түрлендіру, 
<ни.і сақтау, деректерді іздеу жэне жою, ақаулықтар мен 
миепдіктерді жою).

2.1 Ақпараттық жүйелер мен олардың осалдықтарының 
қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді бағалау әдістемесі

Осалдықтарды бағалау -  компьютерлік жүйелердегі, 
қосымшалардағы жэне желілік инфрақұрылымдағы 
осалдықтарды анықтау, анықтау, жіктеу жэне дәрежелеу,
к;(>|->шаған ортаға төнетін қауіп-қатерді түсіну жэне тиісті жауап 
қайтару үшін қажетті білім, хабардарлық жэне тәуекелдерді 
қ іім  гамасыз ету.

Олар ұсынатын қауіптер мен қауіптерді анықтауға арналған 
осалдықты бағалау процесі, эдетте, желілік қауіпеіздік сканерлері 
сияқты автоматты тестілеу құралдарын қолдануды қамтиды, 
олардың нэтижелері осалдықты бағалау есебінде көрсетілген.

Әрбір осалдықты мамандар ескеріп, бағалауы тиіс.
( 'опдықтан қауіп-қатердің қауіптілігін жэне ақпаратты қоргаудың 
оүзылу немесе айналып өту ықтималдығын бағалау
іфитерийлерін анықтау маңызды. Көрсеткіштер рейтингті
қолдану арқылы ееептеледі.
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Қауіптерді талдаудың оңтайлы әдісі сараптамалық бағалау 
әдісі болып табылады, онда сарапшыларға қауіптердің белгілі бір 
тізімін жүзеге асыру мүмкіндігін бағалау үсынылады.

Белгілі бір қатердің қауіптілігін бағалау критерийлері 
ретінде:

1) Қауіп көзінің пайда болу мүмкіндігі (К1).
2) Оның шабуылға дайын болу дәрежесі (К2).
3) Объект үшін қауіп-қатерді іске асырудың фаталдығы

Фаталдылық -  бүл бағдарламалық жасақтаманың 
ақпараттық жүйелер үшін туындаған қауіптің салдарымен күресу 
қабілетіне осалдықтың әсер ету тереңдігін бағалайтын сипаттама. 
Егер біз тек объективті осалдықтарды бағапайтын болсақ, онда 
олардың ақпараттық мазмүны анықталады яғни қүпия 
деректермен пайдалы сигналды деформаңиясыз басқа жерге 
жіберу мүмкіндігі.

Қауіптілік коэффиңиенті сарапшы үш критерий бойынша 
қойған баллдар негізінде есептеледі, мысалы, 1-ден 10-ға дейін, 
келесі формула бойынша:

N сарапшылар үшін қауіптіліктің жалпы коэффициенті эр 
критерий бойынша сарапшылар қойған орташа баллдардың 
көбейтіндісі ретінде есептеледі:

мүндағы К іі, К2і, КЗі -  і-сарапшы жоғарыда көрсетілген үш 
өлшемге сэйкес қойған балдар.

Қатерлер өздігінен ақпараттық жүйелер үшін қауіпті емес. 
Онымен бірге өмір сүру қатері олардың қауіпсіздігіне мүлдем 
зиян тигізбеуі мүмкін. Қауіп тек ақпараттық жүйе осал болатын 
немесе басқаша айтқанда, қауіп көздері өз қауіп-қатерлерін іске 
асыра алатын жэне зиян келтіретін белгілі бір осалдықтарға ие 
қауіптер болып табылады. Ақпараттық жүйенің осалдығы оның 
жүмыс істеу қауіпсіздігінің немесе ондагы өңделген ақпараттың 
қауіпсіздігінің бүзылуына әкелетін себептері болып табылады.

(КЗ).

(1)

(2)
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Осалдықтың қауіптілігін бағалау критерийлері ретінде [10] 
и ргккоз ұсынады: ақпараттандыру объектісінде осалдықтың

11 I) болуының фаталдылығы, қауіп көздері үшін осалдықтың 
мілжепмділігі (К5), сондай-ақ объектідегі осалдықтардың саны 
исмссе олардың пайда болу жиілігі (К6). Қауіп-қатердің
і муііпілігін бағалау проңесіне ұқсас, бір немесе N сарапшылар эр 
нритсрий бойынша 1-ден 10-га дейін балл қояды. Бір сарапшы 
\иііи осалдық қауіптілігінің коэффиңиенті (1) формулаға ұқсас 
оойыиша есептеледі:

N тэуелсіз сарапшылар үшін осалдық қауіптілігінің жалпы 
мпффиңиентін есептеу (2) формулаға үқсас жүргізіледі):

Егер ақпараттық жүйенің көптеген осалдықтары жэне оның 
ніуіисіздігіне нақты жұмыс жағдайында коптеген қатерлер болса, 
о о і . с і с т і н і ң  жүмыс істеу проңесіне немесе онда қолданылатын 
ііқиараттың қауіпсіздігіне бағытталған қатерлердің бірін жүзеге 
ііеыру ықтималдығы жоғары. Осалдықтар жиынтығының 
қиуіптілік коэффиңиенттерін талдай отырып, олардың 
ройтингісін жасауға жэне оларды бірінші кезекте жою қажет 
гісспін анықтауға болады.

Ақпараттық жүйелерді шабуылдардан қорғау үшін олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша арнайы іс-шаралар 
чірленеді, олардың бір бөлігі қауіп-қатер жағдайында сенімді 
жүмыс істеуін қамтамасыз етеді, бір бөлігі ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, яғни қүпиялылық, қолжетімділік 
жоие түтастық сияқты қорғалатын ақпараттың қасиеттерін 
гпқтауға бағытталған.

Қазіргі заманғы ақпараттық әлемдегі қауіптердің алуан 
гүрлілігін ескере отырып, қорғаудың адекватты жүйесін қүру 
мүмісін емес, өйткені оны үйымдастыруға жэне қолдауға 
жүмсалатын шығындар қауіптерді іске асыру нәтижесінде оны 
оүчудан болатын залалдан аспауы керек. Осылайша, зерттелетін

к _  к4к5к6
осқау 10з • (3)

^осқауДГ (ю ^)З (4)
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ақпараттық жүйе үшін ең қауіпті қатерлерді таңдауға жэне 
олардан қорғауға мүмкіндік беретін техниканы таңдау қажет. 
Сондай-ақ, ең қауіпті осалдықтарды анықтау маңызды, оларды 
жою ақпараттық жүйенің қауіпсіздік деңғейін едәуір арттырады.

Қауіптер мен осалдықтарды саралаудың қолданыетағы 
әдістері оларды бір-біріне тәуелсіз бағалайды [10]. Алайда, 
жоғарыда айтылғандай, қатерлер ақпараттық жүйелерғе тиісті 
осалдықтарсыз қауіп төндірмейді. Сондай-ақ, осалдықтар, еғер 
оларды пайдалана алатын қатерлер болмаса, жүйенің қауіпсіздік 
деңғейіне нүқсан келтірмейді. Демек, қатерлер мен осалдықтарды 
бағалау, біріншісі екінші арқылы жүзеғе асырылатындығына 
сүйене отырып, қатер пен осалдық қауіптілік критерийлерін 
бағалау арқылы жүрғізілуі керек. Бүл ретте көрсетілғен «қатер -  
осалдық» жиынтық бағасына сәйкес келетін түзетілғен 
өлшемшарттарды пайдалану керек:

-  С1 критерийі-ақпараттық жүйеден осалдық арқылы 
қауіпті іске асыру үшін жеткілікті ортада қатер көзінің туындау 
мүмкіндіғі;

-  С2 критерийі-қатер көзінің ақпараттық жүйенің 
осалдығын пайдалануға жэне қатерді іске асыруға дайындық 
дәрежесі;

-  СЗ критерийі -  ақпараттық жүйе бойынша осалдықтың 
таралуы немесе оның пайда болу жиіліғі;

-  С4 критерийі -  осалдықтың оның көзімен қауіпті іске 
асыру үшін қол жетімділіғі;

-  С5 критерийі -  ақпараттық жүйенің осалдығы арқылы 
қауіп көзі ретінде қатерді іске асырудан болатын фаталдылық.

Барлық критерийлерді сарапшылар он балдық шкала 
бойынша бағалайды (дискретті түрде 1-ден 10-ға дейін). 
Алғашқы төрт критерий үшін балл қою принңипі келесідей: 
критерий неғүрлым көп пайда болса, соғүрлым ол лайықты 
болады.

«Қатер -  осалдық» жүбындағы С1 жэне С2 критерийлері 
қатерғе, ал СЗ жэне С4 критерийлері осалдыққа көбірек 
байланысты.

С5 критерийі қауіп-қатерғе де, осалдыққа да байланысты, 
сондықтан ол үшін нақты бағалау жүйесін қолданған жөн.

Ақпараттандыру объектілері үшін қатерді іске асырудан 
болатын фалдылықты бағалау кезінде ақпараттық қауіпсіздіктің
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и\ н.іііуыіі назарға алып қана қоймай, сонымен қатар 
ф\нкңионалдық қауіпеіздікті де ескеру маңызды. Төменде 
іімшрігітандыру объектілері үшін функционалдық қауіпсіздікті 
і имгамасыз етудің бірінші дэрежелі маңыздылығы үғымдарына
< \ іи-нс отырып, ақпараттандыру объектілерінің қауіпсіздіғін 

іудың балдары мен оларға сәйкес деңғейлері берілғен:
1 -  ақпараттандыру объектісінің қол жетімділіғінің 

гіу іылуы, оның функционалдық қауіпсіздіғінің бүзылуына алып 
іимімеғен;

2 -  ақпараттандыру объектісінің, оның функционалдық
і нуііісіздігінің бүзылуына экеп соқпаған ақпараттың
і үииялылығын немесе түтастығын бүзу;

3 -  ақпараттандыру объектісінің, оның функционалдық
міуіііеіздігінің бүзылуына экеп соқпаған ақпараттың
і' упиялылығы мен түтастығын бүзу;

4 -  ақпараттандыру объектісінің қүпиялылығын, түтастығын 
і .чіе қол жетімділіғін бүзу, оның функционалдық қауіпсіздіғінің 

Оу іылуына экеп соқпаған;
5 -  ақпараттандыру объектісінің функционалдық

міуіпсіздіғін ішінара бүзу;
6 -  ақпараттандыру объектісінің қол жетімділіғінің 

Пү іылуы, оның функционалдық қауіпсіздіғін ішінара бүзумен 
жүреді;

7 -  ақпараттандыру объектісінің, оның функционалдық
кауінсіздігіи ішіиара бүзумен қатар жүретін қүпиялылықты
немесе ақпараттың тұтастығын бұзу;

8 -  ақпараттандыру объектісінің құпиялылығы мен 
іүтастығын бұзу, оның функционалдық қауіпсіздігін ішінара 
оү іумен жүреді;

9 - ақпараттандыру объектісінің құпиялылығын, тұтастығыи 
жэие қол жетімділігін бұзу, оның функционалдық қауіпсіздігін 
ііпімара бұзумен жүреді;

10 - ақпараттандыру объектІсінің функционалдық
қауіпсіздігін бұзу - оның толық істен шығуы.

Осы тәсілмен ақпараттық жүйенің осалдығы арқылы қауіпті 
іске асыру қатері бағаланады. Осалдық арқылы қатерді іске асыру 
қауіптілігінің жалпы коэффициентін (КопугузЫ) сарапшылар 
мыиадай формула бойынша N бағалайды:
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тт' ___ ^ І — І  ^ і Г 2 ^ = і  ^ 2 І ‘Һ \ - \  ^ з Г 2 і ^ = і  ^ 4 Г ^ ^ = і  ^ 5 І / г \

л осқатқауМ — (1(Ш )5 '

Жұмыс істеудің нақты жағдайларында ақпараттық жүйе 
қауіпсіздігінің бірдей осалдығы бірден бірнеше қатердің іске 
асырылуына себеп болуы мүмкін.

Осындай жагдайларда қатерлер мен осалдықтардың 
қауіптілігін айқаспалы бағалау үшін (5) формула бойынша жеке 
бағалау жүргізілген «қатер -  осалдық» жүптарының барлық 
үйлесімін ескеру қажет.

Жоғарыда көрсетілген әдістеме бойынша N сарапшылардан 
түратын топ олардың әрқайсысын жеке-жеке бағалаған 8 
осалдықтар арқылы іске асырылуы мүмкін қатердің қауіптілігін 
бағалау былайша есептеледі:

Е5  с  Ү1̂  с  Ү,-^г С • с  ■
_ _  ;  =  іЛ і==1^1іу Л у = 1 ^ І= 1 Ь2І; '

« қатқауЛ /5  “  (Ю А /5)2 (ІОА/)2

тах(Ү^=1С5ф —1—о
ІОМ '

(6)
мүндағы Сіі), С2і), СЗу, С4у, С5у -  ақпараттық жүйенің 

Іосалдығы арқылы бір қатердің іске асырылуын бағалау 
процесінде тиісінше жоғарыда көрсетілген бес критерийге і- 
сарапшы қойған баллдар.

Осылайша, 2 қатерлері іске асырылуы мүмкін осалдықтың 
қауіптілік коэффициентін есептеу жүргізіледі:

с  Ү ^  Г ■ ■ ү іУ  р  . ,
ГуГ _  2 і ;= іА . І= і '- 1 І ;  г . ; = іЛ і= і^ 2 і ;  2 і ;= і  2 іІ= і ^ з і; £ ; = і ^ і = і  ^41;

°скауМ 2 -  (10ДГ)2 Х  (Ю М 7)2

Хпах(Е,і-1 С5у)
1=1--2________

мүндағы Сіу, С2і), СЗу, С4у, С5у -  ақпараттандыру 
объектісінің ]-қатерін ол арқылы іске асыру кезінде бір 
осалдығын бағалау процесінде тиісінше жоғарыда көрсетілген 
бес өлшемшартқа і-сарапшы қойған баллдар.

Осылайша, қауіптер мен осалдықтарды кросс-багалау 
кезінде:

-  ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің қатерлері мен 
осалдықтарының жиынтығын анықтау;
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міуіитер мен осалдықтарды бір-бірімен байланыстыру,
.....ИІлсрі арқылы біріншіеінің ықтнмал іеке асырылуын

иіі.іічиу;
Гіайланысты емес осалдықтар мен қауіптерді резервке

ін шру;
(5) <|)ормула бойынша эрбір қатерді іске асыру қаупінің 

іч і іффіщиснтін онымен байланысты эрбір осалдық арқылы 
...........

эрбір қауіп пен осалдық үшін тиісінше (6) жэне (7) 
фирмулалар бойынша олардың қауіптілік коэффиңиенттерін 
•ііікі.иідау;

ең қауіптісін анықтай отырып, қауіптер мен осалдықтарды
■ иршіау.

Қоріалатын объектіге қолжетімділік дэрежесі мынадай 
і і і к ш і і і  бойынша жіктелуі мүмкін:

қол жетімділіктің жогары деңгейі-қауіп-қатердің 
иіііроііогендік козі қорғалатын ақпаратты оңдеудің техникалық 
і чіс бағдарламалық қүралдарына толық қол жеткізе алады (қол 
іііеікпудің ең жоғары қүқықтары бар ішкі антропогендік коздерге 
і ні, мысалы, ақпарат қауіпсіздігі қызметтерінің өкілдері, 
шімшілер);

қолжетімділіктің бірінші орташа дэрежесі-қатерлердің 
нигропогендік көзі жанама, функңионалдық міндеттермен 
іііікмпдалмаған (ақпараттың таралып кетуінің жанама арналары, 
шектен тыс жүмыс орындарына қол жеткізу мүмкіндігін 
пиіідалану есебінен) қорғалатын ақпаратты өңдеудің техникалық 
ік.ше бағдарламалық қүралдарына (ішкі антропогендік көздерге 
і .іп) қол жеткізу мүмкіндігіне ие болады);

қолжетімділіктің екінші орташа дәрежесі - қатерлердің 
,іи гропогендік көзі техникалық қүралдарды, функционалдық 
міпдеттерді пайдалануга енгізілген шектеулерге байланысты 
исмесе өз қызметінің түрі бойынша (эдеттегі қол жеткізу 
күкықтары бар ішкі антропогендік көздерге тэн, мысалы, 
мпйдаланушылар немесе қорғалатын ақпаратты өңдеу жэне беру 
күралдарына қол жеткізу қүқығы бар сыртқы антропогендік 
коздер, мысалы, хакерлер, телематикалық қызметтерді 
/кс і кізушілердің техникалық персоналы);

-  қол жетімділіктің төмен деңгейі-қауіп-қатердің 
іпгіропогендік көзі қорғалатын ақпаратты оңдейтін техникалық
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ісүралдар мен бағдарламаларға қол жеткізудің өте шектеулі 
мүмкіндігіне ие (сыртқы антропогендік көздерге тэн).

-  қолжетімділіктің болмауы-антропогендік қауіп-қатер көзі 
қорғалатын ақпаратты өңдейтін техникалық қүралдар мен 
бағдарламаларға қол жеткізе алмайды.

Қорғалатын объектіден қашықтық дәрежесін келесі 
параметрлермен сипаттауға болады:

-  сәйкес келетін объектілер-қорганыс объектілері 
техногендік қауіп-қатер көздерін қамтиды жэне оларды аумақтық 
бөлу мүмкін емес;

-  жақын орналасқан объектілер-қорғау объектілері 
техногендік қауіп-қатер көздеріне тікелей жақын орналасқан 
жэне осындай қауіп-қатерлердің кез келген көрінісі қорғалатын 
объектіге елеулі эсер етуі мүмкін;

-  орташа қашықтықтағы объектілер-қорғау объектілері
техногендік қауіп-қатер көздерінен алыста орналасады, онда осы 
қауіп-қатерлердің эсер ету көрінісі қорғау объектісіне
айтарлықтай эсер етпеуі мүмкін;

-  қашықтан орналасқан объектілер-қорғау объектісі оның 
тікелей эсер ету мүмкіндігін болдырмайтын техногендік қауіп- 
қатер көзінен қашықта орналасады.

-  өте алыс объектілер-қоргау объектісі қорғалатын
объектіге кез келген эсерді толығымен болдырмайтын, оның 
ішінде қайталама көріністер бойынша техногендік қауіп-қатер 
коздерінен едэуір қашықтықта орналасады.

Жағдайдың ерекшеліктері қорғау объектілерінің эртүрлі 
табиғи, климаттық, сейсмологиялық, гидрологиялық жэне басқа 
жағдайларда орналасуымен сипатталады. Жағдайдың 
ерекшеліктерін келееі шкала бойынша бағалауға болады:

-  өте қауіпті жағдайлар-қорғаныс объектісі табиғи апаттар 
аймағында орналасқан;

-  қауіпті жағдайлар - қорғау объектісі көпжылдық
бақылаулар табиғи катаклизмдердің көріну мүмкіндігін
көрсететін аймақта орналасқан;

-  орташа қауіпті жағдайлар-қорғау объектісі үзақ уақыт 
бойы жүргізілген бақылаулар бойынша табиғи катаклизмдердің 
көріністері жоқ, бірақ объектінің өзінде қауіптердің стихиялық 
көздерінің пайда болуының алғышарттары бар аймақта 
орналасқан;
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длсп қауіпті жағдайлар-қорғау объектісі табиғи
..... . ипмдер әсер ететін аймақтан тыс орналасқан, алайда
...... қауіп-қатердің күрделі көздерінің пайда болуының
і іі і.ііііпрі гары бар;

қауіпеіз жағдайлар-қорғау объектісі табиғи катаклизмдер 
ч ■ р ітп  іп аймақтан тыс жерде орналасқан жэне объектіде қауіп- 
і інгрціц күрделі көздерінің пайда болуының алғышарттары жоқ.

2.2 ІІІабуылдарды анықтау және алдын алу жүйелері

Шабуылдарды анықтау жүйесі - компьютерлік жүйеғе 
іі' меее желіғе рүқсатсыз кіру не оларды неғізінен интернет 
мркылы рүқсатсыз басқару фактілерін анықтауға арналған
• ч і і  дпрламалық немесе аппараттық қүрал. Тиісті ағылшын 
ісрмииі - Іпішзіоп Оеіесііоп 8уз1:ет (Ш8). Басып кіруді анықтау 
ФуІІелері компьютерлік жүйелерді қорғаудың қосымша деңғейін 
нім глмасыз етеді.

ІІІабуылдарды анықтау жүйелері компьютерлік жүйенің 
і иүіпсіздігін бүзуы мүмкін зиянды әрекеттің кейбір түрлерін 
пиі.іқгау үшін қолданылады. Мүндай белсенділікке осал
и.пметтерге қарсы желілік шабуылдар, артықшылықтарды 
ирмыруға бағытталған шабуылдар, маңызды файлдарға 
рүқеатсыз қол жеткізу, сондай-ақ зиянды бағдарламалық 
і .к ;ік;гаманың эрекеттері (компьютерлік вирустар, трояндар мен 
күрггар) жатады. Әдетте шабуылдарды анықтау жүйелерінің 
ірхитектураеы мыналарды қамтиды:

-  қорғалган жүйенің қауіпсіздігіне байланысты оқигаларды 
/кппауға арналған сенеорлық ішкі жүйені үсынады;

-  сенсорлық деректер негізінде шабуылдар мен күдікті 
ірскеттерді анықтауға арналған ішкі талдау жүйесін қүру;

-  бастапқы оқиғалар мен талдау нәтижелерін жинақтауды 
қам гамасыз ететін сақтау орны;

-  басқару консолі қорғалған жүйенің жэне шабуылдарды 
ііпықтау жүйесінің күйін бақылауға, анықталған инциденттерді 
іллдаудың ішкі жүйесін коруге мүмкіндік береді.

Шабуылдарды анықтау жүйесін сенсорлардың түріне жэне 
орпаласуына қарай жіктеудің бірнеше әдісі бар, сонымен қатар 
күдікті әрекетті анықтау үшін ішкі талдау жүйесі қолданатын 
.ідістер бар. Көптеген қарапайым шабуылдарды анықтау
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жүйелерінде барлық компоненттер бір модуль немесе қүрылғы 
түрінде жүзеге асырылады.

Шабуылдарды алдын-алу жүйелері (Іпігизіоп Ргеуепііоп 
Зузіетз немесе қысқартылған ІР8) -  шабуылдарды анықтау 
жүйелерінің дамуы (Іпігизіоп Оеіесііоп 8у§1:ет8 немесе 
қысқартылған Ю8). Бірақ егер Ш8 тек желідегі жэне хосттардағы 
қауіптерді анықтап, экімшіге эртүрлі тәсілдермен ескертулер 
жіберсе, онда ІР8 шабуылдарды олар пайда болған кезде бірден 
бүғаттайды. Сонымен қатар, ІР8 басқа қорғаныс қүралдарымен 
біріктірілген: брандмауэрлер, қауіпсіздік сканерлері, оқиғаларды 
басқару жүйелері жэне тіпті антивирустар. Әрбір шабуыл үшін 
қазір инцидентке толық талдау жүргізу мүмкіндігі бар: 
шабуылдаушыдан келетін пакеттерді жинау, тергеуді бастау, 
осалдықты жою. Нәтижесінде, басқару жүйесі желілік әкімшінің 
өзін бақылайды, ол осалдықты жойып қана қоймай, атқарылған 
жүмыс туралы жүйеге есеп беруі керек.

ІР8 бағалауға болатын сипаттамалардың бірі-мүндай 
жүйелерді сөзсіз енгізетін желідегі кідірістердің мөлшері.

Әдетте, бүл ақпаратты өндірушінің өзінен немесе N88 
сияқты тәуелсіз сынақ зертханаларының зерттеулерінен алуға 
болады.

Екінші мүндай сипаттама-жалған позитивтердің саны. 
Әкімші ерте ме, кеш пе түрақты жалған позитивтерге жүгінуді 
тоқтатады, бүл шын мэнінде маңызды ескертуді жіберіп алуы 
мүмкін. Кейбір Ю8-де басқа көздерден, мысалы, қауіпсіздік 
сканерінен алынған ақпаратты қолдана отырып, табылған 
шабуылдарды сыни деңгейге сәйкес ретке келтіретін корреляция 
эдістері бар. Егер ол компьютерде 81ЛМ 8о1агІ8 жэне Огасіе бар 
екенін көрсе, онда 81ашшег қүртының шабуылы (МісгозоЙ 80Ь 
8егуег-ге бағытталған) осы серверге өтпейді деп 100% сеніммен 
айтуға болады. Осылайша, корреляция жүйелері шабуылдардың 
бір бөлігін сәтсіз деп белгілейді, бүл экімшінің жүмысын 
айтарлықтай жеңілдетеді.

Үшінші сипаттама-шабуылдарды анықтау/бүғаттау эдістері 
жэне оларды өз желісінің талаптарына сэйкестендіру мүмкіндігі. 
Мүнда «алдын-ала қорғау» деген үғым пайда болады-элі белгісіз 
шабуылдардан қорғану мүмкіндігін түсіндіреді. Мүндай 
технологиялар қазірдің өзінде бар жэне оларды пайдалану керек. 
Өкінішке орай, шабуылдарды талдаудың екі белгілі әдісін бір
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'*н 11 һ і  мілдшіагын жүйелер жоқ: хаттамаларды талдау (немесе 
і "тііКиі) және мінез-қүлық. Сондықтан, толық қорғау үшін 
. іі і' іа-м деғенде екі қүрылгыны орнату керек. Біреуі 
•" іһіікшшір меи хаттамаларды талдау арқылы осалдықтарды 
Імг\ шігоригмдерін, екіншісі желілік ағындардың мінез-
і- \ іи.ііідіп і.і ауытқуларды талдаудың статистикалық жэне
. . . . . . . . . . . . . . . і к і і л ы қ  эдістерін қолданады. Қол қою эдістері көптеғен
ііііио і.иідарды анықтау жэне алдын-алу жүйелерінде
■ ■ . ...... ілады, бірақ, өкінішке орай, ақталмайды: олар алдын-ала
і пріпуды қамтамасыз етпейді, өйткені қол қою үшін пайдалану
........  ( опдықтан шабуылдарды талдаудың ең озық әдістері
і ніргі кезде нақты шабуыл талданбаған, бірақ хаттамада 
іииіім.ілдаушылардЫң осалдығын пайдалану белгісі ізделетін 

п іамаиы толық талдау болып табылады. Егер шабуыл жасамас 
"\|ч.ш байланыс орнату қажет болса, онда хаттамаларды талдау 
і \ ІНті оның сэтті өткенін немесе болмағанын тексереді. 
I піпацба жүйесі жалған позитив береді, өйткені оның мүндай 
| ' , икңионалдығы жоқ.

Іе-орекет жүйелері мүлдем басқаша жүмыс істейді. Олар 
і і і г и і л і к  трафикті талдайды жэне әдетте қандай желілік ағындар 
оініатынын есте сақтайды. Есте сақталған іс-эрекетке еэйкес 
і • імейтін трафик пайда болғаннан кейін, желіде жаңа нэрсе 
ііаііда болатыны белгілі болады: мысалы, қүрттың таралуы. 
Соиымен қатар, мүндай жүйелер жаңарту орталығымен 
(шііланысты жэне сағатына бір рет қүрттар мен басқа да
і лңартулардың жаңа ережелерін алады. Мысалы, фишингтік 

ііііітгардың тізімі, оларды бірден бүғаттауға мүмкіндік береді 
/к.іме т.б. Провайдерлер үшін мүндай жүйелер маңызды, өйткені 
олар «жүк ағынындағы» өзгерістерді бақылауға мүмкіндік береді. 
ІІроиайдер пакеттерді жеткізудің жылдамдығы мен сенімділігін 
қимгамасыз етуі керек, ал шағын желінің иесі үшін 
шабуылдаушылар оның ішінде болмауы керек, сондықтан желі 
шамерлердің қара тізіміне жазылмауы керек жэне 
шабуылдаушылар интернеттегі бүкіл арнаны қоқыспен 
тлтырмауы керек.
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2.3 Қауіпсіздік сканерлері

Қауіпсіздік сканерлері -  б.үл желілік компьютерлердің 
диагностикасы мен мониторингін жүргізуге қызмет ететін, 
қауіпсіздік жүйесіндегі ықтимал проблемаларды анықтау үшін 
желілерді, компьютерлер мен қосымшаларды сканерлеуге, 
осалдықтарды бағалауга жэне жоюға мүмкіндік беретін 
бағдарламалық немесе аппараттық құралдар.

Қауіпсіздік сканерлері жүйеде зиянкестер пайдалана алатын 
«тесіктердің» бар-жоғын тексеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
жүйеде орындалатын мүмкін қосымшалар мен хаттамаларды 
анықтау жэне талдау үшін порт сканері сияқты төмен деңгейлі 
қүралдарды қолдануға болады.

Осалдық сканерінің жүмысын 4 қадамға бөлуге болады:
1 Әдетте, сканер алдымен белсенді ІР мекенжайларын, ашық 

порттарды, жүмыс істеп түрған амалдық жүйені жэне 
қосымшаларды анықтайды;

2 Қауіпсіздік туралы есеп жасалады (міндетті емес қадам);
3 Операңиялық жүйеге немесе қосымшаларга ықтимал 

араласу деңгейін анықтауға тырысу (сэтсіздікке экелуі мүмкін);
4 Соңғы кезеңде сканер операңиялық жүйенің немесе 

қосымшаның істен шығуына себеп болатын осалдықты 
пайдалана алады.

Сканерлер зиянды немесе «достық» болуы мүмкін. 
Соңғысы, эдетте, 2 немесе 3-қадамда өз эрекеттерін тоқтатады, 
бірақ ешқашан 4-қадамға жетпейді.

Қауіпсіздік сканерлерінің арасында:
-  порт сканерін жасау;
-  компьютерлік желі топологиясын зерттейтін сканерлер;
-  желілік қызметтердің осалдықтарын зерттейтін сканерлер;
-  желілік құрттар;
-  С§і сканерлері («Достық» - осал сңенарийлерді табуға 

комектеседі).
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды 

кезеңдерінің бірі потенңиалды тэуекелдерді сэйкестендіру болып 
табылады. Көптеген ІТ мамандары ОЖ мен қосымшалардағы 
«алшақтықтың» қаншалықты қауіпті екенін біледі. Бұл 
«тесіктерді» немесе кэсіби мамандардың тілінде -  осалдықтарды
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іі ш іі.і идамдар пайдаланбас бұрын табу өте маңызды. Осы 
і іі'' ііі і п қауіпсіздік сканерлері құрылды.

11-қауіпсіздік саласындағы озық мамандар өз жұмысында
• і% 11к  і і д і і с  жүйесіндегі әлсіздіктерді анықтау үшін желіні жэне 
•ііі ііі қүрылғыларын сканерлейтін мамандандырылған
............... . немесе бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады.
і , і огплдық сканерлері немесе басқаша-қауіпсіздік, желі. Олар 
іініі іиішііылған қосымшаларды тексереді, хакерлер қолдана 
м.ііі.ім «тесіктерді» іздейді жэне экімшіге жүйенің қауіп-қатер 
ііімикіары туралы ескертеді. Желілік осалдық сканерін сауатты 
і " і і.ша отырып, маман желілік қауіпсіздікті едәуір жақсарта 
і і гіы. Осылайша, желілік сканерлер келесі мэселелерді шешуге 
і ',н і.і і іалған:

осалдықтарды анықтау жэне талдау;
операциялық жүйе, бағдарламалық жасақтама жэне

....... . қүрылғылар сияқты ресурстарды түгендеу;
осалдықтардың сипаттамасы жэне оларды жою нұсқалары

і шр оссптерді қалыптастыру.
Жергілікті желі сканері-қызметі бірегей деректер қорын, 

і.уііия ақпаратты, құнды мұрағаттарды сақтаумен және өңдеумен 
іікслей байланысты компаниялар үшін өмірлік маңызды құрал. 
т гиілік сканерлер қорғаныс, ғылым, медицина, сауда, ІТ, қаржы, 
ыірпама, өндіріс салаларындағы ұйымдарға, билік органдары мен 
шспетчерлік қызметтерге қажет - бір сөзбен айтқанда, 
мінақталған ақпараттың ағуы қажет емес немесе тіпті қауіпті 
нгрде, клиенттердің жеке мэліметтер базасы бар.

Жергілікті желі сканерлері оз жұмысында екі негізгі 
мсхапизмді қолданады:

1) Бірінші -  зондтау -  тым жедел емес, бірақ дэл. Бұл 
Гіелсепді талдау механизмі, ол шабуылдарды имитациялайды, 
огылайша осалдықты тексереді. Зондтау кезінде осалдықтың 
оолуын растауға жэне бұрын анықталмаған «сәтсіздіктерді» 
нпықтауға комектесетін шабуылдарды іске асыру- эдістері 
колданылады.

2) Екінші механизм -  сканерлеу -  жылдамырақ, бірақ 
долірек нэтиже береді. Бұл пассивті талдау, онда сканер жанама 
ислгілерді қолдана отырып, осалдықты растамай іздейді. 
( 'камерлеу арқылы ашық порттар анықталады жэне байланысты 
іақырыптар жиналады. Болашақта олар желілік құрылғыларды,



ОЖ және мүмкін «тесіктерді» анықтау ережелерінің кестесімен 
салыстырылады.

Салыстырғаннан кейін желілік қауіпсіздік сканері 
осалдықтың болуы немесе болмауы туралы хабарлайды. Жалпы 
жағдайда сканерлердің жүмыс алгоритмі келесідей:

-  тақырыптарды тексеру. Сканерлеуге негізделген ең 
қарапайым жэне жылдам әдіс, бірақ бірқатар кемшіліктері бар. 
Сонымен, «сәтсіздік» туралы қорытынды тек тақырыптарды 
талдау нәтижелері бойынша жасалады. Мысалы, ҒТР-серверді 
тексере отырып, сканер қамтамасыз ету нүсқасын таниды жэне 
осы ақпарат негізінде ықтимал осалдықтар туралы хабарлайды. 
Әрине, желілік қауіпсіздік мамандары бүл әдістің сенімсіздігін 
біледі, бірақ сканерлеудің алғашқы қадамы ретінде бүл желінің 
бүзылуына әкелмейтін оңтайлы шешім болып табылады;

-  белсенді зондтау тексерулерін жүргізеді. Бүл сканерлеу, 
онда бағдарламалық жасақтама нүсқасы тексерілмейді, бірақ 
бағдарлама фрагментінің «сандық эсерін» осалдықтың 
«эсерімен» салыстырады. Бағдарламалық жасақтаманы базадағы 
вирустардың қолтаңбаларымен салыстыра отырып, антивирустық 
багдарламалар бірдей принцнп бойынша жүмыс істейді. Сондай- 
ақ, өте жылдам әдіс, бүрынғыға қарағанда баяу болса да, 
сенімділік коэффициенті жоғары;

-  шабуылдарға еліктеу. Бүл бағдарламалық жасақтамадағы 
ақауларды пайдаланатын зондтау. Осылайша, белгілі бір сәтке 
дейін көрінбейтін кейбір осалдықтарға ерекше серпін беріледі. 
Тиімді әдіс, бірақ оны эрдайым қолдануға болмайды. Сонымен, 
тіпті Имитациялық шабуыл да тексерілетін желі түйінін өшіретін 
жағдай болуы мүмкін.

Қазіргі заманғы желілік қауіпсіздік сканерлерінің көпшілігі 
келесі принциптер бойынша жүмыс істейді:

-  желі туралы ақпарат жинау, оларда жүмыс істейтін 
барлық белсенді қүрылғылар мен қызметтерді анықтау;

-  ықтимал осалдықтарды анықтау;
-  арнайы әдістер пайдаланылатын жэне шабуылдар 

модельденетін таңдалған осалдықтарды растау; есептерді 
қалыптастыру;

-  осалдықтарды автоматты түрде жою. Бүл кезең эрдайым 
желілік қауіпсіздік сканерлерінде орындалмайды, бірақ көбінесе 
жүйелік сканерлерде кездеседі. Жасалған өзгерістерді
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....і и.ірмайтын резервтік сценарий құру мүмкіндігі бар-мысалы,
ін цііді.іқты жойғаннан кейін желінің толыққанды жүмыс істеуі
< >ү н.ілғанда.

«> ііи-озі бақылау сүрақтары:
1 Шабуылдарды анықтау жүйелері дегеніміз не?
2 Шабуылдарды анықтау жүйелерінің архитектурасы неден 

іуриды?
3 Шабуылдың алдын-алу жүйесі мен шабуылдарды анықтау 

і. \ Ііосіиің айырмашылығы неде?
4 ІР8-ті қандай сипаттамаларға сэйкес бағалауға болады?
5 Қауіпсіздік сканерінің түсінігі. Жүмыс істеу принципі.
6 Қауіпсіздік сканерлерінің жіктелуі.
7 Осалдықтардың түсінігі жэне жіктелуі.
8 Қауіптердің түсінігі жэне жіктелуі.
с) Шабуылдардың түсінігі жэне жіктелуі.
10 Қауіптілік коэффициентін (ҚО) есептеу әдістемесінің 

іірипциптері?
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3 СКҮРТООЬ2 БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  
АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 

ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

3.1СгуріооІ2 ортасында Цезарь алгоритмі бойынша шифрлау 
және дешифрлеу эдісін игеру

Цезарь шифры ашық мәтіндегі эр таңба алфавиттегі еол 
немесе оң жақтағы позициялардың белгілі бір тұрақты санында 
орналасқан эріппен ауыстырылған кезде симметриялы алмастыру 
шифрларына жатады. Мысалы, 3 жылжитын шифрде «А» эрпі 
«Г» әрпіне ауыстырылады, «Б» әріпі«Д» болады жэне т. б. (3.1 
сурет).

Бұл шифрды декодтау үшін ыгысу мэнін білу немесе таңдау 
арқылы осы жылжуды анықтау жеткілікті.

СгурТоо12 ортасы-классикалық (симметриялы) жэне 
заманауи (асимметриялық) алгоритмдерді қоса алғанда, 
кітапханалар мен компоненттерді кодтау жэне декодтау 
қүралдарының жиынтығы.

Бағдарламада қолданылатын барлық шифрлар мен қосымша 
құрылғылар блоктардың функционалдығы түрінде жасалады. 
Осы үшін белгілі бір параметрлерді баптау модулі бар СгурТоо12 
визуалды бағдарламалау үшін графикалық пайдаланушы 
интерфейсін үсынады. Сол компонент өзінің ішкі операцияларын 
елестете алады. Бүл оны қолданушыға ыңғайлы етеді, ол 
криптографиялық алгоритмнің барлық мәліметтерін қадағалап, 
нақты өмірде осы шифрды немесе блокты қолданатын 
сценарийдің үлкен корінісін көре алады.

Функционалды блоктарда жүмыс барысында ақпаратты 
енгізу жэне шығару модульдері бар, олар өз кезегінде басқа 
функционалды блоктарға қосыла алады жэне өзара ақпарат 
алмасады. Әр блокта жұмыс жэне виртуализация сценарийі бар.

[ д  I Ю  I Я I А I Б I В I Г I Д  I

Д  I Б  | В | Г 1 Д  I Е | Ж ] 3

3.1 сурет -  Цезарь шифрі
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Ь\ н бүкіл схеманы қүрастырғаннан кейін жүмысты модельдеуді 
іни іауга мүмкіндік береді. Модельдеуді бастағаннан кейін, 

н ік глрдың эрқайсысы процесті пайыздық орындалу түрінде 
міріч-те отырып, біртіндеп жүктеуді бастайды. Соңында эрбір 
іиіоктц, сондай-ақ есептік терезеде іс-қимылдардың толық 
інірысы корсетіледі, онда берілетін ақпаратқа байланысты 
ц цжтлрдың қателері мен түйіспеуі көрсетілуі мүмкін. Бүл 
м\ і ллімнің жүмысын жеңілдетеді жэне пайдаланушыға қатені өз 
і н і ііііие түсінуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, пайдаланушы 
мидсльдеу проңесінде эр блоктың шығысындағы барлық 
ігрскгерді қарапайым меңзеу арқылы бақылайды.

'1.1 СгурТоо12 ортасында Цезарь Ш нфрінің схемасын қүру.

СгурТоо12 бағдарламасын ашу: Пуск -  Бағдарламалар -  
і ТурТоо12.

Жаңа жобаны жасау: Ноте-Келү-^огкзрасе (Басты -  Жаңа- 
■кумыс кеңістігі) (3.2 сурет).

Цезарь шифріне жауап беретін блокты жүмыс кеңістігіне 
шыгару (3.3 сурет): Сіаззіс Сірһегз -  Саезаг (классикалық 
шифрлар-Цезарь).

3.2 сурет -  Жаңа жобаны жасау
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3.3 сурет -  Цезарь шифрінің блогы

Мэтін енгізу-шығару блоктарын қосу: Құралдар - Мэтін 
енгізу - Мэтін шығару (Тоо1§ -  Іприі Іехі -  Оиіриі Іехі).

3.4-суретте көрсетілгендей блоктарды өзара қосу:

____
-------

0 ОК!
0%

1_. цвзарк ІІ Тигыдан̂ых соотвеістеуюг. , .' .
0 персонэжл,;' 0 лчнии

3.4 сурет- Цезарь шнфрінің сұлбасы

3.1-кестеден опцияға сэйкес шифрлау үшін бастапқы 
хабарламаны жэне шифрлау кілтін таңдау.

3.1 кесте -  Шифрлау үшін бастапқы деректер
Нұска Хабарлама Кілт

1 Тһе сІіШсиІІу оі' з о і у і п "  сіавзісаі сірһегк уагіез Ьеішееп 
уегу еазу апсі уегу һагсі. Ғог ехатріе, топоаірһаһеііс 
зиЬйііПіІіоп сірһегх сап Ье воіұесі еазііу Ьу һапсі.

3

2 Моге сотріех  сірһегз Ііке Іһе роіуаірһаһеііс Ущепеге 
сірһег, аге һагсіег Ю зоіүе ' апсі Іһе хоіиііоп Ьу һапсі Іакез 
ти сһ  тоге  Ііте . Масһіпе сірһегз Ііке Іһе Епі«та гоіог 
тасһіпе, аге пеагіу ітрозкіЫе 1о Ье з о і ү с с і  опіу Ьу һапсі.

5

3 То зиррогі гезеагсһегз, сгуріапаіузіз, апсі һізіогіапз 
апа1угіп§ сірһегз, іһе ореп-зоигсе зоіішаге СгурТооІ 2 \үаз 
ітріеіпепіесі.

7

4 II сопіаіпз а ЬгоасІ зеі оГ іооіз апсі теіһосіз Іо аиіотаіе Іһе 6
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сгуріапаіузіз оГ сШТегепІ (сіаззісаі апсі тосіегп) сірһегз. Іп 
Гһіз рарег, \үе ргехепі а зіер-һу-зіер арргоасһ Гог апа1угіп§ 
сіаззісаі сірһегз апсі Ьгеакіп§ Гһезе шііһ іһе һеір оГ Іһе 
Юоіз іп СТ2.

5 Тһеге аге зеүегаі һізіогісаі сіосишепіз сопІаіпіп§ Іехі 
епсірһегесі 'л-ігһ сІіГТегепІ епсгурііоп а1§огіІһшз. 8исһ 
Ьоокз сап Ье Гоипсі Гог іпзіапсе іп Іһе зесгеі агсһіуез оГ іһе 
Уаіісап. Ойеп, һізіогіапз \үһо й п с і зисһ епсгуріесі Ьоокз 
с!игіп§ Сһеіг гезеагсһ аге поі аЫе Іо сіесірһег апсі геұеаі Іһе 
ріаіпіехі.

5

6 Мапу епсгуріесі һізіогісаі Ьоокз Іһаі зигуіуей һізГогу аге 
аұаіІаЫе. Мозі оГ Іһет аге епсгуріесі еііһег \уігһ зітріе 
топоаірһаһеііс зиЬзІіІиІіопз ог луііһ һоторһопе 
зиЬзІІШІІопз. Ғог зо те  Ьоокз іһе Іуре оГ сірһег із 
ипкпо\уп.

4

7 Мапу епсгуріесі һізіогісаі тезза§ез аге епсгуріесі лл/ііһ 
з ітр іе  зиЬзІіІиІіоп сірһегз, һоторһопе зиЬзІіІиІіоп сірһегз, 
роІуаІрһаЬеІіс зиЬзІІІиПоп сірһегз, потепсІаПігез, ог 
сосІеЬоокз.

8

8 Ноторһопе зиЬзЙиііопз аз шеіі аз роІуаІрһаЬеііс 
зиЬзІіМіопз Йайеп Іһе сІізІгіЬиІіоп оГ Іейегз, һепсе, аітіп» 
Ю сіезігоу Гһе роззіЬіІіГу Го Ьгеак Гһе сірһег шігһ зГаГізГісз. 
КеуегГһеІезз, һауіп§ епои§һ сірһегГехГ апсі изіп§ 
зорһізГісаГесІ аІ§огіГһтз, е.§. һііі с1ітЬіп§ апсі зітиІаГесі 
аппеаііпа, іг із зГіІІ роззіЫе Го Ьгеак Гһет.

9

9 Ғог Ьгеакіп§ а сіаззісаі сірһег, ІГ із изейіі Го кпош Гһе 
Іап§иа§е оГ Гһе рІаіпГехГ. ІГ із роззіЫе Го Ьгеак а сірһег 
изіп§ а “лүгоп§ ” 1ап§иа§е, ЬиГ Гһе соггесГ опе уіеісіз а 
һі§һег сһапсе оГ зиссезз. Ғог сгурГапаІузіз тозГ оГ Гһе 
аІ§огігһтз ітрІетепГесі іп СТ2 сопГаіп а зеГ оГ тиІГіріе 
Іапеиа.аез.

10

10 Тһе \¥огкзрасеМапа§ег із Гһе һеагГ оГ СТ2 зіпсе іГ епаЫез 
Гһе изег Го сгеаГе агЬіГгагу сазсасіез оГ сірһегз апсі 
сгурГапаІузіз теГһосіз изіп§ §гарһіса1 ісопз (сотропепГз) 
ГһаГ сап Ье соппесГесі. То сгеаГе а сазсасіе, Гһе изег т а у  
с!га§&сігор сотропепГз (сірһегз, апаіузіз теГһосіз, апсі 
Гооіз) опГо Гһе зо-саііесі \үогкзрасе.

15

1 Тһе 8ГагГсепГег із Гһе ГігзГ зсгееп арреагіп§ \уһеп СТ2 
зГагГз. Ғгот һеге, а изег сап с о те  Го еуегу оГһег сотропепГ 
Ьу |изГ сііскіпя; ап ісоп.

7

2 Тһе \\^ігагсі із іпГепсіесІ Гог СТ2 изегз ГһаГ аге поГ уеГ уегу 
Гатіііаг шігһ Гһе Горісз сгурГо§гарһу ог сгурГапаІузіз. Тһе 
изег |изГ зеІесГз зГер Ьу зГер \уһаГ һе \үапГз Го сіо. Тһе 
\үі/агсІ сіізріауз аГ еасһ зГер а зта іі зеі оГ сһоісез Гог Гһе

11
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шег
13 \¥ііһ Іһе Уі§епеге сірһег Ғог ехатріе, І1 \үоиІсІ сһап§е Іһе ' 

Пг5І Іейег оҒ Іһе кеуи-огсі. Айег сһапеіп§ іһе Іейег, іі а§аіп 
сотриіех Іһе созі йтсііоп. II’ Іһе гезиіі із һі§һег іһап Іог 
(һе ргеүіоич кеу, іһе пе\ү кеу із ассеріеё. Оіһегдаізе, Іһе 
пе\ү кеу із сіізсагсіссі апсі апоіһег тосІІҒіесІ опе ів Іезіесі

5

14 Тһе аІ§огііһт регГогтх іһезе зіерз ипііі по пе\ү тосіійесі 
кеу сап Ье Ғоипсі іһаі уіеісіз а һі§һег соз( уаіие, і.е. іһе һііі 
(іосаі т а х іт и т )  оі'Іһе Піпезз зсоге із геасһесі. Мозі оГоиг 
сіаззісаі сгуріапаіуііс ітріетепіаііопз іп СТ2 аге ЬазесІ оп 
зисһ а һіП с1ітЬіп« арргоасһ.

13

15 СгурТооІ 2 (СТ2) із ап ореп-зоигсе іооі Гог еіеагпіпа 
сгуріо1о§у. Тһе СгурТооІ сотти п ііу  а іт з  іо іпіе«гаіе іпіо 
СТ2 іһе Ьезі кпо\үп апсі т о з і рошегіиі аІ§огііһпіз іо 
аиіотаіісаііу Ьгеак (сіаззісаі апсі то<Зет) сірһегз. 
Асісііііопаііу, оиг еоаі із іо т а к е  СТ2 а іооі іһаі сап Ье 
изесі Ьу еуегуопе \үһо пеесіз іо Ьгеак а сіаззісаі сірһег.

6

Сұлбаны іске кос\ ' батырмамен жүзеге асырылады,
О*

тоқтату - I
Декодтау үшін Цезарь шифрінің тағы бір блогын қосуға 

болады, онда параметрлерде «шифрды ашу» жэне мэтінді шығару 
блогын орнатуға болады (3.5 сурет).

ІТ Һаі уеаг *һе а и іи т п  -л-еаіһег %уа5 
Іопд  іп Іһ е  уагсі. ЧЛ/іг.іега 'л а ііес, 
п аіиге  \уа'іесІ. 5поу.' ІеІІ сп іу  іп 
.Іапизгу.

108 персонажи 1 лиңия

•"!...
ь

Цезэрь

Ш Ш  ВНОІІ Ш И  О Ш ХРй  
гноуукнц 20У ОКСУ Ю  УУКН 
ВОУС. 21С2МНМ 201\Л/Н6,
о о ш и н  г о ім н с . у о к і  
іноо коов.ю мошоив.....

п ерсо н аж и , 1 линия

Те«стоеый еывод 1

; Й І Я Л

г .

Г--------------’ ------->
; ......' ■ '  ' - ^  

т н а т ү е а я т н е ' А ііти м м
ЛА/САТиС.О..ША.С І.ПМЛ Ш  ТиС............... Л

і 108 п ерсон аж и , 1 линия

:а м и в я і в і і * ? § і

3.5 сурет -  Шифрлау/шифрын ашу сұлбасы
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«Криптоанализ» қойындысынан жиілікті талдау үшін келесі 
Пиоктар қосылады: жиілік мэтіні -  Цезарь анализаторы. Сондай-
II I І̂ сзарь шифрінің блогы жэне мэтінді шығару үшін (3.6 сурет).

3.1.2 Жиіліктік талдау.

3.6 сурет -  Жиілікті талдау сұлбасы

іи» і і  :
Сһагасіег (ип ідгат) Ігедиепсу (іп %)

3.7 сурет -  Цезарь шифрін жиілікті талдау нэтижесі

3.1.3 Цезарь шифрін Вгліе Ғогсе көмегімен бүзу.

Вгиіе Ғогсе мэнін таңдау үшін мэтін енгізу блогын жэне
і үрлендіргішті қосу арқылы Цезарь шифрінің схемасын жасау.

Түрлендіргіш параметрлерінде «ИНТ» түріне түрлендіруді 
орнату, байт реті -  үлкен Эндиан. Цезарь шифр блогында 
'іскодтауды баптау.

Алдымен қосылу!!! түрлендіргіші жэне Цезарь шифры 
Плогы, сондай-ақ мэтін шығару блогы бар Вгиіе Ғогсе мэнін 
смгізу блогы. Жүктеу үшін схеманы іске қосу керек. Содан кейін
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схеманы тоқтатып, оны шифрланған хабарлама бар кіріс 
блогымен біріктіреді.

«Ріау» арқылы сұлбаны қайта іске қосу жэне кілттің мэнін 
таңдау. Мэн дұрыс болған кезде, хабарламаның анық бастапқы 
мэтіні мэтін шығару блогында пайда болады.

тксһлгі 
4 персонажи. 1 линин

3
1 п°рсокаж, 1 линия

В во д ге к сга

шшю;
«*.

■ іДезарь

в»аа<« *• ■■■■**$
, ТНАТ
4 персонэжи, 1 линия

і  екстовыи еыәод

лЗ
аШі
2! 1 ІШ 1*0б%

3.8 сурет - Цезарь шифріне шабуылды жүзеге асыру терезесі

3.2 АЕ8 алгоритміиің шифрлау режимдерін енгізу

К.8А алгорнтмін 1977 жылы Рон Ривест, Ади Шамир жэне 
Лен Адлеман жасаган және 1978 жылы жарық көрген. Содан бері 
Кіуез1-8һатіг-Ас1Іетап (К.8А) алгоритмі ашық кілт 
криптографиясын қолданатын барлық қосымшаларда кеңінен 
қолданылады [1, 2, 3].

Деректерді криптографиялық қорғаудың ең перспективалы 
жүйелері ашық кілт жүйелері болып табылады. Мүндай 
жүйелерде деректерді шифрлау үшін бір кілт, ал екіншісін 
шифрлау үшін қолданылады. Бірінші кілт қүпия емес жэне 
деректерді шифрлайтын жүйенің барлық пайдаланушылары үшін 
жариялануы мүмкін. Белгілі кілтпен деректерді шифрлау мүмкін 
емес. Деректерді шифрлау үшін шифрланған ақпаратты алушы 
қүпия болып табылатын екінші кілтті пайдаланады әрине, 
шифрлау кілтін шифрлау кілтінен анықтау мүмкін емес.

К8А алгоритмін зерттеу үшін оның мэнін анықтаймыз. К.8А
-  шифрлау жэне ңифрлық қолтаңба (аутентификаңия -  
түпнүсқаны орнату) сияқты қорғау механизмдерін қамтамасыз 
ететін ашық кілттің криптографиялық жүйесі.
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К8А алгоритмі келесідей жұмыс істейді: р жэне ц екі үлкен 
і м і і і  сандар алынады жэне олардың көбейтіндісі есептеледі п = 
цч|; N модуль деп аталады.

Содан кейін келесі шартты қанағаттандыратын е саны 
шңдалады:

1< е < (р -1) • (Я - 1) (3.1)

і .>ис Эйлер функциясы бар (р - 1 )-(с] - 1) 1-ден басқа ортақ 
Оплгіштері жоқ.

Содан кейін д саны (е-сі-і) (р- 1)-(я -1) санына бөлінетін етіп 
ічсптеледі).
муидағы е -  ашық (риЫіс) корсеткіш;

іі -  жеке (ргіұаіе) корсеткіш;
(п; е) -  ашық (риЫіс) кілт;
(п; сі) -  жеке (ргіұаіе) кілт.
р жэне ц бөлғіштерін (факторларын) жоюға немесе жеке 

і ргіуаіе) кілтпен бірге сақтауға болады.
Егер көбейткіштерге ыдыраудың тиімді эдістері болса, онда

і і -д і . і р жэне я  көбейткіштеріне ыдырату арқылы сі жеке кілтін
і іуга болады. Осылайша, Я8А криптожүйесінің сенімділігі 
іііеіпімі күрделі -  іс жүзінде шешілмейтін. п-нің ыдырау 
проблемасы көбейткіштерге негізделген, өйткені қазіргі уақытта 
мібейткіштерді іздеудің тиімді эдісі жоқ.

Біз Сгуріооі 2 Веіа жүйесінде шифрлау жэне де шифрлау
і ігоритмін 3.9 жэне 3.10-суретте көрсетілген блоктардың 
комегімен сипаттаймыз.

3.9 сурет -К8А алгоритмінің шифрлау сүлбасы
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3.10 сурет -К5А алгоритмін шифрлау сұлбасы

К8А-ны бұзудың бірнеше жолы бар. Ең тиімді шабуыл- 
қажетті ашық кілтке сәйкес келетін құпия кілтті табу. Бұл 
шабуылдаушыга ашық кілтпен шифрланған барлық 
хабарламаларды оқуға жэне қолтаңбаларды жалған жасауға 
мұмкіндік береді. Мұндай шабуылды п -  р жэне я жалпы 
модулінің негізгі көбейткіштерін (факторларын) табу арқылы 
жасауға болады. р, с] жэне е (жалпы көрсеткіш) негізінде 
шабуылшы сі жеке индикаторын оңай есептей алады. К8А 
қауіпсіздігі факторлардың ыдырауына (факторингке) 
байланысты, бұл тиімді шешу жолдары жоқ қиын мәселе [2].

Шын мәнінде, құпия кілтті қалпына келтіру міндеті 
модульдің көбейткіштеріне (факторингіне) сэйкес келеді: п 
көбейткіштерін іздеу үшін сі қолдануға болады, ал керісінше сі 
іздеу үшін п қолдануға болады. Есептеу жабдықтарын жетілдіру, 
егер кілттер жеткілікті үзындыққа ие болса, К8А 
криптожүйесінің түрақтылығын төмендетпейтінін атап өткен 
жөн. Шын мәнінде, жабдықты жетілдіру криптожүйенің 
тұрақтылығын арттырады.

К8А криптожүйесі эртүрлі өнімдерде, эртүрлі 
платформаларда жэне көптеген салаларда қолданылады [3]. 
Қазіргі уақытта К8А криптожүйесі көптеген коммерңиялық 
өнімдерге енеді, олардың саны үнемі өсіп келеді. Оны МісгозоЙ, 
Арріе, 8ип жэне Ыоуеіі операңиялық жүйелері де пайдаланады. 
К8А аппараттық нүсқасында алгоритм қорғалган телефондарда,
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I Іһсіпеі желілік тақталарында, смарт-карталарда қолданылады,
• Iм1111 ографиялық жабдықта кеңінен қолданылады. Сонымен 
иіщр, алгоритм ІпІегпеі/МІМЕ, 88Е жэне 8/\ҮАК сияқты қауіпсіз 
інііілаиыс үшін барлық негізгі хаттамалардың бөлігі болып 
нИіылады және көптеген мекемелерде, мысалы, мемлекеттік 
м.і імсгтерде, корпораңиялардың көпшілігінде, мемлекеттік
іі іп ханалар мен университеттерде қолданылады. 2000 жылдың 
> ү іімде К8А алгоритмін қолданатын технологияларды 700-ден
іі і пм компания лицензиялады.

К8А В8АҒЕ шифрлау технологиясын бүкіл әлем бойынша 
М)0 миллионга жуық пайдаланушы қолданады. Көптеген 
і аі дайларда Я8А алгоритмі қолданылатындықтан, оны әлемдегі 
һ і і л і і ы  кілттің (риЫіс) ең көп таралған криптожүйесі деп санауға 

Гиілады және бүл сан интернет өскен сайын көбейетін айқын 
урдіске ие.

К8А жүйесінің таралуы жаңа стандарттарды жасау кезінде 
ічксрілетін деңгейге жетті. Сандық қолтаңба стандарттарын 
пірлсу кезінде, ең алдымен, 1997-да АЫ8І Х9.30 стандарты 
пірленді, ол сіідііаі 8і§па1:иге 8іапс1агсІ (сандық қолтаңба 
' іішдарты). Бір жылдан кейін А1М8І Х9. 31 енгізілді, онда К8А 
■ ііидық қолтаңбаларына баса назар аударылды, бүл нақты 
мігдайға, атап айтқанда қаржы институттары үшін жауап береді.

Қауіпсіз аутентификацияның кемшіліктері (түпнүсқалықты 
(к игілеу) қағазбастылықты электронды түрде ауыстыруға үлкен 
ксдсргі болды; барлық жерде дерлік келісімшарттар, чектер, 
рссми хаттар, заңды қүжаттар элі де қағаз жүзінде орындалады.
I |,.і и осы -  қағаз қүжат айналымы элементтерінің қажеттілігі- 
« іскгрондық транзакцияларға толық өтуге мүмкіндік бермеді. 
К^Д үсынатын цифрлық қолтаңба-неғүрлым маңызды қағаз 
іужаітар ағынын электрондық-цифрлық түрге аударуға 
мүмкіндік беретін қүрал. Сандық қолтаңбалардың арқасында 
мштеген қүжаттар -  төлқүжаттар, бюллетеньдер, ерік-жігерлер, 
і илдау шарттары-енді электронды түрде болуы мүмкін, ал кез 
кслген қағаз нүсқасы бүл жағдайда тек электронды түпнүсқаның 
мшіірмесі болады. Мүның бэрі К8А сандық қолтаңба 
і піпдартының арқасында мүмкін болды.
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3.3 АЕ8 алгоритмінің шифрлау режимдерін енгізу

АсІуапсесІ Епсгурііоп 8іапсіагс1 (АЕ8)-128 биттік мәтіндік 
блокты 128 бнттік шифрланған блокқа кодтайтын немесе 128 
биттік шифрланған блокты 128 биттік мэтіндік блокқа 
шифрлайтын блок шифры. АЕ8-128, АЕ8-192, АЕ8-256 деректер 
блоктарын сәйкесінше 10, 12 немесе 14 раундта өңдейді. Әр 
айналым белгілі бір трансформация тізбегін білдіреді. Әр 
айналым екі 128 биттік блоктармен жұмыс істейді: «ағымдағы» 
жэне «айналым кілті». Барлық раундтарда кілтті кеңейту 
алгоритмі арқылы алынған эртүрлі «дөңгелек кілттер» 
қолданылады. Бұл алгоритм шифрланған мәліметтерге тәуелді 
емес жэне шифрлау/дешифрлау фазасына тәуелсіз орындалуы 
мүмкін.

3.3.1 ЕСВ режимі.

Еіесігопіс СосІеЬоок (ЕСВ) -  бұл электрондық кодтық кітап 
режимі (қарапайым ауыстыру режимі).

ЕСВ режимі үшін 3.11-суретте керсетілген сұлба дұрыс. 
Яғни, бұл режимді АЕ8 алгоритміне қолдану жэне Сгуріооі 2 
ортасында іске асыру үшін АЕ8 блогының параметрлерінде 
корсетіп, блок кірісіне хабарлама мен кілт беру жеткілікті.

Алайда, бұл жұмыста ЕСВ режимі екі жолмен жүзеге 
асырылады:

1) АЕ8 128 биттік режимде жұмыс істейді (яғни, хабарлама 
әрқайсысы 128 биттік шифрланған блоктарға бөлінеді), кілт пен 
хабарлама бір-бірінен бөлек болады, ал егер 16 таңбадан асатын 
кілт енгізілсе, артық таңбалар кесіледі.

2) АЕ8 256 биттік режимде жүмыс істейді (яғни, хабарлама 
эрқайсысы 256 биттік шифрланған блоктарға болінеді), ал 
шифрланған хабарламаның өзі кілт ретінде әрекет етеді, ал 256 
биттік блоктарға бөлу қолмен жасалады..
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Ашық мәтін Ашык мзтін Ашык мәтін

Шифрлау ВСілт Шііфрлау Кілт Шифрлау
процедүрасы процед>расы процедурасы

1-Х.Ш-.Ш ГТГТТТТ1 Д ІТ Х Ш
Шііфрланған мәтін Шифрланған мәіін Шнфрланған мәтін

3.11 сурет -ЕСВ режимі

Бірінші сұлбаның орындалуы 3.12-суретте шифрлау блогын 
іфнатумен көрсетілген.

С г у р і о д г а р һ і с  а і д о г і і һ т

А с і у а п с е с і  Е п с і у р г і о п  З і а п б а г с і  ( А І  ч'

‘ А с і і о п

; і Е п с г у р і

' К е у з і г е

1 2 8  В І І 5

С һ а і п т д  т о і і е

Е І е с і г о п і с  С о с і е  В о о к  ( Е С В )

Р а с і с і і п д  т о с і е

і Р К С 5 7

0 ° / о

3.12 сурет - АЕ8 шифрлау блогы

ЕСВ режимін іске асыру ушін сізге кілт беру керек (өйткені 
ДЕ8 алгоритмі -  симметриялы алгоритм, сондықтан шифрлау 
жоне шифрлау үшін бірдей кілт қажет). Осы режимді (шифрлау) 
бірінші тәсілмен іске асыру 3.13-суретте көрсетілген.
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3.13 сурет - ЕСВ режимінде шифрлауды жүзеге асыру

Сұлбаны құру кезеңдерін түсіндіру:
1) Мэтін енгізу блогын 8ітіп§ Әесосіег арқылы өткізіп, 

шифрланган хабарлама ретінде енгізіңіз;
2) Біз сол блокты бастапқы жолдан ішкі жолды қайтаратын 

8иЬзігіп§ () операциясының кірісіне жібереміз. Ішкі жолды таңдау 
параметрлері ретінде біз 0 жэне 16 енгіземіз, яғни нөлдік 
таңбадан бастап түпнүсқа жолдан 16 таңбаны алуымыз керек.

3) Содан кейін алынған 16 таңбалы (128 биттік) ішкі жолды 
байт массивіне (Сопуеііег) түрлендіреміз жэне алынған мэнді 
кілттің кірісіне береміз.

3.14-суретте толық сүлба көрсетілген: шифрлау да,
дешифрлау да.

Бүл сқлбада шифрлау блогы қосылып, шифрланған 
хабарлама жэне сол шифрлау кілті кіріске беріледі.
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' 14 сурет -  Шифрлауды жэне шифрлауды ЕСВ режимінде іске
асыру

Жоғарыда айтылғандай, іске асырудың бұл әдісінде АЕ8 256 
пііиік режимде жұмыс істейді (яғни, хабарлама эрқайсысы 256 
іиіпік шифрланған блоктарға бөлінеді), ал шифрланған 
щіарламаның озі кілт ретінде әрекет етеді, ал 256 биттік 
ииоктарға бөлу қолмен жасалады.

Мұны істеу үшін алдымен хабарламаны 32 таңбадан 
гіноктарға бөлуді жүзеге асырамыз (3.15 сурет). Хабарламада 92 
щңба бар екенін ескеру керек жэне бұл әдіспен схема тек 92 
шцбадан тұратын хабарлама үшін қатесіз жұмыс істейді. Басқа 
ічішемді хабарлау үшін оны озгерту қажет. 3.15-суретте 
кйрсетілген сұлбаның бір болігінің жұмысын түсіндірейік:

1) Осы жолды 3 ішкі жолға бөлу үшін Техііприі 
ііиарламасына ЗиЬзІг () жол операциясының үш блогын

1 ' И Г І З С М І З .
2) Сандық параметрлер ретінде біз 0 жэне 32 8ігіп§

• )|>сгаііоп8 бірінші блогына қызмет етеміз, яғни нөлден бастап 32 
і олдан алуымыз керек екенін корсетеміз.

3) 8ігіп§ Орегаііопз екінші блогына біз 32 жэне 32-ге қызмет 
ічсміз, яғни 32-ші жолдан бастап 32 таңбадан алуымыз керек
• кснін корсетеміз.
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4) 8ігіп§ Орегаііопк үшінші блогына біз 64 жэне 28-ге 
қызмет етеміз, яғни 28-ші жолдан бастап 28 таңбадан алуымыз 
керек екенін көрсетеміз.
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3.15 сурет -  Хабарламаны болуге жауап беретін схеманың болігі 
Шифрлауды іске асыру үшін 3.16-суретте корсетілгендей 

баптаулары бар блок қосылады.

« Й @ ^  *'“ ■ '■ ■■'

Сгуріодгарһіс аідогііһш
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; Кеузіге
| 256 ВЙ5

Сһэіпіпд тосіе
і Еіесіголіс Сосіе Воок (ЕСВ) ;
Райсііпд тосіе

РКС-57

0%

3.16 сурет -АЕ8 Блок параметрлері
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3.17 сурет - Шифрлау үшін жауапты сүлбаның бөлігі

Сүлбаның бір бөлігін 3.17-суретте түсіндірейік:
1) 8ігіп§ Оесосіег арқылы бөлінген хабары бар 3 кіріс блогы.
2) біз эр блок үшін жеке кілт қалыптастырамыз жэне 

шіардың әрқайсысын байт массивіне түрлендіреміз.
3) Әр блокты бөлек шифрлап жэне нәтижені шыгарамыз.
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3.18 сурет-  Шифрлаудың жалпы сұлбасы 
Әрі қарай -  шифрлау сұлбасының болігі (3.19 сурет).
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3.19 сурет- Шифрлау сұлбасының бөлігі

Сүлбаның түсіндірмесі:
1) Шифрланған хабарлама мен кілттерді дешифрлау 

блоктарының кірістеріне жібереміз (әрине, шифрлау кезіндегі 
сияқты).

2) Хабарламаның 3 шифрланған бөлігін аламыз жэне §1тіп§ 
Орегаііопя блогының конфигураңиясы арқылы осы жолдарды бір 
жолға біріктіреміз. Нәтижесінде біз бастапқы хабарламамызды 
апамыз.

3.3.2 АЕ8-те СВС шифрлау режимін іске асыру.

СВС режимінде (Сірһег Віоск Сһаіпіп§ -  шифрмэтін 
блоктарының ілінісі) кіріске шифрланған хабарламаның өзі, 
шифрлау кілті (АЕ8 үшін-128 - 128-бит) жэне иниңиализация 
векторы (АЕ8-128 үшін - 128 бит). 3.20-суретте режим 
параметрлері көрсетілген. СВС «қолмен іске асыру» үшін ЕСВ 
режимі қолданылганын ескереміз.
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3.20 сурет- АЕ8 параметрлерін таңдау 

СВС режимінің сұлбасы 3.21-суретте көрсетілген.

Ашықмәтін Ашықмәтін ' Ашык матін

Шифрланған мәтін Шифрланған мзтін Шифрланған мәтін

3.21 сурет- СВС режиміндегі шифрлау сұлбасы

Шифрланғаи мэтін мен инициализация векторы ХОЯ 
пнорациясынан өтіп, содан кейін кілтпен бірге шифрлау үшін 
кіріске түсетіні байқалады. Әрі қарай, алынган блок пен келесі 
шііфрланған блок барлық блоктар іске қосылғанға дейін ХОК 
жлпе т.б. операцияларына үшырайды.

Біз СВС режимінің сүлбасын АЕ8-128 мысалында келесі 
кадамдар арқылы жүзеге асырамыз:

1) Бастапқы хабарламаны қолмен 16 байттық блоктарға 
(кілеміз;

2) Бірінші блокты жэне кездейсоқ қүрылған инициализация 
иокторын аламыз, оларды ХОК. операциясымен өңдейміз жэне 
іоріс хабарламасы ретінде шифрлау блогының кірісіне жібереміз;

3) 128 биттік кілтті береміз;

67



4) Ашық мэтіннің екінші блогын жэне ХОКалдыңғы 
қадамда алынған шифрланған блокты таңдап, оны шифрлаймыз 
жэне т.б.

Сгуріоо 12 ортасында бірінші блокпен бөлікті іске асыру 
үшін шифрланған мэтін мен иниңиализация векторы арасындағы 
ХОИ операциясының нэтижесі хабарлама кірісіне беріледі. Кілт 
кірісіне-16 байт кілт, ал хабарлама кірісіне -  бастапқы жолдан 16 
байт жол беріледі.

Бастау үшін біз бастапқы хабарламаны 16 байттан бөлеміз, 
өйткені ЕСВ режимін енгізу кезінде алдыңгы абзацта 
көрсетілгендей (3.22-суретті қараңыз). Бастапқы хабарлама 32 
байтты таңдайды. Сүлбаға түсініктемелер 3.22-суреттегі сүлбаға 
түсініктемелерге үқсас.
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3.22 сурет -  Бірінші хабарлама блогын шифрлау сүлбасының
бөлігі

3.22-суретке түсініктеме:
1) Біз бастапқы хабарламадан алғашқы 16 таңбаны бөлеміз 

(2 блок МитЬег Іприі жэне 8ігіп§ Орегаііопз блоктары 8иЬзігіп§() 
операциясымен бірге);

2) Алынған ХОК ішкі жолын кездейсоқ 16 байттық сандық 
реттілікпен (яғни инициализация векторымен) аламыз жэне



11111 .і 11 ған нәтижені кіріс хабарламасы ретінде шифрлау блогының 
і ірісіне жібереміз;

3) Кілтті шифрлау блогының кірісіне жібереміз.
Бұл режимде шифрланган блоктар бір-бірімен байланысты 

иолгандықтан, екінші блоктың шифрлау схемасы 3.23-суретте 
Һ.орсетілгендей болады.
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3.23 сурет -  Екінші хабарлама блогын шифрлау сұлбасының
болігі

3.23-суретке түсініктеме:
1) Екінші шифрлау блогының кірісіне бірінші кілтпен 

(іірдей кілтті жібереміз;
2) 3.23-суретте көрсетілген шифрлаудан кейін шифрланган 

мотін блогы алынды. Біз оны байт массивін алу үшін 
іүрлендіргіш арқылы өткіземіз жэне ағымдағы хабарлама 
йлогының ашық мэтінінен алынган байт массивімен шифрланган 
ЧОК блогының байт массивін аламыз;

3) ХОК. нэтижесінде алынған-жэне нэтиже кіріс 
чибарламасы ретінде шифрлау блогының кірісіне жіберіледі.
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3.24 сурет -  Толық шифрлау сұлбасы

Бұдан эрі ЕСВ режимінде шифрлауды көрсетеміз. Осы жэне 
барлық кейінгі режимдердегі схеманы жеңілдету үшін біз тек 16 
байттық хабарлама блогын шифрлаймыз жэне дешифрлаймыз. 
Дешифрлау схемасы 3.25-суретте көрсетілген.

3.25 сурет -  ЕСВ режиміндегі шифрлау сұлбасы

3.25-суреггтегі сұлбага түсініктемелер:
1) Хабарлама блогын шифрлаумен сұлбаның бөлігіне 

түсіндірмелер 3.22-суреттегі сұлба түсіндірмелеріне ұқсас;
2) Дешифрлеу блогына кілтті енгізу үшін біз кілтімізді, ал 

хабарламаны енгізу үшін шифрленген хабарламаны береміз;

Шифрланған мәтін
И ю щ иаліЕащ ія

векгоры Шифрланган мәин Шифрланған мэтін
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3) Оны инициализация векторымен ХОК-ға жэне байтты 
мііссивке айналдыру үшін дешифрлеуден кейінгі алынған 
п.угижені Конвертор арқылы өткіземіз;

4) Алынған байтты массивті лсолға аударып, бастапқы 
чмбарламаны аламыз.

3.26 сурет -  Толық шифрлау жэне шифрлау сұлбасы

Сұлбаның қаншапықты дүрыс орындалғанын тексеру үшін 
оіч 3.26-суретте көрсетілген сүлбаны тексереміз (шифрлау жэне 
ніифрлау сұлбасы). Ол үшін біз осы сұлбамен бірдей файлда 
оірдей СВС режимін қолданамыз, бірақ дайын, оны тек кіріс 
деректерін қосу жэне АЕ8 блогын орнату арқылы алуға болады.
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3.27 сурет- Шифрлаудың дүрыстығын тексеру
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3.29 сурет- СҒВ режиміндегі шифрлау сұлбасы

3.27-суреттегі сұлбага түсініктемелер:
1) СВС режимінде дайын АЕ8 блогын қосамыз жэне 

жогарыдағы сүлба үшін бірдей деректерді енгіземіз;
2) Шыгарылган шифрлау нэтижесін біздің сүлбамыздың 

нәтижесіне сэйкестігін тексереміз.
3) Шифрлау нәтижелері бірдей (3.28 сурет) демек, шифрлау 

мен дешифрлау дүрыс орындалғанын білдіреді.

3.28 сурет- Шифрлаудың дүрыстығын тексеру

3.3.3 АЕ8-те СҒВ шифрлау режимін іске асыру.

СҒВ режимі (Сірһег ҒеесіЬаск) -  бүл шифрмэтін бойынша 
кері байланыс режимі немесе кері байланыстың гаммалау режимі, 
онда шифрлау кезінде эр ашық мэтін блогы алдыңғы қадамда 
шифрланған блокпен 2 модульден түрады. СҒВ режиміндегі 
шифрлау сұлбасы 3.29-суретте көрсетілген.

Іігощиагшзащія
Бекторы
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ІІІифрлауды көрсету үшін 16 байтқа бөлінген 32 байттық 
ііііііі кіріс хабары ретінде эрекет етеді (сэйкесінше шифрлау 2 
іичеңде өтеді). Бүдан эрі бүл тармақ сүлбаларды түсіндірген 
цічде түсіріледі. Жолдың бірінші 16 байттық блогын шифрлау 
і у  лбасы 3.30-суретте көрсетілген.

І.ЗО сурет-  Бірінші хабарлама блогын шифрлау сүлбасының
бөлігі

3.30-суреттегі сүлбага түсініктемелер:
1) Шифрлау блогының кірісіне 16 байттық инициализаңия 

мск горы мен кілтін береміз;
2) Шифрлау нәтижесі (шифрлау блогының шыгысында 

ниынған реттілік) байт массивіне жэне ХОК-ге Ашық мэтін 
Ологымен түрлендіріледі;

3) Нэтижесінде біз шифрланған хабарлама болатын 
дэйектілікті аламыз.

Осы сүлбаға шифрлаудың екінші кезеңін қосыңыз (ягни, 
мібарламаның екінші блогын шифрлау).

3.31 -суреттегі сүлбаға түсініктемелер:
I) Шифрлау блогының кірісіне хабарламаның бірінші 

Полігін шифрлау нэтижесінде алынған шифрланған мэтінді 
үсынамыз (20-суретті қараңыз) жэне кілт;
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2) Шифрлау нәтижесі, байт массивіне жэне ХОК-ге Ашық 
мәтін блогымен түрлендіреміз;

3) Нәтижесінде біз шифрланған хабарлама болатын 
дәйектілікті аламыз.

Шифрлаудың жалпы сұлбасы 3.32-суретте көрсетілген.
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3.31 сурет -Екінші хабарлама блогын шифрлау сүлбасының
бөлігі

3.32 сурет -  Толық шифрлау сұлбасы
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СҒВ режиміндегі шифрлау сұлбасы 3.33-суретте 
ічірсстілген.
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3.33 сурет -  СҒВ режиміндегі шифрлау сұлбасы

СҒВ режиміндегі мысалдагыдай, сұлбаны жеңілдету үшін 
піі тек бір 128 биттік хабарлама блогын шифрлауды жэне 
(ппифрлауды көрсетеміз (АЕ8-128 алгоритмі).

Осы сүлбаның іске асырылуы 3.34-суретте көрсетілген.
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3.34 сурет -  Толық шифрлау жэне шифрлау сүлбасы
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3.34-суреттегі сұлбаға түсініктемелер:
1) Хабарлама блогының шифрымен сүлбаның бөлігіне 

түсіндірмелер 3.30-суреттегі сүлбаға түсіндірмелерге үқсас;
2) Осы сүлбада «жоғарғы» ХОК нэтижесі -  шифрланған 16 

байттық хабарлама, ал «төменгі» ХОК нәтижесі-шифрланған 
хабарлама;

3) Тіпті осы режимде шифрлау үшін ДЕшифрлау блогы 
емес, шифрлау блогы қолданылады;

4) Кілтті шифрлау блогына енгізу үшін біз кілтімізді, ал 
хабарламаны енгізу үшін инициализация векторын береміз;

5) Шифрлаудан кейін алынған нәтиже (жэне шифрды 
шешуден емес) түрлендіргіштен өтіп, оны байт массивіне 
айналдырады жэне оны шифрланған мәтінмен бірге жібереді.;

6) Алынған байт массивін жолға аударып, бастапқы 
хабарлама аламыз.

3.3.4 АЕ8-те ОҒВ шифрлау режимін іске асыру.

ОҒВ режимі (Оиіриі ҒеесІЬаск) -  бүл шығыс блогы блоктық 
шифрды синхронды ағын шифрына айналдыратын кері байланыс 
режимі: шифрлық мэтінді алу үшін қарапайым мэтіндік
блоктармен қосудың нэтижесі болып табылатын негізгі 
блоктарды жасайды. Басқа ағынды шифрлар сияқты, шифрланған 
мәтіндегі айна бейнесі сол жерде ашық мэтінде айна шағылысқан 
битті шығарады. Бүл сипат көптеген қателерді түзету кодтарын 
кодтау алдында қателерді түзету қолданылған кезде де қалыпты 
жүмыс істеуге мүмкіндік береді.

ОҒВ режиміндегі шифрлау лсэне дешифрлау схемалары 
сәйкесінше 3.35 жэне 3.36 суреттерінде көрсетілген.

Ишішташіэаіпіз
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3.35 сурет -  ОҒВрежиміндегі шифрлау сұлбасы
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3.36 сурет -  ОҒВрежиміндегі дешифрлау сұлбасы

ОҒВ режиміндегі шифрлау СҒВ режнміндегі шифрлаумен 
пірдей (3.29 сурет). Бұл дегеніміз, СгурІоо12-де осы сұлбаның 
ириидалуы бірдей болады.

ОҒВ режиміндегі шифрлау 3.37-3.39 суреттерінде 
усынылған.
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3.37 сурет -  Бірінші хабарлама блогын шифрлау сұлбасының
бөлігі
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3.38 сурет -  Екінші хабарлама блогын шифрлау сүлбасының
бөлігі

3.38 жэне 3.39-суреттердегі сұлбага түсініктеме тиісінше 3.30 
жэне 3.31-суреттердегі сүлбаларға түсініктемелерге ұқсас.

3.39сурет -  Толық шифрлау сұлбасы

3.36-суретіне жүгініп, ОҒВ режиміндегі шифрлау сұлбасын 
қарастырамыз. Шифрды шешудің алғашқы қадамы СҒВ 
режиміндегі дешифрды шешудің алғашқы қадамымен сәйкес 
келетіні анық. Шифрлау мен дешифрлауды жүзеге асыру үшін 
тек 16 байттық хабарлама блогы алынады. Бұл шифрлау !
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і улбасына 3.37-суреттегі сұлбаның бірінші кезеңі ғана қатысады 
іпснді білдіреді. Басқаша айтқанда, ОҒВ-де декодтаудың бұл 

мысалы СҒВ-де декодтауға ұқсас.

3.40 сурет -  Толық шифрлау жэне шифрлау сұлбасы

3.40 суретіне түсініктеме 3.34 суретіне үқсас болады.
СВС режимін тексеру сияқты, сүлбаның қаншалықты дүрыс 

нрындалғанын тексеру үшін біз 3.40-суретте корсетілғен сүлбаны 
ігксереміз (шифрлау жэне дешифрлау сүлбасы). Ол үшін осы
і улба сияқты бірдей файлда біз бірдей ОҒВ режимін қолданамыз, 
иірақ дайын, ол тек кіріс деректерін қосу және АЕ8 блоғын 
орнату арқылы алынады.
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3.41 сурет -  Шифрлаудың дұрыстығын тексеру
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3.41-суреттегі сулбаға түсініктемелер:
1) ОҒВ режнмінде дайын АЕ8 блогын қосамыз жэне 

жогарыдағы сүлба үшін бірдей деректерді енгіземіз;
2) Шығарылған шифрлау нәтижесін біздің сүлбамыздың 

нэтижесіне сәйкестігін тексереміз.
3) Шифрлау нэтижелері бірдей, яғни біз шифрлауды дүрыс 

орындадық. Егер шифрлау дүрыс болса, дешифрлау да дүрыс 
орындалады.

3.42 сурет -  Шифрлаудың дүрыстығын тексеру
Өзін-өзі бақылау сұрактары:
1 Цезарь шифры дегеніміз не?
2 Жиілік криптоанализінің жүмыс принңипі?
3 АЕ8 алгоритмінің ЕСВ шифрлау режимі дегеніміз не?
4 АЕ8 алгоритмінің СВС шифрлау режимінің жүмыс

принңипі?
5 АЕ8 алгоритмінің ОҒВ шифрлау режимінің жүмыс

принңипі?
6 АЕ8 алгоритмінің СҒВ шифрлау режимінің жүмыс

принципі?
7 К8А алгоритмі бойынша шифрлауды қалай жасауға 

болады?
8 Я8А алгоритмі бойынша шифрлау принципі?
9 Я8А алгоритмінің криптоанализінің принциптері?
10 Сгур[ооІ2 ортасында АЕ8 алгоритмінің ОҒВ шифрлау 

режимін шифрлауды қалай тексеруге болады?
11 СгурІоо12 ортасында К.8А алгоритмінің шифрлауын 

қалай тексеруге болады?
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4 ОРМ-УГ ЛИ)І)І Л Л .К ЖӘНЕ ШКЕ8НАКК 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП,

А ҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 
ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

4Л Жергілікті сымсыз желіні жобалау және \¥ігезһагк 
ісомегімен жасалган желіге шабуыл жасау мысалында Орпеі 
ІУІосІеІег V .  14 бағдарламалық ортасын орнату жэне зерттеу

Желілік модельдеу бағдарламалық құралы - бұл желі 
иішйнерлері жаңа желіні жобалау кезінде немесе қолданыстағы 
-іч-ліге елеулі өзғертулер енгізу кезінде қолдана алатын кұрал. 
Усі.інылған санаттың нэтижелері сатып алынған жабдыққа төлем 
ч.ісамас бұрын да белгілі бір шешімдерді енгізу нэтижелерін 
ісксеруге мүмкіндік береді. Бағдарламалық жасақтаманың коп 
Гюлігі оте қымбат, бірақ нәтижесінде үнемдеу айтарлықтай болуы 
іүмкін. Сондықтан желілерді қүру үшін бағдарламалық 
кисақтаманы қарастыру, талдау жэне таңдау проблемасы озекті 

Полып саналады. [12].
Қазіргі уақытта эртүрлі кластағы белгілі модельдеу 

күйслерінің бүкіл тізбегі бар - жеке компьютерде енгізуге 
іірцалған қарапайым бағдарламалардан бастап, байланыс 
пшпсында сатылатын көптеген қүрылғылардың кітапханалары 
оіір жэне талданатын желіні зерттеуді автоматтандыруга 
мүмкіндік беретін үлкен жүйелерге дейін.

ОРКЕТ ІТ Оиги маршрутизаторларды, қосқыштарды, 
,і памаларды, серверлерді жэне жергілікті қосымшаларды 

ноиданатын шынайы желілердің күйін модельдейтін виртуалды 
ііслімі үйымдастыруға кеңес береді.

Орпе! жиынтығы эртүрлі желілерді, соның ішінде
іомшлотерлік жүйелерді, қосымшаларды жэне бөлінген
нүйслерді қүру жэне модельдеу үшін ұсынылады. Бұл ақпаратты 

ічігізуге жэне керісінше шығаруға мүмкіндік береді - құрылым
м і  іі желілік жүктеме туралы мәліметтерді ұсынады[13].

Орындалатын функңиялардың тізімін жэне виртуалды 
ікслілік жабдықтардың кең кітапханасын ескере отырып жэне 
<>І'ЫЕТ ІТ Оиги бағдарламалық пакетінің жиынынан модельдеу 
үіпін желіні құру құрылымының қауіпсіздігін тексеруді 
кямтамасыз ете отырып, біз Орпеі Мосіеіег 14 нұсқасын 
шңдаймыз.
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Орпеі Мосіеіег - бұл байланыс протоколдарын тексеру, 
хаттамалардың өзара әрекеттесуін талдау, желіні оңтайландыру 
жэне жоспарлау сияқты көптеген мэселелерді шешу үшін 
қолдануға болатын ыңғайлы бағдарламалық жасақтама. Сондай- 
ақ, бағдарламаның көмегімен аналитикалық модельдердің 
дүрыстығын және хаттамалардың сипаттамасын тексеруге 
болады.

Модельдеу аяқталғаннан кейін пайдаланушы желінің 
өнімділігі бойынша келесі сипаттамаларды алады:

-  соңғы жэне аралық желі тораптары арасындағы болжамды 
кідірістер, арналардың өткізу қабілеті, сегменттерді, буферлер 
мен процессорларды пайдалану коэффиңиенттері;

-  орташа мәндер ретінде емес, уақыт функңиясы ретінде 
трафиктің шыңдары мен қүлдырауын біліңіз;

-  кешеуілдеу көздері жэне желінің кедергілері.
\Үігезһагк -Еіһегпеі жэне басқа да компьютерлік желілерге

арналған трафикті талдаушы бағдарлама. Ол 081 моделінің 2-7 
деңгейлері арасындағы ақпаратты көрсетуге арналган. 'ЛПгехһагк 
көмегімен біз желілік трафикті бақылай аламыз, мысалы, 
проблемаларды анықтауға, талдауға жэне желілік ортаның 
қажетті жүмысын қамтамасыз ететін қосымша міндеттерді 
орындауға мүмкіндік беретін нақты уақыт режимінде үйым. 
Мігезһагк графикалық пайдаланушы интерфейсіне ие. \¥іге§һагк 
үсынатын функционалдылық Ісрсіитр бағдарламасының 
мүмкіндіктеріне өте үқсас, бірақ Шігезһагк-та графикалық 
пайдаланушы интерфейсі жэне ақпаратты сүрыптау мен сүзудің 
көптеген мүмкіндіктері бар. Бағдарлама пайдаланушыға желілік 
картаны заңсыз режимге ауыстыру арқылы нақты уақыт 
режимінде желі арқылы өтетін барлық трафикті көруге мүмкіндік 
береді.

Айта кету керек, жеке деректердің ағуы немесе трафикті 
үстап қалу бір адамның жэне үлкен корпорациялардың беделіне 
гана емес, сонымен бірге жеке түлғалардың одан эрі өмір сүру 
мүмкіндігіне де әсер етуі мүмкін. Белгілі бір бағдарламалық 
жасақтамада модельдер қүру нәтижесінде желінің белгілі бір 
осалдықтарын табуға жэне оларды жоюға немесе маңызды 
ақпараттың ағып кету қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
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\Уіге$һагк-тың келесі ерекшеліктерін ажыратуға болады:
1)\Үіпсіо\У8 жэне Упіх жүйелері үшін қол жетімділік.
2)Қабылданған өлшемдері бар пакеттерді сүзу мүмкіндігі.
3) Желілік интерфейсте пакеттік суреттерді түсіру 

мүмісіндігі.
4) Пакеттерді мэтіндік форматта импорттау мүмкіндігі.
5) Бірқатар критерийлерді белгілеу арқылы пакеттерді іздеу 

мүмкіндігі.
\ ¥ і п с ! о \ ¥ 8  ортасында \Үіге8һагк іске қосу үшін мыналар

қаж ет:
-  400 МБ ЖЕДЕЛ ЖАДЫ;
-  сервер деңгейінде де, жүмыс үстелінде де кез-келген 

\̂ іпсіо\У8 нүсқасында іске қосылу;
-  Қатты дискіде 300 МБ.
Кез келген бағдарламалық жасақтамамен жүмыс жасамас 

пүрын, бүл багдарламалық жасақтама орнатылуы керек. Орпеі- 
ақылы түрде таратылатын бағдарлама, сондықтан орнату әдісі 
\\/іге8һагк орнатудан өзгеше, ол тегін таратылады жэне бір орнату 
фпйлы бар.

Орпеі-гі 32 биттік жүйеге негізделген виртуалды машинаға 
приатқан дүрыс, бірақ оны 64 биттік \Үіпск>\У8 жүйесіне орнатуға 
(юлады. УМ-де орнату қажет емес бағдарламалық жасақтаманы 
қүлыптау қатесін болдырмауға жэне оны орнатуды бүғаттауға 
мүмкіндік береді, оны тізілім редакторы арқылы да болдырмауға 
полады. Соңғы орнатудан кейін жүмысты жаттығу ретінде 
мшфигурациялау керек, ол үшін репозиторийдің параметрлеріне 
іігіп, желілік модельдеуді табамыз, осы жазбаны оны зйітоё 
ре гінде қайта жазу арқылы өңдейміз (4.1 сурет).
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4.1 сурет -  Жұмысты бастау үшін қосымша Орпеі параметрі

Енді осы утилнтамен жүмыс істеуді бастауға болады. Ол 
үшін файлдарды құру жэне жүмыс істеу қойындысында жаңа 
жобаны қүруға кірісу керек. Мүнда жасалған файлдың түрін 
өзгертуге болады, бірақ сымсыз желі жобасы жасалғандықтан, 
бүл қойындыда өзгертулер енгізудің қажеті жоқ (4.2 сурет).

|Щ  О РЫ ЕТ М огіе Іег14.5  — Есіисэііапаі Уегеіоп — С1 X
£йе . ДтЛотәІіот Ілсепзе Мтп«Зо̂ 5

4.2 сурет -Ж аңа жобаны қүру
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Жұмысты бастамас бұрын жобаға аты мен сценарнйдің атын 
Гн-ру ісерек. Атаулар кез келген болуы мүмкін, мысалы, бүл 
ьүмыста \\''І,АЫ I деп аталады (сымсыз жергілікті желі 

прішластырылатын болады), осы утилитадағы бірінші сценарий, 
ічшдықтан зсепагіо 1 атауы (4.3 сурет).

и  ргаіесіі 5сепагіо: илпашесі [ЗиЬпеІ; <ор| — □  X

4.3 сурет -  жобаға жэне сценарийге атау беру

Әрі қарай, желінің өлшемі таңдалады, желінің колемін 
кііпкене логикалық жергілікті желіден элемдік -  ғаламдық желіге 
дейін реттеуге болады. Бүл жүмыста үлкен немесе өте кішкентай 
жслілердің қажеті жоқ, сондықтан таңдалған түрі Сатриз болады 
(І.4сурет).

| |  $Мі1ир ШігатсІ: Сһоозе Ме!шогк 5саІе X

Ііи ІІсаМ Ы д ее  аіпйетогіс уоу стТІЬе Ш ю д а к  5саІе
ішмЫтд,

Мотісі

ЕпЛеүргІ5е

Ойісе

Ьодісаі

С һоо5е(готтг(р5

3
Ц зе  т е іг і с  игЛз

<Васк | Иехі > I Дпй |

4.4 сурет -  Желі өлшемін таңдау
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Келесі кезеңде жобаланған желі орналастырылатын 
аймақтың нақты өлшемдері таңдалады. Жоспарланған мөлшерге 
байланысты аймақ түзетіледі. Өлшемді бірнеше метр мен футтан 
бірнеше шақырым мен градусқа дейін таңдауга болады. 500-ден 
500 метрге дейінгі шаршы кампус қүрылады (4.5 сурет).

< В а с к  1 > Гһлі!

4.5 сурет -Желі өлшемдері

Әрі қарай, желіні жобалау саласында орналастырылатын 
жабдық түрлері мен желі элементтерін таңдау үсынылады. Мүны 
істеудің қажеті жоқ, өйткені палитра утилитада тіркелген барлық 
қүрылғыларға түрақты қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бірақ 
ыңғайлы болу үшін қажетті қүрылғылар пакеті таңдалады жэне 
ол автоматты түрде бірінші әдепкі қүрылғылар қалтасына 
қосылады (4.6 сурет).
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4.6 сурет -Жылдам қатынау панеліндегі қажетті қүрылғылар
пакеті
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Алдын-ала орнатылғаннан кейін жэне алдын-ала 
конфиғурацияның аяқталғанын растағаннан кейін, кұрылғылар 
орналастырылатын жұмыс аймағы ашылады, ал қол жетімді 
құрылғылар палнтрасы осы аймақтың үстіне автоматты түрде 
ашылады (4.7 сурет).
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Іодісаі 5и1теі

4.7 сурет -  ОР№ Т қүрылғылар палитрасы

Элементтер жиынтығын «Сопй§иге РаІеПе» палитрасына 
өту арқылы өзгертуге болады. Элементтерді жүмыс аймағына 
қосу үшін оларды бояғыштан беру керек. Мүны істеу үшін 
палитрадағы элемент тінтуірдің сол жақ батырмасын басу 
арқылы таңдалады, екінші үқсас нүқу, жүмыс аймағындағы 
элемент жұмысынқосады, элементтерді бояғыштан сүйреуге 
болады. Сонымен қатар, бағдарлама шаблондардан біріктірілген 
элементтерді құру мүмкіндігін ұсынады.

Желілік модель ресурстар базасынан түйіндерді (посіез) 
жэне байланыс арналарын (Ііпкз) қолдана отырып редактордың 
көмегімен жасалады (түйін мен байланыс суреттері бар терезе, 
нысан палитрасы). Төменде 4.1-кестеде жұмыста қолданылатын
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элементтер көрсетілген, палнтрада болатын негізгі папка 
көрсетілген.

. 1 кесте -  Жобаланган желі элементтері
Саны Компонент Ресерстер базаеы Сипаттамасы

24 \үІап_\үк8І:п (ҒіхссІ 
поёе)

\үіге1е88_1ап Компьютерлер (тіркелгеи түйін)

4 ■»1ап_\¥к8І:п (МоЬіІе 
посіе)

\үіге1е88_1ап Компьютерлер (мобильді түйін)

1 еіһегпеі зегуег іп іетеі ІооІЬох Сервер
2 е іһ е т е і і  6 зу/ іісҺ іп іе т е і  Іооіһох Коммутатор
1 еІһегпеМ 8Іір іп іете і: Іооіһох Маршутизатор
2 \ү 1 апеіһегпеігоиіс 

г
\уіге1е88_1ап ШігеІеззЬАКжэнеЕіһегпеЯР

Коиіег
5 ЮОВаяеТ іпіегпеі Іооіһох Жалғану желілері
1 Арріісаііоп С’’опП§ \¥Іге1е88 _1ап Имитациялық модельдеуде 

пайдаланылатын стандартты 
және теңшелетін 
қосымшаларды анықтайды, 
соның ішіиде трафик және 
қызмет көрсету сапасының 
параметрлері

1 Ргойіе СопҒі§ \¥Іге1е88__1ап Пайдалаиушы
қолданбаларын пайдалану 
режимдерін немесе 
пайдаланушылар тобын 
анықтайды

4.8-суретте барлық қажетті элементтер орналастырылган 
сұлба көрсетілген, олар 28 дербес компьютер (24 статикалық 
жэне 4 жылжымалы, олар белгілі бір жылдамдықта жэне белгілі 
бір жылдамдық бойынша позицияны өзгертеді), 1 сервер, 
маршрутизатор, сымсыз тарату маршрутизаторы, 2 коммутатор, 
бір профиль детерминанты жэне қолданушы қосьшшаларының 
белсенділігінің бір идентификаторы.
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4.8 сурет -  Жобаланған желінің архитектурасы

4.1.1 Пайдаланушы қосымшаларын және олардың 
профильдерін баптау.

Жабдықты конфигурациялау үшін қызығушылық танытатын 
жабдықты тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыи, мәзірден «ЕсііГ 
АйгіЬиісі» тармағын таңдауымыз керек, жабдықты таңдауға 
байланысты жұмыс аймағында эртүрлі теңшелетін параметрлер 
жиынтыгы бар терезе пайда болады.
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Бағдарлама параметрлері мен «трафик түрі» профилін 
орнату «Арріісаііоп ОеҒіпіііоп» палитрасы элементі арқылы 
орнатылады.

«Арріісаііоп ОеЛпіііоп» элементі палитрадан жүмыс 
аймағына өтіп, сервердің жанына орналастырылуы керек. 
«Арріісаііоп Бейпіііоп» агындар түрінде жасалған жэне өзіндік 
трафик параметрлері бар қосымшалардың сипаттамаларын 
қамтиды.

«Арріісаііоп ОеГіпі1:іоп»-де ағындарды қүру үшін «ЕсШ 
АйгіЬиІез» мэзіріне өтіп, мысалы, эртүрлі жағдайлар үшін 3 
стандартты ағын жасалады. Бүған мәліметтер базасына кіру, 
электрондық поштаны өңдеу, файлдарды жіберу, интернетте 
жүмыс істеу кіреді. Басқаларды да жасауға болады, бірақ бүл 
жүмыс үшін ерекше қажеттілік жоқ (4.9 сурет).

І !  (Арр Сопіід) АйгіЬиІев □ X

| А М я г іе ]  УаІие

ф  г і> а т е Арр Соіііід

Ф  0  АррИсгЛіт Сеітпйіап5 (...)

Н ш Ь ег  оі Ког/ « 3

|І Ш І И Щ  1 ...

©  РсйаЪаіе

Ө Н « р з

Ф  | - Ш т е Н% 5

Ф  ©  0е$сгірй<т (...)

■ С и й ш 0 «

® •• Ба{аЪа$е 0 «

® Е тзіІ 0 «

® Ғ(р 0 «

® ННр Н еауу Бгостзіпд

® • Ш 0 «

® ■ К е т й е  іодгп 0 «

® ■ УііЗео Сопіегепсіпд 0 «

® ■ Ү оісе 0 «

® М 0 5

Ф  ©  Т<7оісе Епсо(Зег Х сһетез АИ Х сііетез

ҒіҺет
Г Асһ/апсей 

Г  Арріу і:о з е іе й е й  о ід ей з  

Сапсеі 1ОК

4.9 сурет -  Пайдаланушы әрекеті қосымшаларын қүру

Бағдарлама ағындарын жасағаннан кейін жобаланған желіде 
жүмыс істейтін пайдаланушылардың профильдерін
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конфигурациялау қажет. Ьүл функцияны «Ргойіе ОеПпіІіоп» 
иалитрасының элементі орындайды.

Әр профильге атау беріледі жэне бірқатар пайдаланушы 
сипаттамалары сипатталады: жұмыстың басталу уақыты,
үзақтығы, аяқталуы, оның болу қарқындылыгы жэне желіде 
жүмыс істеуі жэне үсынылған (жасалған) қосымшалардың 
қайсысын қолданады.

Көрсетілген параметрлер «Есііі: АйгіЬиІез» мәзір элементі 
арқылы «Арріісайоп ОеНпіГюп» үқсас орнатылады (4.10 сурет).

©  (РгоЯІе Сопіід) АИгІЬиІез — □  X

Тдае: | ІІШНе5

А-ҢгіЫЛе і У аЬ е

Ф  г  т ю т е Рсойіе Стчйд

Ф  0  Рссійе Сопйдагайоп (...)
ЫитЬегг о і К о « 5 3

©  ЕгпаіІ

ф  |" Ргойіе Ыэтпе Е таіІ

Ф  (© Арр1ісайоп5 Ыопе

Ф  Орегайоп Мо<Зе ЗегіаІ (0г«3еге<3)

Ф  | - ЗіагІ: Т тте (5есолЙ5) цпі(апп(100.110)

ф  і-Виігз*іоп(5есопд5) Епй о{ Зітиіайоп

ф  ®  К е р е а іа Ш у О псе а і 5*агІ Ттте

©  ВаЛаЬа5е

ф  | •• Ргойіе Ы ате І> аіаЬа5е

ф  Ш  Арр1ісайоп5 Ыопе

Ф  ]•• ОрегайопМ огіе 5 егіаі ( 0г«3еге<3)

Ф  ]•■ $*агІ Т іт е  (зесопб?) хтгііагт (100.110)

ф  ]•• Вигайоп(5есопі35) ЕпсІ о і 5іти1айоп

Ф  ®  ЕереаІаЬШ у О т се  а і 5іагі: Т гте

Ф  |" Ргойіе Н а т е Н «р

ф  ©  Арр1ісайоп5 И опе

Ф  !'• Оресайоп М ойе Зегіаі (ОгіЗегеіЗ)

Ф  [•■ 5іаЛ  Т іт е  (5есоп<І5) ш йош і(ІОО ДІО)

Ф  }•• Вілгайоп (5есоп<Ь) ЕпсІ о1 Зттиіайоіі

(*?) ®  КеюеаІаЬіІіІу О псе а* Ттте „3..

Г  А с^апсес

®  г ҒіҺег | і Г  Арріу іо  хеіегіегі оЪ)есІ5

Г  Е хасГ таІсһ IГ О К } С т с е !

4.10 сурет -  Пайдаланушы қызметінің профильдерін орнату

4.1.2 Серверді баптау.

Серверді орнату кезінде пайдаланушылар жасаған трафик 
түрін тіркеу керек. Трафиктің ең көп таралған түрлері: деректер, 
сөйлеу, бейне. Олардың әрқайсысы беріліске, қажетті қызмет 
корсету сапасын қамтамасыз етуге, жеткілікті откізу қабілетін 
бөлуге эртүрлі талаптар қояды. Кәсіпорын/фирма қызметінің
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бағытына байланысты желі бойынша эртүрлі түрдегі трафик 
берілетін болады. Тиісінше, жобалау кезінде арналар мен 
жабдықтардың жүктемесін дүрыс есептеу маңызды. Есептеулерді 
тексеру жоспарланған жүктемені модельдеуғе мүмкіндік береді.

Жиналған статистиканың түрі Сһоозе Іпсііуісіиаі БіаІізТісз 
мэзір элементі арқылы да көрсетіледі. Сервер үшін 
статистиканың белгілі бір түрлерін жинау керек (4.11 сурет):

-  Апітаііоп пунктіндегі проңесс анимаңиясы (Ргосезз 
Апотаііоп) пункт ішіндегі арріісаііоп, СРІІ, ір, т а с  пункттері;

-  ]Чос1е8ШІ5І:іс пунктіндегітолығымен Арріісаііоп Оетапсі 
(ТгаЯіс 8епІ, Тгайіс Кесеіуесі) пункті;

-  толықпункттері Кеяиез1іп§ Сизіот Арріісаііоп;
-  толық дерекқор серверін орнату (8егұег ӘВ);
-  электрондық пошта серверін толық теңшеу (8егұег Етаіі);
-  файлды беру протоколы (8егұег Ғір) серверін толығымен 

теңшеу;
-  НТТР серверін толығымен теңшеу - деректерді беру 

протоколы (8егуегОВ).

□ X
— — —   ~— - ............................................................—-

ЮеіспрЙбіт..

3
Ьгаю йуіе: М одііу- {

СоИесМіттЬмЭе: Мсий'.' |

р г .іЗя-пдааійУесігда .■ < ' ; '' ■/ .'Г :': • ■
Ыо аутпгйіао іса- •Зггпеі'і;чо'гиап1 
ЫоТгуе Л4І5ІОТ йғт«гі5Іізтівс1 д  л®

Г~ «саівс.

ІІэтпд |  ізу>у 7̂иә ’ ■7*)

Д К  |  £зпсө!

4.11 сурет -  Серверді баптау

&Э Сһоохе Кеаиіів: іор .С атрив Ме1\л»огк.5еп/ег

_  Апгтайапз 
”1  Ыойе АгятеАіоп| ..-Vг ' аррЙсаНоп

+ра!_ гіф
Мойиіе 5*а*І5*іс5 
Ыо<Зе ЗіаЙ5ЙС5 

АСЕ
А СЕ 'ИЪйеЪоагіЗ 

_ АррИсаІіол ГЗетгіапй
2 1  Ке^роше Ттте ($есопсІ$) 

Тгайіс Кесет^ед (ЬіДе5і'5ес) 
Тгайіс Еесеіуе<3 (раскеЫгес) 

5 1  Ттайіс 5еггі(ЬіЛе5/зес)
~->'1 Тгайіс 5етЛ (раскеіз/зес)сри

Сийотп АррИсаНсгп
ЙНСРЕіһетеі
Н323
ІВ М Р  Но5І 
ІР
ІР  ІтЛегіасе 
ІР  Ргосе55ог 
ІРу6
ЕетсЛв 2-іотаде СІіегЛ 
Кетпоіе 5і:отаде 5еп/ег 
Е.едиез(гпд Сгзгіегл АррТісайоп 
ЕезротіЛпд Сийсгт Арріісаііоп 
К5УР 
КТР
5ег^ет ОВ 
5 е^г/ег I) В ЕтіЪгу 5егует ЮВ Циегу 
5ег/ег Етпаіі 
5 е ^ е т  Ғ<р 
5ег^ет НйР
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Сондай-ақ, серверде қосылу керек өңдеу атрибут мәзірінің 
параметрлеріне өтіп, жұмыс станцияларында қолданылатын 
қосымшалардың белсенділігін қосу. Егер қосымшалар көп болса, 
онда серверде қосымшалар саны кобірек болады, бірақ бізде 
олардың үшеуі бар, сондықтан біз электрондық поштаны, 
мәліметтер базасын жэне интернетке кіруді белгілейміз (4.12 
сурет).

IV*,е :
ф  г л1, пе !$егуі*

' 8  кіф;Ат
ф  '*і ДррЦсэ&п:АСЕ Тіі-т С^ідаікчі и . ..
ф  ® Аи>!іса{і«і'Ое'Ііін!іідіІЫстсп«і) ‘и
ф  ® Ли^ыіім: $одіиЫ Һ'ііЛ’5 ■(_)____
@  Лкійезіімі 5ч?раді<і15№УІсв5 іщ Ш Ш Ш з

«Н323
95 С?Ц
« Ш
ЖОНСГ
в  ІРШ са}^

Ф  ф  ІОМРРдайпйеті . '(") . ..

" «1ШВ.І1' .

:МІ5ІР ......
Ф  |-$до/мМ!сви ‘ Лиіо Л̂гіі)і)»<1

*  ІвРЛЯГ»
Ш ТСР
« д а

■ т

Ф Г 1І Г  .ЛяЛ|*0 |
ПК | | |

4.12 сурет -  Сервер интерфейсіндегі қосымшаларды қосу

4.1.3 Сымсыз қосылым маршрутизаторларын баптау.
Маршрутизатордың параметрлерін реттеу үшін «ЕсШ 

АИгіЬиІез» бағанын таңдау арқылы мэзір параметрлеріне оту 
керек. Маршрутизатор параметрлері диалог терезесінде сымсыз 
желі атауын (В88 Ыепіійег) орнатып, байланыс стандартын, 
берілу жылдамдығын (Оаіа Каіез) жэне жобаланған желінің басқа 
қасиеттерін таңдаймыз (4.13 сурет). Маршрутизатор үшін келесі 
статистикалық көрсеткіштерді жинау қажет: процессорды
жүктеу, берілген, алынған, тасталған трафик көлемі жэне т.б.
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§ 3  (и'Іап„го*вг_Ше<!) Аигіһиіеі 

Турв: роиіет

| : А№гіЫЛв
“  ]■• Міге]ө55 ЬАН МАС АіМгеіі

!Ф
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*  НСҒРагате(ем

Ноле
Нопе
ЕпаЪЫ

'і (УУІап гоиіег) АПгіЬи(е$

Тя»: [голег

В55 НегЛйіег 
Ассел РоігЛ ҒипйіопаМу 
Рһуясаі Сһагас(егІ5(іс5 
Ьаіа Еа(в (Ьр5)
Сһаппеі 5е«іпд5 
ТсапятаІ Роотет(Ы)

ЕпаЬЫ
Ех(еік]еаВа(еРНҮ(802.11д)54МЬр5
АійоА$ядпе(]
0.005

РаскеІ Квсерйоп-Роиег ТһгезһоМ (гіВт) -95
К(5Тһге5һоМ(Ьу(е5) 
Ғгадтвп(а(іоп ТһтһоМ (Ьу(ө5) 
СТИо-5еК Ор(іоп 
5һс«Л Ке(гу Іітй 
Ьопд В«*гу ІітЛ 
АР Веасоп ІтЛегулІ (:ес5)
Мах Кесеме Ые*іте(!ес5) 
Вийегс 5іав (ЬЙ5)
Коагпілд СараЫйу 

- Іагде РасУеІ Ргосе55Іпд 
®  РСҒРагатеІег5 
Щ НСҒРагше(еі5

Нсте
Ыопе
ЕпаЫей

256000
ЙІ5аЬЫ
Вгор

ДК
) А̂ этісеіЗ 

I Арр1у>о 5е1ес(е() о(чес(5 

£апсе1 I

4.13 сурех -  Маршрутизаторларды орнату

4.1.4 Коммутаторларды (Шиыршықтарды) баптау.

Әдетте, портты қайта конфигурациялау немесе УЬАЫ 
орнату қажет болмаса, коммутаторды қосымша конфигурациялау 
қажет емес. Коммутатор үшін жиналған статистиканың түрін 
корсетеміз -  нысанды тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, 
«Сһоозе Іпдіұідиаі Зіаііхііс» бағанын таңдаймыз. Әрі қарай, 
қызықтыратын параметрлерді құсбелгімен таңдайды. Коммутатор 
үшін келесі статистикалық көрсеткіштерді жинау қажет: берілген, 
алынған, тасталған трафик көлемі.

0  Сһоозе ИевиІІя < ор .С атр и 5  МеЪл/огк.5\/УІТСН2

А пттайапз 
МоЛіІө $1а#5ЙСі 
Ыойе ЗШІ5ІІС5

І І Ш Г

0

ВРОІІ Тгайіс ЕесеЬ/еб (ЬЛзһес) 
ВРОІІ Тгайіс 5егЛ (Ы*5/5ес) 
Тгзйіс Бгорреб (раскеЬ)
Тгзйіс ҒіНегесЗ (раскеІ5)
Тгайіс Ғосмагс(Зе<1 (Ьй?)
Тгайіс ҒогиапЗеб (Ш5/зес) 
Тгайіс ҒсггмагсЗеіЗ (раскеі;) 
Тгайіс ҒогмасйеіЗ (раскеЫ $ес) 
Тгайіс Кесемегі (Ьйі/гес)

_  Тгайіс КесеіуеіЗ (раскй^Ьес) 
5™ ісһ ОіЛри(РогІ ҮЬАН

Йі^Ло тҺСсішаІісФ - 
ВвзссірЙоп:

"З

4.14 сурет -  Коммутаторды баптау
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4.1.5 Соңғы пайдаланушыларды баптау (жұмыс 
станцпялары -  жеке компьютерлер).

Соңғы пайдаланушыларға арналған жабдықты орнату 
кезінде пайдаланушының атауы мен түрін көрсетуіміз керек. 
\ҮЬАК желісіне арналған терминалды пайдаланушы (жүмыс 
станңиясы) екі жолмен үсынылуы мүмкін: бекітілғен түйін 
немесе мобильді түйін.

Соңғы пайдаланушыларды маршрутизаторға қосу келесідей. 
Есііі АйгіЬиІез мэзір элементін таңдаймыз: В88 ІпсІепііГіег өрісінде 
\Үіге1езз ЬАЫ-сШігеІезз ЬАЫ Рагатеіегз таңдап, ол сымсыз 
желінің атауы мен параметрлерін корсетеді жэне осы желіде 
қанша жэне қандай пайдаланушылар болатынын көрсететін 
Арріісаііоп -  8иррогІес1 РгоҒіІез графиғін толтырады. Мүнда 
серверге үқсас, желі пайдаланушыларын ескере отырып, РгоГіІе 
ОеГіпіІіоп жүмыс аймағының элементінде жасалған профильдер 
негізінде ағындар жасалады (4.15 сурет).

Турв: I могкйаііоп

:№ АБ-НОСКспЛтпдРагате(ет5 
Ө  Адр1ісаЪ'ст5

) '*) АррһсаЙоп: АСЕ Тіег Сопіідчсвйоп
> № АррИсайоп-і: ОеЛгпаікт Ргеіетгепсез
> ®  Арр)ісайоп: $оцссе Рсе(егегісе5
> ©  Аррһсайст: 5-иррогіесі Ргойіеі

{•■ НитЪег- оі Комі
®  ЕтаЯ 
Ш БгЛаЪа5е
т ннр

) 1- АррИсз(іоп: ЗиррогІеіЗ $е«уісо5
®  Н323 
»  СРН 
№ УРЫ 
®  ОНСР 
№ ІР МіЛіса5*гпд 
т ІР 
№ ЫНЕР 
і» 5ІР ® Звгсегс 
>В Міі-е1е55 ЬАЫ

ІІгкресійеіЗ
Ыогіе
Ысте
(...)

С£> і- ВДісе1е.« І.АЫ МАС АйА-езі Аігіо А55ІдпесІ
Ф І Ш Щ (-)
Ф • В 5 3 Иөпййет 119
Ф •• Асс055 Ротпі ҒипіЛіопаІйу ЕпаЪІей
® ■■ Рһуіісаі СһасасЛегІ5»іс5 Ехіепйеа Каіе РН Ү (802.11д)
ф •■ І)аіа Ка*е (Ьр$) 54 МЪр5
(5) ©  Сһагшеі ХеИіпд? АтЛо А55ІдпеіЗ
ф •• Тк«п5тй Роиег (М) 0.005
Ф • Раске< Кеседйоп-Роотес ТһсеіһоМ (йВтп) -95
ф •• Тһге^һоій (Ьуіе5) Ыопе
ф •• Ғгадтеп(а(іоп Пгсеіһоісі (Ъуіе 5) Ыопе
ф •• СТЗ-Іо-5вК Орйоп ЕпаЪЫ
Ф •• 5һоЛ КеНу Ьһтй 7
Ф •• І.опд Ке+гу ЬттгЛ 4
ф •• АР Веасоп Мегуаі ($ес5) 0.02
ф ■■ Мах Кесеіуө И ейпе (5ес$) 0.5
© Вийет 5іге (ЪЙ5) 256000
<?> - Коаітітію СараЪіЙу ОІ5аЪ1е(і

Ф  I *Ивг )! Г  Ар
Г  ЕхасІҮпаІсЬ І Ғ ДК

’1
І ~  А сК /а п сес І

?1у(о іеіесіей оЪ)өсЛ5 
|  £атсе1 3

4.15 сурет -  ДК орнату
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4.1.6 Мобильді станциялардың қозғалысын баптау.

Мэзірден Іоро1о§у мэзірінің элементі мобнльді 
станңиялардың траекториясын кұруды таңдаймыз (І)еГіпе 
Тга(асіогу) алдымен, біз траекторияға оз атымызды 
тағайындаймыз, содан кейін біз жум ыс кеңістігінде траекторияны 
таңдап, жылжымалы жумыс станциялары үшін қозғалыс 
сызықтарын көрсетіп, траекторияны сақтау үшін Соіпріеіе 
батырмасын басамыз (4.16 сурет).

Сондай-ақ, эрбір мобильді станция үшін траекторияның 
белгілі бір сегменті бойынша бүкіл траектория бойынша 
қозғалыс жылдамдығын көрсетуге болады. Мобильді станцияның 
траекториясын таңдау үшін біз Есііі АйгіЬиІез параметрлер 
мэзіріне өтеміз, онда траекторияны таңдау нүктесінде белгілі бір 
бағытты белгілі бір компьютерге қосамыз.

погі Я  Тга^сіогу 4: $едшеп( Іп?огіпа(іоп Х 1
Тг^ети! іедтеп» /Л: (1С) [ы/к |.

по4 Епй а< ап аМийе о<: |~І50 шЛес!

ЕгиЗотйһарйсһоі: (АіЛосотріЛей йедгее5 [
Епвиііһауаио!: [АІйосстрійеіІ Зеда-ее$

пос)
ЕпдмйһагоІЫ: [бпіреетйеб 

ЫаЛміһІ5рот((от: [ІЬ
■̂І йедгее̂  і

по̂ ВпЛо ) [ £огЛітза ( Сзпсе | Соглрійе 11-

ІТгае«:<огу$м{ді
; РОІЙІОП

Хрозтйоп: 257.03т  
Ү рояйоп : 4 2 3 .4 4 т  

і Тепгвіп һвтдМ: О.Огп 

:■ СгігсвлІ 5едтөтг( (#3) 

Ьмодіһ: 205,95т  

і Оотайоп: 1 т 1 4 1 4 з

5 р е е і  [ІО  

Іщеоіту

Ілп діһ : 504.18 т  
Ботайоп: З т 1 .5 Ь

~з%

І)іЯвпее5Іп: 1 тіАвсі

4.16 сурет -  Траекторияны баптау

Соңғы пайдаланушылар үшін келесі статистиканы алып 
тастаймыз:

-  кешіктіру, кешіктіру вариациясы, алынған, қолданба 
түрлеріне жіберілген трафик көлемі: Уісіео Саііесі Рагіу, Уісіео 
Са11іп§ Рагіу, Үоісе Арріісаііоп;
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-  жүктелген нысандар/беттер саны (ІЗоу/пІоасІесі 
ОЬіесЫРаёез) Сііепі һіір үшін;

-  Жүктелген файл өлшемдері (Оо\үп1оас1есі Ғііе 8іхе) жэне 
ІІ>о\\ пІоасіесі Кезропзе Т іте  Сііепі Ғір үшін;

-  Алынған/берілген трафиктің көлемі (ТгаҒГіс Кесеі\'есІ/8епІ) 
Сііепі Е-таі1 және Сііепі ВВ үшін;

-  жүктеу, кідірту, алынған/берілген трафиктің көлемі 
(Тгайіс Кесеі\'ес1/8еп1) Еіһегпеі бөлімінде.

4.1.7 Желі протоколын орнату.

Бүкіл желі үшін ортақ протоколды орнату үшін мәзір 
элементіне өтіңіз «Протоколы (Ргоіосоіз) - \Уіге1е$$ҒАЫ -  
Сопіі§игеРНҮ апсІОаІаКаІе».

Протокол параметрлері тілқатысу терезесінде сымсыз 
байланыс стандартын (Тесһпо1о§у -  802,11 § (ЕхІепс1ес1Ка1:еРНҮ)) 
жэне сымсыз желіні беру жылдамдығын (54 мб/с) таңдау керек) 
(4.17 сурет).

С о п һ э и ^ и м  РНҮ . □ X
РһуэісаІ Сһагасіегізіісз

Тесһпоіоду: 1802.11Ь (Йгесі Зедиепсе)

□аіа Раіе: |.И МЬрз .3
.Ар.ріу аЬоуе зеіесііоп іо
&  3  УУІАМ посіез С  Зеіесіесі ?ІД/ІАМ посіез

I ОК |: СапсеІ

4.17 сурет -Ж елі протоколының параметрлері

4.1.8 Имитационды модельдеу.

Енді сіз жобаны алдын-ала сақтап, жоба мәзіріндегі «8аұе» 
түймесін басу арқылы модельдеуді (симуляцияны) бастауға 
болады. Жоба эдепкі бойынша сақталады С:\ОоситепІ5 апсі 
8ейіп§8\изег\ор_то(1еІ8, бірақ оны басқа сақтау орнына 
жылжытуға болады. ОрКЕТ бағдарламасын қайта іске қосқан 
кезде, бар жобаны ашу үшін «Ғііе» мэзірінен «Ореп» жэне жоба 
атауын таңдау керек. Модельдеу процесін бастамас бүрын кейбір 
модельдеу параметрлерін реттеу керек. Ол үшін қүралдар 
тақтасындағы «сопҒі§иге/гип зітиіаііоп» батырмасын басып, 
модельдеу режиміне кіру керек (4.15 сурет). Орпеі Мосіеіег пакеті

97



желінің ұзақтығын (бұл жағдайда -  3 сағат) көрсетуді ұсынады 
(4.18 сурет).

4.18 сурет -  Іске қосу сылтау

Модельдеу терезесіндеғі бетбелғілерде желінің ғаламдық 
параметрлерін, эр элемент үшін модельдеу параметрлерін, 
есептерді шығаруды, модельдеу кезінде анимацияны жэне т.б. 
конфигурациялауға болады. Модельдеуді бастау үшін «Кип» 
түймесін басамыз. Егер бүкіл желі дүрыс конфигурацияланған 
болса, яғни В88ГО желісінің жеке идентификаторлары сэйкес 
келмейді, тек қажетті элементтер орналастырылған, содан кейін 
модельдеу ескертусіз жэне қатесіз аяқталады (4.19 сурет).

Й З Зіачиідооп Ргодге»к УІ_АЖ-тк*імгіаІ ~  О  X

мткйаАіргадо» .........
ІҮГЛІЯЫі СЬЮ&ІЬІ

Үкго; '*йі"лОД5 Е-̂ пглі 5.305 ВЕЛло'-в«ііг<« ■ і 
7Ъ&Ъ е-.'Шіһк. Смсі г̂і ■ кю іііігк, ------:

{ п к М х т г і . х ? )  М о т Мау,?»*|Ігмэд-йЬп|
В«.5?іп«іігі,д «ігйи ійы с-п  фй УІА5П.~®яеп№ГІ©І аь І1 г 1 .3 :3 0  Тимг Сес 2 2  2020 д
Кйагпеі! <плв о р с іт ік * * » ) ,  з о ч и с г .с іл і .  3 2-Ь і.с  л<4с£г-еза зрасе-
З іл и Л й с іФ й  Сф»ріеее<і -  Со і і -й ь іп ф
£ч.'«п«»г І о х а Х  СЗ.ЗО ^ ); Л -̂еа-л і̂» (70 ,5^ 8  « ч -еп сл/эес .) 
Т і к *  г Е іА р в *й  (0 .0 5  а г« е .Я  & іаиа*г«< і <3 Ы : .  о к і л .  О а * с . )  
С-Е5 4 *п сг:г« в

ІУ  ІДУЛ еЙиядаіяідаг М(чкіі ллұіЫігп

4.19 сурет -  Симуляция нэтижелері
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\^ігезһагк трафик анализаторын қолдана отырып шабуыл 
жасамас бұрын, оған 8ІТЬ порты болып табылатын қосымша 
құрылғыны қосу арқылы тізбекті толықтыру қажет. Бұл құрылғы 
Орпеі: Мосіеіег бағдарламасының виртуалды құрылғыларын жэне 
нақты желілік жабдықты қосуға мүмкіндік береді [16]. 8ІТЬ қосу 
үшін қүрылғылар палитрасына, ОЬуесІ: РаІеПе-ге отіп,
<<зМ_үігШа1_§а1:еүуау_1:0_геа1_\Ү0г1с1» қүрылғысын жүмыс 
аймағына орналастыру керек жэне бұл құрылғыны белгілі бір 
«зіі1_уіі1иа1_е1:һ_1іпк» кабелінің көмегімен сервер бұрын орнатқан 
құрылғыға қосу керек (4.20 сурет).

4.1.9 \Үіге8һагк көмегімен шабуыл жасау.

Ш  ОІі]есІ РаІ«Не Тгее: УІАМІ-ісепзгіо!

'УУ 5в4геҺЬуімте'. {
(яіЪпМ ісооіпіо маЪрасе

5еіүт_Сопчіад
5еіүеи_0Д
5емм_НР
5егуегз_ІВМ
5пуеи_1п(е]
5еп»еп_5ш

| Но<1в МойеЬ 
I '“йй  яЙ_уігМ_дгіеизу_*о_теа!_юотМ ҒссеЛКоде 
.....а ШМоМі |£!- М М ^Ш І М ІІІІІІ

5'т.ІгЛ_Мо1оі_І,іЛ 
5МШ.МАС 
ймЬинІ_ра1е(Івф-ілі
омт5

4' Л  ПМТ5_4А-вмеЛ

* ■ $  У1АК:
»:•$! Уокя_5іцгіЛч

. Г 1 - * ______________і £
С£ее(оічһІчп<М«пк 

МоіеШід] йейеСийотіІ̂ -]

4.20 сурет -  Қосымша 8ІТЬ құрылғысын орналастыру жэне
қосу

Кұрылғы жұмыс аймағына орналастырылганнан кейін жаңа 
құрылғыны орнату керек. Ол үшін атрибуттарды қосу мэзірінің 
тармағына өтіп, пайдаланылатын компьютерде бар желілік 
адаптерді таңдаймыз (4.21 сурет).
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О  (5ІЙ) А(ігіЬи(е$ □ X

ф г -Ш№
і ф  }• Йе>1 РкІ:еІі! ТмгйЫмп і <$) • Ғрш 8«4і ҒйсЪй ТгліДі/ут ІгЬиЛмл 
'Ф  . ЬмвпЦі Расі«4 Ғй«і 5?готд 
іФ  г Шй Р«иһг*чфһ 7 тилі«п с« ІР Һг/ё
® «̂ ШаУШМвйяА-ю

: ф  !§ И ^ б *  АШіг
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4.21 сурет -  Желілік қосылымды орнату

Қосымша желіні орнатудың келесі қадамы-желінің жеке 
мекен-жайы мен ішкі желі маскасын тағайындау, ол үшін 
атрибуттарды қосу сервері мэзірінің тармағына өтеміз (Есііі 
АйгіЬиІез) (4.22 сурет).

О  А г и іЬі «т<м  —■ р  х

Тург: [5«*/«

( АИуі**е
<2> П*т<*

т н т  
т  с г и
*  УРН 
т  о н с р  

. Ш № М«зШслз*г«з
; » »

а

Ф  |і  ЩТ  Аійгек ій ій .п  Ш '1ф  у и З к  С (і-йлгмІ) — 1
ф  м ти  съуіс.-.) Еі>ішмЛ
Ф  і- Сслгусмзкет Мохггплікиі
Ф  *  ЗР^РдМТГХ^еГ* Копе
Ф  і' 0  екпргіъп Ш
ф  ЙВ І.іу«т2 Наріігф В0Г№
Ф  г  Р-55лт ЕІР йоіЛ-ід С‘«лЪЫ
ф  .- Ііеіасй Е<с.ч*
(Т> « ІИдЙе ЙооһгаТаЫ*- Коті* 3 3

Г  А4г£Ж;Ы 
Г  іЗіИ^ я>Ье1е<і: оІгуіхЧФ  [ І.й*-г |

Г  Ей.«Л>'й««Ь
. ' : с ЙК.....' 1  "£тиЯ | :

4.22 сурет -  Сервердің ІР мекенжайын тағайындау
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Желілік модуляцияны бастамас бүрын, трафик 
анализаторын іске косып, трафик тыңдалатын жэне 8ІТЬ 
қүрылғысының параметрлерінде көрсетілген белгілі бір желілік 
қосылымды таңдау керек, содан кейін «Старт» түймесін басып, 
трафикті жинау басталады (4.23 сурет).

Сондай - ақ Саріиге-Орііопз мэзіріндегі пэрмен арқылы 
трафикті түсіре аламыз. Ашылған диалог терезесінде келесі 
бумаларды түсіру параметрлері орнатылады:

а) Сарйіге Ше(з) - > Ғііе терезесінде болашақ түсірілген 
файлдың сақталу орнын жазамыз;

б)Түсірілген файлдың олшемін Изе тиШрІе Гііез - > 
функциясының алдына қүсбелгі қою арқылы орнатамыз, өлшемін 
таңдаймыз;

в)Қажет болған жағдайда пакеттердің, байттардың, 
минуттардың саны бойынша шектей отырып, 8іор Саріиге 
өрісінде түсірілген файлдың көлеміне шектеу қою.

\А/ігеәһагк • Опции Захеага ^

Ввоо Бывод Опи«і

4.1.10 Желілік трафикті түсіру.

Интерфейс Трвфик Заголовокуровня Ііпк Смеш Длина сі буфер (Г> Режіи Фильтр Захватв
[Беспроеоднад сеть Д Еіһетпеі □  ПО...ИЮ 2
Е»һегпеІ _ Еіһегпеі □  по...ию 2
Подклюмеиие по локальной сети’ 9 „ Йһегпеі □  по.і.ию 2

> Подключениепо яокальной сети’ 1 _ Еіһегпеі □  ПО...ИЮ 2
Подключенііе по локальной сети” 7 _ Йһегпеі □  по...ию 2
Подклкзчение по /іокальной сети* Ө _ Еіһегпеі □  по...ию 2 _

1 Сетевое подключение Віиеіооіһ _ Еіһегпеі □  по...ию 2 _
> Подключение по локальнсй сети* 10 _ Еіһегпеі □  по...ию 2

Аеіаріегічэг ІоорЬаск ІгвЯіс саріиге / В50 ІоорЬаск □  по...ию 2 —
> Еіһегпеі 2 _ Еіһегпеі 0  по.-.ию 2

21 Бклюмить смешаиньЛ режіэі аля всех интерфейсов Управлять Интерфейсами...

Фильтрмхвата опявыбрвнмых імтерфейсов: Щ Тв&вдпте филцтр ^ахвага...___________________________ ______ _____________________ __*) іКомпияироввтъВРҒ|

[ Стэрт_  | ■ Закрыть ■ Спрвека '

4.23 сурет -  Түсіру үшін желілік интерфейсті таңдау

4.1.11 Пакеттерді сүзу.

Интерфейсті таңдап, трафикті түсіргеннен кейін пакеттерді 
түсіру терезесі көрсетіледі (4.24 сурет), орістердің сипаттамасы 
4.2-кестеде келтірілген.
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£Һ) Аналм сети.рсзр [У/ігезһзгк 3.6.7 (5УМ Кеү 41973 (гот /ішпк-І.б)]

N0. Тіпгіе Зоигсе □езііпаііоп Ргоіосоі Іепдіһ ІггҒо

І 6. Г.'.у> ’іт :  і і : ? 1 ^ : т * * о ? ^ і  :3 . (і.*кй  -

; Рогі-і осог  с-

О і Ғііе: ''Р:\РоситепП\преподавание\УМІ(Д ... {Раскеи;805 РІ5рІзуесІ: 805 МагкесІ: 6 Іоасйіше: 0Ю0Д78

1

4.24 сурет -  Түсірілген пакеттер терезесі

3-өрістің бағандары көрсетілген:
-  N0 . -  түсіру файлындағы пакет нөмірі;
-  Тіше -  пакеттің уақытша белгісі;
-  8оигсе -  жіберушінің мекен-жайы (пакет қайдан келді);
-  Оезііпаііоп -  алушының мекен-жайы (пакет қайда барады);
-  Ргоіосоі -  қысқартылған нүсқадағы хаттаманың атауы;
-  ІпҒо -  пакеттің мазмүны туралы қосымша ақпарат.

4.2 кесте -  Түсіру терезесінің өрістерінің сипаттамасы
Белгіленген

аймақ
Сипаттамасы

1 Бағдарлама мэзірі жэне бағдарламаның ең көп 
қолданылатын функциялары кұралдар тақтасы

• 2 Түсірілген пакеттер сүзгісі
3 Барлық басып алынған РІЗІІ туралы қысқаша ақпарат 

тізімінің өрісі (РаскеІІізі)
4 Нақты таңдалған Р Б ІІ туралы толық ақпаратгы көрсету 

ақпараттық өрісі (РаскеЯМаіІз)
5 Ақпараттық өрісте он алтылық жэне мэтіндік нысанда 

бөлінген деректерді көрсету өрісі (РаскеШуІез)
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Сүзгіні нақты уақыттағы трафикті түсіру кезінде де, түсіру 
файлында сақтаяган талдау кезінде де қолдануға болады.

Сүзгіні қолдану үшін:
1) Енгізу өрісіне сүзгіні енгізу.
2) «Арріу» түймесін басу.
Сүзгіні енгізу өрісі терілгенге байланысты түсін өзгерте 

алады.
Жасыл түс бэрі жақсы екенін білдіреді.
Қызыл-қате жіберілді.
Сары-күтпеген нэтиже алынды, өйткені сүзгі жазудың басқа 

нүсқалары бар (мысалы,ф.с&/7= 8.8.8.8 немесе Ир.сіяі == 8.8.8.8 
деп жазуға болады, бүл екінші нүсқа, жақсырақ).

ТСР хаттамалары бойынша сүзуді жүзеге асырамыз (4.25 
сурет), НТТР, ^N8 хаттамалары бойынша сүзуді жүргіземіз.

Талдау жасау үшін пакеттерді ТСР жэне ҒТР протоколдары 
бойынша сүзу керек, НТТР жэне ГЖ8 протоколдары бойынша 
сүзу үқсас (4.25 сурет).

М <ИШ№ Ш т&щ 'һщт. ІЙимм»

.«Л • *• '•
С* л т іт »  цн&А іЫ щ ы т м  Пш ет »

і е , 9 . г . п « .1 в 4 .2 2 1 .2 4 в . м т т  + Ш Щ Щ и * * »  к а д - і « е  «$<-■
4  »Шші. " І« ,' « .» .'» $  : КР 'б* т і  А«к*і й і .ч « ш з $  т-

19.9,2 .1 $ Г& 14 49 2 Ц  -  8« ;« Ж )  А<К»1 1»іл.(,4’40 -.ел-в
*#.993№ і * , в : г л 5 М .1 в 4 .» І ,2 4 » нп* ІАІ С?1
7 !« .■ » .2 .« 7£е 6» ее  * « г * і  (а с < )  $еч» і а« іі-2** и м и »  «.*«•»
8 9.1797« 9 1 .1 6 4 .» ;3 .2 4 « КГГР 14* НИЩХЛ КМ> пгл ш

іе .й .2 .1 3 • » з .и 4 .г .ч .» 4 в КІ1> >3« б£Т
ща.і, і$ : ■ е»  е« -  ^ п і  1 ^ 5  лик>*,?» и ь « « $ $ з а  і« ің >

: і і  в.гпт «5 Л » 4 ,221.240 З в .« .2 . і * НГТР Ш  * * * * /* .»  304 м\ ШііМ  -г—
12 « э .* а 4 .2 П -г * » к» «  :*»>«: -  »5* >лс«3 ад* & 7 «  МртбШІ
1 Э 6Ф .2Ш З* 9 3 . І М .22.1.2*» га> ьд 4 ? т  * м іт . ш )  $*<»-$» яс&ж ни*4ш$ І*гЁ£5
ХЛШШШ 9 1 .Ш .І И .2 4 І * 1 в . » . 2 . « к» 6й » . 4  Ш І !  ІАСКІ $*ч*»вв М Н І І  нЫ *«$$5$ *«л*й

). 1» Л Й Ш « ) .1 * 4 .2 2 1 .2 4 « 1 9 .» .2 ,1 5 к» 49 9*.« « > «  А«к.-$У»' М Ій у ІЯ ЗІ 1.4Л
«  Ш.. ШШ . 1 * .« .2 .1 5 ' « Я .г с в .г г ь г* * ? ІСР 54 49У И  >  ®» $*С«С} авч**?» .

I :  сл ■тіг* ( « в  е*  М е г Н і *  1«

^ Ш о І  У *гіІ«п  4 .  5--с; ЛЭ.ІЕл
, ы<. (Ц Ш , «*•»«<;$*. в», #мн »-*аі *

I* . ____  ’
і V  м ж «  »  м  Ж Ш З И В Ж К  М «* «  •» ® Й К  >'
: ■ : : 3* &  » .  49 № 6» <&* « в  «0 »«  Ы  # »  »■* Ы  ЙЙ Л} $  )
! **«* н  т т «« »  *? т ев-я» «*>»»« 7 *-г

Г* «»*?«» <МГ Ю «*'•♦ Н  М « '!» '•»  « Й Ю  ш# м ы
4.25 сурет -  Түсірілген трафикті сүзу

Түсірілген файлдардан файлдарды немесе суреттерді 
шығару үшін НТТР протокол пакеттері бойынша сүзу қажет.

Әрі қарай, ақпарат алу үшін Ғііе -  Ехрогі Оһ/есі.ч -  НТТР 
мэзіріне өтеміз. Барлық түсірілген һйр нысандарын — мәтіндік
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файлдарды, суреттерді жэне т.б. көрсететін терезе пайда болады 
(4.26 сурет).

/1 | \Л/ігехһагк: НТТР оЬ^есі Ііаі | сэ | О іт&Ы
1 Раскеі п и т  Н оаіпате Сопіепі Туре Вуіез Ғііепате

20 рогіаі.таіі.ги арріісаііоп^оп 151 

31 Іор-Ғшгі.таіі.ги ітад е /д й  43 

бб ап.уапсіех.ги арріісаііоп/х^ауазсгірі 3296

Мауі0а*а?тас=1&дате5спі=1&1.одіп=оІда_аЬгаткіпа%40таіІ.ги&т: 

Ьеаі; $і сі=13 с!23е49; ісІ5=48844; уег=60;_=0.6070049218833447 

134811?1:агде1-ге?=һ«р%ЗА%2Ғ%2Ғдо.таіІ.ги%2Ғ5еагсһ_ітаде5%ЗҒч?';

1 151 у/ту.к!еп!апс}.(и ітдде/іред № '№ гог&іб-ірд Ц;1
158 ап.уапсІех.ги ітаде/дйі 43 5іСА^Ғі2т400002һ1Мр4д5ХРІГ88с|1аККсіСтдҒаи8АҺІ2о0и«кі-КЕ1Кг:

► і
Г" И£ІР ;;1 | $ауеА5 ] | 5аүеАН | | СапсеІ

4.26 сурет -  Түсірілген файлдардың тізімі

Осы тізімнен кез келген файлды шығару үшін оны таңдап, 
«8аұе Аз» түймесін басамыз.

Сурет еш қиындықсыз шығарылды. Сол сияқты, 
бейне/аудио ағындарын да шығаруға болады.

Берілген деректерді бір немесе басқа сеанс шеңберінде 
жылдам көру үшін Апаіуге - Ғо11о\ү ТСР §1геат мэзір 
командасын пайдаланамыз. Пәрмен орындалғаннан кейін экранда 
диалогтық терезе пайда болады, онда клиенттің сүраулары да, 
сервердің жауаптары да эртүрлі түстермен көрсетіледі.

Ашылмалы тізімі бар «Епііге сопұегзаііоп» батырмасы 
биржаға қатысатын екі жақты немесе олардың біреуін ғана 
көрсетуге мүмкіндік береді. Диалогтық терезе деректерді эртүрлі 
форматта (А8СІІ, ЕВСОІС, Нех Оитр, С Аггауз, К.а\ү) көрсетуге 
жэне оларды файлға сақтауға мүмкіндік береді. Егер кез-келген 
файлмен сеанста кадрлар табылса, тек тиісті бағыттың ағынын 
көрсетеді, қажетті форматты таңдап, оны дискіге сақтауға 
болады.

\У1гезһагк алынған ақпаратты графикалық режимде көрсете 
алады, бүл оны қабылдауды жеңілдетеді. Зіаіізіісз-Сгарһз іооі 
мэзіріне отіп, эртүрлі түстермен бөлектеу арқылы файлдарды күн 
сәулесімен салыстыру үшін бірнеше сүзгілерді таңдауға болады.

4.27-суретте көрсетілген мәселені жылдам анықтау үшін 
Апаіуге-Ехрегі: Іпіо Сотрозііе мэзірін таңдау арқылы қате туралы
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хабарламалар мен ескерту жалаулары (мысалы, жоғалған немесе 
кезексіз сегмент) шығарылады.

ҮУігезһагк: 67 £хрегі Ыо$

] Еітогз; 0 (0) і '.'Vагпіпд5:1 (1) ! Ыоіге:;: 1 (2) | Сһаі5:16 (64)] Оеіаііз: 67 |
Ібгоир < РгоіосоІ < 5и тта іу  < Соипі .............................ГІ
і в 5еяиепсе ТСР Рге і̂оиз хедтепНоЛ (соттоп  аі сар?цг«. 1
1 Раскеі; 156 1

Г й е|р ] 'Е ~ ° 5е

4.27 сурет -  Қателерді анықтау функциялары терезесі

Мәзір қойындыларының сипаттамасы жэне элементтер 
бағдарламаның графикалық интерфейсіндегі белгіленген түс:

-  Сһаі/Чат (сүр): кэдімгі жүмыс процесі туралы ақпарат. 
Мысалы, 8ҮЫ жалауы орнатылған ТСР пакеті;

-  ІМоіея/Ескертпелер (кок): маңызды ескертулер. Мысалы, 
бағдарлама НТТР 404 сияқты қате кодын қайтарды;

-  \¥агпіп§/Ескерту (еары): ескерту, мысалы, қолданба
«байланыс мэселесі» сияқты қате кодын қайтарған кезде;

-  Еггогз/Қате (қызыл): күрделі мэселе, мысалы, қалыптасқан 
пакет.

4.2 Орпеі: Мойеіег у.14.5 бағдарламалық ортасында 
ғаламдық сымсыз желіні жобалау жэне \Уігеяһагк көмегімен 

жасалған желіге шабуылды жүзеге асыру

4.2.1 Орпеі-те сымсыз желі архитектурасын қүру.

Ғаламдық сымсыз желіні қүру үшін ОрпеІ белгішесінің 
«файлын» басу арқылы жоба жасау керек. Әрі қарай, «ОК» 
түймесін басып, біздің жобамызға ағылшын тілінде атау береміз, 
мысалы, Річуесі_555555 жэне «ОК» түймесін басамыз.

Содан кейін «ОК» түймесін басу арқылы «Сгеаіе етріу -  
зсепагіо -  Ыехі -  Епіегргізе -  N6x1 -  8ресіГу зіге -  ЫехЪ> 
таңдаймыз, содан кейін эдепкі бойынша «N6x1:» түймесін 
басамыз, стандартты параметрлер аяқталғанға дейін біз 
объектілердің палеткасы бар жобаның жүмыс аймағын аламыз 
(4.28 сурет).

105



в Ргодес*; 55555 Зсепвгіс: 5сеп»гіо1 15иЬпеі; М
Ғііе Есііі \Лел Зсепагіоз Тороіоду Тгаі

Іое  наі^ТніІФ Іір’
0 ; ' і:*- . 2»., ;

2 Ю . ..

57* 'у_ :'■;:

ю

7К

І І І

Сср\'<-І5һ-. :с } 2«і >-»рТСв'сог»«<
•г.«оГа*г<«п ' і  иругЦ!•» ІО

іі

ііі| 5еагеһ Ьу пате: |

Огад тогіеі ог биЬпеІ Ісоп іс.іо '«огі<8расе

ет 'Д'іУеІе55_Іэл 
Ц  Ыосіе Могіеіз

|  Аррйсаііоп СопЯд 
|  Ргоіііе Сопйд 

гесеіуег_дгоир_согАд 
3 Та5к СопИд 

- Щ  «Іап2_гоиІег 
-•£І ■••.•І®п2_гоіЛег 
'іЭ  '"Ізп_е1һ_рПсіде 

•••уІ '//!зп_е1һете;_гоц1ег 
■■-Й \уІ8п_е1һете1_гоц1ег 
•-й| 'л-!аг>_еІһетеі_5!;р4_гоиІег 
чиц «іап_е‘һете!:_5Іір4_гоц{ег 
”’да  у/!8Г,_ '̂2_іг2_гои1ег 
-Щ . у,'!ап_і<ісІі2_}г2_гоі,1ег 
■•Й \\-Івп_?г2_а_гоц1ег 
- Й  ’л’Іэп_1:г2_а_гои1ег 
~Н міап э̂егүег 
•••|§‘ \-.’іап_г.ео/ег 

”* ууІап_п1а1іоп_агіу

.•.■!ап_\\’кйп 
у.іап.у/квіп 

^••^3  Ііпк Могіеіі
1000Ва$еХ Оаріех Ііпк
ЮОВазеТ Оиріеос Цпк
10Ва$еТ Оиріех Упк
Р00! £Хір!ех Ііг.к

'5
Ғіхесі ?‘Ы е  
Ғіхегі ['-Іосіе 
Ғкед Мосіе 
Ғкегі К'огіе 
Ғкеа’ !'<о<іе 
МоЬіІе Мосіе 
Ғіхес) Мосіе 
Ғкес) К'осіе 
МоЬііе Мосіе 
Ғіхесі Могіе 
МоЬіІе Ыосіе 
Ғкесі Мосіе 
МоЫе Мосів 
ҒіхесІ Мосіе 
МоЬііе і о̂сіе 
Ғіхесі №<іе 
МоЫе Мосіе 

_Ғіхео һіогіе__

Ғіхесі Косіе 
іИоЬііе Мосіе

Арріісаііоп СогАдигаІіС 
РгоМе Сог.{ідига1іоп 
РесеіуегСгоир Сопіід 
Сийош Аррйсаііоп Тві

й һ ет е і
УЛгеІезі'Мгеіевб
'Л'ігеІев5УУігвІввв
УҮігеІеэе
\А/ііеІегв
Мгеіе®*
\ҮігеІе58Ше'-ш
У/ігеІем
'Л'.ге!еэЕ

Вгісіде
ЬАМ апсі Еіһе 
ІАМ апсі Вһе 
ІАМ. Вһетеі . ; 
І Ж  В һете і; : 
ІАЫ апсі ҒОС : 
ІАЫ апгіҒОС 
ІАЫ. ҒгатеПі 
ІАМ. ҒгатеРл 

5ег\'ег 
ЬАК 5егуег
ІА ^ 6ІЗІЮП

\ЛЛге!е§5 ІАМ УУоікгіа! 
'Лігеіев® ЬАЫ \Уогк&із1

Вһетеі 1000Ва$еХ 
Еіһетеі ЮОВаіеТ 
Вһетеі ЮВавеТ

Г~ С;е8*.«і' 'іпк .;':
МогіеІ Реіэііа |  О-еаІеСийот МогіеІ... Неір Л

“ІЖ Т Ж Т Ш 7 Г

4.28 сурет -  Желіні ұйымдастыруды пайдалану үшін 
технологияны таңдау

4.28-суретте \үіге1е83_іап -  К'ос1е Мосіеіз бөліміндегі 
\\ Іап_8Таі;іоп_асІҮ сол жагындагы басу арқылы берілген терезеден 
сымсыз жүмыс станңнясын таңдаңыз.

Әрі қарай, 4.3-кестеге сэйкес ғаламдық сымсыз желінің 
архитектурасын қүру үшін қажетті жабдықты таңдаймыз.

4.3 кесте -  Жобаланған желі элементтері
Сан

ы
Компонент Ресерстер

базасы
Сипаттамасы

6 \¥Іап \үк8Іп (МоЬіІе 
пойе)

\уіге1е55 іап Компьютерлер (мобильді 
түйін)

2 еіһегпеі зегуег іпіегпеі іооІЬох Сервер
1 ІР32_с1оисі Ыосіе шосіеів ІР протоколы бойынша 

интернет бұлты
2 Ғ<Іг_С5_7200 Созсо (посіе 

шоёеіз)
Маршутизатор

2 үуіапеіһегпеігоиіег \үіге1езз_1а.п XV ігеіезз Ь АИ жәнеЕіһегпеіІР 
Коиіег

4 ЮОВазеТ іпіегпеі іооіһох Жалғанатын желілер
1 Аррііеаііоп СопПа \үіге1езз Іап Имитациялық модельдеуде
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пайдаланылатын стандартты 
жэне теңшелетін 
қосымшаларды анықтайды, 
соның ішінде трафик жэне 
қызмет көрсету сапасының 
параметрлері

1 Ргойіе Сопі1§ адігеіеззіап Пайдаланушы қолданбаларын 
пайдалану режимдерін немесе 
пайдаланушылар тобын 
аньщтайды

1 Айаскег \¥огкзШіоп ҮУІгекһагк БҚ орнатылған ДК

Жабдықты таңдағаннан кейін, 4.29-суреттегі архитектураға 
сәйкес 100 ЬазеТ көлеміндегі интерфейстерді жүргіземіз.

4.29 сурет-Жобаланған сымсыз ғаламдық желі

4.2.2 Желі жабдығын баптау, трафикті генерациялау.

Желіде жабдықты орнату қажет, ол үшін эр жабдықты 
тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, жергілікті сымсыз желі 
параметрлерінде көрсетілгендей қажетті параметрлерді 
орнатамыз. Осыдан кейін біз трафиктің негізгі белгісін басып, 
УоІР таңдаймыз, оны басу арқылы 4.30-4.31 суреттерінде 
корсетілгендей дауыстық трафик жасаймыз.
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Щ  Рго}есі: 55555 Бсепагіо: зсепагіоі [5иЬпй: *ор.ЕпіегргІ5е Ыеіжогк]
Ғііе Есііі Үіе\л/ 5сепагіо5 Тороіоду [ Тга#іс) Бегуісе; Ргоіосоіз ЫеіОосіог  ̂ ҒІо\¥ Апаіузіз 0£

ОрепТга№с Сепіег

Ітрогі ТгәЯіс ҒІо'Л'5 

Ехрогі Тга№с ҒІо>л'5

Сгеэіе Тга№с ҒІо̂ /з

Ітр сгі Вазеііпе І.оасІ5

СопүеП ІіпІс Ьозсі5 То Ғіоу;5

Ітр о іі Мосіе АІіазеа 
Ехрогі ІМосІе А1іа5е£

& « 0 :1

ІР Ипіса г̂...
1Р МиИісай... 
УоІР... 
МРІІЛФЫ... 
РЗТЫ...

я к

13 ОЬІе

І-У Зе
Эгад тоі

4.30 сурет- Жасалатын трафик түрін таңдау процесі

Рго.іесі: 55555 5> ва Сгеаге \'оІР Тга№с Ғіол*5 
Ғ ііе  Е с і і і  Уіел» - Ыосіе $е!есііоп —;— 

<* Ғиі! тегһ Ьеі’л'ееп

СаІІ үоіите: 11000 
Ауегаде сеіі диге‘ іоп: [ЗОО 

Үоісе?ІО’л'йигәііоп: ІЗбОО"

посіеэ

С  То аІІ оіһег погіее ?гот: рпоЫеЗіогіе^о" г}
С  Ғгот аіі оіһег посез іо:. |іпіоЫіё_посІеЗ
г  ;ПСь'.:ае спіу У о іг дгіе'А'5]і- зв зоигсе апсі <іез{!па!ір 

ТгзШс Оеіаііе- -
Ііпііе: [&Іапд5 |

еесопгіз/саІІ
86С0ПСІ8

Епсосіег Е-сһете: ! 2.711
Туре оі гег/ісе: : Вей Ет*ог» (0)

Т~ 5еі зіагі ііте  21:21:40.000 ̂ зп 08 2021

|ч? ІпсЫе оуегһевсі (Ьуіеэ) ВТР/ІІОР/ІР

Асіуапсесі ррііота... |

с  Іірсіэіе: Үоісеіга?һс *Іо\л/ сгеаіюп

42 уоюе ігайіс Яоиэ һауе Ьееп сгеаіесі 
Үои саг. уіе^ іһе іга№с Яои/э іп ‘ТгаЯіс Сепіег".

[ ЙК ]

Ғ:О-.'. А п а !> :іІ :  

: :

4.31 сурет -  Дауыстық трафикті қүру процесі

«Сгеаіе» түймесін басу арқьшы біз 42 дауыстық арнаны 
аламыз. Енді негізгі мэзірде ТгаҒПс -  Ореп ігаШс сепіег ашамыз 
жэне бүдан эрі 42х дауыстық арналар үшін жүктеме тарату 
графигін аламыз (4.32 сурет).
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1

22 ТгіЯІе Сетгг 
Ғі!« £йі(

1 Ат«г>в*Ьу: {ТгаВвОввиоп Мвуіогі 
і -2 с<)і»г!8

НЗ\2І ІЗ&а &:•.&-..........................—- 0 “ * чъгл !-і№« «оЫэ.̂ мів.О -> ПО(Н 
' 0  “ *  усісв Іч№е тсЫе_псй«.0 ••> "сс>. 
••£9 “*  уос* «э№с ггоЬ'Ч.поів.0 -> псі«. 
ЧЯ*® ұоіев »»К< т«Ы«_псй*_0 ~> поіі». 
■0“» үо:С» Ув̂ ": тс! «̂_псс«_0 
••0“ * “ссв І'»̂ с лчК»_поев_0 -> поі*. 
• й ” » «сЛв «Лс гюйв.О ••> тоЫв.юов. 
- 0 * »  чокв Іи№с тів.О ••> гойв_1 
- 0 “ *  уссв !'э*с поіів.О -> го*_10 
■0“ * ұ»е*(га®своЛ_0">поів_11 
• 0 “*  у-о-св ігайіс пойв.О •■> по4*_12 
• 0 “ *  '••о-се і*№с по*»_0 ••> посів.2 
•0™» •.,о‘ев ічйіс г»ів_1 ••> тсМв.поів. 
- 0  “ * ұоіев (гайіс пойв_1 ••> по̂ в.О 
'■-0“ * уоюв (т*е «о<іе_1 ■ • > поів.! С- 
" 0  “•  ''оісв (пЛе ооіів.і -> поів.11 
••Щ«* \’0>св іга̂ с то&.і ->поіІв_12 
- 0 “*  уоісв мй« і»й»_1 ••> по4в_2 
- 0  “*  үогав(пИГів п{̂ »_іО ••> ітМ.поА 
- 0 « *  УОк»1»*№с посІ»_1С- ■•> госе.О 
-ГЛи> 1П„.«у4. і

ТсіаІ Ғгскеів Рвг&соггі

: ' :'Г= :Х®  I  

“3

4.32 сурет-Желіні модельдеу нэтижесі

4.32-суреттен желі арқылы 4 300 000 пакет өтетінін жэне 
желі модельдік уақыт ішінде жүктеменің шашырауына ие екенін 
көруге болады.

4.2.3 Желіге шабуылды іске асыру.

Жобаланган желіге шабуылды жүзеге асыру үшін \Үігезһагк 
бағдарламасын іске қосып, Орпеі желісінде өтетін пакеттерді 
басып алу керек. Ол үшін Орпеі багдарламасында Аріісаііоп 
СарШге Мападег ішкі мэзірін басу керек (4.33 сурет).

Сігі-М

ЗДЦИМ)<|

ОРМЕТ Мосіеіег 14.5 -  Есіисагіопаі Уеггіоп Ш н
( ҒіІе ] ЕсІІІ АиІстаСіоп Іісепге Л іп с іслі Неір

Ореп... СЫ*0 1
Арріісаііоп Саріиге Мападег...

ҮМЕ Зегуег У/еЬ Сопзоіе... ; У
Оеіеіе Рго̂ есіз... щ І?
ІІпІоск Рго]ес̂ 5...
Оеіеіе Тетрогаіу Ғііег...
Мападе Мосіе! Ғі1е5 ► Щ
Кесепі ҒіІе5 > Я Н

4.33 сурет-АрІісаІіоп СарШге Мапа§ег терезесі
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Аріісаііоп Саріиге Мапа§ег-ді басқаннан кейін біз трафикті 
түсіруге болатын агенттердің тізімін көрсететін терезені аламыз 
(4.34 сурет).

0  ІЛМ* і " Р Ё І ®

'Сюіи1*  Аруглв'
АДОІ' ІІЯЪШ ЛЖЧФ'

А І

щ  т щ щ  къ
. 'І£ '32163 2"40І

кн  Ш. ‘А«  ***
к*і 5Ш' '.%* Ғгй Аул»ж>'«) & **•*«  1

Щ , г ■ Агу !:ІІ9 V*» йяВ Ш і&Іі 
Т. т щ ш т т ВвэдуЛ АдвгеМ |

0©»*й*й »і<і і  |

5^*ва’« Ла*Ч ,/еЬ} . |

5віЧІ V {

З уп £*•-.?-•»« |

і і * т ш ±
; Г  £в8в«і

« - і  ‘* * Ч

4.34 сурет-СарІигеА§еп1:5 қосу терезесі

«Асісі А§еп1:» түймесін басу арқылы біз келесі терезені 
аламыз, онда біз жүмыс істейтін компьютердің ІР мекенжайын 
жазамыз, мысалы 192.168.1.10 (4.35 сурет).

11 Ғ.етоіе АррІісвіЮГ» Саріиге Адеп* ЕсІііог
■•■ Саріиге лдепі ;г.готіаііоп ..................................... -........--------------------- —...... - Саріиге Адепі Туре-------------
Нойпате: 1192 168.1.10 <• АСЕ Саріцге Адепі 

Г  АСЕ Ууө

■Г; Сі5С0 МеІУ/оік Алаіуеіэ Модиіе 
С  К'еі5соиі пСепіиз РгоЬе

Оег-сгірііоп: [РС1

Саріиге Адепі ТСР роП: [27401

П/ Рготізсиоііз то<іе
Махітит зіге Ы раскеі сіаіә іо йоге (Ьуіез):
|бязе
,Аде*-!І ЬцКег зіге (КЬ>*іез):

Гйеп
:|ІЗеҒаиіі л |

Г І-езуе йе оп гетоіе һозі )
|1024
Махітит питЬег Ы раскеі® іо саріиге:
(іооооо

Осл-піовсі сіэіэ гаіе (КЬііз/ис): ; Махітцт АуаіІаЫе

.Адепі пеІҮ.'огк зсізріег:
<* Апу (үліі сһ.оо59 Йгй ауаіІаЫе)

Г  2ресі*у: |Мопе 8ресі?:еа |

Г  ілфсіе Бегуег Оаіа

[~ 2 К  |  £эпсеі___ | Не!р |

4.35 сурет- Агент жонге салу терезесі
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Әрі қарай, ОК түймесін басып, агенттің негізгі терезесіне 
өтеміз, онда трафикті түсіруді бастау үшін «8іагі Саріиге» 
(терезенің төменгі жагында) түймесін басу керек. Енді Шігезһагк- 
пен байланысқа дайын болу іске қосылғаннан кейін пайда 
болады.

ЧУІгезһагк ашылғаннан кейін Орпе1-а«епІ бағдарламасының 
интерфейсі пайда болады жэне біз оған трафикті түсіру 
проңедурасын жүрғіземіз. Осыдан кейін, \¥ігезһагк 
бағдарламасының негізгі мэзіріндегі «Статистика» қойындысын 
басу арқылы, графиктің ішкі мэзірін таңдап, 4.36-суретте 
көрсетілген түсірілген пакеттерді аламыз.

УЛгезһагк І/О 6гарһ5: при запуске сети.рсарпд

0 200 400 600 800

4.36 сурет- "Мігезһагк қамтылған трафигі

4.36-суреттен түсірілген уақыт ішінде пакеттердің 
белсенділігі қандай екенін көруге болады.

Сондай-ақ желілік белсенділікті бақылау үшін графикте 
эртүрлі протоколдар бойынша сүзгіден өткізуге болады.

Өзін-өзі бақылау сүрак гары:

1 \¥ігезһагк багдарламасында түсіру интерфейстерін орнату 
қалай жүзеге асырылады?

2 Маршрутизатор дегеніміз не?
3 Коммутатор дегеніміз не?
4 Орпеі: Мосіеіег 14.5 ортасында маршрутизаторларды қалай 

конфигурациялауға болады?

і і і



5 Орпеі Мосіеіег 14.5 ортасында пайдаланушы 
қосымшаларын қалай теңшеуге болады?

6 ІР протоколы дегеніміз не? ІР протоколының 
артықшылықтары мен кемшіліктері?

7 \У1ге8һагк-та түсірілген пакеттерден ақпаратты қалай алуға 
болады?

8 ХҮІгезһагк-га трафиктің тәуелділік графигін қалай 
шыгаруга болады?

9 \¥ігезһагк-та пакеггерді қалай сүзуге болады?
10 ^Уігезһагк-та қате туралы хабарламаларды қалай 

шығаруга болады?
11 Орпеі Модеіег 14.5 ортасында сымсыз желі протоколын 

қалай теңшеуге болады?
1 12 Орпеі Мосіеіег 14.5 ортасында берілген траектория 

бойынша мобильді станңиялардың қозғалысын қалай реттеуге 
болады?
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