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Кіріспе 

 
Желілік қауіпсіздік-қолданбалы ғылыми пән, информатика 

саласы. 

Компьютерлік желінің және оның ресурстарының, атап 
айтқанда, онда сақталатын және ол бойынша берілетін 

деректердің және онымен жұмыс істейтін пайдаланушылардың 

ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен 
айналысады. Компьютерлік қауіпсіздікті кеңейту (пән ретінде) 

және ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі болып табылады. Ол 

желімен жұмыс істеудің әдістері мен практикалық ережелерін, 
соның ішінде байланыс және мәліметтер алмасу хаттамаларын 

және ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін зерттейді 
және әзірлейді. 

Желілік қауіпсіздік-желілік корпоративтік инфрақұрылымға 

оның жұмысын талдау және осы зиянкестерге қол жеткізуге, осы 
деректерді өзгертуге, оларды өзгертуге, сондай-ақ желінің немесе 

оның жекелеген ресурстарының істен шығуына жол бермеу үшін 

қойылатын талаптар мен саясаттар жиынтығы. 
Компьютерлік желінің көлеміне қарамастан, ақпаратты 

қорғау және желінің жалпы қауіпсіздігі мәселесі ешқашан 

өзектілігін жоғалтпайды, өйткені желілік қауіпсіздік термині 
ақпаратты ұрлаудан немесе өзгертуден қорғау процедураларын 

ғана емес, сонымен қатар, негізінен, желідегі барлық 

сәтсіздіктердің алдын-алу шараларын қамтиды. Осылайша, 
желілік қауіпсіздік маманы ақпаратты қауіпсіз сақтау және беру 

құралдарын ғана емес, сонымен қатар жүйелік ақауларға тиісті 

түрде жауап беруі керек. 
Желілік қауіпсіздік жүйесі желі ішінде де, оның периметрі 

бойынша да бірнеше қорғаныс деңгейлерінен тұрады. Желілік 

қауіпсіздіктің әр деңгейінде белгілі бір саясаттар мен бақылау 
құралдары жүзеге асырылады. Авторландырылған 

пайдаланушылар желілік ресурстарға қол жеткізе алады, ал 

эксплуатацияларды пайдалану және зиянкестердің қауіптерді 
жүзеге асыруы бұғатталады. 

Ғаламдық желіде орналастырылған ақпаратты қорғау-

ақпараттық жүйелер саласындағы маңызды проблемалардың бірі. 
Пайдаланушылар Интернетте әртүрлі операциялар жасайды: олар 

тауарлар сатып алады, төлемдер төлейді, басқа адамдармен хат 
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алмасады және т.б. Бұл операциялар бөгде адамдардың рұқсатсыз 

кіруінен қорғауды талап етеді. 
Ақпаратты қорғаудың негізгі мәселелері: 

Желіні пайдаланушының жеке деректері соңғы нүктеге 

жетпес бұрын көптеген серверлер мен маршрутизаторлардан 
өтеді. Деректерді қорғалмаған арналар арқылы беру алаяқтарға 

бастапқы деректерді ұстап алуға немесе өзгертуге мүмкіндік 

береді. 
Желідегі деректерді қорғауға байланысты проблемалардың 

үш негізгі категориясы бар: 

1. құпиялылықты бұзу; 
2. ақпаратты бұрмалау; 

3. мазмұнға айрықша құқықтарды бұзу. 
Құпия ақпаратты қорғау дегеніміз-бөтен адамдарда 

ақпаратқа қол жетімділіктің болмауы. ақпараттың бұрмалануы 

бастапқы хабарламаны өзгерту немесе деректерді басқа 
ақпаратпен ауыстыру арқылы жүреді. Контентке айрықша 

құқықты бұзу авторлықты ауыстыруда немесе ақпаратты тиісті 

рұқсатсыз пайдалануда көрінеді. 
Қорғаудың кез-келген әдісін қолдану ақпаратты сыртқы 

қауіптерден толық қорғауға мүмкіндік бермейді. Қорғалған 

деректердің қауіпсіздігі үшін компанияларға ақпараттың ағып 
кетуіне және оған рұқсатсыз кіруге жол бермеу үшін кешенді 

тәсіл қажет. 

Кәсіпорында жергілікті желілерді қауіпсіз пайдалану үшін 
келесі шараларды қабылдау қажет: 

-жеке деректер қауіпсіздігі саясатын қалыптастыру; 

-ақпаратқа қол жеткізу тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік 
шарасы көрсетілген қызметкерлер үшін нормативтік актілер 

жасаңыз; 

-қорғаныс бағдарламалық және техникалық құралдарын 
енгізу. 

Қорғау үшін жиі қолданылады: 

-желіаралық экран (брандмауэр); 
-вирусқа қарсы бағдарламалар; 

-криптография; 

-қол жеткізу құқығын бақылау. 
Берілген оқу құралы төрт бөлімнен тұрады. 
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Бірінші бөлімде ғаламдық желілердегі ақпараттық 

қауіпсіздігі қарастырылған, яғни ғаламдық компьютерлік 
желілердегі типтік қашықтағы шабуылдар, әдеттегі қашықтықтан 

шабуыл туралы түсінік, қашықтан шабуылдардың жіктелуі, 

әдеттегі қашықтағы шабуылдар және оларды жүзеге асырудың 
механизмдері, жүйеге қашықтықтан шабуыл жасау үшін алдау 

объектісін пайдалану, қызмет көрсетуден бас тарту, орындалатын 

типтік осалдықтарды талдау қашықтықтан сәтті шабуылдар 
жайлы. 

Екінші бөлімде Internet ғаламдық желідегі қашықтағы 

шабуылдарды іске асыру тетіктері жайлы қарастырлыған.  
Үшінші бөлім ғаламдық Internet желісінің құрамына кіретін 

жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбына арналған. 
Төртінші бөлімде ғаламдық компьютерлік желілерде 

қауіпсіз өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету жайлы 

қарастырылған. 
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1 бөлім.  Ғаламдық желілердегі ақпараттық қауіпсіздік 

 

1.1  Ғаламдық компьютерлік желілердегі типтік 

қашықтағы шабуылдар 

 

1.1.1 Қашықтан шабуылдың типтік ұғымы 

 

Бірқатар анықтамаларды қарастырайық.  
Таратылған есептеу жүйесі (DCS) – жиынтық құрылымдық 

және кеңістіктік бөлінген ақпараттық жүйелер, байланыс 

станциялары арқылы қосылған жұмыс станциялары және есептеу 
түйіндері ақпаратты және есептеу мәселелерін шешуге арналған 

бірыңғай желі.  
Әдеттегі қашықтағы шабуыл (UA) - бұл қашықтағы ақпарат 

байланыс арналары арқылы жүзеге асырылатын жойқын әсер 

және сипаттамалық кез-келген үлестірілген есептеу жүйесі үшін.  
Шабуылдың тақырыбы (немесе шабуыл көзі) - 

шабуылдаушы бағдарлама немесе тікелей әсер ететін оператор.  

Хост (хост) - желілік компьютер (жұмыс орны).  
Маршрутизатор (маршрутизатор) - қамтамасыз ететін 

құрылғы айырбас пакеттерін ғаламдық желіде маршруттау.  

Ішкі желі - а құрамына кіретін хосттар жиынтығы 
маршрутизатор бірдей болатын ғаламдық желі ішкі желі нөмірі. 

Ішкі желі - бұл хосттардың маршрутизатордың логикалық тобы. 

Бір ішкі желідегі хосттар бір-бірімен байланыса алады 
маршрутизаторды айналып өтіп, тікелей.  

Желілік сегмент - бұл хосттардың физикалық тобы. 

Мысалы, сегмент желілер схемаға сәйкес серверге қосылған 
хосттардың жиынтығын құрайды «Жалпы автобус». Бұл 

байланыс схемасында әрбір хост бар кез-келген буманы өз 

сегментінде талдау мүмкіндігі.  
Қашықтағы шабуылдар осалдықтардың арқасында мүмкін 

болады қолданыстағы деректер алмасу хаттамалары және желіні 

қорғау жүйелері және ОС-да және хост бағдарламалық 
жасақтамасында.  

Желілік хосттардың осалдығының негізгі себептері:  

1. жүйенің ашықтығы, ақпаратқа еркін қол жетімділік 
желі, хаттамалар мен механизмдер қорғау;  
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2. бағдарламалық жасақтамада, пайдалануда 

қателіктердің болуы желіде көпшілікке жарияланатын жүйелер 
мен утилиталар;  

3. қолданылған бағдарламалық жасақтама нұсқаларының 

біртектілігі және операциялық жүйелер;  
4. интернет-өңдеуді қорғауды ұйымдастырудың 

күрделілігі;  

5. жүйелер мен қорғаныс құралдарын баптаудағы 
қателіктер;  

6. жүйелерді дұрыс емес немесе қате енгізу;  

7. ұсыныстарды кеш бақылау және іске асыру қорғаныс 
және ену талдаушылары бағдарламалық жасақтамадағы 

олқылықтар мен қателіктерді жою;  
8. қауіпсіздік құралдары мен жүйелеріндегі «үнемдеу» 

немесе оларды елемеу;  

9. сіздің хостыңыздың қауіпсіздігін бұзу туралы ұрлау 
немесе желілер.  

Кейбір жалпы қызметтердің осалдығына мысалдар:  

- Электрондық поштаны жіберудің қарапайым 
хаттамасы (қарапайым пошта Transfer Protocol - SMTP) пошта 

байланысын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік 

мәселелерінің бірі Бұл хаттамаға байланысты пайдаланушының 
жоқ екендігі хабарлама тақырыбында жіберушінің мекен-жайын 

тексере алады 

Нәтижесінде хакер жібере алады ішкі желі көптеген пошта 
хабарларының саны пошта серверін шамадан тыс жүктейді және 

блоктайды. Электрондық пошта бағдарламаларында IP мекен-

жайы қолданылады жіберуші. Электрондық пошта 
хабарламаларын ұстау арқылы хакер жасай алады бұл ақпаратты 

алдау сияқты шабуылдар үшін қолданыңыз (адресті бұрмалау).            

- Домендік атау жүйесі (DNS) қызметі ұсынады - бұл 
атауларды аударатын таратылған мәліметтер базасы 

пайдаланушылар мен орналастырылған компьютерлерде 

көрсетілген IP-адрестерге десте тақырыптары, және керісінше. 
DNS сонымен қатар ақпаратты сақтайды компания желісінің 

құрылымы, мысалы, IP бар компьютерлер саны әр домендегі 

мекен-жайлар. DNS-тің проблемаларының бірі – сол бұл 
дерекқорды рұқсат етілмеген жерден «жасыру» өте қиын 

пайдаланушылар.  
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- Терминалды қашықтан эмуляциялау қызметі 

(TELNET) қашықтағы жүйелерге қосылу үшін қолданылады, 
желіге қосылған; негізгі бағдарламалық жасақтаманы қолданады 

терминалды эмуляция. Осы интернет қызметін пайдалану кезінде 

пайдаланушылар TELNET серверіне кіру арқылы тіркелуі керек 
Сіздің атыңыз бен пароліңіз. Пайдаланушының 

аутентификациясынан кейін оның жұмысы станция қосылған 

терминал режимінде жұмыс істейді сыртқы хост компьютер. 
TELNET серверіне қосылу арқылы, хакер өз бағдарламасын 

осылай конфигурациялай алады ол пайдаланушы аты мен 

парольдерді жазды.  
- Дүниежүзілік желі (WWW) - бұл жүйе мүмкіндік 

беретін желілік қосымшаларға негізделген әр түрлі серверлердің 
мазмұнын көру үшін пайдаланушылар Интернет немесе 

интранеттер. WWW-тің пайдалы қасиеті пайдаланушыларға 

беретін гипермәтіндік құжаттарды қолдану бір түйіннен екінші 
түйінге оңай өту мүмкіндігі. Бұл шынымен де қасиет - бұл WWW 

жүйесінің ең әлсіз жері, өйткені гипермәтінде сақталған веб-

сайттарға сілтемелер құжаттарда қол жетімділік туралы ақпарат 
бар сәйкес түйіндерге. Осы ақпаратты пайдалана отырып, 

хакерлер жасай алады вебсайтты жою немесе сақталғанға қол 

жеткізу құпия ақпарат.                
  

1.1.2  Қашықтан шабуылдардың жіктелуі  

  
1. Әсер ету сипаты бойынша:  

1.1 Пассивті әсер. Пассивті әсер етпейді жүйенің 

жұмысына тікелей әсер етеді, бірақ оны бұзуы мүмкін қауіпсіздік 
саясаты. Бұл дереу болмау үлестірілген ұшақтың жұмысына әсер 

ету пассивті болуына әкеледі қашықтықтан соққыны анықтау 

мүмкін емес. DCS ішіндегі пассивті типтік қашықтықтан әрекет 
ету мысалы желідегі байланыс арнасын тыңдау. Белсендіден 

айырмашылығы, қашан пассивті ықпал із қалдырмайды (бұл факт 

қаскүнем сол сәтте жүйеде біреудің хабарламасын қарайды 
ештеңе өзгермейді).  

1.2 Белсенді әсер ету. Белсенді әсер бар жүйенің 

жұмысына тікелей әсер ету (өзгеру DCS конфигурациясы, 
ақаулық және т.б.) және бұзады онда қабылданған қауіпсіздік 

саясаты. Барлық дерлік түрлері қашықтағы шабуылдар - бұл 
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белсенді әсер ету. Бұл байланысты табиғатында деструктивті 

әсердің бар екендігі белсенді бастама. Белсенді әсер етудің айқын 
ерекшелігі пассивпен салыстырғанда оның негізгі мүмкіндігі 

анықтау (әрине, азды-көпті дәрежеде) күрделілігі), өйткені оны 

жүйеге енгізу нәтижесінде белгілі бір өзгерістер болып жатыр.  
  

2. Экспозиция мақсаты бойынша:  

2.1 Ақпараттың немесе ресурстардың құпиялылығын бұзу 
жүйелер - ақпаратты ұстап алу. Ұстау мүмкіндігі ақпарат оған 

қол жеткізуді білдіреді, бірақ мүмкін емес модификация. 

Сондықтан ақпаратты ұстап алу әкеледі оның құпиялылығын 
бұзу. Ұстауға мысал желідегі арнаны тыңдау ақпарат ретінде 

қызмет ете алады. Осыда жағдайда, ақпаратқа рұқсатсыз қол 
жетімділік бар оны бұрмалау мүмкіндігі. Сондай-ақ, заң 

бұзушылық анық ақпараттың құпиялылығы пассивті болып 

табылады.  
 2.2. Ақпараттың тұтастығын бұзу - ақпаратты 

бұрмалау. Ақпаратты бұрмалау мүмкіндігі толық бақылауды 

білдіреді жүйе объектілері арасындағы ақпарат ағынының 
үстінен немесе басқа объект атынан хабарлама жіберу мүмкіндігі. 

Сонымен Ақпаратты бұрмалау оның бұзылуына әкелетіні анық 

тұтастық. Бұл ақпарат деструктивті әсер етеді белсенді 
экспозицияның жарқын мысалы. Мысал ақпараттың тұтастығын 

бұзуға бағытталған қашықтықтан шабуыл, «RVS жалған нысаны» 

әдеттегі қашықтағы шабуыл (UA) қызмет ете алады.  
2.3. Жүйенің дұрыс жұмыс істемеуі (қол жетімділігі). 

Осыда іс шабуылдаушыны алады деп күтілмейді ақпаратқа 

рұқсатсыз қол жеткізу. Оның басты мақсаты шабуылға ұшыраған 
объектіден амалдық жүйені шығару жүйеден тыс және жүйенің 

барлық басқа объектілері үшін ресурстарға қол жетімділік 

шабуыл жасалған объект мүмкін болмас еді. Қашықтан басқару 
пультінің мысалы бұзуға бағытталған шабуыл жүйесі, әдеттегі 

ОТ ретінде қызмет ете алады «Қызмет көрсетуден бас тарту».  

  
3. Әсер етудің басталу шарты бойынша:  

3.1 Шабуыл жасалған объектінің сұранысы бойынша 

шабуыл. Бұл жағдайда шабуылдаушы ықтимал шабуыл 
нысанасынан сұраныстың берілуін күтеді іске асыруды бастау 

шарты болатын белгілі бір типтегі әсер ету. Интернеттегі мұндай 
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сұраныстардың мысалы болып табылады сервис - DNS және ARP 

сұраныстары. Бұл түрге назар аудару маңызды қашықтықтан 
шабуылдау көбінесе таратылған ұшақтарға тән.  

3.2 Шабуылда күтілген оқиғаның басталуына шабуыл 

объект. Бұл жағдайда шабуылдаушы тұрақты жүзеге асырады 

қашықтағы мақсаттың операциялық жүйесін бақылау шабуылдар 

және осы жүйеде белгілі бір оқиға болған кезде әсер ете 

бастайды. Алдыңғы жағдайдағыдай, бастамашы шабуылдың 
басталуы, шабуыл жасалған объектінің өзі әрекет етеді. Мұндай 

оқиғаның мысалы ретінде сессияның үзілуі бола алады Novell 

NetWare ОЖ-да команданы шығармай-ақ сервері бар қолданушы 

LOGOUT.  

3.3 Сөзсіз шабуыл. Бұл жағдайда шабуыл басталады 
шабуыл мақсатына қатысты сөзсіз, яғни шабуыл жасалады дереу 

және жүйенің күйіне және шабуылға қарамастан объект. 

Сондықтан, бұл жағдайда шабуылдаушы болып табылады 
шабуылдың бастамашысы.  

  

4. Шабуыл жасалған объектімен кері байланыстың 
болуы бойынша:  

4.1 Кері байланыс арқылы. Қол жетімді болған кезде 

қашықтан шабуылдау шабуылдаған объектімен кері байланыс, 
сипатталатындығымен сипатталады шабуылдаушы объектіге, 

шабуылдаушыға жіберілген кейбір сұраныстар жауап алу қажет, 

демек, шабуылдаушы мен шабуылдың мақсаты - кері байланыс, 
бұл мүмкіндік береді шабуылдаушы барлық болып жатқан 

өзгерістерге барабар жауап береді шабуыл жасалған нысанда. 

Мұндай қашықтағы шабуылдар ең көп таратылған ұшақтарға тән.  
4.2 Кері байланыссыз (біржақты шабуыл). 

Шабуылдарынан айырмашылығы кері байланыссыз қашықтағы 

шабуылдар үшін кері байланыс қажет емес шабуылда болған кез 
келген өзгерістерге әрекет ету объект. Мұндай типтегі 

шабуылдар әдетте аудару арқылы жүзеге асырылады жауаптары 

бар жалғыз сұраныстың шабуылдалған нысаны шабуылдаушы 
қажет емес. Осыған ұқсас UA деп атауға болады біржақты 

қашықтықтан шабуылдау. Бір бағытты мысал шабуылдар әдеттегі 

UA «Қызмет көрсетуден бас тарту».  
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5. Шабуылдаушыға қатысты шабуыл нысанасының 

орналасуы бойынша объект:  
5.1 Сегментішілік. Сегментішілік шабуыл жағдайында, 

келесіден аттар, шабуыл тақырыбы және нысаны бір сегментте 

орналасқан. IN бұдан әрі іс жүзінде сегментаралық шабуыл 
жасалатыны көрсетіледі оны жүргізу ішкі сегментке қарағанда 

әлдеқайда қиын. Маңызды сегменттік қашықтықтан шабуыл көп 

нәрсені көрсететінін ескеріңіз ішкі сегментке қарағанда үлкен 
қауіп. Мұның себебі сегментаралық шабуыл болған жағдайда, 

оның объектісі және тікелей шабуылдаушы әрқайсысынан 

мыңдаған шақырым қашықтықта болуы мүмкін дос, бұл көрініс 
беру шараларына айтарлықтай кедергі келтіруі мүмкін 

шабуылдар.  
5.2 Интермедия. Сегменттік шабуылда шабуылдың 

тақырыбы мен объектісі әр түрлі сегменттерде.  

  

1.1.3  Әдеттегі қашықтағы шабуылдар және оларды 

жүзеге асырудың механизмдері  

1. Желілік трафикті талдау  
Жоғарыда айтылғандай, таратылған ұшақтың басты 

ерекшелігі (RVS) - бұл оның объектілері кеңістікте және 

байланыста таралуы олардың арасында физикалық түрде желілік 
қосылыстар арқылы жүзеге асырылады және бағдарламалық 

тұрғыдан - яғни объектілер арасында жіберілген хабарламалар 

мен деректер RVS пакеттік түрінде желілік қосылыстар арқылы 
беріледі. Бұл функция типтік қашықтықтың пайда болуына әкелді 

байланыс арнасын тыңдаудан тұратын әсер. Қоңырау шалайық 

желілік трафикті талдау арқылы бұл әдеттегі қашықтағы араласу 
(немесе, қысқаша, желілік талдау).  

Желілік трафикті талдау:  

 1. RVS операциясының логикасын зерттеу, яғни өзара 
қабылдау жүйеде болып жатқан оқиғалардың бір мағыналы 

сәйкестігі және бір уақытта оның объектілері арқылы бір-біріне 

жіберілген командалар осы оқиғалардың болуы. Мұны ұстап алу 
арқылы жүзеге асырылады сілтеме деңгейіндегі айырбас 

пакеттерін талдау. Жұмыс логикасын білу RVS іс жүзінде 

модельдеуге және типтік енгізуге мүмкіндік береді мысалдың 
көмегімен келесі абзацтарда талқыланатын қашықтағы 

шабуылдар нақты RVS.       



13 

 

2. Объектілер арасында алмасатын мәліметтер ағынына 

тосқауыл қою Осылайша, осы түрдегі қашықтағы шабуыл тұрады 
қашықтағы сайтта рұқсат етілмеген қол жетімділікті алу екі 

абонент арасында ақпарат алмасу. Өзгерту мүмкіндігі жоқ екенін 

ескеріңіз трафик және талдаудың өзі тек бір желілік сегмент 
шеңберінде мүмкін. Осы әдеттегі қашықтан басқару пультінің 

мысалы ақпараттық шабуылдар пайдаланушы аты мен пароль 

бола алады, желі арқылы шифрланбаған жіберілді.  
Әсер ету сипаты бойынша желілік трафикті талдау пассивті 

болып табылады әсер ету (1.1 класс). Бұл шабуылды кері 

байланыссыз орындау (4.2 класс) ақпараттың құпиялығын бұзуға 
әкеледі (2.1 класс) бір желілік сегмент шеңберінде (5.1 класс) OSI 

сілтеме деңгейінде (6.2 класс). Бұл жағдайда шабуылдың 
басталуы мақсатқа қатысты сөзсіз болады шабуылдар (3.3 класс).  

  

2. Сенімді объектіні немесе жүйелік тақырыпты ауыстыру  
DCS қауіпсіздігінің проблемаларының бірі жеткіліксіз оның 

объектілерін бірбірінен қашықтау және сәйкестендіру. Негізгі 

қиындық бірмәнді іске асыруда жатыр субъектілер мен 
объектілер арасында берілетін хабарламаларды анықтау өзара 

әрекеттесу. Әдетте РВС-да бұл мәселе келесідей шешіледі: 

виртуалды арнаны құру процесінде RCS нысандары алмасады 
осы арнаны ерекше анықтайтын белгілі бір ақпарат. Бұл алмасу 

әдетте «қол алысу» деп аталады. Бірақ, қашықтағы екі объектіні 

қосу үшін әрдайым емес екенін ескеру қажет RVS виртуалды 
арнаны жасайды. Тәжірибе көрсеткендей, әсіресе қызметтік 

хабарламалар үшін (мысалы, маршрутизаторлардан) талап 

етпейтін бірыңғай хабарламаларды беруді растау қолданылады. 
DCS-тағы хабарламаларды шешу үшін желілік адрес 

қолданылады, ол жүйенің әрбір объектісі үшін бірегей (OSI 

моделінің сілтеме деңгейінде - бұл желілік адаптердің 
аппараттық мекен-жайы, желі деңгейінде бұл мекен-жай 

қолданылатын желілік деңгей протоколына байланысты 

анықталады (мысалы, IP мекен-жайы). Желілік мекенжайды 
келесі үшін пайдалануға болады RVS объектілерін сәйкестендіру.  

Алайда, желінің мекен-жайы жеткілікті қарапайым қолдан 

жасалған, сондықтан оны жалғыз ретінде қолданыңыз объектіні 
сәйкестендіру құралдары жарамсыз.  
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DCS тұрақсыз алгоритмдерді қолданған жағдайда 

қашықтықтағы объектілерді анықтау, содан кейін типтік бастап 
байланыс арналары арқылы хабарламалар жіберуден тұратын 

қашықтағы шабуыл ерікті объект немесе РВС субъектісінің 

атауы.  
Бұл жағдайда типтік қашықтан басқарудың екі түрі бар 

сенімді нысанды немесе RVS субъектісін ауыстыру арқылы 

шабуылдар:  
- Белгіленген виртуалды каналмен шабуыл жасау. Егер 

орнатылған виртуалды байланыс, шабуыл болады заңды өзара іс-

қимыл субъектісінің құқықтарын беру шабуылдаушыға 
мүмкіндік беретін жүйелік объектімен байланысты атынан 

таратылған жүйелік объектімен жұмыс сессиясын өткізу сенімді 
тұлға. Осы түрдегі қашықтықтан шабуылдарды жүзеге асыру 

әдетте шабуыл жасайтын объектіден айырбас пакеттерін 

жіберуден тұрады сенімді өзара іс-қимыл субъектісі атынан 
шабуыл мақсаты (қашан жіберілген хабарламаларды жүйе 

келесідей қабылдайтын болады дұрыс).  

Шабуылдың осы түрін жүзеге асыру үшін сізге керек 
хабарламаны сәйкестендіру және аутентификациялау жүйесін 

жеңу, ол, негізінен, бақылау сомасын қолдана алатын, 

динамикалық түрде ашық кілтпен есептеледі арнаны құру кезінде 
пайда болады, кездейсоқ көп биттік пакеттердің есептегіштері 

және станциялардың желілік адрестері. Алайда, іс жүзінде 

мысалы, TCP екеуін қолданады 32 биттік санауыш.   
- Белгіленген виртуалды арнасыз шабуыл. Қызмет 

көрсету үшін DCS ішіндегі хабарламалар көбінесе синглді беру 

үшін қолданылады растауды қажет етпейтін хабарламалар, яғни 
қажет емес виртуалды байланыс құру. Орнатылмаған шабуыл 

виртуалды байланыс қызметті ауыстырудан тұрады желіні 

басқару құрылғылары атынан хабарламалар, мысалы, 
маршрутизаторлар атынан.  

Бұл жағдайда пакеттерді сәйкестендіру тек статиканы 

қолдану арқылы мүмкін болады алдын-ала анықталған кілттер, 
бұл өте ыңғайсыз және қажет күрделі кілттерді басқару жүйесі. 

Алайда, егер сіз мұндайдан бас тартсаңыз орнатылған 

виртуалдысыз жүйені сәйкестендіру пакеттері арна жіберушінің 
желілік мекен-жайы бойынша ғана мүмкін болады, оны жасау 

оңай. Мысалы, әдеттегі қашықтағы шабуыл, жіберу арқылы 
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жалған маршрут таңбалауды қолдану жалған бақылау 

хабарламалары сипатталған идеяға негізделген.  
Сенімді RVS объектісін ауыстыру - бұл белсенді әсер ету 

(1.2 класс) құпиялылықты бұзу мақсатында жасалған және 

шабуылдаушыларға шабуыл туралы ақпараттың тұтастығы (2.2 
класс) нақты оқиғаның объектісі (3.2 класс). Бұл қашықтағы 

шабуыл мүмкін сегментішілік (5.1 класс) және сегмент аралық 

(5.2 класс) болыңыз, кері байланыспен (4.1 класс) және кері 
байланыссыз (4.2 класс) бірге шабуыл объектісі және желіде (6.3 

класс) және көлікте жүзеге асырылады (6.4 класс) OSI моделінің 

қабаттары.  
 

3. Жүйеге жалған объектіні енгізу  
РВС-да проблемалар сенімді шешілмеген жағдайда желіні 

басқару құрылғыларын анықтау (мысалы, маршрутизаторлар) 

соңғысының өзара әрекеттесуінен туындайды жүйенің 
объектілері, содан кейін мұндай бөлінген жүйе мүмкін әдеттегі 

қашықтықтан өзгерту шабуылына ұшырауы керек маршруттау 

және жүйеге жалған нысанды енгізу.  
Егер болса желілік инфрақұрылым объектілердің өзара 

әрекеттесуі үшін қажет қашықтықтан іздеу алгоритмдерін 

қолдана отырып, бұл мүмкіндік береді жалған объектіні жүйеге 
енгізу. Осылайша, екеуі бар типтің пайда болуының түбегейлі әр 

түрлі себептері қашықтықтан шабуыл «RVS жалған нысаны».  

1. Жалған зат енгізу арқылы жалған затты инъекциялау 
маршрут  

Қазіргі заманғы ғаламдық желілер жиынтығы болып 

табылады желі түйіндері арқылы өзара байланысқан желілік 
сегменттер. Бола тұра маршрут - бұл мәліметтер бойымен 

созылатын желілік түйіндер тізбегі көзден межелі жерге беріледі.  

Әрбір маршрутизаторда бар арналған кесте деп аталатын 
арнайы кесте әр бағыт үшін оңтайлы маршрут көрсетілген.  

Кестелер екенін ескеріңіз маршруттау тек 

маршрутизаторлар үшін ғана емес, кез келген үшін де бар 
ғаламдық желідегі хосттар. Тиімді және оңтайлы болуын 

қамтамасыз ету DCS-де маршруттау, арнайы басқару 

хаттамалары қолданылады, маршрутизаторларға мүмкіндік беру:  
- бір-бірімен ақпарат алмасу: (RIP (Интернет-

маршруттау) Хаттама), OSPF  
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(алдымен ең қысқа жол),  

- хосттарды жаңа маршрут - ICMP (Internet Control) 
туралы хабарлау Хабарлама хаттамасы),  

- маршрутизаторларды қашықтықтан басқару (SNMP 

(қарапайым желі) Басқару хаттамасы).  
Жоғарыда сипатталған барлық хаттамалар мүмкіндік беретінін 

атап өту маңызды. 

Интернеттегі маршруттауды қашықтықтан өзгерту, яғни 
желіні басқару хаттамалары.  

Сондықтан, ғаламдық желілерде маршруттау анық шешуші 

рөл атқарады және соның салдарынан шабуылға ұшырауы 
мүмкін.  

Жалған маршруттық шабуылдың негізгі мақсаты болып 
табылады DCS объектісіндегі бастапқы маршруттауды өзгерту 

болып табылады сондықтан жаңа маршрут жалған хост объектісі 

арқылы өтеді шабуылдаушы.  
Осы типтік қашықтықтан шабуылдауды жүзеге асыру 

тұрады үшін желіні басқару хаттамаларын рұқсатсыз қолдану 

бастапқы маршруттау кестелеріндегі өзгерістер.  
Бұл шабуыл екі кезеңде өтеді:  

1. Шабуылдаушы үшін желі арқылы Хабар тарату қажет 

осы желіні басқару хаттамаларымен анықталған желі 
менеджерлері атынан арнайы қызмет хабарламалары өзгеретін 

құрылғылар (маршрутизаторлар сияқты) желідегі маршруттау. 

Табысты өзгеріс нәтижесінде маршрут, шабуылдаушы ағынды 
толық басқара алады екі DCS объектісі арасында ақпарат алмасу.  

2. Алынған хабарламаларды қабылдау, талдау және беру 

RVS нысандары туралы дұрыс емес ақпарат.   
RVS объектісіне жалған маршрут енгізу - белсенді әсер ету 

(1.2 класс), әрине, 2 класстың кез-келген мақсаттарымен 

орындалады шабуыл мақсатына қатысты (3.3 класс). Бұл әдеттегі 
қашықтағы шабуыл мүмкін бір сегмент шеңберінде де (5.1 класс), 

сондай-ақ сегмент аралықта да жүзеге асырылады (5.2 класс), 

кері байланыспен де (4.1 класс), және кері байланыссыз көліктегі 
шабуыл жасалды (4.2 класы) (6.3 класс) және қолданылды (6.7 

класс) OSI модель деңгейі.  
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2. Қашықтықтан іздеу алгоритміндегі кемшіліктерді 

пайдалану арқылы жалған объектіні айдау  
RVS-де оның қашықтағы объектілері бастапқыда болмады 

хабарламаларды жіберу үшін жеткілікті ақпаратқа ие. Әдетте бұл 

ақпарат аппараттық құрал болып табылады (желілік адаптердің 
мекен-жайы) және WAN объектілерінің логикалық (IP-

мекенжайы) мекенжайлары. Қабылдау таратылған ұшақтардағы 

осындай ақпараттың, әртүрлі желі арқылы берілуді көздейтін 
қашықтан іздеу алгоритмдері іздеу сұрауларының ерекше түрі 

және сұрауға жауап күту сіз іздеген ақпарат.  

Сұралған сұранысқа жауап алғаннан кейін РКС субъектісі 
мекен-жайға қажетті барлық мәліметтерге ие. Қажетті объект 

туралы жауаптан алынған ақпаратты басшылыққа ала отырып, 
РВС сұрау салушы субъектісі оған жүгіне бастайды. Мысал 

қашықтан іздеу алгоритмдері негізделген ұқсас сұраулар, 

Интернеттегі ARP және DNS сұраулары қызмет ете алады.  
Таратылған ұшақты пайдалану жағдайында, қашықтан іздеу, 

шабуылдаушы объектіге тосқауыл қою мүмкіндігі бар жіберілген 

сұраныс және оған жалған жауап жіберу, онда деректерді көрсету 
керек, оны қолдану шабуылдаушыға жалған жауап беруге әкеледі 

объект.  

Болашақта субъект пен объект арасындағы барлық ақпарат 
ағыны өзара әрекеттесу RVS жалған нысаны арқылы өтеді.  

Жалған нысанды DCS-ке енгізудің тағы бір нұсқасы 

қолданылады қашықтықтан іздеу алгоритмінің кемшіліктері және 
мерзімді басылымнан тұрады шабуыл жасалған объектіге бұрын 

дайындалған жалған жауап беру іздеу сұрауын қабылдамай.  

Шынында да, шабуылшы жалған жауап жіберіңіз, әрдайым 
сұрау салуды күтудің қажеті жоқ (ол негізінен сұранысты ұстап 

қалудың мұндай мүмкіндігі болмауы мүмкін). Қашан бұл 

шабуылдаушы шабуылға ұшыраған объектіні беруге итермелеуі 
мүмкін іздеу сұранысы, содан кейін оның жалған жауабы бірден 

пайда болады жетістік. Бұл әдеттегі қашықтан шабуыл жиі 

кездеседі жаһандық желілер, шабуылдаушы басқа жерде 
болғандықтан шабуылдың мақсатына қатысты сегмент, ұстап 

алудың қарапайым тәсілі жоқ іздеу сұранысы.  

RVS-тің жалған объектісі болып белсенді әсер (1.2 класс) 
табылады құпиялылықты бұзу мақсаты (2.1 класс) және тұтастық 

сұранысқа шабуыл болуы мүмкін ақпарат (2.2 класс) шабуыл 
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жасалған нысан (3.1 класс), сондай-ақ сөзсіз шабуыл (3.3 класс). 

Бұл қашықтықтағы шабуыл сегментішілік (5.1 класс) және 
сегмент (5.2 класс), шабуылдалған объектімен кері байланысы 

бар (4.1 класс) және арнада (6.2 класс) және қолданбалы 

(сыныпта) жүзеге асырылады. 
 

1.1.4 Жүйеге қашықтықтан шабуыл жасау үшін алдау 

объектісін пайдалану  
Ақпараттың ағымын бақылауға қол жеткізді объектілер, 

RCS жалған объектісі әртүрлі әдістерді қолдана алады алынған 

ақпаратқа әсер ету. Іске асырылуына байланысты жалған 
объектінің таратылған VS көптеген қашықтағы шабуылдардың 

нысаны болып табылады және тұтастай алғанда РВС 
қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіреді, ажыратыңыз ұсталатын 

ақпаратқа әсер етудің келесі әдістері жалған объект.  

1. Ақпарат ағынын таңдау және оны жалған жүйелік 
объектіде сақтау  

 RVS жалған нысаны жасай алатын шабуылдардың бірі, - 

бұл субъект пен объект арасында берілетін ұстау ақпараттың 
өзара әрекеттесуі. Ұстау фактісі екенін атап өту маңызды ақпарат 

(мысалы, файлдар) орындау кезінде мүмкін болғандықтан 

мазмұндағы кейбір операциялар (оқу, көшіру және т.б.) мазмұны 
осы файлдар желі арқылы беріледі, яғни ол жалған объектіге 

келеді. Ұстауды жүзеге асырудың қарапайым тәсілі - бәрін сақтау 

жалған объект алған пакеттерді айырбастау.  
Осыған қарамастан, ақпаратты ұстаудың бұл әдісі болып 

шығады ақпарат жеткіліксіз. Мұның себебі айырбас пакеттерінде 

деректер өрістерінен басқа қызмет өрістері бар, емес бұл 
жағдайда шабуылдаушы үшін тікелей қызығушылық. Сондықтан, 

тікелей алу үшін берілетін файл жалған объектіде орындалуы 

керек оны таңдау үшін ақпараттық ағымның динамикалық 
мағыналық талдауы.  

  

2. Ақпараттың өзгеруі  
Кез-келген әсер ету жүйесінің ерекшеліктерінің бірі жалған 

объектінің принципі - ол өзгерте алады ұсталған ақпарат. Бұл бірі 

екенін атап өткен жөн ақпарат ағынын бағдарламалық түрлендіру 
тәсілдері басқа объектінің RVS нысандары арасында. Өйткені, 

ұстап алуды жүзеге асыру үшін желідегі ақпарат, схемаға сәйкес 
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таратылған әуе кемелеріне шабуыл жасау қажет емес «Жалған 

нысан». Талдау жүргізетін шабуыл тиімдірек болады канал 
арқылы өтетін барлық пакеттерді алуға мүмкіндік беретін желілік 

трафик байланыс, бірақ «жалған объект» схемасы бойынша 

қашықтағы шабуылға қарағанда, олай емес ақпаратты өзгертуге 
қабілетті.  

Ақпаратты өзгертудің екі түрін қарастырайық.  

1. Берілген деректердің өзгеруі. Ағынды таңдау 
нәтижесінде ұстап алынған ақпарат және оны талдау, жүйе 

жіберілген файлдардың түрін тани алады  

(орындалатын немесе мәтіндік). Тиісінше, жылы Егер 
мәтіндік файл немесе деректер файлы табылса, жалған объект 

арқылы өтетін деректерді өзгерту мүмкіндігі. Бұл функция өңдеу 
желілеріне ерекше қауіп төндіреді құпия ақпарат.  

2. Берілген кодты өзгерту. RVS жалған нысаны, сипау ол 

арқылы өтетін ақпаратты семантикалық талдау, бөлектей алады 
деректер ағынынан орындалатын код. Нейманның белгілі 

принципі архитектура мәліметтері мен арасында ешқандай 

айырмашылық жоқ екенін айтады командалар.  
         Сондықтан, не арқылы берілетінін анықтау үшін желілер - 

код немесе деректер, белгілі бір мүмкіндіктер қолданылуы керек, 

нақты үлестірілген әуе кемесінде желілік алмасуды жүзеге 
асыруға тән немесе орындалатын нақты түрлеріне тән кейбір 

ерекшеліктер жергілікті ОЖ-дегі файлдар.  

Мақсаттың екі түрін ажыратуға болатын сияқты код 
модификациялары:  

ЖСҚ-да деструктивті бағдарламалық қамтамасыз етуді 

енгізу – қашан RPS-ке жіберу, орындалатын файл вируспен 
өзгертілген технологиялар: белгілі тәсілдердің бірімен 

орындалатын файлға RPS денесі қосылады, сонымен қатар 

белгілі әдістердің бірі өзгереді енгізілген RPS кодының басына 
нұсқау үшін кіру нүктесі.  

Сипатталған әдіс, негізінен, стандарттан өзгеше емес 

файлды қоспағанда, орындалатын файлға вирус жұқтыру оны 
желі арқылы тарату кезінде вирус немесе RPS соққыға жықты! 

Бұл құрастырылған экспозиция жүйесін пайдалану кезінде ғана 

мүмкін болады «жалған объект» қағидасы бойынша.  
Орындалатын файлдың логикасын өзгерту – аяқталуда оның 

жұмысының логикасын өзгерту мақсатында орындалатын кодты 
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өзгерту. Бұл әсер шығарманы алдын-ала зерттеуді қажет етеді 

орындалатын файл.  
  

3. Ақпаратты ауыстыру  

Жалған объект тек өзгертуге ғана емес, сонымен бірге 
ауыстыруға да мүмкіндік береді ол ұстап алған ақпарат. Қашан 

белгілі биржа қатысушыларының біріне жалған объект 

басқаратын оқиға алдын-ала дайындалған дезинформация 
жіберіледі. Сонымен қатар, мұндай бақыланатын оқиғаға 

байланысты жалған ақпарат болуы мүмкін не орындалатын код 

немесе деректер ретінде қабылданады.  
Мұндай жалған ақпараттың мысалын қарастырайық. 

Айталық жалған нысан байланысты болған оқиғаны басқарады 
серверге пайдаланушы. Бұл жағдайда, мысалы, іске қосылуды 

күтеді сәйкес кіру бағдарламасы.  

Бұл жағдайда бағдарлама серверде болады, содан кейін ол 
іске қосылғанда, орындалатын файл жұмыс станциясына 

жіберіледі. Бұл әрекеттің орнына жалған объект жұмыс 

станциясына бұрын жазылған арнайы кодты береді құпия сөзді 
ұрлауға арналған бағдарламалар.  

Бұл бағдарлама визуалды түрде бірдей орындайды сұрау 

сияқты нақты кіру бағдарламасы сияқты әрекеттер пайдаланушы 
аты мен пароль, содан кейін алынған ақпарат жіберіледі 

қолданушыға жалған объект және қате туралы хабарлама 

шығады. Бола тұра парольді қате енгізді деп есептейтін 
пайдаланушы (пароль әдетте олай емес) экранда көрсетіледі) 

жүйеге қосылу бағдарламасын қайта қосады (бұл жолы нақты), ал 

екінші рет қол жетімді болады. Нәтиже мынада шабуылдар - 
жалған нысанда сақталған пайдаланушы аты мен пароль.  

 

1.1.5  Қызмет көрсетуден бас тарту  

  

Жалпы, DCS-те жүйенің әр пәні болуы керек кез-келген 

RVS объектісіне қосылу және кіру мүмкіндігі олардың 
құқықтарына сәйкес, оның ресурстарына қашықтықтан қол 

жеткізу.  

Әдетте компьютерлік желілерде қамтамасыз ету мүмкіндігі 
қашықтықтан қол жетімділік келесідей жүзеге асырылады: RCS 

қондырғысында бірқатар OS бағдарламаларын орындау үшін 
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желілік ОЖ іске қосылды (мысалы, қашықтан қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін FTP-сервер, WWW-сервер және т.б.) осы 
объектінің ресурстары. Егер қосылуға сұраныс түссе, сервер 

мүмкіндігінше сұрау салушы объектіге жауап жіберуі керек 

қосылуға не рұқсат етпеуге болады.  
ОЖ желісі қабілетті екені анық сұраныстың шектеулі 

санына ғана жауап беру. Бұл шектеулер байланысты ОЖ және 

компьютердің параметрлері, олардың бастысы жылдамдық. 
 Сервистік шабуылдарды қашықтықтан бас тартудың үш 

түрі бар:  

- Егер DCS инфрақұрылымы жүйенің бір объектісіне 
мүмкіндік берсе шексіз санды басқа шабуылдалған объектіге 

ауыстыру басқа объектілер атынан жасырын байланыс 
сұраулары, содан кейін бұл жағдайда әдеттегі қашықтағы шабуыл 

«Сәтсіздік қызмет». Бұл қашықтықтан шабуылдаудың нәтижесі 

шабуыл жасалған объектідегі өнімділікті бұзу сәйкес 
қашықтықтан қол жеткізу қызметі, содан кейін басқалардан 

қашықтан қол жетімділікті алу мүмкін емес DCS нысандары - 

қызмет көрсетуден бас тарту!  
- Бұл әдеттегі қашықтағы шабуылдың екінші нұсқасы 

бір мекен-жайдан шабуылға көптеген сұраныстарды жіберу 

байланыс арнасының өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ететін 
объект (сұраныстарға бағытталған «дауыл»). Бұл жағдайда, егер 

жүйе санын шектейтін ережелер жоқ уақыт бірлігіне бір 

объектіден (мекен-жайдан) сұраныстар, содан кейін бұл 
шабуылдың нәтижесі кезектің толып кетуі мүмкін 

телекоммуникация қызметтерінің біреуінің сұраныстары мен бас 

тартуы және жүйенің мүмкін еместігіне байланысты компьютерді 
толық өшіру сұраныстарды өңдеуден басқа ештеңе жасамаңыз.  

- Қызметтен бас тарту шабуылының үшінші түрі – бұл 

шабуылдалған объектіге қате жіберу, арнайы сәйкес сұрау. Бұл 
жағдайда, егер қателіктер болса қашықтағы жүйе өңдеу 

процедурасын цикл етуі мүмкін сұраныс, буфердің толып кетуі, 

содан кейін жүйенің қатуы.  
     Қызметтің шабуылын әдеттегіден бас тарту белсенді 

болып табылады бұзу мақсатында жүзеге асырылған әсер (1.2 

класс) жүйенің жұмыс қабілеттілігі (2.3 класс), әрине шабуылдың 
мақсатына қатысты (3.3 класс). Бұл UA бір бағытты әрекет (4.2 

класс), сегмент аралық (5.1 класс) және сегментішілік (5.2 класс), 
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көлікте жүзеге асырылады (6.4 класс) және қолданбалы (6.7 

класс) OSI моделінің қабаттары.  
 

 

1.2 Сәтті қашықтағы шабуылдарды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін типтік осалдықтарды талдау  

 

Типтік ОТ енгізу механизмдерін талдау және олардың 
практикалық Интернет мысалында жүзеге асыру жиынтығын 

құруға мүмкіндік берді әдеттегі осалдықтар және осы қашықтағы 

шабуылдардың себептері мүмкін болып шықты. Біз әсіресе 
осалдықтар желіні құрудың негізгі принциптеріне негізделген 

DCS объектілерінің өзара әрекеттесуі.  
Шабуылдардың себептерін жою үшін жиі бас тарту керек 

белгілі бір қызметтер (мысалы, DNS) немесе конфигурацияны 

өзгерту жүйелер (хабар тарату ортасының болуы мүмкіндікке 
әкеледі арнаны тыңдау, бағдарламалық түрде жүзеге асырылады), 

немесе жүйені толығымен өзгерту.  

Мәселе қашықтан басқару пультінің сәттілігінің себептері 
осы типтегі шабуылдар DCS инфрақұрылымында жасырылған, 

сондықтан құру олардың табысқа жету себептерінің 

таксономиясы өте маңызды міндет болып көрінеді, оның шешімі 
қорғалатын құрылыс принциптерін дамытуға мүмкіндік береді 

ТЕЖ-дағы өзара әрекеттесу.  

Сонымен, инфрақұрылым үшін UA табысының мүмкін 
себептерін қарастырайық және негізгі таратылған авиациялық 

хаттамалар.  

     
1. Жүйе объектілері арасында арнайы байланыс арнасының 

болмауы  

Желілік трафикті талдау шабуылы тыңдаудан тұрады 
желідегі хабар тарату арнасы. Бұл шабуылдың нәтижесі, 

біріншіден, таратылған ұшақтың логикасын нақтылау және 

екіншіден, ағынды ұстап тұру жүйе объектілері арасында 
алмасатын ақпарат. Мұндай шабуыл егер қаскүнем онлайн 

режимінде болса ғана бағдарламалық тұрғыдан мүмкін барлығы 

сияқты физикалық таратылатын ақпарат құралдары танымал 
және кеңінен қолданылатын Ethernet ортасы. Әрине егер бұл 

әрбір объект болса, бұл UA бағдарламалық тұрғыдан мүмкін емес 
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жүйе кез-келген басқа арнаулы арнамен байланысуға арналған 

(арнайы арнаны физикалық тыңдау мүмкіндігі жоқ) арнайы 
жабдық болмағандықтан қарастырылды арнайы арнаға қосылу 

мүмкін емес).  

Сондықтан, осы типтік АА-ның жетістігінің себебі – 
болуында таратылатын орта немесе жоқ РКС объектілері 

арасындағы байланыс арнасы.  

 
2. Виртуалды байланыс орнатпастан объектілердің 

өзара әрекеттесуі  

Жауап беру керек ең маңызды сұрақтардың бірі ДКС 
объектілерін/ субъектілерін сәйкестендіру/аутентификациялау 

туралы айта отырып, - бұл субъектілер мен объектілердің өзара 
әрекеттесу түрлері туралы мәселе таратылған ұшақтар. РВС 

субъектілері мен объектілері арасындағы өзара байланыс екі түрі 

бар:      - виртуалды арнаны (VC) пайдалану,      - виртуалды 
арнаны пайдаланбай.  

 Практика көрсеткендей, объектілер арасындағы өзара 

әрекеттесудің 99% -ы Интернет VK құрылуымен өтеді (кез-
келген FTP-, TELNET-, HTTP және т.б., қосылымда TCP 

протоколы қолданылады, демек VK құрылды). Бұл өзара 

әрекеттесудің болуымен байланысты виртуалды сілтеме - бұл 
жалғыз динамикалық жол DCS объектілерінің желілік 

байланысын қорғау. Шындығында, бұл процесте динамикалық 

түрде құрылған DCS алмасуының VC объектілерін құру арнаны 
бірегей анықтауға арналған негізгі ақпарат.  

  Осылайша, DCS объектілерін сәйкестендіру, болмаған 

жағдайда тек өзара әрекеттесу арқылы мүмкін болатын 
статикалық кілт туралы ақпарат виртуалды арнаны қолданатын 

нысандар. Бұл, өз кезегінде, VC орнатпай-ақ объектілердің өзара 

әрекеттесуі бір екенін білдіреді DCS-ке қашықтықтан шабуыл 
жасаудың мүмкін себептері туралы.  

 Бірақ үлестірілген есептеу жүйесі туралы ойлау дұрыс емес 

объектілердің барлық өзара әрекеттесуі туындайтын болса да 
қауіпсіз VC. Бұл келесі абзацта талқыланады.  
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3.  Виртуалды арнаны құру кезінде объектіні 

идентификациялаудың тұрақсыз алгоритмдерін қолдану  
Виртуалды канал арқылы объектілердің өзара әрекеттесуін 

қарастыру қате RCS объектілерін анықтауға байланысты барлық 

мәселелерді RCS шешімі. VC – бұл қауіпсіздік үшін қажетті, 
бірақ жеткіліксіз шарт өзара әрекеттесу. Бұл жағдайда таңдау өте 

маңызды болады VC құру кезіндегі сәйкестендіру алгоритмі. 

Негізгі талап осы алгоритмдерге ұсынылуы керек: ұстап алу құру 
кезінде RCS нысандары алмасатын негізгі ақпарат VС 

шабуылдаушыға соңғы идентификаторларды алуға жол бермеуі 

керек арна мен нысандар.  
Бұл талап іс жүзінде айқын. Ол ... жөн болар фундаменталды 

негізге алынған сәйкестендіру алгоритмдеріне ұсыну керек 
шабуылдаушының тарату арнасын тыңдау қабілеті. Алайда, 

жылы негізгі алгоритмдердегі көптеген қолданыстағы желілік 

операциялық жүйелер VС жасауда қолданылатын сәйкестендіру, 
осы талап әзірлеушілер іс жүзінде елеусіз қалады.      Мысалы, OS 

Novell NetWare 3.12- 4.1-де арна идентификаторы бар бұл 0-FFh 

диапазонындағы сан, объектінің идентификаторы (жұмыс 
станциясы немесе файлдық сервер) - сонымен қатар 0-ден FFh-ге 

дейінгі сан; TCP протоколының идентификаторларында арна мен 

объектілер - бұл процесте пайда болған 32 биттік екі сан TCP 
байланысын құру.  

Барлық айтылғандардан виртуалды арнаны құру анық 

тұрақсыз сәйкестендіру алгоритмін пайдалану сенімділікке жол 
бермейді DCS-ді өзара әрекеттесу объектілерін алмастырудан 

қорғау және олардың бірі болып табылатын таратылған есептеу 

жүйелеріне қашықтықтан шабуыл жасаудың себептері.  
 

     4.  Жүйелік объектілер арасындағы виртуалды байланыс 

арналарын басқарудың болмауы  
 DCS объектілері виртуалды арналар арқылы өзара 

әрекеттесе алады «Қызмет көрсетуден бас тарту» Әдеттегі ӘА-ға 

бағынады. Бұл шабуылдың ерекшелігі жүйенің мүлдем заңды 
құралдарымен әрекет ете отырып, оның жұмысының бұзылуына 

қашықтықтан қол жеткізуге болады.  

Бұл UA байланыс құру үшін бірнеше сұраныстарды жіберу 
арқылы жүзеге асырылады (виртуалды арна), нәтижесінде не сан 
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мүмкін болатын қосылыстар немесе жүйенің жауаптарын өңдеу 

сұраныстар мүлдем жұмыс істемейді.  
  DCS объектілерінің виртуалды каналдар арқылы өзара 

әрекеттесуі мүмкіндік береді WAN байланысын қорғаудың 

жалғыз жолы. Алайда, ВК-ны пайдалануда сөзсіз 
артықшылықтар да, айқын да жағдайлар бар минус. 

Кемшіліктерге қосылымды басқару қажеттілігі жатады.  

Бұл жағдайда бақылау тапсырмасы екі қосымша тапсырмаға 
бөлінеді:  

-байланыс құруды бақылау;  

-қосылыстың қолданылуын бақылау.  
Егер қосылымның қолданылуын бақылау міндеті шешілсе 

өте қарапайым (әдетте байланыс уақыты аяқталады, белгілі бір 
жүйе - бұл барлық белгілі желілік операциялық жүйелерде 

жасалады), содан кейін қосылуды басқаруды басқару мәселесінің 

шешімі ерекше емес сияқты.  
Бұл проблеманың қолайлы шешімінің болмауы «Қызметтен 

бас тарту» типтік БА-ның жетістігінің басты себебі болып 

табылады. ВК құруды бақылаудың күрделілігі мынада: жүйеде, 
оның барлық объектілері туралы статикалық негізгі ақпараты 

жоқ, жалған байланыс сұрауларын нақты сұраулардан ажырату 

мүмкін емес.  
Желілік өзара әрекеттесудің бір субъектісі болатыны тағы 

анық байланыс арналарының шексіз санын жасырын түрде 

қарызға алу қашықтағы объектімен, онда мұндай жүйе 
толығымен болуы мүмкін осы тақырып бойынша паралич 

(мысалы, бар Интернет стандартты IPv4)!  

Сондықтан, егер таралған жүйеде кез-келген объект 
кезкелген басқа объектінің атынан жасырын түрде хабарлама 

жібере алады (мысалы, Интернетте маршрутизаторлар бастапқы 

IP мекенжайын тексермейді кету), онда мұндай RVS-де, 
негізінен, бақылау мүмкін емес виртуалды байланыстар құру.  

Сондықтан, оның басты себебі әдеттегі UA «қызмет 

көрсетуден бас тарту» және сол сияқтылар мүмкін – бұлар DCS-
те хабарламалар бағытын бақылаудың болмауы.  
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5. Хабарлама маршрутын басқарудың болмауы  

DCS-де объект үшін бастапқы анықтайтын ақпарат ретінде 
әдетте оның мекенжайы пайда болады. DCS мекен-жайы белгілі 

бір мағынаны білдіреді енгізу кезінде берілген бірегей ақпарат 

жүйесі жүйе. Барлық басқа DCS объектілерінен осыған 
бағытталған барлық хабарламалар мекен-жайы осы объектіге 

келеді. Хабарламаның жолы, немесе DCS топологиясымен 

анықталады және түйіндер жиынтығы арқылы өтеді 
маршрутизаторлар.  

Сондықтан объектіге келетін әрбір АБЖ-де пакетті 

маршрутпен - адрестердің тізімімен толығымен белгілеуге 
болады межелі жерге баратын маршрутизаторлар. Бұл пакетте 

белгіленген маршрут аутентификация туралы ақпаратқа 
айналады (растайтын) ішкі желінің дәлдігі, мекен-жайдың 

шынайылығы хабарлама жіберген тақырып. Мекен-жайы 

аутентификациясының тағы бір нұсқасы жіберуші - 
маршрутизатор дұрыс емес мекен-жайы бар пакеттерді сүзеді 

жіберуші.  

Егер RVS мониторингтің мұндай мүмкіндіктерін 
қарастырмаса хабарлама бағыты, содан кейін хабарлама 

жіберушінің мекен-жайы ештеңе болмайды расталмаған. 

Осылайша, жүйе мүмкін болады жүйенің кез-келген объектісінің 
атынан хабарлама жіберу, атап айтқанда хабарламаның 

тақырыбында жөнелтушінің басқа біреуінің мекен-жайы 

көрсетілген. сонымен қатар мұндай RVS, оның қайдан келгенін 
анықтау мүмкін болмайды хабарлама, сондықтан 

шабуылдаушының координаттарын есептеңіз (Интернетте 

желісінде бастамашыны қол жетімді әдіспен есептеу мүмкін емес 
бір бағытты қашықтықтан жасалған шабуыл).  

Осылайша, бізде бөлінбеген BC жоқтығына көз жеткіземіз 

хабарламалар маршрутын басқару мүмкіндігі, біріншіден, 
байланыс құруды басқарудың мүмкін еместігін туғызады, 

екіншіден, сондықтан хабарламаны жасырын жіберу мүмкіндігі 

DCS-ке қашықтықтан шабуылдаудың сәттілігінің себебі.  
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6. Жүйеде оның объектілері туралы толық ақпараттың 

болмауы  
Тармақталған құрылымы бар, көптеген объектілерден 

тұратын жүйеде өзара әрекеттесу субъектісі жүйенің белгілі бір 

объектісіне қол жеткізу үшін қызығушылық объектісі туралы 
қажетті ақпаратқа ие бола алмайтын жағдай туындауы мүмкін. 

Әдетте объект туралы мұндай жетіспейтін ақпарат оның мекен-

жайы болып табылады. Бұл жағдай құрылымды тармақталған 
желілер үшін типтік және түсінікті.       

Мұны қарапайым мысалмен түсіндірейік. Интернет 

қолданушысы, мысалы, Novell WWW серверіне қосылуға шешім 
қабылдады делік.  

Ол оның атын біледі, бірақ IPмекен-жайы немесе оның 
серверінің атауы туралы ақпарат жоқ. Бұл жағдайда 

пайдаланушы желідегі барлық хосттарға тарату туралы сұрау 

жібере алады, бұл сұрау өзіне қызығушылық тудыратын серверге 
жетеді және жауап ретінде пайдаланушыға қажет мекен-жайын 

жібереді деген үмітпен.  

Жаһандық желіде бұл схеманы пайдалану кем дегенде 
негізсіз екені анық. Сондықтан, осындай мақсаттар үшін 

пайдаланушы жақын жердегі іздеу серверіне қосыла алады 

(мысалы, Altavista) және оны қызықтыратын компанияның 
мекен-жайын ақпараттық сервердің мәліметтер базасында табу 

туралы сұрау жібере алады.  

Жоғарыда келтірілген мысалда DCS объектілерін 
пайдаланатын мүмкін қашықтықтан іздеу алгоритмдері нақты 

сипатталған:  

- іздеу желілік сегмент шеңберінде жүргізілген кезде, 
жүйенің тақырыбы барлық WAN объектілері қабылдайтын және 

сұрау салуға ниет білдірген адам мекен-жайға қажетті ақпаратты 

тарататын сұранысты жібереді.  
- жаһандық іздеу жүргізу қажет болғанда, тақырып 

үлестірілген жүйе сұранысты жақын жерге жібереді ақпаратты 

іздеу сервері, ол сұралған ресурстың мекен-жайын іздеу кезінде 
өзінің деректер базасын сканерлеп, табылған мекен-жайды 

сұрауға жауап ретінде жібереді немесе жүйеде келесі іздеу-

ақпараттық серверге сілтеме жасайды.  
Осылайша, егер таратылған әуе кемесінде ақпарат 

анықталмаған нысандар болса, онда оның қалыпты жұмысын 
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қамтамасыз ету үшін жоғарыда сипатталған қашықтықтан іздеу 

алгоритмдерін қолдану қажет.  
Өзіне тән түсініксіздігі бар WAN мысалы ретінде Интернет, 

біріншіден, бір сегментте орналасқан хосттар бір-бірінің 

аппараттық адрестері туралы ақпаратқа ие болмауы мүмкін, 
екіншіден, тікелей адресат беру үшін қолайсыз мнемикалық хост 

атаулары қолданылады. қашықтағы жүйелерге қол жеткізу 

кезінде пайдаланушылардың ыңғайлылығы.  
Өзіне тән белгісіздікке ие жүйеде жалған нысанды жүйеге 

енгізу және жүйенің бір объектісін екіншісіне беру мүмкіндігі бар 

екендігі анық.  
Бұл факт жүйенің белгісіздігі салдарынан қашықтықтан 

іздеу алгоритмдері жіберілген сұранысқа жалған жауап алуы 
мүмкін деген қауіп төндіретіндігімен түсіндіріледі, онда сұралған 

объект туралы ақпараттың орнына, жалған объект туралы 

ақпарат. Нәтижесінде, өзіне тән белгісіздікке ие үлестірілген 
айнымалы ток ықтимал қауіпті жүйе болып табылады және 

қашықтағы шабуылдарға ұшырауы мүмкін.  

  
7. Хабарламалардың шифрлануының болмауы  

 RCS-те жүйенің объектілері арасындағы байланыс 

байланыс каналдары арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан, 
шабуылдаушыға арнаны тыңдау және абоненттері желі арқылы 

алмасатын ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу үшін әрқашан негізгі 

мүмкіндік бар.  
Егер арна арқылы өтетін ақпарат шифрланбайтын болса 

және шабуылдаушы қандай да бір жолмен каналға қол жеткізе 

алса, онда «Желілік трафикті талдау» UA ақпарат алудың ең 
тиімді әдісі болып табылады. Бұл шабуылдың соншалықты тиімді 

болуының себебі де айқын. Бұл себеп - шифрланбаған ақпаратты 

желі арқылы беру.  
 WAN объектілері, қолданбалы деңгейлер арасындағы 

алмасу пакеттерін шифрлау үшін криптографиялық тұрғыдан 

мықты алгоритмдерді қолдану желілік трафикті талдаудың 
мағынасынсыз етеді.  

Әдетте жабдықта жасалатын каналды шифрлаумен желі 

арқылы толық шифрланған пакеттер жіберіледі.  
Желіде пакеттік шифрлау алгоритмдері - қолданбалы 

деңгейлерде қолданылған жағдайда, шифрлау тек сәйкес 
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деңгейдегі пакеттердің деректер өрістеріне қолданылады, яғни 

сервистік ақпараты бар пакет тақырыптары шифрланбайды, 
сондықтан шабуылдаушы пакетті ұстап алу арқылы осы қызмет 

ақпаратын талдауға мүмкіндік алады.  

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



30 

 

2 бөлім.  Internet ғаламдық желідегі қашықтағы 

шабуылдарды іске асыру тетіктері 

 

Қазіргі кезде Интернеттегі қашықтықтан шабуыл жасау 

мүмкіндіктері әр түрлі, сондықтан олардың барлығын қарастыру 
мүмкін емес. Тиісті әдебиеттердің көп саны жеке операциялық 

жүйелердің осалдығын және операциялық жүйелердің жұмыс 

істеу ерекшеліктерін зерттеуге арналған.  
Бұл бөлімнің мақсаты Интернеттегі жұмыс станцияларының 

типтік осалдығының іске асырылуын көрсету үшін жеке 

қарапайым мысалдарды пайдалана отырып, жеке қашықтықтан 
шабуыл жасау механизмдеріне толық талдау жасамай-ақ.  

     

2.1 Желілік трафикті талдау  

 

Интернетте қашықтыққа қол жеткізудің негізгі негізгі 
хаттамалары TELNET және FTP (File Transfer Protocol) болып 

табылады.  

TELNET - виртуалды терминал (VT) протоколы, қашықтағы 
хосттарға Интернет-серверлерге VT режимінде қосылуға 

мүмкіндік береді.  

FTP - файлдарды қашықтағы хосттар арасында 
тасымалдауға арналған протокол. Осы хаттамалар арқылы 

серверге қол жеткізу үшін пайдаланушы ондағы идентификация 

және аутентификация процедурасынан өтуі керек. 
Пайдаланушының идентификаторы (аты) пайдаланушыны 

анықтайтын ақпарат ретінде, ал аутентификация үшін пароль 

қолданылады.  
FTP және TELNET хаттамаларының ерекшелігі - парольдер 

мен пайдаланушының идентификаторлары желі арқылы ашық, 

шифрланбаған түрде беріледі. Осылайша, FTP және TELNET 
арқылы хосттарға қашықтықтан қол жеткізуді алу үшін қажетті 

және жеткілікті шарт - бұл пайдаланушы аты мен пароль.  

Интернетте парольдер мен пайдаланушы 
идентификаторларын алу тәсілдерінің бірі желілік трафикті 

талдау болып табылады.  

Желілік талдау арнайы пакеттік анализатор 
бағдарламасының көмегімен жүзеге асырылады, ол желі сегменті 

арқылы берілетін барлық пакеттерді ұстап алады және олардың 
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ішінен пайдаланушы идентификаторы мен оның паролі 

жіберілетіндерді таңдайды (сурет 2.1).  
FTP және TELNET протоколдарының желілік талдауы 

көрсеткендей, TELNET парольді таңбаларға бөліп, оларды бір-

бірден бағыттайды, әр таңбаны парольден сәйкес пакетке 
орналастырады, ал FTP, керісінше, бүкіл парольді бір пакетке 

жібереді.  

 

 
 

Сурет 2.1- Желілік трафиктың талдауы 

 

 

2.2 ARP сервері  

  
Компьютерлік желілерде екі қашықтағы хосттар арасындағы 

байланыс алмасу пакетіне салынған хабарламаларды желі 

арқылы жіберу арқылы жүзеге асырылады.  
Жалпы, желі арқылы берілетін пакет, қолданылған 

протоколға және желінің түріне (Token Ring, Ethernet, X.25 және 

т.б.) қарамастан, пакет тақырыбынан және мәліметтер өрісінен 
тұрады.  

Десте тақырыбы әдетте пайдаланылған айырбастау 

хаттамасымен анықталған және дестеге жүгінуге, оны анықтауға, 
түрлендіруге және т.с.с. қажет қызмет ақпаратын қамтиды. 

Деректер өрісі деректердің өзін немесе OSI деңгейінің басқа 
пакетін қамтиды.  
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Мысалы, тасымалдау деңгейінің пакеті желілік деңгей 

пакетінде орналасуы мүмкін, ол өз кезегінде мәліметтер сілтемесі 
пакетінде орналасады.  

Осылайша, TCP (тасымалдау қабаты) пакеті IP (желілік 

деңгей) пакетіне, ал ол өз кезегінде Ethernet (сілтеме қабаты) 
пакетіне енеді. 2.2 суреттегі диаграммада, мысалы, TCP пакетінің 

қалай көрінетінін нақты бейнелейді.  

 

 
 

Сурет 2.2-TCP пакеттік құрылымы 

  

Интернеттегі негізгі алмасу желілік хаттамасы Интернет-
хаттама (IP) болып табылады. IP - бұл ғаламдық желінің кез-

келген жеріне IP-дестелерді жіберуге мүмкіндік беретін 

интернет-хаттама. Интернеттегі желілік деңгей (IP) мекен-жайы 
үшін әр хосттың 32-биттік IP-адресі болады. IP-дестені хостқа 

жіберу үшін Destination Address өрісінде пакеттің IP 

тақырыбында осы хосттың IP-мекен-жайын көрсетуіңіз керек.  
Яғни, хосттың IP-мекен-жайына қосымша Интернет-

пакеттерді немесе оның желілік адаптерінің Ethernet-адресін (бір 

ішкі желі ішінде адресат болған жағдайда) немесе 
маршрутизатордың Ethernet-мекен-жайын (егер Интернет 

желісінің мекенжайы) қажет.  

Бастапқыда хостта сол сегменттегі басқа хосттардың, соның 
ішінде маршрутизатордың Ethernet мекен-жайы туралы ақпарат 

болмауы мүмкін. Демек, хост қашықтықтан іздеу алгоритмін 

қолдана отырып шешілетін стандартты мәселеге тап болады.  
 Интернет Ethernet мекен-жайларын қашықтан іздеу 

мәселесін шешу үшін Мекенжайларды шешу протоколын (ARP) 

қолданады. ARP бір сегмент ішіндегі хосттар үшін IP және 
Ethernet адрестерінің бір-біріне сәйкестігін қамтамасыз етеді.  

Бұл келесідей жүзеге асырылады:  
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- Желілік ресурстарға бірінші қол жеткізген кезде хост 

Ethernet мекен-жайына ARP сұранысын жібереді, ол 
маршрутизатордың IP мекенжайын және оның Ethernet мекен-

жайын сұрайды. Бұл хабар сұранысты маршрутизаторды қоса, 

осы желілік сегменттің барлық станциялары алады.  
- Осы сұранысты алғаннан кейін, маршрутизатор өзінің 

ARP кестесінде сұрау салушы хост туралы жазба қосады, содан 

кейін ARP жауабын сұраушы хостқа жібереді, онда ол Ethernet 
туралы хабарлайды мекен-жайы.  

- ARP жауапында алынған Ethernet мекен-жайы 

орналасқан жердегі амалдық жүйенің жадында орналасқан ARP 
кестесіне енгізіледі. 

Қашықтықтан іздеу алгоритмдерін DCS-де қолданған 
жағдайда мұндай желіде «RVS false object» типтік қашықтықтан 

шабуыл жасау мүмкіндігі бар.  

ARP протоколының қауіпсіздігін талдаудан, белгілі бір 
желілік сегмент шеңберінде шабуылдаушы хостқа таратылатын 

ARP сұранысын ұстап қалу арқылы жалған ARP жауабын 

жіберуге болатындығы түсінікті болады, онда ол өзін қалаған деп 
жариялайды. хост (мысалы, маршрутизатор), содан кейін «жалған 

RCS нысаны» схемасы бойынша «алданған» хосттың желілік 

трафигін белсенді түрде бақылап, әсер етеді.  
Жалған ARP серверінің жалпыланған функционалдық 

диаграммасын қарастырыңыз (2.3 сурет):  

- ARP сұрауын күту;  
- ARP сұранысын алған кезде, шабуылдаушы 

станцияның желілік адаптерінің (жалған ARP сервері) немесе 

жалған ARP-сервер пакеттерді алатын Ethernet мекенжайының 
мекен-жайы көрсетілген сұраушы хостқа желі арқылы жалған 

ARP жауап жіберу. (ARP жалған жауабында сіздің нақты Ethernet 

мекен-жайыңызды көрсету толықтай ерікті, өйткені желілік 
адаптермен тікелей жұмыс істегенде кез-келген Ethernet мекен-

жайына пакеттер алуға бағдарламалануы мүмкін);  

- өзара әрекеттесетін хосттар арасындағы айырбас 
пакеттерін қабылдау, талдау, әсер ету және беру, сондай-ақ 

мүмкіндігінше алынған ақпаратқа әсер ету.  
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Сурет 2.3-ARP сұранысты күту кезеңі 
 

 
 

Сурет 2.4-Шабуыл фазасы 

 

 
 

Сурет 2.5- ARP жалған серверде ұсталған ақпаратты қабылдау, 

талдау, әсер ету және беру кезеңі 

 
Қорытындылай келе, біріншіден, бұл қашықтықтағы 

шабуылдың сәттілігінің себебі Интернетте емес, Ethernet хабар 

тарату ортасында, екіншіден, бұл қашықтықтағы шабуылдың 
сегментішілік екендігі айқын сондықтан сіздің желі сегментінде 

шабуылдаушы болған жағдайда ғана қауіп төндіреді.  
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Өздеріңіз білетіндей, Интернеттегі хосттарды адрестеу үшін 

32 биттік IP-адрестер қолданылады, олар осы ғаламдық желідегі 
әрбір компьютерлік желіні бірегей анықтайды. Алайда, 

пайдаланушылар үшін хосттарға қол жеткізу кезінде IPадрестерді 

қолдану өте ыңғайлы емес және ең айқыннан алыс. Интернетте 
қолдану IP-адрестерге атау беру мәселесін тудырды.  

Мұндай түрлендіру қажет, өйткені желі деңгейінде пакеттер 

аттармен емес, IP-адрестермен шешіледі, сондықтан аттар 
Интернеттегі хабарламаларды тікелей адрестеуге жарамайды.  

Пайдаланушылар үшін мнемоникалық түсінікті атауларды 

IP-адрестерге ауыстыру мәселесін шешу үшін, егер хостта аттар 
мен IP-мекен-жайлардың сәйкестігі туралы ақпарат болмаса, 

жақын ақпараттан қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік беретін 
атауды аудару жүйесі құрылды. іздеу сервері - DNS (домендік 

атаулар жүйесі) -сервер.  

     DNS қызметі шешетін негізгі міндет - тікелей адрестеу 
үшін қажет қашықтағы хосттың IP-адресін іздеу.  

     Интернеттен IP мекен-жайы бойынша қашықтықтан іздеу 

үшін DNS алгоритмін қарастырыңыз.  
- хост ең жақын DNS серверінің IP-мекен-жайына 

жібереді (ол  

желілік ОЖ-ны конфигурациялау кезінде орнатылады) IP 
мекен-жайы табылатын сервердің атын көрсететін DNS 

сұранысы.  

- DNS-сервер сұранысты ала отырып, өзінің аттар 
базасын сұрауда көрсетілген атаудың бар-жоқтығын тексереді. 

Егер атау табылса, демек, сәйкес IP мекен-жайы табылса, онда 

DNS сервері сұралатын хостқа DNS жауабын жібереді, ол қажетті 
IPмекен-жайды көрсетеді.  

- Егер DNS сервері өзінің атаулар базасында сұрауда 

көрсетілген атауды таппаса, DNS сұранысын DNS сервері 
түбірлік DNS серверлерінің біріне жібереді және осы тармақта 

сипатталған процедура атауы табылғанша қайталанады ( немесе 

табылған жоқ).  
Қауіпсіздік тұрғысынан DNS хаттамасын қолдана отырып, 

осы қашықтықтан іздеу схемасының осалдығын талдай отырып, 

біз DNS протоколының көмегімен желіде әдеттегі қашықтықтан 
шабуыл жасау мүмкін «WAN жалған объект». Практикалық 

зерттеулер мен DNS қызметінің қауіпсіздігін сыни талдау DNS 



36 

 

қызметіне қашықтықтан шабуыл жасаудың үш нұсқасын 

ұсынады.  
 

 

2.3 Бұрмаланатын DNS-сервер  

  

Өздеріңіз білетіндей, Интернеттегі хосттарды адрестеу үшін 

32 биттік IP-адрестер қолданылады, олар осы ғаламдық желідегі 
әрбір компьютерлік желіні бірегей анықтайды.  

Алайда, пайдаланушылар үшін хосттарға қол жеткізу 

кезінде IPадрестерді қолдану өте ыңғайлы емес және ең 
айқыннан алыс. Интернетте қолдану IP-адрестерге атау беру 

мәселесін тудырды.  
Мұндай түрлендіру қажет, өйткені желі деңгейінде пакеттер 

аттармен емес, IP-адрестермен шешіледі, сондықтан аттар 

Интернеттегі хабарламаларды тікелей адрестеуге жарамайды.  
Пайдаланушылар үшін мнемоникалық түсінікті атауларды 

IP-адрестерге ауыстыру мәселесін шешу үшін, егер хостта аттар 

мен IP-мекен-жайлардың сәйкестігі туралы ақпарат болмаса, 
жақын ақпараттан қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік беретін 

атауды аудару жүйесі құрылды. іздеу сервері - DNS (домендік 

атаулар жүйесі) -сервер.  
DNS қызметі шешетін негізгі міндет - тікелей адрестеу үшін 

қажет қашықтағы хосттың IP-адресін іздеу.  

Қауіпсіздік тұрғысынан DNS хаттамасын қолдана отырып, 
осы қашықтықтан іздеу схемасының осалдығын талдай отырып, 

біз DNS протоколының көмегімен желіде әдеттегі қашықтықтан 

шабуыл жасау мүмкін «WAN жалған объект». Практикалық 
зерттеулер мен DNS қызметінің қауіпсіздігін сыни талдау DNS 

қызметіне қашықтықтан шабуыл жасаудың үш нұсқасын 

ұсынады.  
  

1. Интернетке жалған DNS серверін DNS сұрауын ұстап 

қалу арқылы енгізу  
 Шабуылды DNS сұрауын ұстап алу арқылы жүзеге асыру 

үшін DNS сұрауын ұстап алу керек, одан сұраныс жіберушінің 

UDP порт нөмірін, DNS идентификаторының екі байт мәнін және 
іздеу атауын, содан кейін UDP-ге жалған DNS жауабын жіберіңіз 

- жалған DNS серверінің нақты IP-адресін іздейтін IP-адрес 
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ретінде көрсететін порт. Бұл болашақта шабуылдалған хост пен 

сервер арасындағы трафикті толығымен ұстап алуға және оған 
«DCS жалған объектісі» схемасы бойынша белсенді әсер етуге 

мүмкіндік береді.  

Жалған DNS серверінің жалпыланған схемасын 
қарастырайық:  

- DNS сұрауын күту;  

- алынған ақпараттардан қажетті ақпаратты алу және 
желі арқылы жалған DNS жауабын сұрайтын хостқа беру, бастап 

жалған DNS серверінің IP мекенжайын көрсететін нақты DNS 

серверінің атауы (IP адресінен);  
- хосттан пакет алған жағдайда, оның IP-адресінде 

пакеттің IP-адресін жалған  
DNS-сервердің IP-мекен-жайына ауыстырып, дестені 

серверге жіберген жағдайда (яғни жалған DNS-сервер сервермен 

жұмыс істейді);  
- серверден пакет алған жағдайда, оның IP-адресінде 

пакеттің жалған DNSсерверінің IP-мекен-жайына өзгеріп, пакетті 

хостқа жіберген жағдайда (хост үшін жалған DNS-сервер нақты 
болып табылады сервер).  

     Шабуылдың бұл түрінің алғышарты - DNS сұранысын 

ұстап алу. Бұл шабуылдаушы негізгі трафиктің жолында немесе 
нақты DNS серверінің сегментінде болған жағдайда ғана мүмкін 

болады.  

Шабуылдаушының желіде орналасуы үшін осы шарттардың 
біреуінің орындалуы мұндай қашықтағы шабуылды іс жүзінде 

жүзеге асыруды қиындатады. Алайда, егер бұл шарттар 

орындалса, Интернетте сегментаралық қашықтықтан шабуыл 
жасауға болады.  

  

2. Интернетке жалған серверді құру арқылы енгізу 
шабуылға ұшыраған хостқа DNS жалған жауаптарының 

«дауылы»  

 DNS қызметіне бағытталған қашықтықтан шабуыл 
жасаудың тағы бір әдісі әдеттегі WAN False Object UA-нің екінші 

вариациясына негізделген (қашықтан іздеу алгоритмдерінің әлсіз 

жақтарын қолдана отырып).  
Бұл жағдайда шабуылдаушы шабуылдалған хостқа DNS 

сұрауын алмай-ақ нақты DNS серверінің атынан алдынала 
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дайындалған жалған DNS жауабын үздіксіз жібереді! Басқаша 

айтқанда, шабуылдаушы интернетте DNS жалған жауаптарының 
мақсатты дауылын жасайды.      Бұл мүмкін, өйткені әдетте UDP 

протоколы пакеттерді анықтау құралы жоқ DNS сұранысын 

жіберу үшін қолданылады. DNS серверінен алынған жауапқа 
хосттың желілік ОЖ критерийлері:  

- жіберушінің IP-мекен-жайы мен DNS-серверінің IP-

мекен-жайына сәйкес келеді;  
- DNS жауабында DNS сұрауындағыдай атау болуы 

керек;  

- DNS жауабы DNS сұранысы жіберілген UDP портына 
бағытталуы керек (бұл жағдайда шабуылдаушы үшін бұл бірінші 

мәселе); 
- DNS жауабында DNS (ID) тақырыбындағы сұрау 

идентификаторы өрісі берілген DNS сұранысында бірдей мәнді 

қамтуы керек (және бұл екінші мәселе).  
Бұл жағдайда шабуылдаушының мүмкіндігі болмайды. 

DNS сұранысын ұстап алу, оның басты проблемасы - 

сұраныс жіберілген UDP портының нөмірі. Алайда, бұрын 
айтылғандай, жіберушінің порт нөмірі шектеулі мәндер 

жиынтығын алады (≥ 1023), сондықтан шабуылдаушы қарапайым 

іздеуді қолдануы керек, тиісті порттар тізіміне жалған жауаптар 
жіберу арқылы.  

Бір қарағанда, екінші мәселе DNS сұранысының екі байтты 

идентификаторы болуы мүмкін, бірақ DNS хаттамасының жұмыс 
істеу ерекшеліктеріне байланысты ол бірге тең, немесе Netscape 

Navigator-дан DNS сұранысы болған жағдайда (мысалы) нөлге 

жақын мәнге ие (бір сұраныс - идентификатор 1-ге артады).  
     Сондықтан бұл қашықтағы шабуылды жүзеге асыру үшін 

шабуылдаушы қызығушылық иесін таңдау керек (мысалы, 

top.secret.com), оған маршрутты жалған сервер - шабуылдаушы 
хост арқылы өтетін етіп өзгерту керек. Бұған нақты 

DNSсервердің атынан тиісті UDP порттарына шабуылға 

ұшыраған хостқа үнемі DNS жауаптарын жіберу (бағытталған 
«дауыл») қол жеткізіледі. Бұл жалған DNS жауаптары 

шабуылдаушының IP-мекен-жайы ретінде top.secret.com 

хостының IP-мекен-жайын көрсетеді.  
Әрі қарай шабуыл келесі схема бойынша дамиды. 

Шабуылдың мақсаты (шабуылға ұшыраған хост) хостқа 
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top.secret.com атауы бойынша жүгінген кезде, осы хосттан DNS 

сұранысы желіге жіберіледі, ол шабуылдаушы ешқашан алмайды, 
бірақ ол оған қажет емес өйткені, хост бірден үнемі жіберілетін 

жалған DNS жауабын алады, ол шабуылдалған хосттың ОЖ-

сында DNS серверінің нақты жауабы ретінде қабылданады.  
     DNS қызметіне ұсынылған қашықтықтан шабуылдаудың 

функционалдық сызбасын қарастырыңыз:  

- шабуылдаушы әр түрлі UDP порттарында 
шабуылдаған хостқа үнемі жалған DNS жауаптарын жібереді 

және, мүмкін нақты идентификаторлар, нақты DNS-сервердің 

атынан (IP-мекен-жайдан), қызығушылық иесінің атауын және 
оның жалған IP-адресін көрсете отырып, жалған сервер - 

шабуылдаушы хостының IP-мекен-жайы болады;  
- хосттан пакет алған жағдайда, оның пакетінің IP 

тақырыбындағы оның IP-мекенжайын шабуылдаушының IP-

мекен-жайына ауыстырған және пакетті серверге жіберген 
жағдайда (яғни, жалған сервер сервермен өз атынан жұмыс 

істейді - өзінің IP мекен-жайынан);  

- серверден пакет алған жағдайда, оның IP-дестесінде IP 
мекен-жайы жалған сервердің IP-мекен-жайына өзгертіліп, 

пакетті хостқа жіберген жағдайда (хост үшін, жалған сервер 

нақты сервер болып табылады).  
 Осылайша, DNS қызметіндегі қауіпсіздік кемшіліктерін 

пайдаланатын осы қашықтағы шабуылды жүзеге асыру 

Интернеттің кез-келген нүктесінен көрсетілген екі объект (хост) 
арасындағы маршрутты бұзуға мүмкіндік береді! Бұл 

қашықтықтан шабуыл шабуыл мақсатымен сегменттік түрде 

орын алады және әдеттегі DNS пайдаланатын кез-келген 
интернет-хосттың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.  

  

3. Интернетке жалған серверді DNS сұрауын ұстап алу 
немесе шабуылға ұшыраған DNS серверіне DNS жалған 

жауаптарының бағытталған «дауылын» құру арқылы енгізу  

 Қашықтағы DNS іздеудің қарастырылған схемасынан 
шығатыны, егер сұрауда көрсетілген атауды DNS-сервер өзінің 

атаулар базасында таппаса, сервер серверді DNS-серверлерінің 

біріне жібереді, оның мекен-жайлары түбірлік сервердің кэш 
файлының параметрлер файлында қамтылған.  
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Сонымен, егер DNS серверінде сұралған хост туралы 

ақпарат болмаса, онда ол сұранысты әрі қарай жібере отырып, 
қашықтағы DNS іздеудің бастамашысы болып табылады. 

Сондықтан, шабуылдаушының алдыңғы абзацтарда сипатталған 

әдістерді қолданып, өзінің шабуылын DNS серверіне тікелей 
жіберуіне ештеңе кедергі болмайды.  

Шабуылдың мақсаты енді хост емес болады, бірақ DNS 

сервері мен жалған DNS жауаптары шабуылдаушы DNS 
серверінің атынан түбірлік DNS серверіне жіберіледі.  

DNS серверінің келесі ерекшелігін ескеру маңызды. 

Жұмысты тездету үшін әр DNS-сервер өз есімдер кестесін және 
жад аймағындағы хосттардың IP-адрестерін кэштейді. Кэшке 

DNS серверінің жұмыс істеуі кезінде табылған хосттардың 
атаулары мен IP-адрестері туралы динамикалық өзгеретін 

ақпаратты енгізеді, атап айтқанда, егер DNS сервері сұранысты 

алған болса, өзінің кэш кестесінде сәйкес жазбаны таппаса, 
жауабын келесі серверге жібереді және жауап алғаннан кейін 

табылған ақпаратты жадтағы кэш кестесіне сақтайды. 

 Осылайша, келесі сұранысты алған кезде DNS сервері 
бұдан былай қажет етпейді қашықтан іздеу жүргізу, өйткені 

қажетті ақпарат кэш кестесінде бар.  

Егжей-тегжейлі сипатталған қашықтағы DNS іздеу 
схемасын талдаудан, егер DNS серверінің сұрауына жауап 

ретінде шабуылдаушы жалған DNS жауабын жіберсе (немесе 

«дауыл» болған жағдайда жауаптар, оларды үнемі жібереді), 
содан кейін сервердің кэш кестесінде жалған ақпаратпен сәйкес 

жазба пайда болады және болашақта осы DNS серверімен 

байланысқан барлық хосттар туралы ақпарат қате болады және 
шабуылдаушы маршрутты шешкен хостқа кіргенде. өзгерту, 

онымен байланыс шабуылдаушының «Жалған объект RVS» хост 

схемасы арқылы жүзеге асырылады.  
Ең жаманы, уақыт өте келе DNS серверінің кэшіне енетін 

бұл жалған ақпарат көршілес жоғары деңгейлі DNS серверлеріне 

таралады, демек, Интернеттегі хосттар қате ақпаратқа ие болады 
және шабуылға ұшырайды!  

Егер шабуылдаушы DNS серверінің DNS сұрауын ұстай 

алмайтын болса, онда шабуыл жасау үшін оған DNS серверіне 
бағытталған жалған DNS жауаптарының «дауылы» қажет. Бұл 



41 

 

хостқа бағытталған шабуыл жағдайында порт таңдау 

проблемасынан өзгеше келесі проблеманы туғызады.  
Бұрын айтылғандай, DNS сервері басқа DNS серверіне сұрау 

жібергенде, бұл сұранысты екі байтты мәнмен (ID) анықтайды. 

Бұл мән әрбір жіберілген сұранысқа қарай бір-бірден көбейеді.  
Шабуылдаушы DNS сұранысы идентификаторының осы 

мәнін білуі мүмкін емес.  

Сондықтан, мүмкін болатын 216 идентификатор мәнін 
санаудан басқа нәрсе ұсыну қиын. Бірақ порттарды өрескел 

мәжбүрлеу проблемасы жоғалады, өйткені DNS барлық 

сұраныстарын DNS-сервер 53 портқа жібереді.  
DNS серверіне қашықтан шабуыл жасаудың жалған DNS 

жауаптарының «дауылы» бағыты болып табылатын келесі 
мәселе, егер DNS сервері атауын іздеу туралы өтініш жіберген 

жағдайда ғана шабуыл сәтті болады.  

DNS сервері осыны қажет және қалаған жібереді 
шабуылдаушының сұрауы, егер оған DNS сұранысы хосттан 

берілген атауды іздеу үшін келсе және бұл атау DNS серверінің 

кэш кестесінде болмаса.  
Негізінде бұл өтініш кез-келген уақытта туындауы мүмкін, 

шабуылдаушы шабуыл нәтижесін шексіз күтуге мәжбүр болады. 

Алайда, ешкімді күтпестен, шабуылдаушының шабуылға түскен 
DNS серверіне ұқсас DNS сұранысын жіберуіне және DNS 

серверінің сұрауда көрсетілген атауды іздеуіне ештеңе кедергі 

болмайды. Содан кейін бұл шабуыл басталғаннан кейін дереу 
сәтті болады.       

Мысалы, Мәскеудегі интернет-провайдерлердің бірі - 

ROSNET компаниясымен болған жанжалды еске түсірейік, осы 
провайдердің пайдаланушылары әдеттегі WWW-серверге қол 

жеткізген кезде, теледидарда айтылғандай. есеп, «күмәнді» 

мазмұндағы WWW-сервер.  
Журналистердің де (оларды түсінуге болады - олар бұл 

мәселеде сарапшы емес) де, баспасөз мәслихатын өткізгендерде 

де болған жайттарды мүлдем түсінбеушіліктің салдарынан (олар 
мамандарға баспасөзбен байланысуға мүмкіндік бермеген шығар) 

осы оқиға туралы ақпараттық хабарламалардың өкінішті болғаны 

соншалық, не болғанын түсіну мүмкін болмады.  
Осыған қарамастан, бұл оқиға DNS серверіне қашықтықтан 

шабуыл жасау сипатталған схемаға сәйкес келеді. Бір ерекшелік: 
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шабуылдаушының хост мекен-жайының орнына DNS серверінің 

кэш кестесіне www.pla хостының IP-мекен-жайы қосылды. 
Интернетте қашықтағы DNS іздеу қызметін пайдалану  

Интернеттегі шабуылдаушыға осы қызметті пайдаланып 

кез-келген хостқа қашықтықтан шабуыл жасауға мүмкіндік 
береді және осы онша қауіпті желіде қауіпсіздіктің маңызды 

саңылауын аша алады.  

 

 

2.4 Интернет желісінде жалған маршрутизатор құру 

мақсатында ІСМР хаттаманы пайдалана отырып, хостқа 

жалған маршрутты таңу 

  
Интернетте ICMP басқару хаттамасы қолданылады, оның 

функцияларының бірі желілік сегмент ішіндегі хосттар бойынша 

маршруттауды қашықтықтан басқару болып табылады. 
Маршруттауды қашықтықтан басқару қосалқы оңтайлы 

маршруттар бойынша хабарламаларды жіберудің алдын алу үшін 

қажет.  
Интернетте маршруттауды қашықтықтан басқару 

маршрутизатордан ICMP басқару хабарламасының хостына 

жіберу түрінде жүзеге асырылады. 
Хабарламаны қайта бағыттау.  

ICMP хаттамасын зерттеу қайта бағыттау 

хабарламаларының екі түрі бар екенін көрсетті:  
- Хабарламаның бірінші түрі Redirect Net деп аталады 

және хостқа маршрутизатордың адресін, яғни әдепкі маршрутты 

өзгерту қажеттілігі туралы хабарлайды.  
- Екінші тип - Redirect Host - хостта хабарламада 

көрсетілген жүйеге жаңа маршрут құру және оны маршруттау 

кестесіне қосу қажеттілігі туралы хабарлайды. Ол үшін 
хабарламада маршрутты өзгерту қажет болатын хосттың IP-

мекен-жайы болады (адрес Destination өрісіне енгізіледі), және 

осы хостқа жіберілген пакеттер жіберілетін маршрутизатордың 
жаңа IP-адресі (бұл мекен-жай шлюз өрісіне енгізілген).  

Маңызды шектеулерге назар аудару керек, жаңа 

маршрутизатордың IP-мекенжайына салынған: ол осы ішкі 
желінің мекен-жайларында болуы керек!  
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ICMP Redirect Host басқару хабарламасына келетін болсақ, 

оны анықтайтын жалғыз параметр - бұл жіберушінің IP-мекен-
жайы, ол маршрутизатордың IP-мекенжайына сәйкес келуі керек, 

өйткені бұл хабарламаны тек роутер жібере алады. ICMP 

хаттамасының ерекшелігі - онда хабарлама көздерінің қосымша 
аутентификациясы қарастырылмаған.  

Осылайша, ICMP хабарламалары хостқа виртуалды 

байланыс жасамай, бір бағытта маршрутизатор арқылы 
жіберіледі.  

Сондықтан, шабуылдаушыға маршрутизатор атынан жалған 

ICMP маршруттау хабарламасын жіберуге ештеңе кедергі 
болмайды. Жоғарыда келтірілген фактілер типтік қашықтықтан 

шабуыл жасауға мүмкіндік береді «Жалған объектіні РКС-ке 
жалған маршрут енгізу арқылы енгізу».  

Бұл қашықтан шабуыл жасау үшін сізге жалған ICMP 

Redirect Host хабарламасын дайындау керек, онда сіз 
маршруттың соңғы IP-адресін (маршрут өзгертілетін хосттың 

мекен-жайы) және жалғанның IP-мекен-жайын көрсетесіз. 

маршрутизатор.  
Содан кейін бұл хабар маршрутизатордың атынан 

шабуылдалған хостқа беріледі. Ол үшін маршрутизатордың IP-

адресі жіберушінің мекен-жайы өрісіндегі IP тақырыбында 
көрсетілген. Негізінде бұл қашықтықтан шабуыл жасаудың екі 

нұсқасы бар.  

Бірінші жағдайда, шабуылдаушы шабуылдың нысаны 
сияқты бір желі сегментінде болады. Содан кейін, жалған ICMP 

хабарламасын жібере отырып, ол өзінің IP-адресін немесе осы 

ішкі желінің кез-келген адресін жаңа маршрутизатордың IP-
мекен-жайы ретінде көрсете алады. 

Бұл шабуылдаушыға шабуылға ұшыраған хост жіберетін 

хабарларды жіберу бағытын белгілі бір IP-мекен-жайға өзгертуге 
және шабуылдаушы хост пен шабуылдаушының қызығушылық 

тудыратын сервері арасындағы трафикті басқаруға мүмкіндік 

береді.  
Осыдан кейін шабуыл «алданған» хосттан алынған 

пакеттерді қабылдаумен, талдаумен және таратумен байланысты 

екінші кезеңге өтеді.  
     Қашықтан шабуылдаудың екінші нұсқасы жағдайында 

шабуылдаушы шабуыл нысанасынан бөлек сегментте болады.  
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Содан кейін, егер шабуылдаушы хостқа жалған ICMP қайта 

бағыттау хабары берілсе, шабуылдаушының өзі трафикті басқара 
алмайды, өйткені жаңа маршрутизатордың мекен-жайы 

шабуылдалған хосттың ішкі желісінде орналасуы керек, 

сондықтан бұл қашықтағы шабуылдың бұл нұсқасы 
шабуылдаушыға ақпараттық байланыс каналы арқылы берілетін 

ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік бермейді.  

Алайда, бұл жағдайда шабуыл басқа мақсатқа жетеді: хост 
бұзылады.  

Қарастырылған қашықтықтан шабуылдың екі нұсқасын да 

(сегмент аралық және сегментішілік) Linux 1.2.8, Windows 95 
және Windows NT 4.0 жүйелерінде жүзеге асыруға болады. Басқа 

желілік операциялық жүйелер (Linux 2.0.0 және UNIX B1 
сыныбымен қорғалған) бұл ICMP Redirect хабарламасын елемеді 

(бұл қауіпсіздік тұрғысынан қисынды сияқты).  

TCP (Transmission Control Protocol) - Интернеттің көлік 
деңгейінің негізгі хаттамаларының бірі. Бұл протокол пакеттерді 

жіберу кезінде пайда болуы мүмкін қателерді түзетуге мүмкіндік 

береді және логикалық байланыс - виртуалды канал орнатылған 
хаттама болып табылады.  

Дестелер осы канал арқылы олардың кезектілігін тіркей 

отырып беріледі және қабылданады, пакеттің ағымы 
басқарылады, бұрмаланған пакеттер қайта жіберіледі және 

сеанстың соңында канал бұзылады.  

Сонымен бірге TCP - хабарламалар мен байланыстарды 
анықтауға арналған қосымша жүйеге ие TCP/IP жанұясының 

жалғыз негізгі хаттамасы. Сондықтан қолданушыларға Интернет 

хосттарына қашықтықтан қол жеткізуді қамтамасыз ететін FTP 
және TELNET қолданбалы деңгейіндегі хаттамалар TCP 

протоколы негізінде жүзеге асырылады.  

TPP дестесін анықтау үшін TCP тақырыбында 32 биттік екі 
идентификатор бар, олар пакеттік есептегіш ретінде де жұмыс 

істейді. Олардың атаулары - реттік нөмір және ризашылық 

нөмірі. Біз сондай-ақ Control Bits деп аталатын өріске 
қызығушылық танытамыз.  

Бұл 6 биттік өрісте келесі командалық биттер болуы мүмкін 

(солдан оңға қарай):  
- URG: шұғыл көрсеткіштің өрісі маңызды; 

- ACK: алғыс өрісі маңызды; 
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- PSH: Push функциясы; 

- RST: байланысты қалпына келтіру; 
- SYN: реттік нөмірлерді синхрондау;  

- FIN: Жіберушіден басқа деректер жоқ.  

TCP қосылымын құрудың жоғарыда келтірілген схемасынан 
TCP абоненттері мен TCP қосылыстары үшін жалғыз 

идентификаторлар 32-разрядты екі параметр болып табылатынын 

көруге болады. Сондықтан жалған TCP пакетін құру үшін 
шабуылдаушы осы байланыс үшін ағымдағы 

идентификаторларды - ISSa және ISSb білуі керек.  

ТCP хабарламасын ықтимал бұрмалау проблемасы одан да 
маңызды бола түседі, өйткені TCP протоколы негізінде жүзеге 

асырылған FTP және TELNET протоколдарының талдауы FTP 
және TELNET пакеттерін анықтау проблемасы толығымен осы 

хаттамалармен тасымалдауға берілгендігін көрсетті. қабаты, яғни 

TCP.  
Бұл дегеніміз, берілген TCP қосылымы үшін TCP дестелік 

идентификаторларының сәйкес мәндерін таңдаған 

шабуылдаушыға (мысалы, бұл байланыс FTP немесе TELNET 
қосылымы болуы мүмкін) кез келген хосттан пакет жіберу 

жеткілікті. осыған қатысушылардың бірінің атынан Интернет 

(мысалы, клиенттің атынан), және бұл пакет дұрыс деп 
қабылданады! Сонымен қатар, FTP және TELNET хабарламалар 

алған жіберушілердің IP мекен-жайларын тексермейтіндіктен, 

алынған жалған пакетке жауап ретінде FTP немесе TELNET 
сервері шабуылдаушының жалған пакетте көрсетілген нақты IP-

мекен-жайына жауап жібереді. Содан кейін FTP немесе TELNET 

серверімен өзінің IP-мекен-жайынан жұмыс істей бастайтын, 
бірақ заңды түрде қосылған пайдаланушының құқықтарымен 

жұмыс жасайтын шабуылшы бар, ол өз кезегінде 

есептегіштердегі сәйкессіздік салдарынан сервермен байланысын 
жоғалтады   
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2.5 ТСР субъектілерінің бірінің интернет желісіндегі 

қосылуын ауыстыру 
 

ТCP құру схемасынан қосылым, бұдан шығатын әр 

байланыс үшін TCP сұранысы үшін амалдық жүйе ISN 
идентификаторының бастапқы мәнін жасап, оны сұраушы хостқа 

жауап ретінде жіберуі керек.  

Сонымен бірге, Интернетте (IP v.4 стандарты) IPге бақылау 
қарастырылмаған хабарлама жіберушінің мекен-жайы, IP-десте 

өтетін шынайы маршрутты қадағалау мүмкін емес, сондықтан 

желінің соңғы пайдаланушылары бір хосттан уақыт бірлігіне 
келіп түскен мүмкін сұраныстардың санын шектеу мүмкіндігіне 

ие емес.  
Сондықтан, трансферттен тұратын типтік БА «Қызмет 

көрсетуден бас тартуды» жүзеге асыруға болады шабуылға 

ұшыраған хостқа желідегі кез-келген хосттың атынан байланыс 
жасау үшін мүмкіндігінше жалған TCP сұраныстары (2.6 сурет).  

 

  
Сурет 2.6-Интернетке хосттың жұмысының бұзылуы, ТСР 

байланыс құру үшін жалған сұраулардың дауылы 

 
Бұл жағдайда компьютердің есептеу қуатына байланысты 

шабуылға ұшыраған желілік ОЖ, не нашар жағдайда - іс жүзінде 

қатып қалады, немесе - жақсы жағдайда - заңды қосылу 
сұраныстарына жауап беруден бас тартады (қызмет көрсетуден 

бас тарту).  

Себебі, жалған сұраныстардың бүкіл массасы үшін жүйе, 
біріншіден, әр сұраныста алынған ақпаратты жадында сақтауы 

керек, екіншіден, әр сұранысқа жауап әзірлеп жіберуі керек.  

Осылайша, жүйенің барлық ресурстары жалған сұраулармен 
«жегіліп» кетеді: сұраныстар кезегі толып кетеді және жүйе тек 
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оларды өңдеумен айналысады. Мұның тиімділігі шабуылдаушы 

мен шабуылдың нысаны арасындағы өткізу қабілеттілігі 
неғұрлым жоғары болса, шабуылдаушы мен шабуылдаушының 

нысаны арасындағы өткізу қабілеттілігі соғұрлым жоғары болады 

және шабуылға ұшыраған компьютердің есептеу қуаты соғұрлым 
жоғары болады (процессорлардың саны мен жылдамдығы, 

мөлшері жедел жад және т.б.).       

«Қызметтен бас тарту» шабуылының тағы бір түрі 
шабуылға ұшыраған хостқа бірнеше ондаған (жүздеген) серверлік 

қосылуға сұраныстар жіберуді қамтиды, бұл уақытша (10 

минутқа дейін) серверде сұраныс кезегінің толып кетуіне әкелуі 
мүмкін. Бұл кейбір желілік операциялық жүйелер алғашқы тек 

бірнеше қосылым сұрауларын өңдеуге және қалғандарын 
елемеуге арналғандығына байланысты.  

Яғни, N қосылуға сұраныс түскен кезде, ОЖ сервері оларды 

тіркеуге алады және сәйкесінше N жауаптар тудырады. Әрі 
қарай, белгілі бір уақыт ішінде сервер болашақ клиенттен қол 

алысуды аяқтайтын және сервермен виртуалды канал құрғанын 

растайтын хабарлама күтеді.  
Егер шабуылдаушы серверге сервердегі бір уақытта 

өңделген сұраныстардың максималды санына тең болатын 

бірнеше қосылу сұраныстарын жіберсе, онда күту уақыты кезінде 
басқа қосылым сұраулары еленбейді және серверге қосылу 

мүмкін болмайды.  

Айта кету керек, қолданыстағы IP v4 интернет стандартында 
жүйелерді осы қашықтағы шабуылдан сенімді түрде қорғаудың 

қолайлы әдісі жоқ. Бақытымызға орай, шабуылдаушы осы 

шабуыл нәтижесінде сіздің ақпаратыңызға рұқсатсыз қол жеткізе 
алмайды.  

Ол сіздің жүйеңіздің есептеу ресурстарын тек «жеп», оның 

сыртқы әлеммен байланысын бұза алады. Хостты бұзу жай 
қажетсіз деп үміттенемін.  
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3 бөлім. Ғаламдық Internet желісінің құрамына кіретін 

жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

3.1 Брандмауэр  

  
Брандмауэр - бұл рұқсат етілген деректерден басқа барлық 

трафикті бұғаттауға арналған желіге кіруді басқаратын құрылғы. 

Брандмауэрдегі трафик ағынын қызмет, жіберуші мен алушының 
IP-адрестері және қызметті сұрайтын пайдаланушы 

идентификаторлары конфигурациялауы мүмкін.  

Брандмауэр орталықтандырылған қауіпсіздікті басқаруға 
мүмкіндік береді. Бір конфигурацияда әкімші кіретін трафикті 

ұйымдағы барлық ішкі жүйелер үшін рұқсат етілетін етіп теңшей 
алады. Бұл маршрутизатордан айырмашылығы, оның қызметі 

трафикті тағайындалған жерге мүмкіндігінше тез жеткізу.  

Брандмауэр - бұл жалпы мақсаттағы операциялық 
жүйелерге (мысалы, Windows NT және Unix) немесе 

брандмауэрдің аппараттық платформасына негізделген 

бағдарламалық жасақтама бумалары.  
Саясат ережелерінің жиынтығы трафиктің бір желіден 

екіншісіне қалай өтуін анықтайды. Егер ереже трафикке нақты 

рұқсат етпесе, брандмауэр пакеттерді қабылдамайды немесе 
жояды. Қауіпсіздік саясатының ережелері қатынау модульдерін 

қолдану арқылы жетілдіріледі.  

Брандмауэр түрлері:  
- қолданбалы деңгейдегі брандмауэрлер;      

- пакеттерді сүзгілейтін брандмауэрлер; 

- гибридті брандмауэрлер.  
 

1. Қолданбалы қабаттардың брандмауэрлері  

Қосымшаның брандмауэрінде рұқсат етілген әрбір 
хаттаманың өзіндік қол жетімділік модулі болуы керек. Ең жақсы 

қосылғыштар - бұл шешілетін протокол үшін арнайы жасалған.  

Мысалы, FTP қатынасуышы FTP протоколына арналған 
және осы протокол арқылы өтетін трафиктің және қауіпсіздік 

трафигінің қауіпсіздік саясатының ережелерімен осы трафикке 

рұқсат етілуін анықтай алады. Қолданбалы деңгейдің 
брандмауэрін қолданған кезде барлық қосылыстар осы арқылы 

өтеді (Сурет 3.1 қараңыз).  
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Сурет 3.1-Қолданбалы деңгейдегі брандмауэрге қол жеткізу 
модулін қосу 

 

Суретте көрсетілгендей, байланыс клиенттік жүйеден 
басталып, брандмауэрдің ішкі интерфейсіне өтеді. Брандмауэр 

қосылуды қабылдайды, пакеттің мазмұнын және қолданылған 

хаттаманы талдайды және трафик қауіпсіздік саясаты 
ережелеріне сәйкес келетіндігін анықтайды.  

Егер солай болса, онда брандмауэр оның сыртқы интерфейсі 

мен серверлік жүйесі арасында жаңа байланыс орнатады.  
Қолданбалы деңгейдегі брандмауэрлер кіріс қосылымдары 

үшін кіру модульдерін қолданады. Брандмауэрдегі кіру модулі 
кіріс байланысын қабылдайды және алушыға трафик жібермес 

бұрын командаларды өңдейді. Осылайша, брандмауэр жүйелерді 

қолданбалы шабуылдардан қорғайды.  
  

2.  Пакеттік сүзгілеу брандмауэрі  

Пакеттік сүзу брандмауэріндегі саясат ережелері пакеттік 
сүзгілердің көмегімен орнатылады. Сүзгілер пакеттерді тексеріп, 

трафиктің саясат ережелері мен хаттама күйіне (мемлекеттік 

тексеру) сәйкес рұқсат етілетіндігін анықтайды.  
Егер қосымшаның хаттамасы TCP үстінен өтсе, күйді 

анықтау оңай, өйткені TCP өзі күйлерді қолдайды. Бұл дегеніміз, 

хаттама белгілі бір күйде болған кезде, тек белгілі бір пакеттерді 
беруге рұқсат етіледі.  

Брандмауэрдің пакеттік сүзгісімен байланыстар 

брандмауэрде үзілмейді (сурет 3.2 қараңыз), бірақ тікелей соңғы 
жүйеге бағытталады.  
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Дестелер келген кезде, брандмауэр пакет пен байланыс 

күйіне саясат ережелерімен рұқсат етілгендігін тексереді. 
Әйтпесе, пакет қабылданбайды немесе жойылады.  

  

Сурет 3.2-Пакеттерді сүзгілей отырып, трафикті желіаралық 
экран арқылы беру 

 

Дестелерді сүзгілейтін брандмауэрлер әр протокол үшін 
қатынасу модульдерін қолданбайды, сондықтан оларды IP 

арқылы кез келген протоколмен пайдалануға болады.  

Кейбір хаттамалар брандмауэрден не істеп жатқанын білуді 
талап етеді. Мысалы, FTP бастапқы кіру мен командалар үшін бір 

қосылымды, ал екіншісін файлдарды тасымалдау үшін 

қолданады.  
Файлдарды тасымалдау үшін пайдаланылатын қосылымдар 

FTP байланысының бөлігі ретінде орнатылады, сондықтан 

брандмауэр трафикті оқып, жаңа қосылымда қолданылатын 
порттарды анықтай алуы керек. Егер брандмауэр бұл функцияны 

қолдамаса, файл тасымалдау мүмкін емес.  

 
3.  Гибридтік брандмауэрлер  

Көптеген басқа құрылғылар сияқты, брандмауэрлер уақыт 

өте келе өзгереді және жақсарады, яғни дамиды.  
Мысалы, Generic Services Proxy (GSP) кіру модулінің 

технологиясы қауіпсіздік пен желілік әкімшілер талап ететін 

басқа хаттамалар үшін қосымшалар деңгейіндегі қол жетімділік 
модульдерін қолдауға арналған. Шын мәнінде, GSP қолданбалы 

деңгейдің брандмауэрін пакеттерді сүзетін экрандар ретінде 

жұмыс істейді.  
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Брандмауэрді пакетті сүзгілейтін жеткізушілер кейбір 

кеңейтілген протоколдар үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
өз өнімдеріне кейбір қол жетімділік модульдерін қосты.  

Брандмауэрлердің екі түрінің де негізгі функционалдығы 

өзгеріссіз қалса да (бұл осы құрылғылардың әлсіз жақтарының 
көпшілігінің себебі болып табылады), бүгінде нарықта гибридтік 

брандмауэрлер бар.  

Брандмауэрді табу мүмкін емес, ол тек қолданбалы деңгей 
немесе пакетті сүзгілеу болып табылады. Бұл қауіпсіздік 

әкімшілеріне құрылғыны белгілі бір ортаға бейімдеуге мүмкіндік 

береді.  
 

4. Брандмауэрді теңшеуге арналған мысал  
Брандмауэрді қолдануға арналған әдеттегі сәулет 3.3 суретте 

көрсетілген. Бұл архитектура ішкі желіні және Интернеттен қол 

жетімді кез келген басқа жүйелерді қорғау үшін бір брандмауэрді 
пайдаланады. Бұл жүйелер жеке желіде орналасқан.  

 

 
 

Сурет 3.3-Брандмауэрді пайдалану 
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3.2 Виртуалды жеке желілерді ұйымдастыру және 

пайдалану (VPN)  

  

Жеке желілер әртүрлі телефон компаниялары мен Интернет-

провайдерлерінен жалға алынған байланыс желілерінен тұрады.  
Бұл байланыс арналары басқа трафиктен бөлек екі объектіні 

ғана байланыстыратындығымен сипатталады, өйткені жалға 

алынған арналар екі сайт арасында екі жақты байланысты 
қамтамасыз етеді.  

Жеке желілердің көптеген артықшылықтары бар:  

- ақпарат құпия сақталады.  
- Қашықтағы сайттар ақпарат алмаса алады дереу.  

- Қашықтағы пайдаланушылар өздері кіретін жүйеден 
оқшауланған сезінбейді.      Өкінішке орай, желінің бұл түрінің 

бір үлкен кемшілігі бар - жоғары баға.  

Интернетті пайдаланушылар санының артуымен көптеген 
ұйымдар виртуалды жеке желілерді (Virtual Private Network - 

VPN) пайдалануға көшті. VPN көптеген ұсынады арзан бағамен 

жеке желілердің артықшылықтары.  
 

1. VPN анықтау  

Интернет-трафиктің көп бөлігі ашық жерде беріледі және 
бұл трафикті бақылайтын кез келген адам оны тани алады.  

Бұл электрондық пошта мен вебтрафиктің көпшілігіне, 

сондай-ақ telnet және FTP байланысына қатысты. Secure Shell 
(SSH) және Hyper text Transfer Protocol (HTTPS) трафигі 

шифрланған трафик болып табылады және оны тыңшы көре 

алмайды. Алайда, SSH және HTTPS сияқты трафик VPN 
қалыптастырмайды.  

 VPN келесі сипаттамаларға ие:  

- Трафик құпия тыңдалудан қорғауды қамтамасыз ету 
үшін шифрланған.  

- Қашықтағы сайт аутентификациялануда.  

- VPN бірнеше протоколға қолдау көрсетеді.  
- Байланыс тек екі нақты абоненттің арасындағы 

байланысты қамтамасыз етеді.  

SSH және HTTPS бірнеше қолдана алмайтындықтан 
хаттамалар нақты виртуалды жеке желілерге де қатысты.  
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VPN пакеттері Интернеттегі кәдімгі трафикпен араласады 

және бөлек болады, себебі бұл трафикті тек қосылудың соңғы 
нүктелері оқи алады.  

VPN екі нақты объектіні біріктіреді, осылайша екі абонент 

арасында бірегей байланыс арнасы қалыптасады.  
VPN соңғы нүктелерінің әрқайсысы бір уақытта басқа соңғы 

нүктелермен бірнеше VPN қосылыстарын қолдай алады, алайда 

әрбір соңғы нүктелер басқаларынан бөлек және трафик шифрлау 
көмегімен бөлінеді.  

VPN қолдануына қарай екі түрге жіктеледі:  

- тапсырыс бойынша VPN; 
- хаб VPN.  

  
  

2.  Custom VPN  

Реттелетін VPN - бұл жеке қолданушы жүйесі мен ұйымның 
сайты немесе желісі арасында құрастырылған виртуалды жеке 

желілер.  

VPN сервері ұйымның брандмауэрі болуы мүмкін немесе 
жеке VPN сервері болуы мүмкін.  

Пайдаланушы Интернетке жергілікті қызмет провайдеріне, 

DSL немесе кабельді модемге қосылу арқылы қосылады және 
Интернет сайт арқылы ұйым сайтына VPN қосылуын бастайды. 

Ұйым сайты пайдаланушыны аутентификация деректерін 

сұрайды және аутентификация сәтті болған жағдайда 
пайдаланушы сайттың ішінде және физикалық түрде желі ішінде 

орналасқан сияқты ұйымның ішкі желісіне кіруге мүмкіндік 

береді.  
Реттелетін VPN-дер ұйымдарға қашықтағы 

пайдаланушылардың жүйелерге немесе файлдарға кіруін 

шектеуге мүмкіндік береді. Бұл шектеу ұйымдастыру саясатына 
негізделуі керек және VPN өнімінің мүмкіндігіне байланысты 

болуы керек.  
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Сурет 3.4-VPN теңшелетін конфигурациясы 

 

Реттелетін VPN-дің екі негізгі мәні бар артықшылықтары:  
1. Жолдағы қызметкерлер кез-келген уақытта серверлерге 

қосылу үшін қалааралық және халықаралық телефон 

қоңырауларын қажет етпестен электрондық поштаға, файлдарға 
және ішкі жүйелерге қол жеткізе алады.  

2. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлер ұйымда жұмыс 

істейтін қызметкерлер сияқты желілік қызметтерге қымбат жалға 
алынған желілерді жалға алмай-ақ қол жеткізе алады.  

Бұл артықшылықтардың екеуі де шығындарды үнемдеуге 

байланысты болуы мүмкін. Үнемдеу қымбат қалааралық және 
халықаралық байланыстарды, жалға алынған байланыс 

арналарын және т.с.с.  

Қызметкерге арналған VPN-ді пайдаланудағы ең үлкен 
қауіпсіздік мәселесі - басқа интернет-сайттарға бір уақытта 

қосылу.  

Әдетте, пайдаланушының компьютеріндегі VPN 
бағдарламалық жасақтамасы трафиктің VPN желісі арқылы 

жіберілуін немесе басқа сайтқа ашық түрде жіберілуін 

анықтайды.  
Егер трояндық атқа шабуыл қолданушының компьютерінде 

жасалған болса, кейбір заңсыз сыртқы пайдаланушылар ұйымның 

ішкі желісіне қосылу үшін қызметкердің компьютерін қолдануы 
мүмкін. Мұндай типтегі шабуылдарды жасау өте қиын, бірақ 

олар толығымен нақты.  

3. Nodal VPN  
Nodal VPN-ді ұйымдар қашықтағы сайттарға қымбат 

тұратын арнайы схемаларды пайдаланбай қосылу үшін немесе 

осы ұйымдардың қызметіне байланысты ақпарат алмасуды 
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жүзеге асыру үшін байланыс қажет болатын екі түрлі ұйымды 

қосу үшін қолданады.  
Әдетте VPN бір брандмауэрді немесе маршрутизаторды 

басқа ұқсас құрылғыға қосады (3.5 суретті қараңыз).  

 

  

 

Сурет 3.5-Интернет арқылы өтетін VPN торапаралық байланысы 
 

Байланысты бастау үшін түйіндердің біреуі трафикті екінші 

түйінге бағыттауға тырысады. Нәтижесінде VPN VPN 
байланысының қарама-қарсы екі учаскесінде де іске қосылады. 

Екі түйін де қосылым параметрлерін түйіндерде бар саясатқа 

байланысты анықтайды.  
Екі сайт та алдын-ала белгілі құпиямен немесе ашық кілт 

сертификатымен бір-бірінің түпнұсқалығын растайды. Кейбір 

ұйымдар түйінді VPNді жалға алынған желілер үшін резервтік 
сілтеме ретінде пайдаланады.  

VPN түйінінің басты артықшылығы - үнемділік. Шағын, 

қашықтағы кеңселері бар ұйым барлық қашықтағы кеңселерді 
орталық сайтпен (тіпті бір-бірімен) едәуір арзан бағамен 

байланыстыратын виртуалды жеке желіні құра алады.  

Желілік инфрақұрылымды әлдеқайда жылдам қолдануға 
болады, өйткені қашықтағы кеңселер ISDN немесе DSL 

сілтемелері үшін жергілікті провайдерлерді қолдана алады.     

Nodal VPN мәселелері. Hub VPN жаңа қашықтағы 
сайттарды немесе тіпті шалғайдағы ұйымдарды қосу арқылы 

ұйымның қауіпсіздік периметрін кеңейтеді. Егер қашықтағы 

сайттың қауіпсіздік деңгейі күшті болмаса, VPN шабуылдаушыға 
орталық сайтқа және ұйымның ішкі желісінің басқа бөліктеріне 

кіруге мүмкіндік бере алады. Сондықтан жалпы ұйымның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мықты саясат пен аудиторлық 
функцияларды жүзеге асыру қажет. 
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 Екі ұйым өз желілерін қосу үшін түйін VPN қолданатын 

жағдайларда, қосылымның екі жағында да орнатылған қауіпсіздік 
саясаты өте маңызды. Бұл жағдайда екі ұйым да қандай деректер 

VPN арқылы өте алатындығын және өте алмайтындығын 

анықтап, өздерінің брандмауэрлеріндегі саясатты сәйкесінше 
конфигурациялауы керек.  

  

 

4. VPN стандартты технологияларын түсіну  

VPN-де төрт негізгі компоненты бар.  

1. VPN-сервер. VPN-сервер - бұл компьютер  
VPN байланысының соңғы нүктесі ретінде әрекет етеді. Бұл 

сервер күтілетін жүктемені қолдауға қабілетті болуы керек. 
Көптеген VPN бағдарламалық жасақтамаларын жеткізушілер бір 

реттік VPN қосылымдарының санына негізделген процессордың 

өнімділігі мен жадты конфигурациялау бойынша ұсыныстар 
беруі керек.  

2. Шифрлау алгоритмдері. Алгоритмді таңдау жоқ егер 

ол стандартты және жеткілікті қуатты болса, іргелі маңызы бар. 
Жүйені енгізу қауіпсіздік деңгейіне көбірек әсер етеді. Қате 

енгізілген жүйе ең күшті шифрлау алгоритмін пайдасыз ете 

алады. Сонымен, VPN-ді пайдалану қаупін зерттейік.  
3. Аутентификация жүйесі. VPN аутентификация жүйесі 

екі факторлы болуы керек. Пайдаланушылар нені білетінін, не 

бар екенін немесе кім екенін пайдаланып аутентификациялана 
алады. Жеке сәйкестендіру нөмірімен немесе парольмен 

жұптастырылған смарт-карталар аутентификация құралдарының 

жақсы үйлесімі болып табылады. Бағдарламалық жасақтама 
жеткізушілері әдетте ұйымдарға таңдау үшін бірнеше 

аутентификация жүйелерін ұсынады. Бұл тізімге жетекші 

смарткарталар өндірушілері кіреді.  
4. VPN хаттамасы. VPN протоколы VPN жүйесінің 

Интернеттегі басқа жүйелермен өзара әрекеттесуін және 

трафиктің қауіпсіздік деңгейін анықтайды. VPN жүйенің жалпы 
қауіпсіздігіне әсер етеді. Бұл VPN екі соңғы түйін арасында 

шифрлау кілттерін алмасу үшін қолданылатындығына 

байланысты. Егер бұл алмасу қауіпсіз болмаса, шабуылдаушы 
кілттерді ұстап алады, содан кейін VPN-дің барлық 

артықшылықтарын жоққа шығарып, трафиктің шифрын шеше 
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алады. Қазіргі уақытта VPN үшін стандартты хаттама IPSec 

болып табылады.  
Бұл протокол TCP тақырыбын және пакеттегі пайдалы 

жүктемені жинап, шифрлайтын IP-ге қосымша болып табылады. 

IPSec сонымен қатар кілттермен алмасуды, тораптың қашықтан 
аутентификациясын және алгоритм бойынша келіссөздерді 

қолдайды (шифрлау алгоритмі де, хэш функциясы да). IPSec UDP 

500 портты алғашқы келіссөздер үшін қолданады, содан кейін IP 
протокол 50 барлық трафик үшін қолданылады. VPN дұрыс 

жұмыс істеуі үшін бұл протоколдарды қосу керек.  

Бұл компоненттер талаптарды орындайды қауіпсіздік, 
өнімділік және үйлесімділік. VPN архитектурасының 

қаншалықты дұрыс орындалғаны талаптардың дұрыс 
анықталуына байланысты.  

VPN қауіпсіздік талаптарын анықтау келесі аспектілерді 

қамтуы керек:  
- ақпараттың қорғалуын қамтамасыз ету қажет уақыт 

мөлшері.  

- пайдаланушының бір уақытта қосылу саны.  
- пайдаланушылардың қосылуының күтілетін түрлері 

(үйде немесе саяхатта жұмыс істейтін қызметкерлер).  

- қашықтағы серверге қосылулар саны.  
- Байланысты қажет ететін VPN түрлері.  

- қашықтағы учаскелердегі кіріс және шығыс трафиктің 

күтілетін көлемі.  
- қауіпсіздік параметрлерін анықтайтын қауіпсіздік 

саясаты.  

     Жүйені жобалау кезінде саяхатшылардың орналасуына 
байланысты басқа талаптарды (басқа ұйымдардағы немесе қонақ 

бөлмелеріндегі сайттарды білдіреді), сондай-ақ VPN-де жұмыс 

істейтін қызмет түрлерін көрсету пайдалы болуы мүмкін.  

 

5. VPN жүйелерінің түрлері  

 Қазіргі уақытта VPN жүйелері ұйымдастырылатын 
жүйелердің үш түрі бар:  

- аппараттық жүйелер;  

- бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелері; 
- веб-жүйелер.  
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VPN аппараттық жүйелері әдетте VPN сервері ретінде 

қолданылатын аппараттық платформаға негізделген. Бұл 
платформа өндірушінің бағдарламалық жасақтамасын, сондай-ақ 

шифрлау мүмкіндіктерін жақсартуға арналған кейбір арнайы 

бағдарламалық жасақтаманы басқарады.  
Көп жағдайда VPN желісін қашықтағы пайдаланушының 

жүйесінде құру үшін тиісті бағдарламалық жасақтама қажет.  

VPN аппараттық құралының екі артықшылығы бар.  
- жылдамдық. Жабдық әдетте оңтайландырылады VPN-

ді қолдау, осылайша жалпы мақсаттағы компьютерлік 

жүйелерден жылдамдықтың артықшылығын қамтамасыз етеді. 
Бұл бір уақытта VPN қосылыстарын қолдауға мүмкіндік береді.  

- қауіпсіздік. Егер аппараттық платформа VPN 
қосымшасы үшін арнайы жасалған болса, оның жүйесінен барлық 

қажет емес бағдарламалар мен процестер жойылады. Бұл басқа 

процестерді басқаратын жалпы мақсаттағы компьютерлік 
жүйемен салыстырғанда шабуылдарға бейімділікті төмендетеді.  

Бұл жалпы мақсаттағы компьютердің дұрыс қорғалуы 

мүмкін емес дегенді білдірмейді. Әдетте жалпы мақсаттағы 
компьютерді пайдалану қауіпсіздіктің қосымша 

конфигурациясын қажет етеді.  

    VPN бағдарламалық қамтамасыздандыру жалпы 
мақсаттағы компьютерлік жүйелерде жұмыс істейді. Оларды 

арнайы VPN жүйесінде немесе брандмауэр сияқты басқа 

бағдарламалық жасақтамамен бірге орнатуға болады. 
Бағдарламалық жасақтаманы жүктеу кезінде аппараттық 

платформаның қолдау көрсетуге жеткілікті сыйымдылығына көз 

жеткізуі керек.  
VPN өнімі ұйымдағы компьютерлерде орнатылғандықтан, 

ұйым басшылығы компьютерлердің талаптарға сәйкестігі туралы 

қамқорлық жасауы керек.  
     Веб-жүйелер. Көптеген тұтынушылық VPN жүйелерінің 

басты кемшілігі - клиенттік жүйеге бағдарламалық жасақтаманы 

орнату қажеттілігі. Бұл мәселелер кейбір VPN жеткізушілерінің 
веб-шолғыштарды VPN клиенттері ретінде қарастыруына және 

осы тәсілді тәжірибеде қолдануға мәжбүр етті.  

Бұл пайдаланушының SSL арқылы VPN-ге қосылу үшін 
браузерді қолданатындығынан тұрады. SSL трафикті шифрлауды 

қамтамасыз етеді, ал пайдаланушының аутентификациясы 
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кіріктірілген аутентификация құралдары арқылы жүзеге 

асырылады. Пайдаланушыға қажетті қызметтерді ұсыну үшін 
бірнеше түрлі механизмдер қолданылады. Оларға браузердің 

қондырмалары мен виртуалды Java кіреді.  

Қолдау мен қызмет көрсету құны сөзсіз төмен болғанымен, 
осы жазу кезінде клиенттерсіз VPN жүйелерінің ешқайсысы 

толық жұмыс істемейді. Бұл VPN-ді қолданбалы бағдарламалар 

ауқымында және пайдаланушылардың ішкі жүйеге қосылуында 
шектеулер бар.  

  

 

3.3.  Интрузияның алдын алу жүйелері (IDS)  

 
1. IDS жұмысының жалпы түсініктері  

Интрузияны анықтау - тағы бір тапсырма ақпараттың 

қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлер Ұйым, шабуылдардан 
қорғауды қамтамасыз ете отырып, бұл жүйеге енуге тырысқан 

кезде хакер анықталатын белсенді процесс.  

Интрузияны анықтау жүйелері (IDS) қорғалған периметрге 
рұқсат етілмеген әрекеттерді анықтайды.  

Интрузияны анықтау шабуылдаушының ақпарат жинап 

жатқандығы туралы ескертулер мен ескертулер арқылы белсенді 
қатерлерді белсенді түрде анықтауға көмектеседі, шабуыл жасау 

үшін қажет.  

Интрузияны анықтау жүйесінің негізгі тұжырымдамасы - 
компьютерлік жүйенің немесе желінің қауіпсіздік периметрін 

анықтау қажеттілігі.  

Желіні қорғау периметрі виртуалды болып табылады 
компьютерлік жүйелер орналасқан периметр. Бұл периметрді 

брандмауэрмен, қосылуды бөлу нүктелерімен немесе модемдері 

бар жұмыс үстелдерімен анықтауға болады. Бұл периметрді 
бірбірімен қосылуға рұқсат етілген қызметкерлердің үй 

компьютерлері қамтуы мүмкін, немесе желіге қосылуға рұқсат 

етілген іскери серіктестер. 
Бизнестегі сымсыз желінің пайда болуымен ұйымның 

қауіпсіздік периметрі сымсыз желі көлеміне дейін кеңейеді. Егер 

компанияда ғаламдық желіден тікелей қол жетімді ақпараттық 
ресурстардың бөліктері болса, қорғаныс периметрі 

димилитаризацияланған аймақпен  
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(DMZ) толықтырылады. DMZ мәні оның ішкі және сыртқы 

желіге тікелей енбейтіндігінде, және оған қол жеткізуді алдын-
ала анықталған брандмауэр ережелеріне сәйкес жүзеге асыруға 

болады. DMZ-де пайдаланушылар жоқ - тек серверлер сол жерде 

орналасқан.  
Демилитаризацияланған аймақ (DMZ) барлық қызметтерді 

локальды желіден сырттан қол жетімділікті қажет ететін арнайы 

аймаққа ауыстыру арқылы ішкі желідегі ресурстар мен 
компьютерлерге сыртқы желіден қол жеткізуді болдырмауға 

қызмет етеді.  

Кіруді анықтау туралы дабыл қорғалатын аймаққа кірудің 
кез-келген әрекетін анықтауға арналған, яғни IDS-тің кіруін 

анықтау жүйесі рұқсат етілген кіру мен рұқсат етілмеген кіруді 
ажыратуға арналған.  

IDS қолдану жағдайлары IDS саясатына қойылатын 

талаптарды анықтайды.  
IDS үшін ықтимал мақсаттар:   

- Шабуылды анықтау. Шабуылдарды тану - IDS-ті 

қолданудың негізгі мақсаттарының бірі. IDS шабуылға 
нұсқайтын оқиғалардың нақты түрлерін іздеуге 

бағдарламаланған. Қарапайым мысал ретінде мына жерде TCP 

портының 80 (HTTP) қосылымы, содан кейін .bat кеңейтімі бар 
URL бар. Бұл шабуылдаушының IIS вебсерверіндегі осалдығын 

пайдаланғысы келетінінің белгісі болуы мүмкін.  

- Шабуылдардың алдын алу. Шабуыл анықталған кезде, 
IDS қауіпті бейтараптандыру үшін шаралар қабылдауы керек.  

- Саясатты бұзушылықтарды анықтау. Саясатты бақылау 

үшін конфигурацияланған IDS мақсаты - ұйым саясатының 
орындалуын немесе сәйкес еместігін бақылау. Қарапайым 

жағдайда NIDS барлық желіден тыс веб-трафикті бақылау үшін 

конфигурациялануы мүмкін. Бұл конфигурация Интернетті 
пайдалану саясатына кез келген сәйкессіздіктерді бақылауға 

мүмкіндік береді.  

- Қауіпсіздік саясатын орындау. IDS-ті саясатты қолдану 
құралы ретінде пайдалану саясатты бақылау конфигурациясын 

жоғары деңгейге шығарады. Саясатты бақылау IDS саясатты 

бұзған кезде әрекет ету үшін конфигурациялайды.  
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- Байланыс саясатын ұстануға мәжбүр ету. Қажетсіз 

немесе тыйым салынған қосылыстарды мәжбүрлеп блоктауды 
қолданыңыз.  

- Дәлелдемелер жинау. Жеке куәлік оқыс жағдай 

анықталғаннан кейін пайдалы болуы мүмкін. Бұл жағдайда 
куәлікті пайдалану арқылы дәлелдемелерді жинауға болады. 

Желілік идентификацияны нақты қосылымдарды бақылау және 

трафиктің толық журналын жүргізу үшін конфигурациялауға 
болады.  

Жеке куәліктің екі негізгі түрі бар:  

- түйін (Host IDS HIDS) - бөлек түйінде орналасқан 
берілген түйінге шабуыл белгілерін бақылайды.  

- желі (Network IDS - NIDS) - басқарылатын желі 
сегментінде жүргізілетін шабуыл белгілері бойынша желілік 

трафикті бақылайтын бөлек жүйеде орналасқан.  

 
2. Түйіндік жеке куәлік  

 Хосттың кіруін анықтау жүйесі (HIDS) - бұл ұйымның 

әртүрлі серверлеріне жүктелген және орталық диспетчер 
басқаратын сенсорлар жүйесі.  

Датчиктер оқиғалардың әртүрлі түрлерін бақылайды (осы 

оқиғалар туралы толығырақ талқылау үшін келесі бөлімді 
қараңыз) және серверде әрекет етіңіз немесе хабарлама жіберіңіз.  

HIDS сенсорлары олар жүктелген серверге қатысты 

оқиғаларды бақылайды. HIDS сенсоры шабуыл сенсор 
орнатылған платформада жасалған болса, шабуыл сәтті болғанын 

анықтауға мүмкіндік береді.  

HIDS сенсорларының негізгі бес түрі бар.  
1. Журнал анализаторлары. Журнал анализаторларының 

көпшілігі жүйенің қауіпсіздігі оқиғасын көрсете алатын журнал 

жазбаларын бақылау үшін конфигурацияланған. Журнал 
анализаторлары реактивті сипатта болады. Басқаша айтқанда, 

олар болған оқиғаны болғаннан кейін қабылдайды. Осылайша, 

журналда жүйеге ену туралы ақпарат болады. Көп жағдайда 
журналдық анализаторлар жүйеге шабуылдың алдын ала 

алмайды.  

2. Мүмкіндік датчиктері. Қасиетті картаға түсіретін 
жүйелер жүйеде жұмыс істеп тұрған кезде шабуылдарды 

қадағалау мүмкіндігін береді, сондықтан зиянды әрекеттер орын 
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алғанда қосымша ескертулер бере алады. Алайда HIDS сенсоры 

күшіне енгенге дейін шабуыл сәтті немесе сәтсіз болады, 
сондықтан сенсордың бұл түрі реактивті болып саналады. HIDS 

функциясының сенсоры ақпараттық жүйелердегі 

авторизацияланған пайдаланушыларды бақылауда пайдалы.  
3. Жүйелік қоңыраулардың анализаторлары. Қауіпсіздік 

оқиғаларын анықтау үшін жүйелік қоңырау анализаторлары 

қосымшалар мен амалдық жүйе арасындағы қоңырауларды 
талдайды. Осы типтегі HIDS датчиктері амалдық жүйе мен 

қосымшалар арасында бағдарламалық жасақтаманы қосады. 

Қолданбаға шара қолдану қажет болғанда, оның амалдық жүйеге 
шақыруы талданып, мүмкіндіктер базасына сәйкес келеді. Бұл 

мүмкіндіктер шабуыл әрекеттерін құрайтын немесе IDS 
әкімшісін қызықтыратын әр түрлі мінез-құлық түрлерінің 

мысалдары болып табылады. Syscall анализаторларының журнал 

анализаторларынан және HIDS функциясының сенсорларынан 
ерекшелігі, олар белсенділіктің алдын алады. Егер бағдарлама 

қоңырау тудырса, мысалы, буферлік толып кету шабуылының 

симптомына сәйкес келсе, сенсор бұл қоңыраудың алдын алып, 
жүйенің қауіпсіздігін сақтай алады.  

4. Қолдану тәртібін талдаушылар. Қолданбалы мінез-

құлық анализаторлары жүйелік шақыру анализаторларына ұқсас, 
өйткені олар қосымшалар мен операциялық жүйе арасында 

бағдарламалық дәнекер ретінде қолданылады. Мінезқұлық 

анализаторларында сенсор қоңыраудың шабуылдарға сәйкес 
келетіндігін анықтаудың орнына, қосымшаның берілген әрекетті 

орындауға рұқсат етілгендігін тексереді. Мысалы, веб-серверге 

80-порттағы желілік қосылуларды қабылдауға, вебкаталогтағы 
файлдарды оқуға және сол файлдарды 80-порттағы қосылымдар 

арқылы жіберуге рұқсат етіледі. Егер веб-сервер басқа жерден 

файлдарды жазуға немесе оқуға немесе жаңасын ашуға тырысса 
желілік қосылымдар болса, сенсор сервердің дұрыс емес әрекетін 

анықтайды және әрекетті блоктайды.  

5. Файл тұтастығын реттегіштер. Адалдықтың дойбы 
файлдар файлдардағы өзгерістерді қадағалайды. Бұл файлдағы 

криптографиялық бақылау сомасын немесе ЭЦҚ қолдану арқылы 

жүзеге асырылады. Егер түпнұсқа файлдың кішкене бөлігі 
өзгертілсе, файлдың соңғы цифрлық қолтаңбасы өзгертіледі (бұл 

файлдың атрибуттары, мысалы, жасалған уақыты мен күні). Бұл 
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процесті жүзеге асыру үшін қолданылған алгоритмдер бастапқы 

қолтаңбаны сақтай отырып, файлға өзгерістер енгізу мүмкіндігін 
азайтуға арналған.  

 

3.  Желілік идентификаторлар  
 Желіге кіруді анықтау жүйесі (NIDS) - бұл арнайы жүйеде 

жұмыс істейтін бағдарламалық жасақтама. NIDS NIC-ті NIDS 

бағдарламалық жасақтамасына барлық желілік трафикті (тек осы 
жүйеге бағытталған трафикті емес) жіберетін жұмыс режиміне 

ауыстырады.  

Содан кейін трафик ережелер мен шабуыл 
индикаторларының жиынтығы арқылы талданады, бұл трафик 

қандай да бір қызығушылық тудыратындығын анықтайды. Олай 
болса, сәйкес оқиға жасалады.  

Қазіргі уақытта NIDS жүйелерінің көпшілігі негізделген 

шабуыл белгілері. Бұл дегеніміз, жүйелерде байланыс 
арнасындағы трафик салыстырылатын шабуыл 

индикаторларының жиынтығы бар. Егер шабуыл еніп кетуді 

анықтау жүйесінде жоқ шабуыл жасалса, NIDS шабуылды 
байқамайды.       

NIDS жүйелері қызығушылық трафигін бастапқы мекен-

жай, соңғы мекен-жай, бастапқы порт немесе соңғы порт 
бойынша анықтауға мүмкіндік береді. Бұл шабуыл 

индикаторларына сәйкес келмейтін трафикті бақылауға 

мүмкіндік береді.  
 

 
 

Сурет 3.6- Екі желілік картасы бар NIDS конфигурациясы 
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NIDS-ті қолданудың артықшылықтарының арасында келесі 

тармақтар бар.  
- NIDS-ті желіде толығымен жасыруға болады, 

сондықтан шабуылдаушы оны бақылап отырғанын білмейді.  

- Бір NIDS трафикті көптеген әлеуетті мақсатты 
жүйелермен бақылау үшін пайдалануға болады.  

- NIDS мақсатты жүйеге байланысты барлық 

пакеттердің мазмұнын ұстап алады.  
  

NIDS -тің кемшіліктері арасында келесі аспектілерді атап 

өту керек.  
- NIDS жүйесі тек келесі жағдайда ғана дабыл шығара 

алады трафик алдын-ала анықталған ережелерге сәйкес келеді 
немесе ұсынылған.  

- NIDS жоғары өткізу қабілеттілігі немесе альтернативті 

маршруттардың қолданылуына байланысты қызықтыратын 
трафикті өткізіп жіберуі мүмкін.  

- NIDS шабуылдың сәтті болғанын анықтай алмайды.  

- NIDS жүйесі шифрланған трафикті қарай алмайды.  
- Ауыстырылған желілерде (ортақ медиасы бар 

желілерге қарағанда) арнайы конфигурациялар қажет, онсыз 

NIDS барлық трафикті тексермейді.  

 

4. Жеке куәліктерді пайдалану  

Интрузия анықталған кезде, IDS әдістерін әзірлеуі керек 
шабуылға қарсы.  

Келу әрекетін анықтау әрекеттерін қарастырыңыз:  

- Пассивті өңдеу - ең кең таралған түрі кіру анықталған 
кезде жасалатын әрекеттер. Мұның себебі қарапайым - пассивті 

жауаптар заңды трафикке зиян келтіру ықтималдығын азайтады, 

сонымен бірге автоматты түрде пайдалану оңай. Әдетте, пассивті 
жауаптар көбірек ақпарат жинайды немесе қатаң әрекетке 

құқылы адамдарға хабарлама жібереді.  

- Іс-шараларды белсенді өңдеу ең жылдам мүмкіндік 
береді іс-шараның зиянды әрекеті деңгейін төмендету үшін 

мүмкін шараларды қабылдау. Алайда, егер сіз әртүрлі 

жағдайларда іс-әрекеттерді логикалық бағдарламалауға байыпты 
қарамасаңыз және ережелер жиынтығын дұрыс сынамасаңыз, 

оқиғаларды белсенді өңдеу жүйеге зиян келтіруі немесе заңды 
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пайдаланушыларға қызмет көрсетуден толық бас тартуы мүмкін. 

Іс-шараларды белсенді өңдеу арасында мыналар ерекшеленеді.  
- Байланыстардың, сессиялардың немесе процестердің 

үзілуі. Мүмкін түсіну оңай іс-шара - бұл оқиғаны тоқтату. Оны 

шабуылдаушы қолданатын байланысты үзу арқылы (егер оқиға 
TCP қосылымын қолданған жағдайда ғана мүмкін болады), 

пайдаланушы сеансын тоқтату немесе проблеманы тудырған 

процесті тоқтату арқылы жасауға болады.  
- Қай объектінің жойылатынын анықтау оқиғаны 

тексеру арқылы жүзеге асырылады. Егер процесс жүйелік 

ресурстарды тым көп қолданса, оны аяқтаған дұрыс. Егер 
пайдаланушы белгілі бір осалдықты пайдалануға немесе 

файлдарға заңсыз қол жеткізуге тырысса, сол пайдаланушының 
сеансын жабу ұсынылады. Егер шабуылдаушы жүйенің 

осалдығын тексеру үшін желілік байланысты қолданса, онда 

байланыс жабық болуы керек.  
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4 бөлім. Ғаламдық компьютерлік желілерде қауіпсіз 

өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету  

 

4.1 Аутентификация және сертификаттарды басқару  

1. ЭЦҚ  

Электрондық цифрлық қолтаңба - шифрлаудың бір түрі 

сандық ақпараттың аутентификациясы (растығын растау).  
Электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен сіз бұл 

қорғаныс деңгейін жоғарылатып, ақпаратты алғаннан және оны 

ашқаннан кейін оны өзгертуден сақтай аласыз.  
 

 
 

 Сурет 4.1-RSA алгоритмы бойынша цифрлық қолтаңбаны 

қалыптастыру схемасы 
 

Осы уақытқа дейін RSA алгоритмі цифрлық қолтаңба 

схемасын құру үшін жиі қолданылып келген. Бұл алгоритм 
Diffie-Hellman тұжырымдамасына негізделген. Бұл желінің әрбір 

қолданушысында қол қою үшін қажет болатын өзінің жеке кілті 

болуынан тұрады; қол қоюды тексеру үшін осы жеке кілтке 
сәйкес келетін ашық кілт бәріне белгілі басқа желі 

қолданушылары.  

4.1 суретте RSA алгоритмін қолданумен ЭЦҚ құру 
схемасын көрсетеді. Қол қойылған хабарлама екі бөлімнен 

тұрады: шифрланбаған бөлік, онда Т мәтінінің түпнұсқасы бар 

және шифрланған бөлім, ол цифрлық қолтаңба болып табылады.      
Егер ЭЦҚ шифрын ашу нәтижесі хабарламаның ашық бөлігімен 

сәйкес келсе, онда құжат түпнұсқа болып саналады, оны беру 
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кезінде ешқандай өзгеріске ұшырамаған, ал автор өзінің ашық 

кілтін алушыға берген тұлға болып табылады. 
 Егер хабарламаға цифрлық қолтаңба қойылған болса, онда 

алушы оның өзгертілмегеніне немесе жол бойында 

бұзылмағанына сенімді бола алады.      Электрондық цифрлық 
қолтаңба ол шифрланғанға дейін мәтінге қолданылады.  

Егер электронды құжат мәтінін ЭЦҚ-мен қамтамасыз етуден 

басқа, оның құпиялылығын қамтамасыз ету қажет болса, онда 
алдымен мәтінге ЭЦҚ қолданылады, содан кейін бәрі бірге 

шифрланады: мәтін де, ЭЦҚ да (сурет 4.2).  

 

 
 

Сурет 4.2- Цифрлық қолтаңбасы бар құжаттың құпиялылығын 

қамтамасыз ету 

 

2. Кілттерді басқару және кілттерді сертификаттау  

Кілттерді басқару кез-келген шифрлау жүйесіндегі ең 
жағымсыз міндет. Кілттер - бұл бүкіл жүйенің ең маңызды 

объектілері, өйткені егер шабуылдаушы кілт алса, оның осы 

кілтпен шифрланған барлық деректердің шифрын ашуға 
мүмкіндігі бар. Негізгі басқару тек оларды пайдалануда 

қорғаумен ғана байланысты емес.  

Бұл тапсырма сенімді кілттер құруды, қашықтағы 
пайдаланушылар арасында кілттердің қауіпсіз таралуын, 
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кілттердің дұрыстығын қамтамасыз етуді, олар ашылған немесе 

мерзімі біткен жағдайда жоюды қамтамасыз етеді.  
Егер кілттер қандай-да бір жолмен қашықтағы орынға 

ауыстырылса, оларды алған кезде тексеру кезінде оларды 

бұзбағанына көз жеткізу керек. Мұны қолмен немесе қандай-да 
бір цифрлық қолтаңбаны қолдану арқылы жасауға болады.  

Ашық кілттер жариялауға немесе басқа пайдаланушылармен 

бөлісуге арналған және кілт жұбының иесіне тиесілі екендігі 
туралы куәландырылуы керек.  

Сертификаттау Орталық сертификаттау органы (CО) 

арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ОА ашық кілтте 
цифрлық қолтаңбаны ұсынады, бұл ОА-ға ашық кілт кілт 

жұбының иесіне тиесілі екеніне сенімділікпен сенуге мүмкіндік 
береді (4.3 суретті қараңыз).  

Сандық сертификат - бұл пайдаланушыға немесе 

компьютерлік жүйеге иесінің жеке басын және мәртебесін 
куәландыратын сандық құжат (шағын файл).  

Сертификат орталығы (CО) - бұл сертификат серверін 

қамтитын және сертификаттар шығаратын бірлестік.  
 

 

 
 

Сурет 4.3- Сертификаттар бюросында ашық кілтті сертификаттау 
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3. Ақпараттық жүйеге сенім тұжырымдамасы  

 
Сенім тұжырымдамасы - бұл ақпараттық қауіпсіздік пен 

шифрлаудың негізгі принципі.  

Шифрлау жұмыс істеуі үшін шифр кілті 
ашылмайтындығына және пайдаланылатын шифрлау 

алгоритмінің жеткілікті күшті екеніне сенімді болу керек. 

Аутентификация және электронды цифрлық қолтаңба 
жағдайында сіз сонымен бірге ашық кілт оны пайдаланатын 

адамға тиесілі екеніне сенімді болуыңыз керек.  

Иерархиялық сенім моделі  
Иерархиялық сенім моделін түсіну оңай. Қарапайым тілмен 

айтқанда, бұл жағдайда сіз иерархиялық тізбекте жоғары тұрған 
адамға сенесіз, өйткені сенім қажеттілігі туралы тиісті белгі одан 

алынған.  

4.4 суретте осы модельдің сызбасы көрсетілген.  

 
 

Сурет 4.4- Иерархиялық сенім моделі 

 

Суреттен көріп отырғанымыздай, User1 және User2 
қолданушылары CA1 астында орналасқан.  

Сондықтан, егер CA1 ашық кілт сертификаты User1-ке 

тиесілі десе, User2 оған сенеді. Іс жүзінде User2 User1-ге CA1 қол 
қойған ашық кілт сертификатын береді. User1 CA1 қолтаңбасын 

CA1 ашық кілтінің көмегімен тексереді.  

CA1 иерархиясында User1-ге қарағанда жоғары 
болғандықтан, User1 CA1-ге сенеді, сондықтан User2 

сертификатына сенеді.  
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Егер User1 сайтынан ақпаратты тексеру қажет болса User3 

қолданушысы, бәрі сәл күрделене түседі. CA1, CA2-ге қарағанда, 
User3 пайдаланушысы туралы білмейді.  

Алайда, User1 CA2-ге сенбейді, себебі бұл CA тікелей User1 

тізбегіне жатпайды. Тізбектің келесі деңгейі CA4. User1 User3-
тен CA4 көмегімен келесі ақпаратты тексере алады.  

- User1 User3 сертификатына қарайды. Оған CA2 қол 

қойылған.  
- User1 CA2 пайдаланушы сертификатын алады. Оған 

CA4 қол қойылған.       - User1 CA4-ке сенетіндіктен, CA4-тің 

ашық кілтін CA2 сертификатын растау үшін пайдалануға болады.  
- CA2 сертификаты тексерілгеннен кейін User1 User3 

сертификатын тексере алады.  
- User3 сертификаты тексерілгеннен кейін, User1 

деректерді тексеру үшін User3 ашық кілтін қолдана алады.  

Желілік сенім моделі  
Сенім желісі - бұл балама сенім моделі. Бұл 

тұжырымдаманы Pretty Good Privacy (PGP) технологиясы 

бастады.  
Желілік сенімділік моделі - бұл әр қолданушы өз 

сертификатын куәландырады және оны белгілі байланысты 

объектілерге береді. Бұл объектілер басқа пайдаланушының 
сертификатына қол қоя алады, өйткені олар белгілі (4.5-суретті 

қараңыз).  

 

 
 

Сурет 4.5- Желілік сенім моделі 
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  Бұл модельде орталық сертификаттау кеңсесі жоқ. Егер 

User1 пайдаланушыдан келетін ақпаратты тексеру қажет болса, 
ол User2 сертификатын сұрайды. User1 User2ді білетіндіктен, ол 

сертификатқа сенеді және тіпті оған қол қоя алады.      Енді User1 

User3-тен ақпарат алатын жағдайды қарастырыңыз. User3 User1-
ге белгісіз, бірақ User3-те User2 қол қойылған сертификат бар.  

Осылайша, қарастырылған модель бүкіл компьютерлік 

желіге қолданылады. Жұмыс барысында қабылдануы керек 
жалғыз шешім - бұл пайдаланушы сенетін секірулер саны. 

Әдетте, бұл сан 3 немесе 4 құрайды.  

Сонымен қатар, басқа пайдаланушыға сенімділікті 
орнатудың екі әдісі болатын жағдай туындауы мүмкін. Мысалы, 

User2 User5-ке сенім орнатудың екі әдісін қолдана алады: 
біріншісі User3 арқылы және екіншісі User4 арқылы. User3 және 

User4 екеуі де User5-ті куәландыратындықтан, User2 User5 

сертификатына сене алады.  
  Бұл сенім үлгісіндегі негізгі проблема - бұл 

масштабталудың болмауы. Желілік модель екі жақты 

қатынастардан тұратын болғандықтан, желіде кез-келген сенімге 
ие болу үшін әрбір пайдаланушыда осындай қатынастардың саны 

болуы керек. Іс жүзінде мұндай қатынастар болмауы мүмкін, 

өйткені көптеген қолданушылар аз қатынастармен жұмыс істейді 
және сирек үш-төрт ауысу деңгейіне шығады.  

Ашық кілттерді пайдалану арқылы аутентификация  

Ашық кілттердің хаттамалары орнатуға мүмкіндік береді 
ішкі желілер мен Интернет тораптары арасындағы рұқсат етілген 

шифрланған байланыс.  

Бұл хаттамаларда аутентификацияның үш моделі бар; 
оларды жеке немесе біріктіріп қолдануға болады.  

- Клиенттің аутентификациясы. Windows 2000 VPN 

серверіне немесе IIS вебсерверіне стандартты ашық кілтпен 
шифрлау әдістерін қолдана отырып, пайдаланушының 

түпнұсқалығын растауға мүмкіндік береді.  

Клиент сертификатының және жалпыға ортақ 
идентификатордың түпнұсқалығын тексереді және осы 

деректердің түпнұсқалық сертификаты сенімді ОА тізімінде 

орнатылған ОА жасағанын тексереді. Егер сервер клиентке құпия 
қаржылық ақпаратты беретін банк болса және алушының жеке 
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басын растауы қажет болса, бұл тексеру өте маңызды. 4.6 

суретінде аутентификация процесі көрсетілген.  
- Сервердің аутентификациясы. VPN клиентіне немесе 

SSL /TLS клиенттік шолғышына сервердің сертификаты мен 

идентификаторының дұрыс екендігін және сертификаттардың 
түпнұсқа сертификаты клиенттің сенімді CО тізімінде орналасқан 

Сертификат Орталығы (CО) бергендігін растау арқылы сервердің 

сәйкестілігін растауға мүмкіндік береді. Бұл растау желі арқылы 
несие картасының нөмірін жіберетін және бұл олардың қалаған 

сервер екеніне көз жеткізгісі келетін веб-сайт пайдаланушысы 

үшін өте қажет.  
- Өзара аутентификация. Клиент пен серверге бір 

уақытта бір-біріне авторизация жасауға мүмкіндік береді. Өзара 
аутентификация клиент пен серверде сандық сертификаттар мен 

сенімді CО тізімдерінде тиісті CО root сертификаттарының 

болуын талап етеді.  
 

 

 
 

Сурет 4.6- Клиент сертификатының серверімен 

аутентификациясы 
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4.2 SSL құпия байланыс протоколы  

 
SSL екі клиенттік және серверлік қосымшалар процесі 

арасындағы байланыс құпиялылығын қамтамасыз етуге арналған 

(http://www.netscape.com қараңыз).  
Бұл сервердің және, қаласаңыз, клиенттің 

аутентификациясын қамтамасыз етеді. SSL үшін сенімді 

тасымалдау протоколы қажет (мысалы, TCP).  
SSL-дің артықшылығы - ол қолданбалы протоколға тәуелсіз. 

Қолданбалы протоколдар, мысалы HTTP, FTP, TELNET және т.б. 

SSL арқылы толық мөлдір жұмыс істей алады.  
SSL шифрлау алгоритмімен және сеанстың кілтімен 

келіссөздер жүргізе алады және сервер мәліметтердің бірінші 
байтын алғанға немесе жібергенге дейін сервердің 

аутентификациясын орындай алады.  

SSL-дегі барлық қолданбалы протоколдар құпиялылық 
кепілдігімен шифрланған түрде беріледі.  

SSL негізгі үш қасиетке ие «қауіпсіз арнаны» ұсынады.  

- Арна жеке болып табылады. Шифрлау қарапайым 
диалогтан кейінгі барлық хабарламалар үшін қолданылады құпия 

кілтті анықтау.  

- Арна аутентификацияланған. Сұхбаттың серверлік 
жағы әрқашан аутентификацияланады, ал клиенттік тарап ерікті 

түрде аутентификацияланады.  

- Арна сенімді. Хабарламалардың тасымалдануы 
тұтастықты тексеруді қамтиды (MAC - Message қатысады) 

Аутентификация коды).  

Клиент пен сервер арасындағы SSL сеансы келесідей 
орнатылған.  

1. Клиент розетканы ашып, серверге қосылуды сұрайды.  

2. Сервер клиенттің түпнұсқалығын растайды (парольмен 
немесе клиент жіберген сертификатпен).  

3. Байланыс орнатылғаннан кейін, сервер өзінің ашық 

кілтін сенімді сертификат органы берген сервер сертификатын 
жіберу арқылы шолушыға жібереді.  

4. Клиент сертификаттың түпнұсқалығын растайды.  

5. Клиент пен сервер қосылым сеансында қолданылатын 
шифрлау түрі мен күшін анықтау үшін конфигурация туралы 

ақпаратпен алмасады.  
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6. Клиент деректерді шифрлау үшін қолданылатын сеанс 

кілтін жасайды.  
7. Клиент сессияның кілтін сервердің ашық кілтін 

пайдаланып шифрлайды (сервер сертификатынан алынған) және 

оны серверге жібереді. Сеанс кілтінің шифрын ашу үшін 
қолданылатын құпия кілт тек серверде орналасқан.  

8. Сервер сеанс кілтін шифрдан шығарады және оны 

клиентпен мәліметтер алмасатын қауіпсіз сеанс құру үшін 
қолданады.  

     SSL диалогының жеңілдетілген нұсқасы 4.7 суретінде 

көрсетілген. 
    

 
 

Сурет 4.7-SSL жұмысының алгоритмы 

 

Осы қадамдарды сәтті жүзеге асырудың алғышарты - 
сенімді сертификат орталығынан алынған клиентке алдын ала 

орнатылған түбірлік сертификат.  

Егер сіз Microsoft Internet Explorer және Netscape 
Communicator-да түбірлік сертификаты бар коммерциялық CA 

сертификатын қолдансаңыз (мысалы, Verisign), бұл туралы 

алаңдаудың қажеті жоқ. Клиенттік сертификаттарды пайдалану 
кезінде сервер клиенттік сертификаттар бюросы шығарған 

клиенттің түбірлік сертификатын орнатуы керек.  

 SSL сөйлесу хаттамасында екі негізгі фаза бар. Бірінші 
кезең құпия байланыс арнасын құру үшін қолданылады. Екіншісі 
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клиенттің аутентификациясы үшін қызмет етеді 

(http://book.itep.ru/6/ssl_65.htm мекен-жайын қараңыз).  

1 кезең.  
Бірінші кезең - қосылудың инициализациясы, екі серіктес те 

сәлемдесу хабарламаларын жібереді. Клиент әңгімелесуді 
КЛИЕНТ-СЕРВЕР хабарламасын жіберу арқылы бастайды.  

Сервер бұл хабарламаны алады, оны өңдейді және SERVER-

HELLO хабарламасымен жауап береді.  
Бұл кезде клиентте де, серверде де жеткілікті жаңа негізгі 

кілт қажет екенін білу үшін ақпарат. Жаңа негізгі кілт қажет 

болмаған кезде, клиент пен сервер бірден 2-кезеңге өтеді.  
Жаңа басты кілт қажет болған кезде, SERVER-HELLO 

хабарламасында клиенттің осындай кілтті жасауы үшін жеткілікті 
мәліметтер болады. Оған мыналар кіреді:  

- қол қойылған сервер сертификаты,  

- негізгі шифрлардың тізімі (төменде қараңыз),  
- қосылым идентификаторы (соңғысы - сервер 

тудыратын және бүкіл сессия барысында қолданылатын 

кездейсоқ сан).  
Клиент негізгі кілт жасайды және CLIENT-MASTER-KEY 

хабарламасын жібереді (немесе ҚАТЕ туралы хабарлама, егер 

сервер туралы ақпарат клиент пен сервердің негізгі шифрмен 
келісе алмайтынын көрсетсе).  

Бұл жерде әрбір SSL соңғы нүктесінде әр қосылым үшін 

жұп шифр қолданылатындығын ескеру қажет (яғни барлығы 4 
шифр).  

Әрбір соңғы нүктеде шығыс байланыс үшін бір шифр, ал 

кіріс байланыс үшін бір шифр қолданылады.  
Клиент немесе сервер сеанс кілтін жасағанда, ол шын 

мәнінде екі пернені жасайды: SERVER-READ-KEY (сонымен 

қатар CLIENT-WRITE-KEY деп аталады) және SERVER-WRITE-
KEY (CLIENT-READ-KEY деп те аталады).  

Негізгі кілт клиент пен серверде әр түрлі сеанстық кілттерді 

құру үшін қолданылады.  
Соңында, негізгі кілт анықталғаннан кейін, сервер клиентке 

SERVER-VERIFY хабарламасын жібереді.  

Бұл соңғы қадам сервердің түпнұсқалығын растайды, 
өйткені басты кілтті сәйкес ашық кілті бар сервер ғана біле 

алады.  
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2 кезең.  
Екінші кезең - аутентификация кезеңі. Сервер бірінші 

кезекте клиенттің аутентификациясынан өткен, сол себепті 

клиент осы жерде аутентификацияланған. Әдеттегі сценарийде 

сервер клиенттен бір нәрсе алуы керек және ол сұраныс жібереді.  
Клиент қажетті ақпаратты алған жағдайда оң жауап жібереді 

немесе жоқ болса қате туралы хабарлама жібереді. Бұл протокол 

спецификациясы сервер сұранысына жауап ретінде жіберілген 
ҚАТЕ туралы хабарламаның семантикасын анықтамайды 

(мысалы, белгілі бір іске асыру қатені елемеуі, байланысты 

өшіруі және т.с.с. сипаттамаға сәйкес келуі мүмкін).  
Бір серіктес екіншісінің түпнұсқалығын растаған кезде 

серіктес, ол хабарламаны аяқтайды. Клиент үшін CLIENT-
FINISHED хабарламасында сервер тексеруі керек 

CONNECTION-ID шифрланған түрі болады.  

Егер тексеру сәтсіз болса, сервер ҚАТЕ туралы хабарлама 
жібереді.  

Әріптес дайын хабарлама жібергеннен кейін, ол құрбысынан 

дайын хабар алғанға дейін хабарламаларды қабылдауды 
жалғастыруы керек. Екі құрбы дайын хабарлама жіберіп, алған 

бойда SSL сөйлесу хаттамасы аяқталды. Осы сәттен бастап 

қолдану хаттамасы жұмыс істей бастайды.  
 

 

4.3 Сымсыз желілерді қорғау  

 

Сымсыз жергілікті желілер негізінен Wi-Fi 

технологиясының 802.11x (a, b, g және т.б.) стандарттар тобын 
қолданады.  

Бұл стандарттар жұмыс бекеттерін кабельдік желіге немесе 

тікелей басқа жұмыс станциясына қосылатын сымсыз кіру 
нүктесі арқылы өткізу қабілеті 54 Мбит / с дейінгі каналдармен 

қосуға мүмкіндік береді. 

Сымсыз желілер ақпаратты беру және қабылдау үшін ауа 
мен кеңістікті қолданатын болғандықтан (сигналдар ауқымдағы 

кез келген адамға ашық), деректерді беру қауіпсіздігі бүкіл 

жүйенің қауіпсіздігінің тұтастай маңызды аспектісі болып 
табылады.  
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Ақпараттың оны жұмыс станциялары мен кіру нүктелері 

арасында тасымалдау кезінде құпиялылығы мен тұтастығын 
тиісті қорғаныссыз, ақпарат шабуылдаушыға қол 

сұғылмайтындығына, сондай-ақ жұмыс станциялары мен кіру 

нүктелеріне бөгде адам бөгет жасамайтындығына сенімді болу 
мүмкін емес.  

Сымсыз қауіпсіздік қауіптері  

Сымсыз ашылым  
 WLAN табу өте оңай. Шынында да, осы мақсатта бірқатар 

құралдар жасалды. Осындай утилиталардың бірі - NetStumber 

(http://www.netstumber.com/); ол Windows амалдық жүйелерінде 
жұмыс істейді және сымсыз WLAN желілерін табу үшін 

жерсеріктік навигатормен (GPS қабылдағышымен) бірге 
пайдалануға болады.  

Бұл утилита WLAN SSID идентификаторын анықтайды 

және оның WEP-ді қолдануын анықтайды. Кіру нүктесіне 
байланысты жұмыс станцияларын және олардың MAC мекен-

жайларын анықтайтын басқа құралдар бар, мысалы, Kismet 

(http://www.kismetwireless.net/).  
Тыңдау  

Сымсыз желілер өзінің табиғаты бойынша компьютерлерді 

одан белгілі бір қашықтықта физикалық желіге қосуға мүмкіндік 
береді, дәл осы компьютерлер желіде тұрғандай.  

Бұл тәсіл жанында тұрған тұрақтағы автокөлікте отырған 

адамға ғимаратта орналасқан ұйымның сымсыз желісіне 
қосылуға мүмкіндік береді. 

Белсенді шабуылдар  

Желіні тыңдау үлкен қауіп төндірсе де, белсенді шабуылдар 
одан да қауіпті болуы мүмкін.  

Сымсыз желілермен байланысты негізгі қауіп - 

шабуылдаушының сәтті еңсеруі ұйымның желілік қауіпсіздік 
периметрі. Осалдық шабуылдары шабуылдаушылардың зиянды 

жалғыз шабуылы деп ойламаңыз.  

Егер хакер желіге құлақ салса, ол парольдер мен 
пайдаланушы идентификаторларын да ұстай алады. WLAN 

желілеріне жасалынатын негізгі шабуылдар WEP шифрлау 

алгоритмдерінің криптографиялық беріктігінің төмендігіне 
байланысты желі арқылы берілетін ақпаратты ұстап қалумен 

байланысты.  
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WEP  

802.11x стандарты WLAN арқылы өтіп жатқан кезде 
ақпаратты қорғау үшін Wired Equival Privacy (WEP) протоколын 

анықтайды.  

WEP қауіпсіздіктің үш негізгі аспектісін ұсынады.  
- аутентификация. WEP аутентификация қызметі кіру 

нүктелері үшін жұмыс станцияларының аутентификациясы үшін 

қолданылады. Ашық жүйелердің аутентификациясында жұмыс 
станциясы кіру нүктесімен алғашқы байланыс кезінде MAC 

мекен-жайы бар жауап пакетін жіберсе, ол аутентификацияланған 

болып саналады. Шынайы өмірде бұл аутентификацияның 
формасы нақты компьютердің басқа компьютермен емес, кіру 

нүктесімен байланысты екендігінің дәлелі бола алмайды.  
- құпиялылық. Құпиялылық механизмі RC4-ке 

негізделген. RC4 - бұл стандартты күшті шифрлау алгоритмі, 

сондықтан шабуылдау қиын. WEP алгоритмнің жұмыс істеуі 
үшін қажетті кілттерді басқаруға және басқа қосымша 

қызметтерге арналған RC4 негізіндегі жүйені анықтайды. WEP 40 

және 128 биттік кілттерді қолдайды (тікелей кілт алгоритмнің 
инициализация векторымен біріктірілген). Өкінішке орай, WEP 

негізгі басқару механизмін анықтамайды. Бұл көптеген WEP 

қондырғылары статикалық кілттерді пайдалануға негізделген 
дегенді білдіреді. Шынында да, көбінесе желідегі барлық жұмыс 

станциялары бірдей пернелерді қолданады.       

- адалдық. WEP протоколының спецификациясы әр 
пакет үшін тұтастықты тексеруді қамтиды. Тұтастықты тексеру 

32 биттік циклдік резервтеу (CRC) болып табылады. CRC 

шифрланғанға дейін әр пакет үшін есептеледі, содан кейін 
деректер CRC-мен бірге шифрланып, тағайындалған жерге 

жіберіледі. CRC криптографиялық тұрғыдан қауіпті болғанымен, 

ол шифрлаумен қорғалған. Егер шифрлау алгоритмі жеткілікті 
дәрежеде болса, мұнда қолданылатын шифрлау жүйесі жеткілікті 

түрде қауіпсіз бола алады. Дегенмен, WEP кемшіліктері пакеттің 

тұтастығына да қауіп төндіреді.  
-  
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Сурет 4.8-WEP аутентификациялық алмасуы 

 
WEP аутентификация қызметін пайдаланады. Өкінішке 

орай, бұл қызмет тек жұмыс станциясының кіру нүктесіне қарсы 

түпнұсқалығын растайды.  
Бұл өзара аутентификациялауды қамтамасыз етпейді, 

сондықтан жұмыс станциясы шынымен желідегі рұқсат етілген 

кіру нүктесі екендігі туралы дәлелдеме алмайды.  
Осылайша, WEP қолдану тыңдау мен прокси-

шабуылдардың алдын алмайды. 
802.1X протоколы - порт арқылы желіні басқаруды басқару  

802.1X Ethernet және WLAN қоса, Layer 2 қатынауды 

басқарудың барлық хаттамаларына қосымша ретінде жасалған.  
Бұл хаттама WLAN-ды жасаушылар WEP-ге байланысты 

мәселелерді шешудің жолдарын іздейтін уақытта 

жасалғандықтан, ол ыңғайлы болды.  
Хаттама желіге қол жеткізудің жалпыланған 

аутентификация механизмін қамтамасыз етуге арналған және 

келесі элементтер жиынтығын ұсынады:       
1. Authenticator. Аутентификация үшін басқа объектілерді 

іздейтін желілік құрылғы; WLAN үшін бұл AP болуы мүмкін.  

2. Өтініш беруші. Кіру объектісі. WLAN жағдайында бұл 
жұмыс орны болуы мүмкін.  

3. Аутентификация сервері. Аутентификация 

қызметтерінің көзі. 802.1X бұл функцияны орталықтандыруға 
мүмкіндік береді, сондықтан бұл сервер, мысалы, RADIUS-

сервер.  

4. Желіге кіру нүктесі. Жұмыс станциясының желіге 
қосылу нүктесі. Негізінде, бұл коммутатордағы немесе 
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концентратордағы порт. Сымсыз технологияда бұл жұмыс 

станциясы мен кіру нүктесі арасындағы байланыс.  
5. Процесс портына қол жеткізу (PAE). PAE - бұл 

аутентификация хаттамаларын орындайтын процесс. 

Аутентификациялаушыда да, өтініш берушіде де PAE бар.  
6. Кеңейтілген аутентификация хаттамасы (EAP). EAP 

(RFC 2284-те анықталған) - бұл аутентификация деректерімен 

алмасу кезінде қолданылатын протокол. Басқа жоғары деңгейлі 
аутентификация хаттамалары EAP үстінде жұмыс істей алады.  

802.1X протоколын пайдалану 802.11x-де қол жетімді 

мүмкіндіктерге қарағанда сенімді аутентификация механизміне 
мүмкіндік береді.  

RADIUS серверімен бірге қолданған кезде 
орталықтандырылған қолданушыларды басқару мүмкін болады.  

 

 

4.4 Электрондық поштаны қорғау  

 

Электрондық пошта қолданумен байланысты тәуекелдер  
Электрондық пошта корпоративті желілерде де, Интернетте 

де кеңінен қолданылатын қызмет түрлерінің бірі болып 

табылады. Бұл тек хабарламаларды жеткізу тәсілі емес, сонымен 
бірге әртүрлі бизнес-процестерді басқарудың, ақпарат таратудың 

және басқарудың маңызды құралы.  

Электрондық поштаның рөлі пошта орындайтын 
функцияларды қарастырғанда айқын болады:  

- ішкі және сыртқы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді;  

- құжат айналымы жүйесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады;  

- корпоративті қосымшалардың көлік хаттамасын 

қалыптастырады;  
- бұл электрондық коммерцияның инфрақұрылымдық 

білім беру құралы.  

Осы функцияларды орындаудың арқасында электрондық 
пошта қазіргі уақытта маңызды міндеттердің бірін шешеді - ол 

бірыңғай ақпараттық кеңістікті құрайды. Бұл, ең алдымен, жеке 

тұлғалар, бір компанияның бөлімшелері мен әртүрлі ұйымдар 
арасындағы ақпарат алмасуды жеңілдететін жалпы 

коммуникациялық инфрақұрылымды құруға қатысты.  
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Электрондық поштаның әдеттегі хабарлама жіберу 

әдістерінен (дәстүрлі пошта немесе факс) бірнеше артықшылығы 
бар. Оларға мыналар жатады.  

1. Пайдаланудың тиімділігі мен қарапайымдылығы.  

2. Қол жетімділік кез келген жерде.  
3. Электрондық пошта және тіркеме форматтарының көп 

түрлілігі.  

4. Қызмет көрсетудің арзандығы.  
5. Жеткізілім инфрақұрылымының сенімділігі мен 

жылдамдығы.  

6. Электрондық поштаны өңдеу үшін қолданбалы арнайы 
бағдарламалық жасақтаманы пайдалану.  

Электрондық поштаның көптеген артықшылықтары бар, 
бірақ дәл осы артықшылықтар оны қолдануға байланысты үлкен 

тәуекелдерге әкеледі.  

Мысалы, электронды поштаның қол жетімділігі кемшілікке 
айналады, егер қолданушылар спам жіберу үшін поштаны 

қолдана бастаса, қолданудың қарапайымдылығы және 

бақыланбайтындығы ақпараттың ағып кетуіне, әртүрлі құжат 
форматтарын жіберу мүмкіндігіне - вирустардың таралуына және 

т.б.  

Сайып келгенде, аталған тәуекелдердің кез-келгені 
компания үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.  

Бұл жұмыс тиімділігінің төмендеуі, ақпараттық жүйелер 

қызметі сапасының төмендеуі және құпия ақпаратты жария ету. 
Бұл мәселеге жеткіліксіз көңіл бөлу бизнесте айтарлықтай 

шығындарға, тіпті кейбір жағдайларда заңды бұзуға байланысты 

заңды жауапкершілікке тартуға қауіп төндіреді.  
Электрондық поштаның бірнеше қасиеттеріне байланысты 

компания осы қауіптерге тап болады.  

Мысалы, MIME стандартын қолданудың арқасында 
электрондық пошта хабарламаларға тіркелген файлдар түрінде 

әртүрлі мәліметтер форматындағы үлкен көлемдегі ақпаратты 

тасымалдай алады. Шабуылшылар бұл мүмкіндікті бірден 
пайдаланды.  

Электрондық поштаның қадір-қасиеті қауіп төндірді, 

өйткені электронды пошта әр түрлі «қауіпті» тіркемелерді, яғни 
компьютерлік вирустарды, зиянды бағдарламаларды, трояндық 
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бағдарламаларды және сол сияқтыларды тасымалдау үшін өте 

ыңғайлы құралға айналды.  
Электрондық поштаның пайдаланылуын дұрыс қадағаламау 

өте ауыр зардаптарға әкелуі және тіпті қалпына келтірілмейтін 

зиян келтіруі мүмкін.  
Сіз бұл қауіпті «қауіпті» тіркемелері бар хабарламаларды 

бұғаттау, сондай-ақ тіркелген файлдарды вирусқа қарсы 

сканерлеу арқылы ғана құтыла аласыз.  
Іс жүзінде кейбір типтегі файлдарды бұғаттау оңтайлы 

болуы мүмкін.  

Бұл, әдетте, орындалатын файлдар (exe, com, bat) және 
макростар мен OLE нысандары бар файлдар (MS Office 

қосымшаларында жасалған файлдар).  
  

 
 

Сурет 4.9-Қорғалмаған пошта жүйесіне әртүрлі факторлардың 

теріс әсері 
 

Пошталық жүйені «бітеп тастау» мақсатындағы 

шабуылдардың әр түрлі түрі корпоративті желіге үлкен қауіп 
төндіреді. Бұл, ең алдымен, үлкен файлдарды немесе бірнеше zip 

файлдарды электрондық пошта хабарламаларында тіркеме 

ретінде жіберу.  
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Мұндай файлдарды «ашу» немесе мұрағатты «кеңейту» 

әрекеті жүйенің қатып қалуына әкелуі мүмкін.  
Сонымен қатар, осы типтегі қасақана шабуылдар да, 

мысалы, қызмет көрсетуден бас тарту және почта бомбалары 

бірдей қауіпті, сонымен қатар пайдаланушылар электрондық 
пошта хабарларын үлкен тіркемелермен жіберген кезде, жай 

ашудың салдары туралы ойланбастан, бірдей қауіпті. алушының 

компьютеріндегі файл.  
Пошта жүйесінің «бітелуінен» және оның шамадан тыс 

жүктелуінен құтылудың тиімді әдісі - жіберілген мәліметтер 

көлемі бойынша, электрондық пошта хабарламаларына 
тіркемелер саны және мұрағатталған файлдардың ұя салу 

тереңдігі бойынша сүзгілеу.  
Электрондық поштаның тағы бір ерекшелігі - қол 

жетімділігі және қолданудың қарапайымдылығы.  

Бұл көптеген жолдармен Интернет қызметінің осы түрін 
кеңінен және кеңінен қолдануға әкелді.  

Пошта байланысының өздігінен дамуы және бірыңғай 

ережелерінің болмауы электронды поштаны бақылаусыз 
пайдалануға, осыған байланысты электронды поштаның 

бақыланбайтын айналымымен байланысты бірқатар 

тәуекелдердің туындауына әкелді. желі.  
Пошта ағынына бақылаудың болмауы, әдетте, компания 

қызметкерлерінің электронды поштаны компания қызметімен 

байланысты емес мақсаттарға пайдалануына себеп болады 
(мысалы, өз ісін жүргізетін бейнефайлдар мен графикалар, жеке 

хат алмасу үшін). компанияның пошта ресурстарын пайдалану, 

түйіндемелерді әртүрлі ұйымдарға жіберу және т.б.).  
Сонымен қатар, қызметкерлердің жұмысында пошта 

ресурстарын өнімсіз пайдалану дәл осындай нәтижеге әкелуі 

мүмкін (мысалы, мұндай хат-хабар алмасудың қажеті жоқ 
жағдайларда почта хат-хабарларына деген шамадан тыс ынта, 

басқа мақсаттар үшін электрондық поштаны пайдалану, және 

т.б.).  
Бұл, әдетте, компанияда электрондық пошта жүйесін 

пайдалануды реттейтін ережелердің жоқтығынан болады. Пошта 

қызметін өнімді қолданбаудың салдары - компаниядағы еңбек 
өнімділігінің төмендеуі, сонымен қатар қажетсіз қаржылық 

шығындар.  
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Жүйенің жұмыс істеуі туралы статистикалық мәліметтерге 

негізделген электрондық пошта жүйесін пайдалану тиімділігіне 
талдау жүргізу ақшаны үнемдеуге көп көмектеседі. Мұндай 

статистиканы электрондық пошта мұрағаты жүргізілген жағдайда 

ғана алуға болады.  
Мұрағаттағы ақпаратты өңдеу электронды поштаның 

әртүрлі параметрлері, оның көлемі мен құрылымы туралы 

есептер алуға, компания қызметкерлерінің пошта трафигін 
қолданудың визуалды бейнесін ұсынуға мүмкіндік береді және 

бұл өз кезегінде, компанияның қызметімен байланысты емес 

электрондық поштаны пайдалану және корпоративтік пошта 
жүйесінің тиімділігін арттыру.  

Электрондық пошта арқылы графикалық, бейне және 
дыбыстық файлдарды жіберу, әдетте бұл үлкен көлемге ие, тіпті 

егер мұндай тасымалдау бизнес жағдайында қарастырылған 

болса да, желінің шамадан тыс жүктелуіне, сәйкесінше, қосымша 
қаржылық шығындарға әкеледі оның күтімі.  

Бұған жол бермеу үшін, демек, компанияның шығындарын 

айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізу үшін хаттардың кешіктіріліп 
жеткізілуі көмектеседі, бұл сізге желінің жүктемесі маңызды емес 

уақытта үлкен хабарламалар жеткізуге мүмкіндік береді (мысалы, 

түнде, демалыс күндері және т.б.).  
Спам жасау трафиктің бітелуіне әкеледі. Әдетте, бұл әр 

түрлі қызметтердің, тауарлардың және т.б. обсессивті 

ұсыныстарын қамтитын хаттар. Поштаның бұл түрі вирустың 
таралуы тұрғысынан «қауіп тобы» болып табылады.  

Қажетсіз поштаның көп мөлшері арналарды, «қоқыс 

тастайтын» пошта жәшіктерін жүктейді, қажет емес хаттарды 
жоюға уақыт кетеді және қажеттерін кездейсоқ жою 

ықтималдығын арттырады.  

Әрине, мысалы, жарнамалық хабарламаларды жіберу 
ұйымның пошта жүйесін «бітеу» мақсатын тікелей көздемейді, 

бірақ жанама түрде жағымсыз салдарға әкеледі. Бір корпоративті 

желінің барлық қолданушыларын қамтуы мүмкін пошталық 
тізімдерді пайдалану және осы пайдаланушылардың барлығының 

жарнамалық хабарламаларды алуы бір уақытта компанияға өзінің 

желілік ресурстарының жұмысының төмендеуімен қауіп 
төндіреді.  
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Спамды бұғаттау, ең алдымен, хабарламаларды контексттік 

талдаумен байланысты, яғни электрондық поштаны жарнамалық 
хабарламаларда әдетте қолданылатын кілт сөздер мен өрнектерді 

тексеруге байланысты.  

Сыртқы корреспонденттермен хат алмасу электрондық 
поштаның ерекшеліктеріне байланысты (хаттарды жіберу жолын, 

сондай-ақ оларды көшіру мен қайта бағыттауды басқара алмау, 

жіберушінің/алушының аутентификациясын, хаттарды олар 
жіберілгеннен кейін қайтара алмау).  

Сонымен қатар, хаттың жіберілген санын бақылау мүмкін 

емес немесе қиын. Хабарламаның мазмұнын Интернетте таралған 
кезде оқуға болады, өйткені электронды почтаның тақырыптары 

мен мазмұны көбінесе түсінікті мәтінмен жіберіледі.  
 

 
 

Сурет 4.10-Интернет арқылы электрондық поштаны жіберу 
кезінде туындайтын мәселелер 

 

Электрондық пошта ерекшеліктерінің тағы бір проблемасы - 
электронды пошта архивтердегі ақпараттарды бақылаусыз 

жинауға мүмкіндік береді және іс жүзінде жойылмайды.  

Кең таралған пікірге қарамастан, электрондық поштаны 
жою оңай емес. Хабарламаның сақтық көшірмесі жіберуші мен 

алушының дербес компьютерлерінде немесе олар жұмыс істейтін 
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компаниялар желісінде қалуы мүмкін. Егер электрондық пошта 

коммерциялық қызмет немесе Интернет арқылы жіберілсе, ол 
бірнеше түрлі серверлер арқылы жүреді.  

Жіберуші мен алушы арасындағы тізбектегі әр сервер 

хабарламаның көшірмесін өзінің мұрағатында сақтай алады. 
Электрондық поштаның әрбір көшірмесінің орнын анықтап, оны 

жойғанның өзінде хабарлама компьютердің немесе сервердің 

қатты дискісінде қалмайтындығына кепілдік бермейді.  
Барлық осы мүмкіндіктер, сондай-ақ электрондық 

хабарламаны көшірудің қарапайымдылығы және осы операцияны 

басқарудың мүмкін еместігі қызметкердің корпоративті 
ақпаратты компанияның ішіндегі және сыртындағы адамдардың 

кезкелген санына жасырын және тиісті рұқсаттарсыз бере 
алатындығына әкеледі. Сонымен қатар, мұндай ақпарат 

компанияның жеке ақпараты болуы мүмкін, бұл құпиялылықтың 

елеулі бұзылуына қауіп төндіреді және компания үшін жағымсыз 
салдарға әкелуі мүмкін.  

Желіден құпия ақпараттың ағып кетуінен қорғауды 

қамтамасыз ету үшін адресаттарды бақылау, жіберілген 
деректерді хабарламалар мәтінінде немесе электрондық поштаға 

тіркелген файлдарда «жабық» тақырыптарға қатысты сөздер мен 

өрнектердің болуына сүзу қажет, әр түрлі санаттағы 
пайдаланушылардың электронды поштаға мұрағатқа қол 

жетімділігін саралау.  

Электрондық поштаның негізгі айырмашылықтарының бірі 
- бұл оның формальды қатынасы (коммерциялық байланыстың 

басқа түрлерімен салыстырғанда):  

Біріншіден, пайдаланушылардың көпшілігі электрондық 
поштаны уақытша нәрсе ретінде қарастырады, яғни «оқы және 

лақтыр» қағидасы бойынша қарайды. Мұндай көзқараспен сәйкес 

ақпаратты кездейсоқ жою қаупі бар.  
Сонымен қатар, маңызды клиентпен хат алмасуды жоғалту 

қаупі бар. Осы мәселелердің барлығы ұйымда электрондық 

пошта мұрағатын құру арқылы шешіледі.  
Екіншіден, электронды поштаға деген көзқарас электронды 

хабарламалардың нәзіктігіне байланысты оларды адамдар 

көбінесе дәстүрлі хаттарда қолдануға ешқашан жол бермейтін 
сезімдер мен пікірлерді білдіру үшін жиі пайдаланады. Мұндай 

хаттарды желіде орналастыру компанияның беделіне 



87 

 

айтарлықтай нұқсан келтіруі немесе оған қатысты заңды 

талаптардың туындауына әкелуі мүмкін.       
Тағы бір бағыт компанияны және оның қызметкерлерін 

авторлық құқықты бұзғаны үшін заңды жауапкершілікке тарту 

мүмкіндігімен байланысты. Бұл құқықпен қорғалған мазмұн 
электрондық пошта хабарламасында немесе тіркелген файлдарда 

болуы мүмкін.  

Мұндай материалдар графикалық, аудио, видео және 
әртүрлі мәтіндік ақпараттарды, яғни электронды түрде 

ұсынылатын және компьютерлік желілер арқылы берілетін кез-

келген ақпаратты қамтиды. Автордың немесе авторлық құқық 
иесінің алдын-ала келісімінсіз бұл материалдарды көшіру немесе 

тарату заңсыз болып табылады. Егер компания авторлық 
құқықпен қорғалған пошта материалдарын рұқсат етілмеген 

қызметкерлермен пайдалануға рұқсат берсе, ол авторлық 

құқықты бұзуға тікелей немесе жанама қатысқаны үшін 
жауапкершілікке тартылуы мүмкін.  

 

Электрондық пошта қауіпсіздігі  
Жоғарыда сипатталған электрондық поштаны пайдалануға 

байланысты тәуекелдерді ескере отырып, ұйымдар олардан 

қорғану үшін тиісті шараларды қабылдауы керек.  
Қорғауға деген көзқарас кешенді және күрделі болуы керек - 

ұйымдастыру шараларын тиісті техникалық құралдарды 

қолданумен үйлестіру қажет.  
Ұйымдастыру шараларына компанияға арналған 

электрондық пошта саясатын әзірлеу және енгізу кіреді.  

Техникалық құралдар осы саясаттың іске асырылуын пошта 
трафигін бақылау арқылы да, бұзушылықтарға тиісті жауап беру 

арқылы да қамтамасыз етуі керек.  

Электрондық поштаны пайдалану саясаты оны жүзеге асыру 
құралдарына қатысты бірінші кезекте тұрғандығын атап өту өте 

маңызды, өйткені ол ақпараттық жүйені жоғарыда аталған 

қауіптерден қорғауға арналған шаралар кешенін құруға негіз 
болады. Біріншіден, сізге саясатты қалыптастыру керек, 

электрондық поштаны пайдалану ережелерін жасау керек, 

құрылған жүйенің осы саясаттың кейбір бұзушылықтарына қалай 
жауап беруі керек екенін анықтаңыз, содан кейін ғана ережелерді 
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қолданылатын құралдың компьютерлік тіліне аударыңыз 

электрондық пошта саясатының ережелерін орындау.  
Бұған мазмұн қауіпсіздігі бағдарламалық жасақтамасы деп 

аталатын арнайы бағдарламалық жасақтама жатады. Мұндай 

жүйелердің функцияларына пошта трафигін бақылау және 
электрондық пошта арқылы хат-хабарлар мұрағатын жүргізу 

кіреді. Бұл жүйелердің келесі талаптары бар:  

- мәтіндік талдау жүргізу;  
- берілген деректерді сүзгілеу:  

1. мәліметтердің көлемі мен көлемі бойынша;  

2. электрондық пошта хабарламаларына тіркемелер саны 
бойынша;  

3. файлдардың түрлері бойынша (электрондық поштаға 
тіркелген);  

4. электрондық пошта мекен-жайы бойынша;  

- пайдаланушылардың әр түрлі санаттары үшін пошта 
ресурстарын пайдалануды және оларға қол жетімділікті шектеуді 

бақылау;  

- электрондық пошта хабарламаларын кесте бойынша 
кешіктіру;  

- Электрондық поштаның толық жұмыс істейтін архивін 

жүргізу.  
 

 
 

Сурет 4.11-Пошта жүйесін қорғау мәселелерін шешу 
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Бұл талаптардың орындалуы қорғау құралдарында белгілі 

бір механизмдерді қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Мұндай 
механизмдерге мыналар кіруі мүмкін:  

1. Рекурсивті декомпозиция (электрондық пошта 

хабарламаларын олардың құрамдас бөліктеріне қарай талдаумен 
бірге олардың мазмұнын талдауға арналған арнайы алгоритм);  

2. Мәтіндік кодтаудың эвристикалық анықтамасы;  

3. Файл түрін қолтаңба арқылы анықтау;  
4. Электрондық пошта мұрағатынан толық мәтінді іздеу 

және т.б.  

Электрондық пошта саясаты  
Қорғау құралы - қауіпсіздік мәселелерін өздігінен 

шешпейтін электрондық пошта мазмұнын басқару жүйесі. Бұл 
адамға бұл мәселені шешуге көмектесетін жай «машина». 

Сондықтан қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеті осындай 

«машинаға» қойылуы керек.  
Бұл дегеніміз, кейінірек машина тіліне аударылатын арнайы 

ережелер жиынтығын жасау керек. Бұл ережелер жиынтығы 

«электрондық пошта саясаты» деп аталады.  
Көптеген ұйымдарда мұндай ережелер бұрыннан бар. Кез-

келген шектеу шаралары сияқты, олар жүйенің 

пайдаланушылары үшін белгілі бір қолайсыздықтар тудырады, 
егер пайдаланушы бірдеңеге ыңғайсыз болса, оны пайдалануды 

тоқтатады немесе кедергілерді айналып өтуге тырысады.  

Сондықтан олардың орындалуын бақылаудың техникалық 
құралдары қолдамайтын мұндай саясат біртіндеп күшін 

жоғалтады. Пошта арқылы сүзгілеу бағдарламалық жасақтамасын 

дәл осы ережелерді орындау және орындау құралы ретінде 
орналастыру керек.  

Осылайша, электрондық поштаны пайдалану саясаты 

жазылады және қызметкерлерге олардың қызметі мен 
электрондық пошта жүйесін пайдалануға байланысты 

процестерді реттейтін нұсқаулықтар мен басқа құжаттарға 

жеткізіледі. Бұл құжаттар мен нұсқаулықтардың құқықтық 
мәртебесі бар және, әдетте, ұйым қызметкерлерінің қарауына 

ұсынылады.  

Электрондық пошта саясаты корпоративті ақпараттық 
қауіпсіздік саясатының маңызды элементі болып табылады және 

одан бөлінбейді.  



90 

 

Саясат келесі өлшемдерге сәйкес келуі керек:  

- компанияның барлық қызметкерлері үшін қысқа және 
түсінікті болыңыз, жазудың қарапайымдылығы құжаттың 

құқықтық мәртебесін жоғалтуға әкелмеуі керек;  

- компанияның экономикалық қызметі барысында 
ақпаратты қорғау қажеттілігінен компанияның басқа ұйымдық 

саясатымен (компанияның қаржылық, экономикалық, құқықтық 

және басқа салаларын реттейтін) сәйкес болу;      
- заңды күшке ие болыңыз, яғни. саясат, құжат ретінде, 

компанияның барлық жоғары лауазымды тұлғалары мақұлдауы 

және қол қоюы керек, және оны жүзеге асыру егжей-тегжейлі 
ойластырылған болуы керек;      

- федералдық және жергілікті заңдарға қайшы келмеңіз;       
- бұзған қызметкерлерге ықпал ету шараларын анықтау 

осы саясаттың ережелері;  

- ақпараттық қауіпсіздік дәрежесі мен компания 
өнімділігі арасындағы тепетеңдікті сақтау;  

- компанияда электрондық поштаны пайдалану саясатын 

қамтамасыз ететін шараларды егжей-тегжейлі анықтаңыз  
Электрондық пошта саясаты, әдетте, екі жағынан қаралады - 

ресімделген заңды құжат және саясатты жүзеге асыру 

техникасын сипаттайтын материал ретінде.  
Құжат ретінде саясат мыналарды қамтуы керек:  

- Электрондық пошта компанияның меншігі болып 

табылады және оны тек кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға болады 
деген ереже.  

- Электрондық поштаны пайдалану және сақтау 

бойынша нұсқаулар мен ұсыныстар.  
- Компания қызметкерлерінің электрондық поштаны 

жеке теріс пайдаланғаны үшін және электронды поштаны сот 

ісінде және іс жүргізу барысында қолдануы үшін әлеуетті 
жауапкершілігі туралы ескерту.  

- Компания қызметкерлерінің электрондық пошта 

саясатымен таныс екендігі және оның ережелерімен келісетіндігі 
туралы жазбаша растау.  

Техникалық тұрғыдан алғанда, саясат электрондық поштаны 

пайдалану ережелерін белгілейді, яғни ол келесіні анықтайды:  
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Электрондық пошта мазмұнын басқару жүйелері  

Электрондық пошта саясатын жүзеге асыру компания 
басшылығынан жазбаша саясат қана оны жүзеге асыруға кепілдік 

бермейтінін түсінуді талап етеді. Компанияда осы саясатты іске 

асыру үшін тиісті жағдайлар жасау қажет.  
Бұл жағдайда корпоративті желіде саясаттың ережелері мен 

талаптарының орындалуын бақылауға арналған бағдарламалық-

аппараттық құралдардың болуы маңызды шарт болып табылады. 
Бұл құралдар электрондық пошта мазмұнын бақылау жүйелерін 

қамтиды.  

Электрондық пошта мазмұнын басқару жүйелері - бұл 
электрондық пошта саясатын қолдану мақсатында әр түрлі 

компоненттер мен құрылым бойынша хат мазмұнын талдай 
алатын бағдарламалық жасақтама.  

Бұл өнімнің ерекшеліктеріне мыналар жатады:  

1. Электрондық поштаны пайдалану бойынша арнайы 
әзірленген саясаттың мазмұнын талдауда қолдану.  

2. Электрондық пошта хабарларының «рекурсивті 

ыдырауын» жүргізу мүмкіндігі.  
3. Нақты файл пішімдерін оларды маскалаудың әр түрлі 

әдістеріне қарамастан тану мүмкіндігі (бұрмаланған файл 

кеңейтімдері, файлдарды мұрағаттау және т.б.).  
4. Электрондық пошта хабарламасының көптеген 

параметрлерін талдау.  

5. Электрондық пошта мұрағатын жүргізу  
6. Тыйым салынған сөздер мен өрнектердің болуына 

электрондық пошта хабарламасы мен қосымшаларының 

мазмұнын талдау.  
Электрондық поштаны басқару жүйелері, почта трафигін 

бақылаудың негізгі міндеттерінен басқа, басқа да функцияларды 

орындауға қабілетті. Тәжірибе көрсеткендей, қазіргі кезде мұндай 
жүйелер келесідей қолданылады:  

1. Пошта ағындарын басқару.  

2. Қол жетімділікті басқару құралдары.  
3. Электрондық поштаны басқару және сақтау құралдары.  

4. Аудит мазмұнының құралдары (оның маңызды 

функциясын электрондық пошта мұрағаты орындайды).  
5. Құжат айналымы жүйесінің негіздері.  
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Электрондық пошта мазмұнын басқару жүйелеріне 

қойылатын талаптар.     
Электрондық пошта мазмұнын басқарудың барлық 

санаттарының мүмкіндіктерінің ауқымы айтарлықтай кең және 

өндірушіге байланысты айтарлықтай өзгереді.  
Алайда, пошта трафигін басқаруға байланысты мәселелерді 

шешуге мүмкіндік беретін барлық жүйелерге ең жалпы талаптар 

қойылады.  
Мұндай жүйелерге қойылатын негізгі талаптар - толықтығы 

мен жеткіліктілігі. 

1. Толықтылық - бұл басқару жүйелерінің электрондық 
пошта хабарламаларын тереңірек тексеруді қамтамасыз ету 

қабілеті. Бұл сүзудің хаттың барлық компоненттерінде жүргізілуі 
керек деп болжайды. Сонымен қатар, электронды хабарлама 

құрылымына кіретін объектілердің ешқайсысы «назардан тыс 

қалмауы» керек. Электрондық поштаны тексеру шарттары 
электрондық пошта жүйесін қолданатын ұйымда болуы мүмкін 

барлық проблемаларды, тәуекелдер мен қатерлерді ескеруі керек.  

2. Жеткіліктілік дегеніміз - мазмұнды басқару 
жүйелерінің электрондық поштаны қолданудың ауызша 

тұжырымдалған саясатын мүмкіндігінше толық жүзеге асыра алу, 

жүйе түсінетін сүзгі жағдайында адамдар жазған ережелерді іске 
асырудың барлық қажетті құралдарына ие болу қабілеті.  

Басқа жалпы талаптарға мыналар жатады:  

3. Электрондық поштаны мәтіндік талдау - кіріктірілген 
сөздіктерді қолдана отырып, кілт сөздер мен сөз тіркестерін 

талдау. Бұл функция құпия ақпараттың шығуын анықтауға және 

жедел алдын алуға, тыйым салынған мазмұнның болуын 
анықтауға, спам жіберуді тоқтатуға, сондай-ақ қауіпсіздік 

саясатымен тыйым салынған басқа материалдарды жіберуге 

мүмкіндік береді. Сонымен бірге мәтінге сапалы талдау жасау 
сөздерге морфологиялық талдау жасауды көздеуі керек, яғни 

жүйе сөздің барлық түрдегі грамматикалық құрылыстарын 

құрып, анықтай алуы керек. Бұл функция сөздердің күрделі 
грамматикалық құрылымға ие болатын орыс тілінің 

ерекшеліктеріне байланысты үлкен маңызға ие.  

4. Электрондық пошта хабарламаларын жіберушілер мен 
алушыларды бақылау. Бұл функция пошта трафигін сүзуге 
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мүмкіндік береді, осылайша пошта жүйесінде брандмауэрдің 

кейбір функцияларын орындайды.  
5. Электрондық пошта хабарларын олардың құрамдас 

бөліктеріне талдаңыз (MIME тақырыптары, хабарлама денесі, 

тіркемелер және т.б.), «қауіпті» тіркемелерді жойыңыз, содан 
кейін хат құрамдастарын қауіпсіздік әкімшілері элементтеріне 

қажетті электрондық пошта хабарламасына қосу мүмкіндігімен 

бірге жинаңыз (мысалы, хабарлама мазмұнында вирустардың 
немесе «тыйым салынған» мәтіндердің болуы туралы ескерту).  

6. Ірі хабарламаларды бұғаттау немесе байланыс каналы 

аз жүктелетін сәтке дейін кідірту (мысалы, жұмыс уақытынан 
тыс). Компанияның пошта желісінде мұндай хабарламалардың 

таралуы желінің кептелуіне әкелуі мүмкін, және бұғаттау немесе 
кешіктіріп жеткізуді болдырмайды.  

7. Графикалық, бейне және дыбыстық файлдарды тану. 

Әдетте, мұндай файлдар үлкен және олардың таралуы желілік 
ресурстардың жұмыс қабілеттілігін жоғалтуға әкелуі мүмкін. 

Сондықтан файлдардың осы түрлерін тану және кешіктіру 

мүмкіндігі компания жұмысының төмендеуіне жол бермейді.  
8. Қысылған/мұрағатталған файлдарды өңдеу. Бұл 

қысылған файлдарды тыйым салынған мазмұнға тексеруге 

мүмкіндік береді.  
9. Орындалатын файлдарды тану. Әдетте, бұл файлдар 

көлемді және сирек компанияның бизнесімен байланысты. 

Сонымен қатар, орындалатын файлдар электрондық пошта 
вирустарын жұқтырудың негізгі көзі болып табылады. 

Сондықтан файлдардың осы түрлерін тану және кешіктіру 

мүмкіндігі компания жұмысының тиімділігінің төмендеуіне жол 
бермейді және жүйеге жұқпайды.  

10. Спамды бақылау және бұғаттау. Спамның таралуы 

желінің кептелуіне және қызметкерлердің жұмыс уақытының 
жоғалуына әкеледі. Спамды бақылау және бұғаттау функциясы 

желілік ресурстарды үнемдеуге және компания қызметінің 

тиімділігінің төмендеуіне жол бермейді. Спамнан қорғаудың 
негізгі жолдары: тізімдерді қолдану арқылы спам-дереккөздердің 

домендік атауларын және IP-мекенжайларын тексеру, көрсетілген 

жіберушінің мекен-жайына сұрау салу (жауап болмаған жағдайда 
бұғаттау), спам-хабарламаларға сипаттамалық сөздер мен сөз 

тіркестерінің болуын талдау электрондық пошта 
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тақырыптарында (тақырып/ тақырып), RFC-822 

спецификациясына сәйкестігін тексеру және т.б.  
11. Электрондық пошта хабарламаларындағы тіркемелер 

санын анықтау мүмкіндігі. Тіркемелердің көптігі бар 

электрондық пошта жіберу желінің кептелуіне әкелуі мүмкін, 
сондықтан ақпараттық қауіпсіздік саясатымен анықталған 

тіркемелер санының шектеулерінің сақталуын бақылау 

корпоративті желілік ресурстардың сақталуын қамтамасыз етеді.  
12. Бетбелгі бағдарламаларын (куки), зиянды мобильді 

кодты (Java, ActiveX, JavaScript, VBScript және т.б.), сондай-ақ 

автоматты түрде жіберуді жүзеге асыратын файлдарды 
(«Автоматты пошта» деп аталатын) бақылау және бұғаттау.  

Қосымшалардың бұл түрлері өте қауіпті және корпоративтік 
желіден ақпараттың ағып кетуіне әкеледі.  

13. Компанияның пошта жүйесінің ресурстарын 

санаттарға бөлу («әкімшілік», «кадрлар бөлімі», «қаржы» және 
т.б.) және компания қызметкерлерінің әр түрлі санаттағы желілік 

ресурстарға қол жетімділігін саралау. 

14. Әр түрлі жауап нұсқаларын енгізу, соның ішінде: 
хабарламаны жою немесе уақытша бұғаттау; хабарламаны 

кейінге қалдыру және одан әрі талдау үшін карантинге 

орналастыру; Вирус жұқтырған файлды «емдеу»; қауіпсіздік 
әкімшісіне немесе кез-келген басқа адресатқа қауіпсіздік 

саясатын бұзғаны туралы хабарлау және т.б.  

15. Мысалы, қолайсыз тіркемелерді алып тастауды және 
оларды көрсетілген мазмұндағы мәтіндермен ауыстыруды 

көздейтін деректерді өзгерту мүмкіндігі. Бұл функция әкімшіге 

компанияның қауіпсіздік саясатымен тыйым салынған түрдегі 
хаттардан тіркемелерді алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл 

типтерге компанияға қатысы жоқ орындалатын, бейне және 

дыбыстық файлдар кіруі мүмкін. Бұл, сайып келгенде, желіге 
вирус жұқтырмауға және қызметкерлерді пошта қызметін тиімді 

пайдалануға мәжбүр етеді.  

16. Деректердің қол жетімділігінің жоғары деңгейінде 
электрондық поштаның көп мөлшерін онлайн режимінде сақтауға 

қабілетті толық жұмыс істейтін электрондық пошта мұрағатын 

жүргізу. Мұрағатта сақталған мәліметтер негізінде компанияның 
пошта ағынына одан әрі талдау жүргізуге, жүйенің жұмысын 

реттеуге, компания қызметкерлерінің пошта қызметін теріс 
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пайдалануымен байланысты оқиғаларды талдауға және т.б.  

Хабарламаны өңдеу схемасы, әдетте, келесі кезеңдерді қамтиды: 
электрондық поштаның рекурсивті ыдырауы; электрондық пошта 

мазмұнын талдау; Электрондық поштаны «категориялау» (белгілі 

бір санатқа тағайындау); санатты тағайындау нәтижелері 
бойынша хат бойынша әрекет.  

 

Электрондық пошта мазмұнын басқару жүйелерінің 
принциптері  

 Жүйеге кіретін әрбір электрондық пошта көрсетілген 

шарттарға сәйкестігін тексеруі керек. Бұл жағдайда кем дегенде 
әріптерді таңдау үшін келесі шарттар орындалуы керек:  

- пост тақырыптарына арналған шарттар;  
- хат құрылымының шарттары (қосымшалардың болуы, 

саны және құрылымы);  

- тіркеме түрлерінің шарттары (MS Office, орындалатын, 
архивтер және т.б.);  

- хаттар мен қосымшалардың мазмұнына (мәтініне) 

шарттар;      
- хатты өңдеу нәтижелері үшін жағдайлар.  

Сонымен қатар, жүйе пошта хабарламаларын барлық 

компоненттері бойынша: конверттің атрибуттары, хабарлама 
тақырыптары, MIME тақырыптары, хабарлама денесі, тіркелген 

файлдар бойынша талдай білуі керек.  

  
Поштаны санаттау және спамды қарастыру 

Хаттарды санаттарға бөлу мәселесін қарастырайық. 

Поштаны сүзу кезінде икемділік спам сияқты мәселелерге 
келгенде қажет болатындығын ескеру қажет. Электрондық пошта 

мазмұнын басқару жүйесін таңдаудың негізгі критерийлерінің 

бірі дәл осы проблеманы мүмкіндігінше тиімді жеңе білуінде.  
Электрондық пошта спам, ал қайсысы емес екенін 

анықтайтын төрт негізгі әдіс бар.  

1. Спамды хатта кілт сөздердің немесе сөз тіркестерінің 
болуы, тақырып сызығының сипаттамалық емлесі (мысалы, 

барлық бас әріптер мен леп белгілерінің көптігі) сияқты 

белгілердің болуымен анықтау. нақты мекен-жай туралы ақпарат.  
2. Жіберушінің мекен-жайын анықтау және оның Ашық 

релелік қара тізім (ORBL) пошта серверлерінің «қара тізімдеріне» 
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жататындығын анықтау. Бұл тізімдерге спамдардың жаппай 

жіберілуінде көрінетін серверлер кіреді және идея бұл 
серверлерден поштаны мүлдем алмау немесе таратпау.  

3. Белгілі бір критерийлер бойынша сүзу және «қара 

тізімді» бұзу әдістерін бірлесіп қолдану. Өнімділік жағынан оның 
алғашқы екеуінен көп айырмашылығы жоқ. Екі техниканы 

қолдана отырып, жақсы реттелген сүзгіні тексеру 100% 

спамхабарламалардың 79,7% ғана анықталғанын көрсетеді.  
Сонымен қатар, жалған позитивтердің айтарлықтай пайызы 

анықталды, бұл қарапайым хаттар спамға жатқызылғанын 

білдіреді (кешіктірілген хаттардың 1,2% -ы) және бұл компанияға 
маңызды ақпаратты жоғалту қаупін тудырады. Спам мен кәдімгі 

хабарламалардың нашар бөлінуіне, басқалармен қатар, 
стандартты сүзгілердің кейбір «біржақтылығы» себеп болады. 

Хаттардан бас тартқан кезде «жаман» белгілер есепке алынады 

және пайдалы корреспонденцияға тән «жақсы» белгілер есепке 
алынбайды.  

4. Сүзгілерді жеке сәйкестік сипаттамаларына сәйкес 

және өңдеу кезінде «нашар» және «жақсы» сүзгілердің де 
белгілерін ескере отырып, автоматты түрде реттеу. Бұл 

американдық бағдарламашы және кәсіпкер Пол Грэм ұсынған 

төртінші әдіс. Техника ықтималдықтар теориясына негізделген 
және спамдарды сүзу үшін Байес статистикалық алгоритмін 

қолданады. Спаммен күресудің бұл әдісі өте тиімді деп 

есептеледі. Осылайша, тест кезінде 8000 әріп сүзгіден өтті, оның 
жартысы спам болды. Нәтижесінде жүйе спам-хабарламалардың 

тек 0,5% -ын тани алмады, ал сүзгі қателерінің саны нөлге тең 

болды.  
Категориялау мәселесін шешу кезінде әріпті толығымен 

талдауға қойылатын талап тұрақтылық талабымен 

толықтырылуы керек.       
Біріншіден, жүйе құрылымы дұрыс емес әріптерді өңдеуге 

төзімді болуы керек. Хат құрылымы белгілі бір ережелерге 

бағынады.  
Хатты оның компоненттеріне талдау осы ережелерді белгілі 

бір әріпке қолдануға негізделген. Хат авторының электрондық 

пошта бағдарламасы осы ережелерді бұза отырып, хат 
шығаратын жағдайлар бар. Бұл жағдайда хабарламаны дұрыс 

талдау мүмкін емес.      
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Екіншіден, жүйе тіркемелердің түрлерін сенімді түрде 

анықтауы керек. «Сенімділік» деп файлдың атауына, сондай-ақ 
файл тіркелген кезде пошта клиенті хатқа енгізген ақпаратқа 

негізделген анықтаманы айтамыз (mime типі).  

Мұндай ақпарат сенімсіз болуы мүмкін немесе басқару 
жүйесін қасақана алдау әрекеттері нәтижесінде немесе 

жөнелтушінің пошта бағдарламасын дұрыс орнатпау 

нәтижесінде. Егер page.txt болып өзгертілгеннен кейін picture.jpg 
файлы назардан тыс қалса, JPEG типтегі файлдарды беруге 

тыйым салудың мағынасы жоқ.  

Үшіншіден, жүйе жүргізілген тексерулердің толықтығын, 
яғни электрондық поштаны талдау критерийлерінің көптігі мен 

алуан түрлілігін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, жүйе кез-
келген хабарлама атрибуттары бойынша, хабарламалар мен 

қосымшалардың көлемі бойынша, тіркемелердің саны мен типі 

бойынша, ұя салу тереңдігі бойынша сүзгіден өтуі керек, 
сонымен қатар тіркелген файлдардың мазмұнын, қарамастан бұл 

файлдар қысылған немесе мұрағатталған ма.  

Көптеген өнімдердің маңызды артықшылығы - электрондық 
пошта хабарламаларын өңдеу үшін өзіңіздің сценарийіңізді құру 

мүмкіндігі.  

Мәтінді талдау кезінде сіз қалыпталған сөз формаларымен 
және т.б. жұмыс жасай білуіңіз керек.  

Пайдалану саясатын іске асыру 

Жеке ережелерді емес, саясатты құрайтын ережелер 
жиынтығын қарастырыңыз. Кез-келген шынайы саясат, әрине, 

топтарға біріге алатын тұтас ережелер жиынтығынан тұрады.  

Шығыс поштаның ережелері кіріс поштасының 
ережелерінен, компания менеджменті ережелері қарапайым 

қызметкерлерге және т.б.  

Сонымен қатар, ережелер әріпке белгілі бір дәйектілікте 
қолданылатындықтан, біз бұл реттіліктің логикалық болғанын 

қалаймыз және хатты талдау нәтижелеріне байланысты болуы 

мүмкін. Мұның бәрі «ашықтық» талабына әкеледі: жүйеде 
орнатылған ережелер адамдарға түсінікті табиғи тілде жазылған 

ережелер сияқты «оқылуы» керек.  

Жоғарыда айтылғандардың барлығы хатты талдауға 
қатысты болды. Алайда, талдаудың өзі ештеңе жасамайды. Оның 

нәтижелері бойынша хатты қандай да бір санатқа (қауіпсіз, 
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маңызды, рұқсат етілмеген және т.б.) жатқызу керек. Егер мұндай 

санаттау жүргізілсе, онда талданған хатқа қатысты кез-келген 
әрекеттер туралы айтуға болады, мысалы, оны адресатқа жеткізіп 

беру, бұғаттау және т.б. Басқаша айтқанда, сізге әріптерді 

өңдейтін жүйенің ережелерін орнату мүмкіндігі қажет.  
Кез-келген ережені «шарт + әрекет» сілтемесі ретінде 

қарастыруға болады. Дұрыс саясатты жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету үшін қандай әрекеттер қажет?  
Хаттың белгілі бір санатқа берілуін өздігінен жасырын 

әрекет ретінде қарастыруға болады. Бұл әрекетті толығырақ 

талқылау керек.  
Мәселе мынада, электронды пошта туралы шешім 

қабылдауға негіз болатын қатаң санаттар өте тиімді емес болып 
шығады. Шынында да, біз жеткізілімдерге тосқауыл қою үшін 

«тыйым салынған мекен-жайға жіберілген хат» хаттар санатын 

бөліп көрсеттік. Екінші жағынан, бізде сөзсіз жіберілуі керек 
«компания басшылығының хаттары» санаты болуы мүмкін.  

Ақылойдың мағынасы «компанияның басқару хаттары» 

санатына басымдық беру керек, бұл әрине қатаң санатталған 
жүйеде жасалады.  

Алайда хат туралы маңызды ақпарат жоғалады. Мұндай 

жағдайлардан шығудың ақылға қонымды тәсілі - электрондық 
поштаны бірден бірнеше санатқа жіктеу мүмкіндігі.  

Бұл «еркін санаттау» жүйеге әріптердегі мәліметтердің 

әртүрлі комбинацияларына икемді жауап беруге мүмкіндік 
береді.  

4.12 суретте әдеттегі электрондық пошта мазмұнын басқару 

жүйесіндегі электрондық поштаны сүзу ережелері қолдайтын 
әрекеттер контуры көрсетілген.  
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Сурет 4.12-Электрондық пошта мазмұнын басқарудың типтік 
жүйесінің жауап схемасы 

 

Ұзақ мерзімді сақтау және мұрағаттау  

Жақында компанияда пошта хабарламаларының архивінің 

болуы ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
үлкен маңызға ие болды. Контексттік талдау жүйелерінің кейбір 

әзірлеушілері өнімдеріне арнайы мұрағаттау модульдерін қосуды 

қамтамасыз етеді.  
Қазіргі уақытта осы санаттағы өнімдердің толық 

функционалдығын анықтайтын электрондық пошта архивінің 

болуы.  
Сонымен бірге, архивті жүргізу дегеніміз - бұл пошта 

хабарламаларын файлға автоматты түрде мұрағаттау ғана емес, 

сонымен қатар хабарламаларды тіркеу және хабарламаның бүкіл 
өмірлік циклі кезінде қажетті ақпаратты ескеру, кез-келген 

үлгілерді алу мүмкіндігі және кез келген критерийлер арқылы 

жасалған сұраныстар бойынша мұрағаттан алынған статистика  
Сонымен қатар, ұзақ мерзімді мұрағат пошта ағындарын 

ретроспективті талдауға мүмкіндік береді және белгілі бір 

уақыттан кейін компанияда қабылданған ережелерді бұзғаны 
үшін кінәлілерді табуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен 

қатар объективті және негізделген саясатты құруға материалдар 

ұсынады.  
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Қорытынды 

 
Компьютерлік желінің көлеміне қарамастан, ақпаратты 

қорғау және желінің жалпы қауіпсіздігі мәселесі ешқашан 

өзектілігін жоғалтпайды, өйткені желілік қауіпсіздік термині 
ақпаратты ұрлаудан немесе өзгертуден қорғау процедураларын 

ғана емес, сонымен қатар, негізінен, желідегі барлық 

сәтсіздіктердің алдын-алу шараларын қамтиды. Осылайша, 
желілік қауіпсіздік маманы ақпаратты қауіпсіз сақтау және беру 

құралдарын ғана емес, сонымен қатар жүйелік ақауларға тиісті 

түрде жауап беруі керек. 
Желілік қауіпсіздік жүйесі желі ішінде де, оның периметрі 

бойынша да бірнеше қорғаныс деңгейлерінен тұрады. Желілік 
қауіпсіздіктің әр деңгейінде белгілі бір саясаттар мен бақылау 

құралдары жүзеге асырылады. Авторландырылған 

пайдаланушылар желілік ресурстарға қол жеткізе алады, ал 
эксплуатацияларды пайдалану және зиянкестердің қауіптерді 

жүзеге асыруы бұғатталады. 

Ғаламдық желіде орналастырылған ақпаратты қорғау-
ақпараттық жүйелер саласындағы маңызды проблемалардың бірі. 

Пайдаланушылар Интернетте әртүрлі операциялар жасайды: олар 

тауарлар сатып алады, төлемдер төлейді, басқа адамдармен хат 
алмасады және т.б. Бұл операциялар бөгде адамдардың рұқсатсыз 

кіруінен қорғауды талап етеді. 

Ақпаратты қорғаудың негізгі мәселелері 
Желіні пайдаланушының жеке деректері соңғы нүктеге 

жетпес бұрын көптеген серверлер мен маршрутизаторлардан 

өтеді. Деректерді қорғалмаған арналар арқылы беру алаяқтарға 
бастапқы деректерді ұстап алуға немесе өзгертуге мүмкіндік 

береді. 

Желідегі деректерді қорғауға байланысты проблемалардың 
үш негізгі категориясы бар: 

құпиялылықты бұзу; 

ақпаратты бұрмалау; 
мазмұнға айрықша құқықтарды бұзу. 

Құпия ақпаратты қорғау дегеніміз-бөтен адамдарда 

ақпаратқа қол жетімділіктің болмауы. ақпараттың бұрмалануы 
бастапқы хабарламаны өзгерту немесе деректерді басқа 

ақпаратпен ауыстыру арқылы жүреді. Контентке айрықша 
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құқықты бұзу авторлықты ауыстыруда немесе ақпаратты тиісті 

рұқсатсыз пайдалануда көрінеді. 
Қорғаудың кез-келген әдісін қолдану ақпаратты сыртқы 

қауіптерден толық қорғауға мүмкіндік бермейді. Қорғалған 

деректердің қауіпсіздігі үшін компанияларға ақпараттың ағып 
кетуіне және оған рұқсатсыз кіруге жол бермеу үшін кешенді 

тәсіл қажет. 
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