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АҢДАТПА 

 

 Мақсаты: Ubuntu операциялық жүйесінедегі жергілікті желілерді 

қорғау ресурстары мен әдістемелерін талдау. 

 Міндеттері:  

          1. Ubuntu операциялық жүйесінзерттеу.  

          2. Жергілікті желілерді қорғау ресурстары мен әдістемелерін 

талдау. 

          3. Ұсыныстарды әзірлеу. 

Бірінші бөлімінде теориялық мәліметтер көрсетілген. 

Екінші бөлімінде жиналған теориялық мәліметтерді ескере отырып, 

дипломдық жобаныңыңжергілікті желілерді қорғау ресурстары мен 

әдістемелерін зерттедім. Жергілікті желінің қалай жұмыс істейтіні 

туралы, оның артықшылықтары мен кемшіліктері талданды. 

Үшінші бөлімде қауіпсіздік жәнеұсыныстарды әзірлеу факторлар 

нақтыланды және енгізілді. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Цель: Анализ ресурсов и методик защиты локальных сетей в 

операционной системе Ubuntu. 

 Задачи:  

1. Общие положения исследование операционной системы Ubuntu.  

2. Анализ ресурсов и методик защиты локальных сетей. 

3. Разработка предложений. 

В первой части представлены теоретические сведения. 

С учетом теоретических данных, собранных во второй части дипломного 

проекта, изучены методы и ресурсы защиты локальных сетей. 

Анализировали, как работает локальная сеть, ее преимущества и 

недостатки. 

В третьем разделе были уточнены и внедрены факторы безопасности и 

разработки рекомендаций. 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: analysis of resources and methods of protection of local networks in 

the Ubuntu operating system. 

Tasks:  

1. General provisions Ubuntu operating system research.  

2. Analysis of resources and methods of protection of local networks. 

3. Development of proposals. 

The first part presents theoretical information. 
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Taking into account the theoretical data collected in the second part of the 

thesis project, the methods and resources of protection of local networks are 

studied. We analyzed how the local network works, its advantages and 

disadvantages. 
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КІРІСПЕ 

 

Компьютерлер арасындағы ақпаратты беру, eсептеу техникасы пайда 

болған сәттен бастап бар. Ол жеке компьютерлердің бірлескен жұмысын 

ұйымдастыруға, бірнеше компьютерлердің көмегімен бір тапсырманы шешуге, 

әр компьютерлерді бір функцияны орындауға мамандандыруға, ресурстарды 

бірлесіп пайдалануға және басқа да көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік 

береді. Соңғы уақытта ақпарат алмасудың тәсілдері мен құралдары көп 

ұсынылған: дискет көмегімен файлдарды оңай көшіруден бастап, әлемнің 

барлық компьютерлерін байланыстыра алатын  әлемдік компьютерлік Internet 

желісіне дейін. Осы иерархияда Жергілікті желілерге қандай орын беріледі? 

"Жергілікті желілер "(LAN, Local Area Network) термині сөзбе-сөз түсінеді, 

яғни шағын, жергілікті өлшемдері бар, жақын орналасқан компьютерлерді 

қосатын желілер жергілікті деп түсініледі.  

Алайда, мұндай анықтаманың тым дәл емес екенін түсіну үшін кейбір 

жергілікті желілердің сипаттамаларын қарау жеткілікті. Мысалы, кейбір 

жергілікті желілер бірнеше шақырым қашықтыққа немесе тіпті ондаған 

шақырымға дейін оңай байланыс орнатады. Бұл ғимарат емес, бөлме мөлшері 

емес, жақын орналасқан ғимараттар емес, бүкіл қала болуы мүмкін. Екінші 

жағынан, жаһандық желі бойынша (WAN, Wide Area Network немесе GAN, 

Global Area Network) бір бөлмедегі көрші үстелдердегі компьютерлер 

байланыстырылуы мүмкін, бірақ оны ешкім жергілікті желі деп атамайды. 

Жақын орналасқан компьютерлер сыртқы интерфейс ажыратқыштарын (RS232-

C, Centronics) қосатын кабель арқылы немесе тіпті инфрақызыл арна бойынша 

кабельсіз байланысуы мүмкін. Бірақ мұндай байланыс жергілікті желі деп те 

аталмайды. Жергілікті желіні шағын компьютер ретінде байланыстыратын 

кішігірім желі ретінде анықтау дұрыс емес.  

Шынында да, жергілікті желі көбінесе екіден он бірнеше компьютерге 

дейін болады. 

 Бірақ кейбір жергілікті желі лердіңшекаралары әлдеқайда жоғары: 

абоненттердің ең көп саны мыңға жетуі мүмкін. Мұндай желіні кішкентай деп 

атау, дұрыс емес. 
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Негізгі ұғымдар 

 

Жергілікті желілерде ақпаратты қорғау (АҚ) проблемасы өте өткір, 

әсіресе, ақпараттың құпиялылығы аса маңызды болып табылатын 

ұйымдарда жергілікті желілердегі ақпаратты қорғау әдістері ақпараттың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай әдістер қолданылады: кедергі – 

қорғалатын ақпаратқа (Техникалық жабдыққа, ақпарат тасығыштарға және 

т.б.) баратын жолдың физикалық бөгеті. Қолжетімділікті басқару – 

ақпараттық технологиялар ресурстарын және ақпараттық жүйені 

пайдалануды реттеу арқылы ақпаратты қорғау әдістері. Қол жеткізуді 

басқару қорғалатын ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізудің барлық мүмкін 

болатын жолдарына кедергі келтіруі тиіс.  

Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары аппараттық және 

физикалық болып бөлінеді: аппараттық құралдарға тікелей ақпараттық 

жүйенің техникалық жабдығына қосылатын немесе стандартты интерфейс 

бойынша онымен байланысатын құрылғылар жатады. Физикалық 

құралдарға қорғау объектілеріне физикалық енуіне кедергі келтіретін және 

персоналды, материалдық, ақпараттық және басқа да құндылықтарды 

(мысалы, торлар, құлыптар, сейфтер, сигнал беру және т. б.) қорғауды 

жүзеге асыратын инженерлік құрылғылар мен құрылыстар жатады.). 

Сондай-ақ ақпараттық жүйеде ақпаратты қорғауға арналған бағдарламалық 

құралдар кеңінен қолданылады. Оларға парольдеу бағдарламалары, 

вирусқа қарсы бағдарламалар, қолжетімділікті шектеу бағдарламалары, 

шифрлау бағдарламалары (криптография) жатады. Ұйымдастыру 

құралдары нормативтік-құқықтық негізде ақпаратқа рұқсат етілмеген қол 

жеткізуді, жария етуді, жария етуді қиындататын немесе мүмкін 

болмайтын іс-шараларды қамтамасыз етеді. Ақпаратты қорғаудың 

заңнамалық құралдары ақпаратпен жұмыс істеу ережелерін регламенттейді 

және оларды бұзғаны үшін жауапкершілік тәртібін белгілейді. Ақпаратты 

қорғаудың заңнамалық құралдары елдің заңнамалық актілерімен 

айқындалады. Моральдық-этикалық құралдарға жазылмайтын (мысалы, 

адалдық) немесе ережелер мен ережелер түрінде берілген мінез-құлық 

нормалары кіреді. Әдетте, олар заңнамамен бекітілмеген, бірақ орындау 

үшін міндетті болып саналады. Мұндай ережелердің мысалы желіде және 

т. б. қарым-қатынастың этикалық ережелерінің жиынтығы болуы мүмкін. 
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1 Ubuntu операциялық жүйесінің желілік стек анатомиясы 

 

Linux-та желілік стек интернет моделі ретінде белгілі төрт деңгейлі 

модельді пайдаланады. 

 
 

1-сурет. Желілік стектің интернет-моделі 

 

Стектің төменгі жағында арналық деңгей орналасқан. Арна деңгейі 

жүйелік арналар немесе Ethernet құрылғылары сияқты көптеген орталардан 

тұрады, физикалық деңгейге қол жеткізуді қамтамасыз ететін құрылғы 

драйверлеріне жатады. Арна деңгейінің үстінде желілік деңгейіорналасқан 

ол пакеттердің мақсаты бойынша жіберілуіне жауап береді. Транспорттық 

деп аталатын келесі деңгей бір рангты (peer-to-peer) коммуникациялар 

(мысалы, хост шегінде) үшін жауап береді. Желілік деңгей хост 

арасындағы байланысты, ал транспорттық — осы хост ішіндегі соңғы 

нүктелер арасындағы өзара әрекеттесуді басқарады. Соңында, әдетте 

семантикалық болып табылатын қолданбалы деңгей ол орын ауыстырған 

деректерді түсінеді. Мысалы, гипермәтінді жіберу хаттамасы (HTTP — 

Hypertext Transfer Protocol) сервер мен клиент арасында Web мазмұны 

үшін сұрау салулар мен жауаптарды жылжытады. 

Шын мәнінде, желілік стек деңгейлері танымал атаулармен өтеді. 

Арна деңгейінде сіз Ethernet, ең көп таралған жоғары жылдамдықты орта 

таба аласыз. Арналық деңгейдің неғұрлым ескі хаттамаларына дәйекті 

хаттамалар жатады, Internet-хаттамасы үшін дәйекті желісі (SLIP — Serial 
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Line Internet Protocol), Compressed SLIP (CSLIP), Point-to-Point Protocol 

(PPP). Сонымен қатар, желілік деңгейдің ең кең тараған протоколы Internet 

Protocol (IP) болып табылады, бірақ басқа да қажеттіліктерді 

қанағаттандыратын, Internet (ICMP — Internet Control Message Protocol) 

басқару хабарламаларының хаттамасы және адрестерді шешу хаттамасы 

(ARP — Address Resolution Protocol) сияқты басқалар бар. Транспорттық 

деңгейінде бұл берілісті басқару хаттамасы (TCP — Transmission Control 

Protocol) және пайдаланушы датаграммаларының хаттамасы (UDP-User 

Datagram Protocol). Соңында, қолданбалы деңгей бізге үйреншікті көптеген 

хаттамаларды қамтиды, оның ішінде HTTP, стандартты Web-хаттама, және 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), электрондық поштаны жіберу 

хаттамасы қамтиды. 

 

 

1.1 Linux операциялық жүйесінің желілік стек архитектурасы 

 

Енді Linux желілік стектің архитектурасына өтіп, Internet моделін 

қалай іске асыратынын көрейік. 2-суретте Linux желілік стектің жоғары 

деңгейлі түрі көрсетілген. Жоғарғы жағында желілік стек 

пайдаланушыларын анықтайтын пайдаланушы кеңістігінің деңгейі немесе 

қолданбалы деңгейі орналасады. Төменде Желіге қосылу мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін физикалық құрылғылар тұрады (Ethernet сияқты тізбекті 

немесе жоғары жылдамдықты желілер). Орталықта немесе ядро 

кеңістігінде-бұл мақаланың басты назарында болатын желілік ішкі жүйе. 

Желілік стектің ішкі бөлігі арқылы сокеттер буферлері (sk_buffs) өтеді, 

олар деректер мен алушылар арасында осы пакеттерді жылжытады. 

Sk_buff құрылымы көрсетіледі. 
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2-сурет. Желілік стектің жоғары деңгейлі архитектурасы 

 

Біріншіден, сізге келесі бөлімдерде егжей-тегжейлі Linux желілік  

жүйесінің негізгі элементтеріне қысқаша шолу ұсынылады. Жоғарыда (2-

суретті қараңыз) жүйелік шақыру интерфейсі деп аталатын жүйе 

орналасады. Ол жай ғана пайдаланушы кеңістігінен қосымшаларға 

ядроның желілік ішкі жүйесіне қол жеткізу мүмкіндік береді. Келесі 

хаттама тәуелсіз (protocol agnostic) деңгей, ол төмен тұрған көлік 

деңгейіндегі хаттамалармен жұмыс істеудің жалпы тәсілін ұсынады. Одан 

әрі Linux жүйесінде TCP, UDP және, әрине, IP протоколдары жүреді. 

Келесі-құрылғылардың жеке қол жетімді драйверлері мен олардың жалпы 

интерфейсін қамтамасыз ететін тағы бір тәуелсіз деңгей. 

 

1.2 Жергілікті желі 

 

Жергілікті желі(LAN, Local Area Network) – бұл бірнеше 

компьютерлерге (кеңселерге, пәтерлерге, үйлерге, аудандарға) бірыңғай 

қатынау нүктесі арқылы Интернетке қосылуға мүмкіндік беретін 

компьютерлік желі. Жалпы қатынау нүктесі модемдер, маршрутизаторлар, 

коммутаторлар, Желілік адаптерлер бола алады.Сәйкесінше, жергілікті 

желі Ethernet (Интернетке сымды қатынау) немесе Wi-Fi, Bluetooth, GPRS 

(сымсыз қатынау) технологиясы бойынша құрылуы мүмкін.Жергілікті 

желілер кез келген заманауи компьютерлік желінің ажырамас бөлігі болып 
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табылады. Егер біз ғаламдық желі құрылымын қарастырсақ, мысалы 

Интернет немесе ірі корпоративтік желі, онда осы желінің барлық 

ақпараттық ресурстары жергілікті желілерде шоғырланған, ал жаһандық 

желі көптеген жергілікті желілерді қосатын көлік болып табылады. 

Жергілікті желілер технологиясы үлкен жолдан өтті. 80-ші жылдардың 

барлық технологияларында бөлінетін орта компьютерлерді Физикалық 

деңгейде біріктірудің ыңғайлы және үнемді құралы ретінде пайдаланылды. 

90-шы жылдардың ортасынан бастап жергілікті желілерде 

технологиялардың коммутацияланатын нұсқалары қолданыла бастады. 

Бөлінетін ортадан бас тарту жергілікті желілердің өнімділігі мен 

ауқымдылығын арттыруға мүмкіндік берді. Коммутацияланатын жергілікті 

желілердің артықшылығы, сондай-ақ виртуалды жергілікті желілер деп 

аталатын жеке сегменттерге бөле отырып, желіні логикалық құрылымдау 

мүмкіндігі болып табылады. 

Коммутацияланатын жергілікті орталарға көшу бір технологияның, 

атап айтқанда Ethernet технологиясының жеңісімен сүйемелденді. Token 

Ring және FDDI сияқты технологиялар,  жақсы техникалық сипаттамаларға 

ие және көптеген пайдаланушылардың болуына қарамастан, артта қалды. 

Мұндай жағдайға көп әсер еткен, технологияның шекті 

қарапайымдылығма, немесе Ethernet жабдығы мен оны пайдалану 

құнының төмендігіме, немесе жай ғана ерекше сәттілікпе. Жергілікті 

желілерде ортаны пайдалану принципі ғана өзгерген жоқ. Сонымен қоса 

жергілікті желі хаттамаларының ақпараттық жылдамдығының жоғарғы 

шегі де тез өсуде. Қазіргі таңда жергілікті желілер жылдамдығының 

иерархиясы бастапқы желілер жылдамдығының иерархиясына сәйкес 

келеді — 10 Мбит/с бастап 100 Гбит/с дейін. Бұл осы технологияларда тек 

жергілікті желілерді ғана емес, сондай-ақ мегаполистер желілерін салуға, 

сондай-ақ жаһандық желілерді олардың жылдамдықтарын келісу арқылы 

тиімді қосуға мүмкіндік береді. Жергілікті желілерді дамыту 

"миниатюризация" бағытында да жүріп жатыр — желілердің жаңа түрі — 

бірнеше ондаған метр радиуста бір пайдаланушының электрондық 

құрылғыларын біріктіретін дербес желілер (Personal Area Network, PAN) 

пайда болды. Бөлінетін ортадағы жергілікті желілер технологиясында: 

негізгі назарды коаксиалда және оралған жұпта 10 Мбит/с жылдамдықпен 

Ethernet классикалық нұсқаларына бөлінген. 

Егер жергілікті желілердің сымды технологиялары бөлінетін ортада 

бүгінгі күні негізінен теориялық тұрғыдан қызықты болса (қазіргі заманғы 

технологиялардың дамуының бастаулары мен динамикасын түсіну үшін), 

онда жергілікті желілердің сымсыз технологиялары бөлінетін ортаның 

негізінде бұрынғысынша өзекті болып табылады және, шамасы, таяу 

болашақта осындай болып қала береді, себебі радиоэфир өзінің табиғаты 

бойынша бөлінетін орта болып табылады. 
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    2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 
 

2.1 Компьютерлік желілердегі ақпаратқа деген қауіптер 

 

Компьютерлік желілерге шабуылдардың екі негізгі түрін бөліп 

көрсетуге болады: жоғарғы деңгейдегі шабуыл және төменгі деңгейдегі 

шабуыл. Кейбір жағдайларда аралас шабуылдар бар. 

Желі шабуылының жоғарғы деңгейінде басқа торапқа ену және 

рұқсат етілмеген әрекеттерді орындау үшін желі қасиеттері 

пайдаланылады. Желіге шабуыл жасаудың төменгі деңгейінде қаскүнем 

жеке хабарламалардың немесе жалпы ағынның құпиялылығын немесе 

тұтастығын бұзу үшін желілік хаттамалардың қасиеттерін пайдаланады. 

Желі үшін арнайы төменгі деңгейдегі пассивті және белсенді 

қатерлерді бөліп көрсетуге болады. 

Пассивті қауіп-қатерлер-байланыс желісі бойынша берілетін 

деректерді қарау және/немесе жазу. (Пассивті қауіптер желіде айналатын 

деректердің құпиялылығын бұзады) 

Пассивті қауіптер арасында бөлінеді: 

-хабарламаны қарау; 

-кестені талдау - қаскүнем желіде айналатын пакеттердің 

тақырыптарын көре алады және оларда қамтылған қызметтік ақпараттың 

негізінде пакетті жөнелтушілер мен алушылар және тарату шарттары 

(жіберу уақыты, хабарлама класы, қауіпсіздік санаты, хабарламаның 

ұзындығы, трафик көлемі және т. б. туралы қорытынды жасай алады.). 

Белсенді қауіп-қатерлер - жеке хабарларды немесе хабар ағынын 

өзгерту үшін желіге қатынайтын құрылғыларды рұқсатсыз пайдалану. 

Белсенді қатерлер ресурстар мен желі компоненттерінің тұтастығы мен қол 

жетімділігінің бұзылуы қауіпі. 

Белсенді қатерлерге: 

хабар жіберуқызметін істен шығару -            қаскүнем жеке 

хабарларды немесе барлық хаба рағынын жоя алады немесе кідірте алады; 

-"маскарад" – қаскүнем өз торабына немесе ретрансляторға бөтен 

идентификаторды бере алады және бөтен адамның атынан хабарламалар 

ала алады немесе жібере алады; 

-Желілік вирустарды енгізу - вирустың дене бітімін желі бойынша 

жандандырумен, оны кейіннен пайдаланушы қашықтан немесе жергілікті 

желі арқылы басқару; 

-Хабарламалар ағынын түрлендіру-қаскүнем хабарламаларды іріктеп 

жою, түрлендіру, кідірту, қайта реттеу және қайталау, сондай-ақ жалған 

хабарламаларды қою мүмкіндігі. 
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-Осалдық (vulnerability) - бұл зиянкестерге белгілі болған 

ақпараттық жүйенің әлсіз буыны, оның қауіпсіздігін бұзуға мүмкіндік 

береді. 

Осалдықтар, мысалы, бағдарламадағы қате, примитивті пароль, 

маңызды деректері бар файлға кіру құқығын дұрыс белгілемеу және 

жүйені әзірлеу, пайдалану немесе баптауда басқа да көптеген ақаулар 

жатады. 

Жүйенің осалдығы жасырын, яғни әлі табылмаған, белгілі, бірақ тек 

теориялық немесе жалпыға белгілі және зиянкестер белсенді пайдаланатын 

болуы мүмкін. Бағдарламалық өнімдердегі жалпыға белгілі осалдықтар 

үшін өндірушілер үнемі патч деп аталатын түзетулер шығарады (patch — 

жамылғы). Осылайша, Microsoft компаниясы арнайы күнді тағайындады-әр 

айдың екінші сейсенбісі, ол Windows операциялық жүйе жанұясында жаңа 

түзетулер туралы хабарлайды. Осы түзетулердің көпшілігі осалдықтарды 

жоюға бағытталған. Алайда, бұл ретті рәсімге — түзетуді тұрақты енгізу – 

барлық проблеманы шешпейді және әрдайым тиісті назар аудара алмайды, 

осыған байланысты жалпыға белгілі, бірақ бағдарламалық қамтамасыз 

етудегі ақаулы қателер осалдықтардың ең көп таралған түрлерінің бірі 

болып табылады. 

Зиянкестер жиі қолданатын осалдықтардың басқа түрлері 

бағдарламалық және аппараттық құралдарды конфигурациялаудағы 

қателер болып табылады. Мысалы, көптеген ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ-де 

әдеп бойынша орнатылған "администратор" және "мейман" аттары 

зиянкестерге жүйеге қолжетімділікті жеңілдетуі мүмкін, сондықтан олар 

бастапқы ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ теңшеу кезінде бірден басқа, анық емес 

есімдермен алмастырылуы тиіс. Осы мақсатта әкімші интерактивті кіру 

кіші жүйесін пайдаланушының соңғы атын көрсетпейтіндей етіп баптауы 

керек. 

Ақпараттық қауіпсіздіктің басқа базалық ұғымдары қауіп пен 

шабуыл болып табылады. 

Қауіп (threat) — жүйенің қауіпсіздігін бұзуға әкелуі мүмкін 

жағдайлар мен әрекеттер жиынтығы (яғни, егер ПӘК модельді пайдаланса, 

оның құпиялылығын, тұтастығын және қол жетімділігін бұзу). 

Шабуыл (attack) — бұл іске асырылған қауіп. 

Біз негізінен табиғи катаклизмдерден, әскери іс-әрекеттерден, 

террористік шабуылдардан немесе экономикалық күйзелістерден 

туындайтын қатерлерді назарға алмастан, адамның жасанды түрде жасаған 

техника мен технологиялардан (атап айтқанда интернеттен) шығатын 

қатерлерді қарастырумен ғана шектелеміз.. 

Шабуыл бір мезгілде осалдылық және осы осалдықты пайдалануға 

бағытталған қауіп болған кезде ғана орын алуы мүмкін (3-сурет). 
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3-сурет. Шабуыл мен осалдық қауіптері 

 

Яғни, жүйенің кейбір осалдығы болу жағдай әбден мүмкін, бірақ бұл 

осалдығы әлі зиянкестерге белгілі болған жоқ — бұл жағдайда тиісті қауіп 

жоқ, демек, шабуыл жасалуы мүмкін емес. Осыған ұқсас, жалпыға белгілі 

қауіптің болуы мүмкін бірақ осалдығы жоқ жүйе үшін ешқандай қауіп 

төндірмейді. Мысалы, Ubuntu ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ кодындағы кейбір 

қате туралы ақпараттың пайда болуы қауіп тудыруы мүмкін, бірақ бұл 

осалдық тез жойылса, шабуыл жүзеге асырылмайды. 

Email-Worm – пошталық құрт - электрондық пошта арналары 

арқылы рұқсатсыз өзін-өзі таратуға қабілеті бар зиянды бағдарлама. Көбею 

барысында құрт электрондық хатқа салу түрінде өзінің көшірмесін немесе 

қандай да бір желілік ресурста орналасқан өз файлына сілтемені жібереді 

(мысалы, бұзылған немесе хакерлік Web-сайтта орналасқан зарарланған 

файлға URL сілтемесі).Бірінші жағдайда құрт коды зарарланған 

қосымшаны ашқанда (іске қосылғанда), екінші жағдайда зарарланған 

файлға сілтеме ашылғанда іске қосылады. Екі жағдайда да бірдей әсер-

құрт коды белсендіріледі. 

Трояндық бағдарламалар - бұл зиянды бағдарламалар сыртқы 

түрде заңды бағдарламалық өнім ретінде көрінеді, бірақ іске қосу кезінде 

пайдаланушы рұқсатсыз пайдаланған ақпаратты жоюға, бұғаттауға, 

түрлендіруге немесе көшіруге, компьютерлердің немесе компьютерлік 

желілердің жұмысын бұзуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асырады. 

Вирустар мен құрттарға қарағанда, осы санаттағы өкілдердің одан әрі өзін-

өзі шығару мүмкіндігі бар өз көшірмелерін жасау қабілеті жоқ. 
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Backdoor (бэкдор) – зақымдалған компьютердің зиянкестерін 

жасырын қашықтан басқаруға арналған зиянды бағдарлама. Өзінің 

функционалдығы бойынша бэкдорлар көп жағдайда бағдарламалық 

өнімдерді өндіруші фирмалар әзірлейтін және тарататын әкімшілендірудің 

түрлі жүйелерін еске салады. Бұл зиянды бағдарламалар компьютермен 

автор салған барлық нәрселерді жасауға мүмкіндік береді: файлдарды 

қабылдау немесе жіберу, оларды іске қосу және жою, хабарламаларды 

шығару, ақпаратты өшіру, компьютерді қайта жүктеу және т. б. Зиянды 

бағдарламалардың осы түрінің өкілдері зиянкестермен 

орталықтандырылған түрде басқарылатын ботнеттер деп аталатын құрт-

компьютерлерді біріктіру үшін жиі қолданылады. Botnet (ботнет) – бұл 

кейбір хостардан тұратын компьютерлік желі, іске қосылған боттар-

автономды бағдарламалық қамтамасыз ету. Ботнет құрамындағы бот 

көбінесе құрбанның компьютерінде жасырын орнатылған және 

зиянкестерге зарарланған компьютер ресурстарын пайдалана отырып, іс-

қимыл жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама болып табылады. Желі 

бойынша таратуға және желілік құрттар сияқты басқа компьютерлерге 

енгізуге қабілетті бэкдорлар тобын бөлек атап өткен жөн. Мұндай 

бэкдорларды құрттан олар желі бойынша өздігінен емес (желілік құрттар 

сияқты), тек троян бағдарламасының осы көшірмесін басқаратын 

"хозяина" арнайы командасы бойынша ажыратады. 

Exploit (эксплойт) – белгілі зиянды мақсатта жергілікті немесе 

жойылған компьютерде бағдарламалық жасақтамада бір немесе бірнеше 

осалдықты пайдалануға мүмкіндік беретін деректер немесе орындалатын 

код бар бағдарламалар. Әдетте эксплойттарды зиянкестер кейіннен онда 

зиянды кодты енгізу мақсатында (мысалы, бүлінген Web-сайтқа барлық 

келушілерді зиянды бағдарламамен жұқтыру) зардап шеккен компьютерге 

кіру үшін пайдаланады. Сондай-ақ эксплойттар пайдаланушының 

қатысуынсыз құрбандық-компьютерге ену үшін Net-Worm типті 

бағдарламалармен қарқынды қолданылады. 

"Қызмет көрсетуден бас тарту" (DoS attack – Denial of service 

attack) шабуылы желілер мен веб-сайттардың қалыпты жұмыс істеуін 

бұзады. Бұл сайтқа кіруді шектейтін трафик жасау арқылы кездейсоқ 

ақпаратты үздіксіз сұрайтын бағдарлама DoS типті шабуылдар күрделі 

жүйелік ресурстарды жоюға бағытталған, бұл жүйенің жұмыс істеуін 

тоқтатуға, яғни қызмет көрсетуден бас тартуға және қашықтағы 

пайдаланушылардың серверіне қол жеткізу мүмкін еместігіне әкеледі. 

Қызмет көрсетуден бас тартудың екі түрі бар: біріншісі, 

қосымшадағы қатеге негізделген және екіншісі, жаман іске асыруға немесе 

хаттаманың осалдығына негізделген. 

Егер қосымшаның осалдығы машинаның үстінен (мысалы, алмасу 

буферін асыра толтыру арқылы) бақылау жүргізілсе, қолданбаға қызмет 

көрсетуден бас тарту мүмкін болады. Қосымша ресурстардың жетіспеуінен 
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немесе авариялық аяқталуына байланысты қол жетімсіз болады. 

Қолданбаның осалдығы ДББЖ сервері немесе аутентификация сервері 

сияқты жүйенің басқа компоненттерінің жұмысқа қабілеттілігін бұзу үшін 

де қолданылуы мүмкін. 

 

 

2.2 Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістерін жіктеу 

 

Ақпаратты қорғау құралдарын іске асыру әдісіне байланысты былай 

бөлуге болады: кедергі (препятствие), Қатынауды басқару (управление 

доступом), бүркемелеу (маскировка), регламенттеу (регламентация), 

мәжбүрлеу (принуждение), ояту (побуждение) 

 
 

4-сурет. Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері 

 

Кедергі - қаскүнемге жолды физикалық бөгеу әдісі (аппаратураға, 

ақпарат тасығыштарға және т.б.). 

Қатынауды басқару келесі қорғаныс функцияларын қамтиды: 

-мамандарды, персоналды және ресурстарды сәйкестендіру (әрбір 

объектіге дербес сәйкестендіргіш беру);  
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- объектіні немесе субъектіні өзі ұсынған сәйкестендіргіш бойынша 

тану (аутентификациялау) (мысалы, пайдаланушылардың деректер 

базасындағы парольмен ол енгізген парольді салыстыру арқылы 

пайдаланушының шынайылығын тексеру); 

-өкілеттілікті тексеру (апта күнінің, сұратылған ресурстар мен 

рәсімдердің белгіленген регламентке сәйкестігі));  

-қорғалатын ресурстарға өтініштерді тіркеу (хаттамалау);  

Бүркемелеу-ақпаратты криптографиялық жабу арқылы қорғау әдісі. 

Бұл әдіс ақпаратты өңдеу және сақтау кезінде де кеңінен қолданылады. 

Ұзындықтағы байланыс арналары бойынша ақпаратты беру кезінде бұл 

әдіс жалғыз сенімді болып табылады.  

Регламенттеу - регламент бойынша қорғалатын ақпаратты 

автоматты өңдеу, сақтау және беру шарттарын жасайтын ақпаратты қорғау 

әдісі, бұл ретте оған рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігі барынша 

азайтылатын болады.  

Мәжбүрлеу – мамандар мен техникалық персонал материалдық, 

әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік қатерімен қорғалатын 

ақпаратты өңдеу, беру және пайдалану ережелерін сақтауға мәжбүр 

болатын қорғау әдісі.  

Ояту – мамандарды және техникалық персоналды қалыптасқан 

моральдық және этикалық нормаларды сақтау есебінен белгіленген 

тәртіпті бұзбауға итермелейтін қорғау әдісі.  

Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қаралған әдістері әртүрлі қорғаныс 

құралдарын қолдану есебінен іс жүзінде іске асырылады.  
 
 

2.3 Рұқсатсыз қол жеткізуден ақпаратты қорғау құралдары 

 

Барлық ақпаратты қорғау құралдары келесі түрлерге бөлінеді: 

Формальды қорғаныс құралдары - бұл адамның тікелей 

қатысуынсыз алдын ала қарастырылған рәсім бойынша қорғау 

функцияларын орындайтын құралдар. Бейресми қорғаныс құралдары - 

мақсатты адам қызметімен анықталған немесе осы қызметті реттейтін 

қорғау құралдары болып табылады..  

Негізгі формальды қорғаныс құралдарына техникалық және 

бағдарламалық құралдар жатады. Техникалық құралдар электрлік, 

электромеханикалық және электрондық құрылғылар түрінде өткізіледі. 

Барлық техникалық құралдар келесі түрлерге бөлінеді:  

-аппараттық, тікелей есептеу техникасына қосылатын құрылғылар 

немесе стандартты интерфейс бойынша ұқсас аппаратурамен жанасатын 

құрылғылар;  
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-физикалық, қаскүнемдер үшін физикалық кедергілер жасайтын 

автономды құрылғылар мен жүйелер (құлыптар, торлар, күзет 

сигнализациясы және т. б.).  

Бағдарламалық құралдар ақпаратты қорғау функцияларын 

орындауға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді білдіреді.  

Негізгі бейресми қорғау құралдарына:  

-ұйымдастыру құралдары, есептеу техникасын, аппаратураны 

және телекоммуникацияларды құру және пайдалану процесінде жүзеге 

асырылатын ұйымдық - техникалық және ұйымдық-құқықтық іс-

шараларды білдіретін ұйымдастыру құралдары;  

-моральдық-этикалық құралдар,дәстүрлі түрде қалыптасқан 

немесе есептеу техникасы мен байланыс құралдарының таратылуына 

қарай қалыптасатын барлық мүмкін болатын нормалар түрінде іске 

асырылатын моральдық-этикалық құралдар;  

-заңнамалық құралдар, елдің заңнамалық актілерімен 

айқындалатын заңнамалық құралдар (қол жетімділігі шектеулі ақпаратты 

пайдалану, өңдеу және беру ережелерін регламенттейді және осы 

ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілік шараларын белгілейді).  

Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары ең көп таралған 

және қолжетімді болып табылады. 

Жергілікті желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық 

құралдары арасында көбінесе: 

-Антивирустар - компьютерлерді вирустардан қорғау үшін жасалған 

антивирустық бағдарламалық қамтама. 

-Деректерді мұрағаттау құралдары - бірнеше файлдарды бір 

мұрағатқа (мұрағатқа) жинауды жүзеге асыратын, сонымен қатар 

файлдардың жалпы көлемі қысқарады, бірақ ақпарат жоғалмайды, яғни 

толық қалпына келеді. 

-Кіруді басқару құралдары - желі объектілерінің кіру-шығу 

журналдарын шектеу және жүргізу. 

Сондай-ақ, орнатылған құралдармен салыстырғанда, әдетте үлкен 

мүмкіндіктері мен жақсы сипаттамалары бар ақпаратты қорғаудың арнайы 

бағдарламалық құралдары бар. Мұндай өте маңызды: 

-Firewall. Жергілікті және жаһандық желілер арасында жиі аралық 

сервер құрылады, ол барлық өтетін трафикті сүзеді. Бұл желіге рұқсатсыз 

кіру ықтималдығын айтарлықтай төмендетеді, бірақ толығымен 

жоймайды. Сонымен қатар маскарад әдісі қолданылады – желіден 

шығатын барлық трафик Firewall - сервердің атынан жіберіледі, бұл 

жергілікті желіні іс жүзінде көрінбейтін етеді. 
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-Прокси-сервер. Жергілікті желі мен жаһандық желілер арасындағы 

Трафик толығымен тыйым салынады, ал жаһандық желімен байланыс 

делдал-серверлер арқылы жүргізіледі. Бұл ретте жаһандық желіден 

жергілікті желіге жүгіну мүмкін емес. 

-VPN - құпия ақпаратты тыңдалатын ортақ желілер арқылы жіберуге 

мүмкіндік береді. 

Ақпаратты қорғаудың ең тиімді құралдары болып табылатын VPN 

және шифрлеу сияқты құралдарды бөлек атап өткен жөн. 

VPN-қолданыстағы желінің үстінен (мысалы, Интернет) желіні 

(логикалық) құруға мүмкіндік беретін технология. Ақпарат алмасу 

Ғаламдық жалпы қол жетімді желі арқылы жүзеге асырылса, логикалық 

желіде пайдаланылатын криптография құралдарына байланысты құпия 

ақпараттың сақталуын алаңдамауға болады. Осылайша, кез келген жалпы 

қол жетімді және, мүмкін, тыңдалатын желілер арқылы кәсіпорынның 

жергілікті желісімен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі пайда болады. 

VPN-мен жұмыс келесідей жүзеге асырылады:  

1. Кез келген жалпыға қолжетімді жаһандық желіге қосылған 

компьютерлерге VPN іске асыратын құрал орнатылады. VPN құралдары 

міндетті түрде жаһандық желіге шығатын барлық шығуларға орнатылуы 

тиіс. 

2. Бұл құралдар бүтіндігін бақылай отырып, жалпы қол жетімді желі 

арқылы берілетін барлық ақпаратты шифрлайды. 

Пакетті VPN-ге жіберер алдында келесі әрекеттер орындалады: 

-Алушының IP-мекен-жайы талданады. Пакетті қорғау алгоритмдері 

адресатқа және басқа ақпаратқа байланысты криптографиялық кілттер 

таңдалады. Егер vpn параметрлерінде мұндай алушы болмаса, Пакет 

жойылуы мүмкін. 

-Криптографиялық алгоритмдер мен кілттер таңдалады. 

Пакет толық шифрланады. Сонымен қатар, пакеттің Жаңа тақырыбы 

қалыптасады, адресаттың орнына оның vpn құралының мекен-жайы 

көрсетіледі. Осылайша, шабуыл үшін пайдалануға болатын кез келген 

пайдалы ақпарат қолжетімсіз болады. 
Ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау жөніндегі талаптар 

қорғалатын ақпараттың үш негізгі қасиетіне қол жеткізуге бағытталған:  

-құпияландырылған ақпарат тек ол арнайы жіберілген адамға ғана 

қол жетімді болуы тиіс (құпиялылық). 

-маңызды шешімдер қабылданатын ақпарат дұрыс және дәл болуы 

тиіс және ықтимал қасақана емес және қаскүнемдік бұрмалаушылықтардан  

қорғалуы тиіс(тұтастық);  

-Ақпарат және тиісті ақпараттық қызметтер қол жетімді болуы тиіс, 

қызмет көрсетуге әрқашан дайын болуы тиіс (қол жетімділік).  
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Интернет желісіне шығу кезінде қорғаудың ең тиімді FireWall 

(файрвол, желіаралық экран, брандмауэр)тәсілі қамтамасыз етеді. Бұл 

аппараттық немесе бағдарламалық құралдар кешені, берілген ережелерге 

сәйкес ол арқылы өтетін желілік пакеттерді бақылау мен сүзуді жүзеге 

асыратын. Желіаралық экранның негізгі міндеті компьютерлік желілерді 

немесе жекелеген тораптарды рұқсатсыз кіруден қорғау болып табылады. 

Бағдарламалық фаерволдардың мысалдары: Agnitum Outpost, Symantec 

Firewall, ZoneAlarm. 
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 3 Ұсыныстарды әзірлеу. 
 

Осылайша, қауіп-қатер мен шабуыл түрлері мен олардан қорғану 

әдістері мен құралдарының түрлерін қарап және талдай отырып, қорғалған 

жергілікті желіні ұйымдастыру және онда қауіпсіз ақпарат алмасу жөнінде 

ұсынымдар әзірлеуге болады. 

1. Желі арқылы жіберілетін барлық ақпарат шифрлануы тиіс. 

Желідегі ақпаратты шифрлау үшін VPN сияқты құрал өте жақсы жұмыс 

істейді, оны егжей-тегжейлі талдадық. 

1.1. Ақпарат ашық түрде берілетін хаттамаларды пайдалануға 

болмайды. FTP, Telnet және т.б. 

2. Ең аз ықтимал БҚ пайдалану. Әрдайым қызметкерлерге жергілікті 

желіге қосылған компьютерлерде бағдарламалық қамтамасызбарлығы 

орнатылуы қажет емес. Бағдарламалық қамтамасыз етуде қателерді 

пайдалану тәуекелдерін азайту үшін барлық қажетсіз БҚ деинсталляция 

болуы тиіс. 

3. Әрқашан жүйені жаңартып, бағдарламалық құралды жаңарту 

бумаларын орнату қажет. Уақтылы жаңартылмаған жүйе ену қаупінде. 

4. Тіркелгілерден құпия сөздер жақсы және үнемі өзгеруі керек. 

Әлсіз құпия сөздерді және ескі құпия сөздерді іздеу үшін арнайы 

бағдарламалық құралдар пайдаланылуы мүмкін. 

5. Желіні басқару кезінде әкімші есептік жазбасын ешқашан 

пайдаланбаңыз. Әкімшінің атынан тапсырмаларды орындау үшін жеке 

команда бар, оны пайдалану керек 

6. Әрқашан ашықжелі порттарын қадағалаңыз. Желіде ақпарат 

алмасу үшін пайдаланылмайтын порттарды жабу үшін брандмауэрді 

пайдаланыңыз. 

7. Желіге кірулер мен шығуларды тұрақты бақылауды және есептік 

жазбаларды теңшеу қажет. Осылайша, хакерлердің желіге түскен барлық 

әрекеттерін жинауға болады. Олардың тәсілдерін зерделеу және олардан 

сақтану мүмкін. 

8. Жаһандық желілермен қарым-қатынас жасау үшін дұрыс 

бапталған брандмауэрмен жеке сервер жақсы. 

9. Желі бойынша ақпаратты шифрлауға қосымша дискідегі файлдар 

мен директорияларды шифрлау керек. Бұл сіздің файлдарыңызға қосымша 

қорғау береді, тіпті қаскүнем енсе де. 

10. Маңызды деректердің резервтік көшірмелерін тұрақты жасау 

қажет. 
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Қорытынды 

 

Ақпаратты желіде рұқсатсыз қол жеткізуден және түрлендіруден 

қорғау ең маңызды міндеттердің бірі-елеулі экономикалық және басқа да 

материалдық және материалдық емес залал келтіруі мүмкін, сақталатын 

және өңделетін ақпаратты түрлі қасақана қастандылықтан қорғауды 

қамтамасыз етуді талдап зерттедік. 

Жергілікті желінің қазіргі уақытта өзектілігін зерттеп келе,  

алдымызда бұл технология өз өзектілігін жақын арада жоймайтындығына 

көз жеткізе аламыз. Сондықтан жергілікті желідегі қауіпсіздік маңызды 

бөлімдердің бірі болып келеді, бұл жөнінде талдаулармен мен зерттеулер 

жүргізе келе көз жеткіздім.  

Яғни осылайша, қауіп-қатер мен шабуыл түрлері мен олардан 

қорғану әдістері мен құралдарының түрлерін қарап және талдай отырып, 

қорғалған жергілікті желіні ұйымдастыру және онда қауіпсіз ақпарат 

алмасу жөнін түсініп талдап зерттеу жүргіздім. 

Зерттеулер мен талдаулар жүргізе келе жергілікті желідегі ақпаратқа 

деген қауіптер, осалдық пен шабул түрлерімен танысып оларға қарсы 

амалдарды қолданып үйрендім. 

 Қорытындлай келгенде жергілікті желідегі ақпарттық қауіпсіздік 

маңызды рөлдердің бірі болып табылтынына көз жеткіздім. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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