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Ақпараттық қауіпсіздік функцияларының тізбесі 
 

р/с 

№ 

Функцияларды

ң атауы 

Функциялардың мазмұны Комментарий 

1 2 3 4 

Қауіпсіздік аудиті 

1 Қауіпсіздік 

аудитінің 

автоматты 

әрекет етуі 

 

Тіркеу журналына жазба енгізуді, 

қауіпсіздікті бұзушылықты айқындау 

туралы әкімшіге локалдық немесе 

қашықтықтан сигнал беруді жүзеге 

асыру. 

Функция тәуекелдің жоғары немесе аса маңызды деңгейі бар АҚ 

оқиғалары мен инциденттері туралы жауапты адамдарға жедел 

хабарлауға жауап береді (ҚРҮҚ БТ 52-тармағы). 

Өтініш беруші тәуекелдің аса маңызды және жоғары деңгейлері бар 

оқиғалардың тізімін анықтауы керек. Осы тізімге сәйкес ақпараттық 

қауіпсіздік оқиғалары мен инциденттері туралы жауапты тұлғаларды 

жедел хабардар ету тексерілетін болады (ҚРҮҚ БТ 37-тармағы).  

- Жедел хабарлау жауапты тұлғаның мобильді құрылғысына тікелей 

келетін байланыс құралдары, мысалы, SMS, e-mail арқылы жүзеге 

асырылуы тиіс. Немесе кезекші қызметке хабарлама ретінде, 

хабарламаны АҚ-ға жауапты тұлғаға қайталама жібере отырып, келіп 

түсуі де мүмкін. 

- Іске асыруға АҚ инциденттері мен оқиғаларын бақылау және 

басқару арқылы қол жеткізіледі.  

2 Қауіпсіздік 

аудитінің 

деректерін 

генерациялау 

Хаттамалаудың, ең болмаса, тіркеу 

функцияларын іске қосу мен аяқтаудың, 

сондай-ақ аудиттің базалық деңгейіндегі 

барлық оқиғалардың болуы, яғни, әрбір 

тіркеу жазбасында оқиғаның мерзімі мен 

уақытының, оқиға түрінің, субъектіні 

сәйкестендіргіш пен оқиға нәтижесінің 

(сәттілігі немесе сәтсіздігі) болуы. 

Функция барлық бағдарламалық қамтылым деңгейлерінде (ОЖ, ДҚБЖ, 

веб-сервер, қолданбалы сервер, қолданбалы бағдарламалық қамтылым, 

вирусқа қарсы қорғау, мазмұнды басқару жүйелері, виртуалдандыру 

ортасы және объектінің басқа да бағдарламалық компонеттері) 

оқиғаларды тікелей немесе кері уақыт ретімен тіркеуді қамтамасыз 

етуге, ақпараттық қауіпсіздік инциденттері мен оқиғаларын бақылау 

және басқару құралдарында жазбаларды жасау үшін жауапты. (ҚРҮҚ БТ 

38-тармақ, ҚРҮҚ БТ 102-тармақ).  

Оқиғалар журналындағы жазбалар Мониторинг ережелерінде 

көрсетілген талаптарға сай болуы және оқиғаның күні мен уақытын 

(миллисекундтарға дейін), бастамашы мен алушының мекенжайларын, 

оқиға түрін, оқиғаның сипаттамасын қамтуы тиіс.  

Мониторинг ережелерінде журналдалуы тиіс оқиғалар түрлерінің 

тізбесі көрсетілген. 

3 Қауіпсіздік Сәйкестендіру тетіктерін Оқиғалар журналдарын талдау тәуекелдің жоғары немесе аса 
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аудитін талдау пайдаланудың ең болмаса, сәтсіз 

нәтижелерін, сондай-ақ криптографиялық 

операцияларды орындаудың сәтсіз 

нәтижелерін жинақтау және/немесе 

біріктіру арқылы (ықтимал кемшіліктерді 

айқындау мақсатында) жүзеге асыру. 

маңызды деңгейі бар оқиғалар немесе инциденттер бар жазбаларды 

анықтау (фильтрлеу, бөлу, оқу) мақсатында жүргізіледі. 

Талдау ақпараттық қауіпсіздік инциденттері мен оқиғаларын бақылау 

және басқару құралдарымен орындалуы мүмкін (ҚРҮҚ БТ -ның 38-т. және 

54-т.). 

4 Қауіпсіздік 

аудитін қарау 

Барлық тіркеу ақпаратын қарау (оқу) 

мүмкіндігін қамтамасыз ету және 

әкімшіге беру. Өзге пайдаланушыларға 

тіркеу ақпаратына қолжетімділік айқын 

ерекше оқиғаларды қоспағанда, жабық 

болуы тиіс. 

Іздеуге, сұрыптауға және/немесе ретке келтіруге мүмкіндік беретін 

оқиғаларды қарау құралдары қарастырылуы керек. Аспаптық құралдардың 

бірнеше өлшемшартқа (мысалы, «және», «немесе» операциялары) 

негізделген қарау мүмкіндігі болуы және аудит деректерін өңдеу 

мүмкіндігі болуы қажет (мысалы, сұрыптау, фильтрлеу). (ҚР СТ ISO/IEC 

15408-2-2017 7.4-тармағы). 

Оқиғалар журналына кіруді басқару әкімшілердің оқиғалар журналын 

оқуға, өзгертуге немесе өшіруге (жоюға) тыйым салатын 

артықшылықтарын шектеуі керек (ҚРҮҚ БТ -ның 38-т.) 

5 Қауіпсіздік 

аудитінің 

оқиғаларын 

таңдау 

Оқиғаларды тіркеудің, ең болмаса, 

мынадай атрибуттарға негізделетін 

іріктеудің болуы: 

объектіні сәйкестендіргіш; 

субъектіні сәйкестендіргіш; 

желі торабының мекенжайы; 

оқиға түрі; 

оқиға мерзімі мен уақыты. 

Көру немесе басып шығару үшін көрсетілген параметрлер бойынша 

оқиғалар журналынан оқиғаларды таңдауды жүзеге асыру үшін қаражат 

көзделуі тиіс. Параметрлері: 

- нысан идентификаторы; 

- субъект идентификаторы; 

- желі түйінінің мекенжайы; 

- оқиға түрі; 

- оқиғаның күні мен уақыты 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 7.5-тармағы). 

6 Қауіпсіздік 

аудитінің 

деректерін 

сақтау 

Рұқсатсыз түрлендіруден сенімді 

қорғау туралы тіркеу ақпаратының 

болуы. 

Оқиғалар журналдары жедел қолжетімділікте (генерациялау орнында 

немесе лог серверінде) кемінде 2 ай және тұрақты қолжетімділікте 

(таспаларда, CD немесе басқаларында) кемінде 3 жыл сақталуы тиіс. 

Журналдарды басқаруға тек АҚ үшін жауапты тұлғада ғана рұқсат 

болуы тиіс. ОЖ, ДҚБЖ және ҚБҚ әкімшілері тек оқу үшін қол жеткізе 

алуы тиіс (ҚРҮҚ БТ 38-т.). 

Құпия АЖ үшін журналдардың резервтік қоймасын (ТП) құру және 

жүргізу талап етіледі. (ҚРҮҚ БТ 38 тармақтын 6 тармақшасы). 

Байланысты ұйымдастыру 

7 Жіберуден бас 

тартпаушылық 

Жіберуші куәлігі жіберуші мен 

жіберілген ақпарат арасындағы 

байланысты (мысалы, цифрлық қолтаңба) 

Сыртқы объектіге хабарлама немесе файл жіберілген жағдайда, 

жіберу фактісі оқиға журналдарында тіркелуі керек.  

Жіберу фактісі жіберудің соңғы нүктесі болып табылатын серверде 
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дәлелдейтін, ақпаратты жіберу фактісінен 

бас тартпауы үшін 

пайдаланушыларға/жіберушінің 

ұқсастығын куәландыру субъектілеріне 

кейбір ақпаратты беру. 

тіркеледі. 

8 Алудан бас 

тартпаушылық 

 

Алушының ақпаратты алу фактісінен 

бас тарту мүмкінсіздігін қамтамасыз ету. 

 

Сыртқы объектіден хабарлама немесе файл алынған жағдайда 

оқиғалар журналдарында алу фактісі тіркелуі тиіс.  

Алу фактісі алудың соңғы нүктесі болып табылатын серверде 

тіркеледі 

Криптографиялық қолдау 

9 Криптографиялы

қ кілттерді 

басқару 

 

Мыналарды қолдаудың болуы: 

1) криптографиялық кілттерді 

генерациялау; 

2) криптографиялық кілттерді бөлу; 

3) криптографиялық кілттерге 

қолжетімділікті басқару; 

4) криптографиялық кілттерді жою.  

Криптографиялық құралдарды қолданған жағдайда, шифрлау 

кілттерін алу немесе генерациялау рәсімдерін, шифрлау кілттерін сақтау 

және беру тәсілдері мен құралдарын, ескірген кілттерді (мысалы, ЭЦҚ, 

SSH кілттері және т.б.) қолдану мерзімдері мен кәдеге жарату тәсілдерін 

тексеру қажет.  

Тексеру кезінде пайдаланылатын кілттердің объектіні өнеркәсіптік 

пайдалануға енгізу кезінде пайдалану үшін жеткілікті қолданылу мерзімі 

болуы тиіс (ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 9.1-т.).  

Кілттердің ұзақ қызмет ету мерзімі (мысалы, 3 жылдан астам) оны 

бұзу қаупін тудыруы мүмкін. 

10 Криптографиялы

қ операциялар 

 

 

Техникалық құжаттаманың, 

Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілері мен Қазақстан 

Республикасы аумағында қолданыстағы 

ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 

стандарттардың талаптарына сәйкес 

сенімді арна арқылы жіберілетін барлық 

ақпарат үшін тұтастығын шифрлаудың 

және бақылаудың болуы. 

Егер объектіде құпия ақпарат сақталатын немесе өңделетін болса, 

онда ол сақтау, өңдеу және беру кезеңдерінде АКҚҚ-ны қолдана отырып 

қорғалуы тиіс.  

Қолданбалы БҚ веб-интерфейсін қорғау үшін құпия ақпаратты, 

мысалы, пайдаланушының паролін енгізу немесе алу қажет болған 

жағдайда https хаттамасы бойынша SSL-сертификаттар қолданылуы 

тиіс. 

Қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді, құпия деректерді, 

сондай-ақ қолжетімділігі шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын ДБ-

да сақталатын деректерді қорғау үшін жылыстауды болдырмау 

мақсатында шифрлауды қамтамасыз ету қажет. 

(ҚРҮҚ БТ 48-т., 114-т.) 

(ҚР СТ 1073-2007 ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары) 

Пайдаланушының деректерін қорғау 

11 Қолжетімділікті 

басқару саясаты 

Қауіпсіздік сервисімен тікелей 

немесе жанама операцияларды 

1) дискрециялық басқару тетігі (қолжетімділік матрицасына 

негізделген), атап айтқанда рөлдік және топтық саясатты қолдану 
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орындайтын пайдаланушылар үшін 

қолжетімділікті бөлуді жүзеге асыру. 

пайдаланылуы тиіс (ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.1-т.); 

2) пайдаланушылардың есептік жазбалары пайдаланушылардың іс-

әрекеттерімен және олар үшін жауапкершілігімен байланысын анықтау 

үшін бірегей сәйкестендіргішті пайдалануы тиіс (ҚР СТ ISO/IEC 27002-

2015 9.2-т.); 

3) пайдаланушылардың есептік жазбаларында қауіпсіздік саясатына 

өзгерістер, басқа әкімшілердің құқықтары мен артықшылықтары, 

сондай-ақ пайдалы деректер енгізу мүмкіндігінсіз, күнделікті міндеттерді 

орындау үшін жеткілікті құқықтар мен артықшылықтар болуға тиіс; 

4) күнделікті жұмыста дербестендірілмеген кіріктірілген әкімшілік 

есептік жазбаларды (admin, administrator, root, sa, oracle және т.б.) 

пайдалануды болдырмау қажет, тек жоғары артықшылықты 

операцияларды орындау үшін рұқсат етіледі. Жоғары артықшылықты 

енгізілген және жүйелік есепке алу жазбаларының қауіпсіздік 

атрибуттары (логин, пароль, криптографиялық кілттер және т. б.) 

конвертте мөрленген түрде сақталуы және үшінші тұлғалардың қолы 

жетпейтін жерде сақталуы тиіс; 

5) Әкімшілердің қол жеткізу құқықтарын бақылауды және басқаруды 

ақпараттық қауіпсіздікке жауапты тұлға жүзеге асыруы керек. 50739-

2006 стандартының 5.1-тармағына сәйкес қол жеткізуді басқаруға 

қойылатын талаптар. Қол жеткізуді басқару ережелерін өзгерту құқығы 

таңдалған субъектілерге берілуі керек (мысалы, әкімшілік, қауіпсіздік 

қызметі). 

6) ҚР СТ ИСО/МЭК 27002-2015 9.2.3-тармағына сәйкес 

артықшылықты қол жеткізу құқықтарын басқару, артықшылықты қол 

жеткізу құқықтарын тарату және пайдалану шектелуі және бақылануы 

тиіс. 

7)  ҚР СТ ИСО/МЭК 27002-2015 12-тармағының 12.1.4-

тармақшасына сәйкес әзірлеушінің жедел ортаға қол жеткізуін 

болдырмау қажет. 

12 Қолжетімділікті 

басқару 

функциялары 

 

 

Қолжетімділікті бөлу функцияларын 

пайдалану, ең болмаса, мынадай 

қауіпсіздік атрибуттарына негізделуі 

тиіс: 

қол жеткізу субъектілерін 

сәйкестендіргіштер; 

Қол жеткізуді басқару кем дегенде келесі қауіпсіздік атрибуттарына 

негізделеді: 

1)  «идентификатор» атрибуты: қол жеткізу субъектілерінің 

идентификаторлары, қол жеткізу объектілерінің идентификаторлары; 

2) «уақыт» атрибуты: тәулік уақыты, апта күндері немесе 

күнтізбелік жыл бойынша қолжетімділікті шектеу: 
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қол жеткізу объектілерін 

сәйкестендіргіштер; 

қол жеткізу субъектілерінің 

мекенжайлары; 

қол жеткізу объектілерінің 

мекенжайлары; 

субъектілердің қол жеткізу 

құқықтары. 

3) «орналасқан жері» атрибуты: кіру субъектілерінің мекенжайлары, 

кіру объектілерінің мекенжайлары; 

4) «топтау» атрибуты: топтық және рөлдік саясат. 

ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.2-т. 

13 Деректерді 

теңестіру 

 

 

Ақпараттың мазмұны алаяқтық  

жолмен ұқсастырылмағанын немесе 

түрлендірілмегенін кейін тексеру үшін 

пайдаланылатын өзіндік деректер 

жинағының дұрыстығы кепілдігін 

қолдау. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтытым деректер жинағын жасаушы 

немесе оларды өзгерткен адам туралы ақпаратты тіркеуі және деректер 

жиынында көрсетуі керек. Сондай-ақ жасау немесе өзгерту уақытын 

үнемдеу ұсынылады. БТ 38-тармағының 5-тармақшасына сәйкес: оқиғалар 

журналын мониторинг жүргізу қағидаларында айқындалған жазбалардың 

форматтары мен түрлеріне сәйкес жүргізу қажет. 

Маңызды деректер үшін рұқсат етілмеген өзгертуден қорғау 

құралдары қолданылуы керек, мысалы, бақылау сомасының хэш-кодын 

немесе жазба мазмұнының электрондық цифрлық қолтаңбасын жазбаны 

оқыған сайын сәйкестікті тексерумен сақтау. 

 

Осы тармақта ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.3-тармағына сәйкес 

«статикалық» деректерді аутентификациялау үшін пайдаланылатын 

арнайы функциялар сипатталған. Бұл топтың компоненттері 

«статикалық» деректердің аутентификация талабы болған кезде, яғни 

егер деректер белгіленсе, бірақ берілмесе қолданылады. 

Функцияны ондағы ақпараттың дұрыстығын немесе түпнұсқалығын 

тексеру кезінде қолдануға болатын анықталған құжаттың хэш-мәнін құру 

үшін бір жақты хэш-функциялары (криптографиялық бақылау сомасы, 

саусақ іздерін көрсету, хэш хабарлама кескіні) арқылы жүзеге асыруға 

болады. 

Өтініш беруші АҚФ деректердің аутентификациясы туралы куәлік 

жасай алатын объектілердің немесе ақпарат түрлерінің тізімін көрсетуі 

керек. 

Өтініш беруші алдыңғы элементте көрсетілген объектілер үшін 

деректерді аутентификациялау куәліктерін тексере алатын 

субъектілердің тізімін нақтылауы тиіс. Тізім, егер олардың барлығы 

белгілі болса, субъектілерді тізімдей алады немесе тізімдегі 



7 

 

субъектілердің сипаттамасы неғұрлым жалпы сипатта болуы мүмкін 

және субъектінің «түріне», мысалы, анықталған рөлге сілтеме жасай 

алады. 

14 Деректерді СО 

қауіпсіздік 

функцияларыны

ң (бұдан әрі – 

АҚФ) әрекетінен 

тыс экспорттау 

 

Пайдаланушының деректерін СО 

экспорттау кезінде оларды қорғау мен 

сақталуын немесе қауіпсіздік 

атрибуттарын ескермеуді қамтамасыз 

ету. 

Пайдаланушының деректерін объектіден тыс экспорттау немесе 

басқа жолмен беру кезінде оны берген немесе өткізген пайдаланушы 

туралы деректер жойылуы керек, мысалы, экспортталатын құжаттың 

құрамынан логиндерді, мекенжайларды немесе БҚ атауларын жою. 

15 Ақпараттық 

ағындарды 

басқару саясаты 

 

Пайдаланушының деректерін 

қауіпсіздік сервисінің физикалық 

бөлінген бөліктері арасында жіберген 

кезде оларды ашуға, түрлендіруге 

және/немесе қолжетімді болуына жол 

бермеуді қамтамасыз ету. 

Егер объектіде немесе объектінің құрамдас бөлігінде деректер ағыны 

(жүктемені теңестіруші, веб-фильтр, прокси-сервер және басқалар) 

берілсе, қауіпсіздікті, ысыраптың болмауын, оқудан сенімді қорғауды 

және берудің дұрыстығын қамтамасыз ететін деректер ағынын басқару 

саясатының сәйкестігін тексеру қажет. 

Ол шлюздерге, теңгергіштерге, прокси-серверлерге және басқа 

тасымалдау компоненттеріне қолданылады. 

Пайдаланушы мен сервер арасында, сондай-ақ әртүрлі деректер 

орталықтарында (негізгі және резервтік) орналасқан серверлер арасында 

қорғалған қосылу қолданылуы керек. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелердің басқа мемлекеттік 

ақпараттық жүйелермен ақпараттық өзара іс-қимылы «электрондық 

үкімет» шлюзі арқылы жүзеге асырылуға тиіс («Ақпараттандыру 

туралы» заңның 43-бабы). 

Мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің басқа мемлекеттік 

ақпараттық жүйелермен немесе «электрондық үкіметтің» 

ақпараттандыру объектілерімен ақпараттық өзара іс-қимылы 

«электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзі арқылы жүзеге асырылуға тиіс 

(«Ақпараттандыру туралы» Заңның 44-бабы). 

Сыртқы контурдың локальдық желісінің бөлінген сегментінде және 

ішкі контурдың локальдық желісінің сегментінде орналастырылған 

ақпараттандыру субъектілерінің ақпараттық жүйесінің ақпараттық 

өзара іс-қимылы электрондық үкіметтің сыртқы шлюзі (ЭҮСШ) арқылы 

жүзеге асырылуға тиіс. (ҚРҮҚ БТ 139-тармақтын 10 және 11-

тармақшалары). 

16 Ақпараттық Деректер қоймасында қамтылған Деректер ағындарын басқаруда қолданылатын функциялар (15-



8 

 

ағындарды 

басқару 

функциялары 

 

ақпаратты бақылаусыз таратуға жол 

бермеу мақсатында оған қолжетімділікті 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету (БҚ 

сенімсіз болған жағдайда жариялаудан 

немесе түрлендіруден сенімді қорғауды 

іске асыру үшін ақпараттық ағындарды 

басқару). 

тармақ) жеткізу кепілдігін, деректердің бұрмаланбауын және деректерге 

қол жеткізуді басқаруды қамтамасыз етуі керек. 

Ол шлюздерге, теңгергіштерге, прокси-серверлерге және басқа 

тасымалдау компоненттеріне қолданылады 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелердің басқа мемлекеттік 

ақпараттық жүйелермен ақпараттық өзара іс-қимылы «электрондық 

үкімет» шлюзі арқылы жүзеге асырылуға тиіс («Ақпараттандыру 

туралы» ҚР Заңның 43-бабы). 

Мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің басқа мемлекеттік 

ақпараттық жүйелермен немесе «электрондық үкіметтің» 

ақпараттандыру объектілерімен ақпараттық өзара іс-қимылы 

«электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзі арқылы жүзеге асырылуға тиіс 

(«Ақпараттандыру туралы» ҚР Заңның 44-бабы). 

17 

Деректерді ОҚФ 

әрекетінен тыс 

жерден 

импорттау 

Пайдаланушының деректерін 

олардың талап етілетін қауіпсіздік және 

қорғау атрибуттары болатындай етіп СО 

жіберуге арналған тетіктердің болуы. 

Деректерді сынақ объектісінен тыс импорттаған жағдайда, 

пайдаланушының деректерін, импорттау уақытын және деректерді 

импорттау оқиғасы туралы басқа мәліметтерді сәйкестендіру үшін 

деректердің сақталуын қамтамасыз ету қажет. 

Пайдаланушы немесе БҚ файлдардан немесе сынақ объектісіне 

қатысты сыртқы деректер жиынтығының басқа түрлерінен жүзеге 

асыратын деректерді ағындық немесе форматталған енгізу деректер 

импорты деп танылады. 

18 
СО шегінде 

жіберу 

Пайдаланушының деректерін ішкі 

арна бойынша СО түрлі бөліктері 

арасында жіберген кезде қорғаудың 

болуы. 

Объектінің ішіндегі ішкі байланыстар бойынша деректерді беру 

кезінде пайдаланушылардың құпия ақпаратын немесе аутентификациялық 

деректерін беру кезінде тыңдаудан қорғау қамтамасыз етілуі тиіс. 

Әдетте, виртуализация орталарында мұндай талап қойылмауы керек. 

19 

Қалған 

ақпаратты 

қорғау 

Қалған ақпаратты толық қорғауды 

қамтамасыз ету, яғни ресурс босаған 

кезде алдыңғы жай-күйінің 

қолжетімсіздігін қамтамасыз ету. 

Егер ақпаратты өңдеу немесе беру процесінде уақытша деректер 

(уақытша файлдар, cookies, уақытша жазбалар немесе ДБ-дағы уақытша 

кестелер, импортталған деректер) қалыптастырылса, мұндай деректерді 

басқа пайдаланушылардың пайдалану мүмкіндігінен қорғау қамтамасыз 

етілуі тиіс. Мұндай деректер жойылуы немесе басқа пайдаланушылар қол 

жеткізе алмайтын жерлерге ауысуы керек. 

20 
 Ағымдағы жай-

күйін кері 

қалпына келтіру  

 Кейбір шектелген (мысалы, уақыт 

аралығымен) соңғы операцияны немесе 

бірқатар операцияны жою және алдыңғы 

белгілі жай-күйге қайту мүмкіндігінің 

болуы. Кері қалпына қайтару 

Егер объектіде ұзақ мерзімді немесе құрама операциялар қолданылса, 

олардың түпкілікті нәтижесі құрамдас бөліктің әрқайсысының 

нәтижесіне байланысты болса, сәтсіздікке ұшыраған немесе сәтті 

аяқталған (commit) жағдайда мұндай операция (rollback) басталғанға 

дейін күйді қайтару мүмкіндігін қарастыру қажет. Мысалы, қайтару 
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пайдаланушы деректерінің тұтастығын 

сақтау үшін операцияның немесе бірнеше 

операция нәтижелерін жоюға мүмкіндік 

береді.  

мүмкіндігі резервтік көшірмелерден қалпына келтіру арқылы, сондай-ақ 

виртуалдандыру жүйесін пайдалану кезінде операцияларды орындамас 

бұрын виртуалды машинаның суретін түсіру арқылы жүзеге асырылады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.10-тармағы) 

21 

Сақталатын 

деректердің 

тұтастығы 

Пайдаланушының деректерін ОҚФ 

шегінде сақтаған кезде олардың 

қорғалуын қамтамасыз ету. 

Файлдарда және ДБ жазбаларында сақталған маңызды деректерді 

қорғау үшін заңсыз жолмен, мысалы, ДБ әкімшісі ҚБҚ-ны айналып өтіп, 

тікелей жазу өрістерінде жасалған деректердегі өзгерістердің болуын 

бақылауға мүмкіндік беретін әдістер қолданылуы керек. Бақылау 

сомалары, бақылау сомаларының хэш-функциялары қолданылады, 

деректердің мәні жеткілікті болған жағдайда ЭЦҚ қолданылуы тиіс. 

Сақталған деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін әкімшінің 

деректерді өзгерту құқықтары мен артықшылықтарын алып тастау 

қажет. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.11-тармағы) 

Бірыңғай талаптардың 38-тармағының 5-тармақшасына сәйкес 

мониторинг қағидаларында айқындалған жазбалардың форматтары мен 

түрлеріне сәйкес оқиғаларды тіркеу журналдарын жүргізу қажет. 

22 

ОҚФ арасында 

жіберген кезде 

пайдаланушы 

деректерінің 

құпиялылығын 

қорғау 

 Пайдаланушының деректерін ОҚФ 

арасында сыртқы арна немесе АТ басқа 

сенімді өнімі бойынша жіберген кезде 

олардың құпиялылығын қамтамасыз ету. 

Құпиялылық деректерді екі соңғы нүкте 

арасында жіберген кезде оларға 

рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау 

жолымен жүзеге асырылады. Соңғы 

нүктелер ОҚФ немесе пайдаланушы бола 

алады.  

Пайдаланушының деректерін объектіден тыс беру кезінде (мысалы, 

интеграция кезінде) маңызды пайдалы деректер шифрлау арқылы тыңдау 

мүмкіндігінен қорғалуы керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 10.12 т., ҚР СТ 13.2-т. ISO/IEC 27002-2015, 

ҚРҮҚ БТ 48-т.) 

23 ОҚФ арасында 

жіберген кезде 

пайдаланушы 

деректерінің 

тұтастығын 

қорғау 

Пайдаланушының деректерін ОҚФ 

және АТ басқа сенімді өнімі арасында 

жіберген кезде олардың тұтастығы, 

сондай-ақ айқындалған қателер кезінде 

оларды қалпына келтіру мүмкіндігі 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

Пайдаланушының деректерін объектіден тыс беру кезінде (мысалы, 

интеграция кезінде) маңызды пайдалы деректер осындай 

модификацияларды, мысалы, циклдік кодтарды, бақылау сомаларын 

анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді қолдана отырып, модификациядан 

«лезде» қорғалуы керек, құнды деректер үшін ЭЦҚ қолданылуы керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 27002-2015 13.2-тармағы) 

Сәйкестендіру және теңестіру 

24 Аутентификация

дан бас тарту 
Әкімші сәтсіз аутентификация 

жасаудың белгілі бір санына жеткен 

Қате парольді енгізу әрекеттерінің белгілі бір санынан асып кетсе, 

пайдаланушының есептік жазбасы белгілі бір уақытқа бұғатталуы керек. 
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кезде субъектіге қол жеткізуге рұқсат 

бермеу, тіркеу журналына жазба енгізуді 

генерациялау мен әкімшіге қауіпсіздіктің 

ықтимал бұзушылық туралы сигнал беру 

мүмкіндігінің болуы. 

Әрекет саны мен құлыптау уақыты Парольді қорғау саясатында 

анықталады. Бұл функция «brute force» сияқты шабуылдан негізгі қорғаныс 

болып табылады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.1-тармағы) 

25 

Пайдаланушыны

ң атрибуттарын 

айқындау 

Әрбір пайдаланушы үшін, ең 

болмаса, келесі қауіпсіздік атрибуттарын 

қолдау қажет: 

 сәйкестендіргіш; 

 аутентификацияланған ақпарат 

(мысалы, пароль); 

  қол жеткізу құқығы (рөлі).  

Пайдаланушының есептік жазбалары үшін қажетті атрибуттардың, 

соның ішінде рөлдік және (қажет болған жағдайда) топтық кіруді 

шектеу саясатының міндетті атрибуттарының болуы тексеріледі. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.2-тармағы) 

26 

 Құпиялардың 

ерекшелігі  

Егер теңестірілген ақпарат 

криптографиялық операциялармен 

қамтамасыз етілсе, сондай-ақ ашық және 

құпия кілттеріне қолдау көрсетілуі қажет.  

Аутентификация рәсімдерінің қорғалуы, оның ішінде пайдаланушы 

интерфейсіне енгізу кезінде парольдің көзбен шолып жабылуы, ЭЦҚ 

қолдану (қажет болған жағдайда), сессиялық кілттермен алмасу 

рәсімдерін шифрлау (және пайдаланушы сессиясының басқа да деректері), 

пайдаланушы сессиясының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басқа 

құралдарын қолдану тексеріледі. 

Құпияларды сақтау және беру шарттарын, оның ішінде 

пайдаланушылардың парольдерін және интеграциялық қосылыстарды оқу 

немесе тыңдау мүмкіндігінен шифрлау құралдарын қолдануды тексеру 

қажет. 

Тексеріледі: 

- парольдің қолданылу мерзімі асып кеткен кезде есептік жазбаны 

автоматты түрде бұғаттаудың болуы.  

- пайдаланушының паролін өзгерту рәсімінің болуы. 

- парольді ауыстырған кезде парольдің минималды ұзындығы мен 

күрделілігіне шектеулер қойылады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.3-тармағы) 

27 
Пайдаланушы 

аутентификация

сы 

ОҚФ ұсынатын пайдаланушы 

аутентификациясы тетіктерінің болуы. 

Деректерге және функцияларға қол жеткізуді, сондай-ақ белгілі бір 

оқиғалардан кейін, мысалы, маңызды деректерге қол жеткізуден бұрын 

(қажет болған жағдайда) қайта аутентификацияны ұсынар алдында 

аутентификация процедураларының бар-жоғын тексеру. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.4-тармағы) 

28 Пайдаланушы 

аутентификация

1) Қауіпсіздік сервисі осы 

пайдаланушының атынан орындалатын 

Қолжетімділікті ұсынар алдында пайдаланушы және/немесе оның 

деректері аутентификациядан өтуі тиіс, бұл ретте оны қайта 
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сы кез келген іс-қимыл шешілгенге дейін 

әрбір пайдаланушының сәйкестендірілуі 

мен аутентификациясының сәттілігі; 

2) басқа пайдаланушыдан көшіріп 

алынған немесе ұқсастырып жасалған 

аутентификацияланған деректерді 

пайдалануға жол бермеу мүмкіндіктерін; 

3) пайдаланушының ұсынылған кез 

келген аутентификациясын теңестіруді; 

4) әкімші белгілеген уақыт 

интервалы аяқталғаннан кейін 

пайдаланушыны қайтадан 

аутентификациялауды; 

5) Аутентификацияны орындаған 

кезде қауіпсіздік функциялары 

пайдаланушыға тек қана жасырын кері 

байланысқа рұқсат беруді қамтамасыз 

ету. 

сәйкестендіру (қажет болған жағдайда) қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл 

ретте аутентификация процесінде жасалған деректер оларға қол 

жеткізу мүмкіндігінен жасырылуы тиіс.  

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.5-тармағы) 

29 
Пайдаланушы-

субъектіні 

байланыстыру 

Пайдаланушының тиісті қауіпсіздік 

атрибуттарын осы пайдаланушы атынан 

әрекет ететін субъектілермен 

байланыстыру керек. 

Қажет болса, соңғы пайдаланушының есептік деректерімен 

сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз етуді тексеру қажет. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 11.6-т.) 

Қауіпсіздікті басқару 

30 

ОҚФ жеке 

функцияларын 

басқару 

Жұмыс істеу, ажырату, қосу, 

сәйкестендіру мен аутентификация 

режимдерін түрлендіру, қолжетімділік, 

хаттамалау және аудит құқығын басқару 

режимдерін анықтауға әкімшінің жеке 

құқығының болуы. 

Әрбір әкімші мен пайдаланушы пайдалы деректерді, қауіпсіздік 

саясатын өзгерту және әкімші құқықтарын өзгерту мүмкіндігінсіз 

күнделікті тапсырмаларды орындау үшін қажетті және жеткілікті 

артықшылықтар жиынтығымен есептік жазбаларды (дараланған) 

пайдалануы керек. 

Дербестендірілмеген кіріктірілген әкімшілік есептік жазбаларды 

(admin, administrator, root, sa, oracle) пайдалануға тек жоғары дәрежелі 

операцияларды орындау үшін рұқсат етіледі. 

Әкімшілердің қол жеткізу құқықтарын бақылауды және басқаруды 

АҚ үшін жауапты тұлға жүзеге асыруы тиіс. 50739-2006 стандартының 

5.1-тармағына сәйкес қолжетімділікті ажыратуға қойылатын талаптар. 

Қолжетімділікті шектеу ережелерін өзгерту құқығы бөлінген 

субъектілерге (мысалы, әкімшілік, қауіпсіздік қызметі) берілуі керек.  
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(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 12.1-тармағы) 

31 

Қауіпсіздік 

атрибуттарын 

басқару 

Қауіпсіздіктің түсіндірілетін 

мәндерін өзгертуге, сұрастыруға, 

атрибуттарын өзгертуге, жоюға, құруға 

әкімшінің жеке құқығының болуы. Бұл 

ретте, қауіпсіздік атрибуттарына тек қана 

қауіпсіздік мәндер беруді қамтамасыз ету 

қажет. 

АҚ үшін жауапты адамның қауіпсіздік атрибуттарын басқаруын 

қамтамасыз ету қажет (мысалы, есептік жазбалар, парольдер, рөлдер 

және т.б.). 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 12.2-тармағы) 

32 

ОҚФ деректерін 

басқару 

Тіркелетін оқиғалардың 

түсіндірілетін мәндерін өзгертуге, 

сұрастыруға, өзгертуге, жоюға, тазалауға, 

түрлерін анықтауға, тіркеу 

журналдарының өлшемін, субъектілердің 

қол жеткізу құқықтарын, қол жеткізу 

субъектілерінің есептік жазбаларының, 

парольдерінің, криптографиялық 

кілттерінің жарамдылық мерзімдерін 

өзгертуге әкімшінің жеке құқығының 

болуы. 

Аудит деректерін басқаруға тек АҚ үшін жауапты адам ғана қол 

жеткізе алады, қалған әкімшілер тек оқуға қол жеткізе алады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 12.3-тармағы) 

33 

Қауіпсіздік 

атрибуттарын 

жою 

Уақыттың кейбір сәттерінде 

қауіпсіздік атрибуттарын бұзуды жүзеге 

асырудың болуы. Пайдаланушылармен 

байланыстырылған қауіпсіздік 

атрибуттарын бұзу мүмкіндігі тек қана 

уәкілетті әкімшілерде болуы тиіс. 

Қауіпсіздік үшін маңызды өкілеттіктер 

дереу жойылуы тиіс. 

Пайдаланушының есептік жазбалары үшін немесе ҚБҚ үшін 

қауіпсіздік атрибуттарын жою қажеттілігі объектіні пайдалану 

шарттары өзгерген кезде, мысалы, демалыс кезінде, лауазымдық 

функциялардың өзгеруі кезінде, қол жеткізудің штаттық орны ретінде 

анықталмаған орындардан (интернеттен немесе ҚР-дан тыс жерлерден) 

кіруге тырысқанда туындайды. Бұл ретте, тек тиісті әкімшілер мен АҚ 

үшін жауапты тұлғалар ғана кіруді шектей алады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 12.4-тармағы) 

34  Қауіпсіздік 

атрибутының 

қолдану мерзімі  

Қауіпсіздік атрибуттарының қолдану 

мерзімін белгілеу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету. 

Қауіпсіздік атрибуттарының жарамдылық мерзімін шектеу қажет 

(мысалы, пароль, криптографиялық кілттер, есептік жазба және т.б.). 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 12.5-тармағы). 

35 

Қауіпсіздікті 

басқару рөлдері 

1) Ең болмаса, мынадай рөлдерді 

қолдауды қамтамасыз ету: уәкілетті 

пайдаланушы, қашықтықтан 

пайдаланушы, әкімші; 

2) Қашықтықтан пайдаланушы мен 

әкімші рөлдерін тек қана сұрау салу 

Орташа және үлкен нысандар үшін әкімшілер иерархиясы 

қамтамасыз етілуі керек: 

1) қауіпсіздік әкімшісі - бұл көбінесе басқа әкімшілерді құруға құқығы 

бар және пайдаланушының пайдалы деректеріне қол жеткізуге құқығы 

жоқ ақпараттық қауіпсіздікке жауапты тұлға. Ол суперпайдаланушы 

парольдерін сақтайды; 
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бойынша алуды қамтамасыз ету.  2) пайдаланушы әкімшісі - тек қарапайым пайдаланушылардың 

есептік жазбаларын жасайды және басқарады және пайдаланушы 

деректеріне тек оқуға рұқсат құқықтары бар; 

3) деректер әкімшісі – деректер базасында сақталған деректерге тек 

оқуға рұқсаты бар. 

(ҚР СТ ИСО/МЭК 15408-2-2017 12.7-тармағы) 

ОҚФ қорғау 

36 

 Іркіліс кезіндегі 

қауіпсіздік  

Сервистің аппараттық кідірістер 

кезінде (мысалы, электр қуатының 

іркілісі болуынан орын алған) қауіпсіз 

жай-күйді сақтауы. 

Пайдаланушы деректерінің, конфигурациялық файлдар мен 

параметрлердің, орындалатын ҚБҚ файлдарының, деректер мен ДҚБЖ 

файлдарының, виртуалдандыру ортасының және ОЖ резервтік 

көшірмесін жасаумен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Резервтік көшірме әкімшілері үшін сақтау шарттары мен 

қолжетімділігін анықтау қажет. Резервтік көшірмелерді сақтау 

орындары тек осы үшін рұқсат етілген персоналға қол жетімді болуы 

керек. Бұл ретте көшірмелерді сақтау орны объектімен бірге бүліну 

қаупіне ұшырамауға тиіс. 

Кем дегенде екі резервтік режим қарастырылуы керек-толық көшіру 

(айына кемінде 1 рет) және қосымша көшіру (әлсіз белсенді нысандар үшін 

күніне кемінде 1 рет. Деректерді жаңарту белсенді түрде жүзеге 

асырылатын объектілер үшін жиі көшіру кезеңдері көзделуі тиіс). 

Резервтік көшірмелерді қалпына келтіру үшін үнемі тексеріп отыру 

керек. 

Сервердің бұзылуынан қорғау үшін ақауларға төзімді кластерлер 

қолданылады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.1-тармағы). 

Деректерді өңдеудің аппараттық-бағдарламалық құралдарын, 

деректерді сақтау жүйелерін, деректерді сақтау желілерінің 

компоненттерін және деректерді беру арналарын, оның ішінде ЭҮ 

ақпараттандыру объектілері үшін резервтеу қажет: 

сыныптауышқа сәйкес бірінші сынып – резервтік серверлік үй-жайда 

жүктелген (ыстық); 

сыныптауышқа сәйкес екінші сынып – резервтік серверлік үй-жайда 

жүктелмеген (суық); 

сыныптауышқа сәйкес үшінші сынып – негізгі серверлік үй-жайға 

жақын қоймада сақтау. 

(ҚРҮҚ БТ 49-т.). 
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37 

ОҚФ 

экспортталатын 

деректерінің 

қолжетімділігі 

Деректерді олардың және 

ақпараттық технологиялардың 

қашықтықтағы сенімді өнімі арасында 

жіберген кезде сервис барлық 

деректердің қолжетімділігін тексеруге 

және ақпаратты қайтадан жіберуді 

орындауға, сондай-ақ түрлендірулер 

айқындалса, тіркеу журналына жазба 

енгізуді генерациялауға мүмкіндік беруге 

тиіс. 

Есептік деректерді объектінің шегінен тыс жерге беруді жүзеге 

асыру кезінде, мысалы, интеграция кезінде мұндай деректердің алушыға 

сенімді түрде берілуін (тұтастығын тексере отырып квиттеу) және 

берудің қайталануымен берудің сәтсіздігі немесе бұрмалану оқиғаларын 

тіркеуді қамтамасыз ету қажет. (ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.2-

тармағы). 

38 

ОҚФ 

экспортталатын 

деректерінің 

құпиялылығы 

Деректерді олардың және АТ 

қашықтықтағы сенімді өнімі арасында 

жіберген кезде сервис барлық 

деректердің құпиялылығын тексеруге 

және ақпаратты қайтадан жіберуді 

орындауға, сондай-ақ түрлендірулер 

анықталса, тіркеу журналына жазба 

енгізуді генерациялауға мүмкіндік беру. 

Пайдаланушылардың есептік деректерін объектінің шегінен тыс 

беруді жүзеге асырған кезде, мысалы, интеграция кезінде, мұндай 

деректердің тыңдау мүмкіндігінсіз, мысалы, шифрлауды қолдана отырып, 

алушыға берілуін қамтамасыз ету қажет. (ҚР СТ 14.3-тармағы ISO/IEC 

15408-2-2017) 

39 

ОҚФ 

экспортталатын 

деректерінің 

тұтастығы 

Деректерді олардың және АТ 

қашықтықтағы сенімді өнімі арасында 

жіберген кезде сервис барлық 

деректердің тұтастығын тексеруге және 

ақпаратты қайтадан жіберуді орындауға, 

сондай-ақ түрлендірулер анықталса, 

тіркеу журналына жазба енгізуді 

генерациялауға мүмкіндік беру. 

Есептік деректерді объектінің шегінен тыс беруді жүзеге асыру 

кезінде, мысалы, интеграция кезінде, мұндай деректердің тұтастығын 

жоғалтпай, мысалы, шифрлауды, ЭЦҚ, бақылау сомасын, циклдік 

кодтарды қолдана отырып, алушыға берілуін қамтамасыз ету қажет. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.4-тармағы) 

40 

ОҚФ деректерін 

СО шегінде 

жіберу 

Деректерді олардың және АТ 

қашықтықтағы сенімді өнімі арасында 

жіберген кезде сервис барлық 

деректердің қолжетімділігін, 

құпиялылығы мен тұтастығын тексеруге 

және ақпаратты қайтадан жіберуді 

орындауға, сондай-ақ түрлендірулер 

анықталса, тіркеу журналына жазба 

енгізуді генерациялауға мүмкіндік береді. 

Нысан ішінде, мысалы, серверлер арасында есептік деректерді беру 

кезінде, мұндай деректердің құпиялылықты жоғалтпай, мысалы, 

шифрлауды қолдана отырып, алушыға берілуін қамтамасыз ету қажет. 

41 ОҚФ физикалық ОҚФ физикалық қорғауды жүзеге ОҚФ бойынша тексеру парағы 
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қорғау асыру. 

42 

Сенімді қалпына 

келтіру 

Кідірулер немесе қызмет көрсету 

тоқтатылғаннан кейін автоматты түрде 

қалпына келтіру мүмкін болмаса, сервис 

қауіпсіз жай-күйге қайтаруға мүмкіндік 

беретін авариялық қолдау режиміне 

ауысады. Аппараттық кідірістерден кейін 

автоматты рәсімдерді қолданумен 

қауіпсіз жай-күйге кері қайту қамтамасыз 

етіледі. 

Резервтік көшірмелерден автоматтандырылған процедураларды 

қолдана отырып, істен шыққаннан кейін объектінің жұмысын қалпына 

келтірудің сенімді процедураларының болуын қамтамасыз ету қажет. 

Мұндай автоматтандыруға арналған сценарийлердің немесе 

бағдарламалық қамтылымның болуы қалпына келтіру процедураларының 

күрделілігіне байланысты, әдетте түнде немесе тар жағдайда өтеді.  

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.7-тармағы). 

43 

Қайтадан 

пайдалануды 

анықтау 

Сервистің аутентификацияланған 

деректердің қайтадан пайдаланылуын 

айқындауын, қол жеткізуге жол бермеуге, 

тіркеу журналына жазба енгізуін және 

әкімшіге қауіпсіздіктің ықтимал бұзылуы 

туралы сигнал беруін қамтамасыз ету. 

Пайдаланушылардың уақытша деректерге (файлдарға, кестелерге, 

аутентификация деректеріне) қол жеткізу оқиғаларын журналдауды 

және осындай оқиғалар туралы бақылауды немесе ескертуді тексеру 

қажет. 

44 

Өтініштер беру 

кезіндегі 

делдалдық 

Сервистің қауіпсіздік саясатын 

жүзеге асыратын функциялар сервистің 

кез келген басқа функциясын орындауға 

рұқсат етілгенге дейін шақырылып, сәтті 

орындалуын қамтамасыз ету. 

Қолданушыны деректер көзінен жоюды қамтамасыз ететін функция, 

мысалы, дерекқоры бар ДҚБЖ-ға кіру қолданбалы сервер арқылы жүзеге 

асырылуы керек. Бұл қауіпсіздік доменін айналып өтуге болмайтынын 

қамтамасыз етуі керек. 

45 

Доменді бөлу 

 Қауіпсіздік функциялары оларды 

сенімсіз субъектілердің араласуы мен 

бұрмалауынан қорғайтын меншікті 

орындауға арналған жеке доменді қолдап 

отыру.  

Нысанның маңызды компоненттері пайдаланушыдан басқа сериялық 

компоненттермен – қауіпсіздік домендерімен қорғалуы керек. 

Мысалы, ДҚБЖ үшін домен – бұл қосымшалар сервері, қосымшалар 

сервері үшін-веб-сервер, веб-сервер үшін-кері прокси немесе WAF және т.б. 

46 

Жай-күйлерді 

синхрондау 

хаттамасы 

Серверлерде ұқсас функцияларды 

орындаған кезде жай-күйлерді 

синхрондауды қамтамасыз ету. 

Егер объектіде функционалдығы немесе мазмұны бойынша бірдей 

бірнеше компоненттер болса (кластердің бірнеше тораптары немесе ДБ 

резервтік сервері), синхрондау процедуралары бағдарламалық ортаның, 

конфигурация параметрлерінің, есептік жазбалар тізімінің, ДБ 

жазбалары мен параметрлерінің мазмұнының және т.б. бірдей күйін 

қамтамасыз етуі керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.9-тармағы). 

47 

 Уақыт белгілері  

Қауіпсіздік функцияларының 

пайдалануына сенімді уақыт белгілерін 

ұсыну. 

Нысанның барлық компоненттері ішкі сағаттарды бір уақыт көзінен 

синхрондауы керек.  

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.10-тармағы). 
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Оқиғалар журналдарында, барлық серверлерде UTC (kz) ұлттық 

үйлестірілген уақыт шкаласын жаңғыртатын уақыт пен жиілік 

эталонымен уақытты синхрондауды қамтамасыз ету қажет. (БТ 139-

тармағы). 

48 
ОҚФ 

арасындағы 

деректердің 

келісілушілігі 

Тіркелетін ақпаратты, сондай-ақ 

қолданылатын криптографиялық 

операциялар параметрлерін келісімді 

түсіндіруді қамтамасыз ету. 

Егер нысанда бірнеше авторизация нүктелері, пайдаланушының 

қосылымы немесе бірнеше LDAP немесе AD домендері болса, тіркелгі 

деректері мен тіркелген криптографиялық кілттерді синхрондау 

процедуралары конфигурациялануы керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 14.11-тармағы). 

49 

 СО шегінде 

қайталау кезінде 

ОҚФ 

деректерінің 

келісілушілігі  

СО түрлі бөліктерінде қайталаған 

кезде қауіпсіздік функциялары 

деректерінің келісушілігін қамтамасыз 

ету. Қайталанатын деректерді қамтитын 

бөліктер ажыратылғанда, үйлесімділік 

көрсетілген қауіпсіздік функцияларына 

кез келген сұрау  салуларды өңдеу 

алдындағы қосылуды қалпына 

келтіргеннен кейін қамтамасыз етіледі. 

Егер объектіде бірнеше алаңдар болса, мысалы, негізгі және резервтік 

ДӨО, аймақтардағы жеке ДӨО-лар, есептік жазбалар мен тіркелген 

криптографиялық кілттерді синхрондау процедуралары 

конфигурациялануы керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017  14.13-тармағы). 

Ақпараттандыру объектілерінің иелерінің қолжетімділігі мен 

ақаулыққа төзімділігін қамтамасыз ету үшін ЭҮ қамтамасыз етіледі: 

1) Сыныптауышқа сәйкес бірінші және екінші сыныптардың ЭҮ 

ақпараттандыру объектілері үшін резервтік меншікті немесе жалға 

алынған серверлік үй-жайдың болуы; 

2) деректерді өңдеудің аппараттық-бағдарламалық құралдарын, 

деректерді сақтау жүйелерін, деректерді сақтау желілері 

компоненттерін және арналарды резервтеу 

- сыныптауышқа сәйкес бірінші сынып – резервтік серверлік үй-

жайда жүктелген (ыстық); 

- сыныптауышқа сәйкес екінші сынып – резервтік серверлік үй-жайда 

жүктелмеген (суық); 

- сыныптауышқа сәйкес үшінші сынып – негізгі серверлік үй-жайға 

жақын қоймада сақтау. 

(ҚРҮҚ БТ 49-т.). 

50 

ОҚФ өзін-өзі 

тестілеу 

 Іске қосу кезінде қауіпсіздік 

функциялары жұмысының дұрыстығын 

көрсету үшін қалыпты жұмыс процесінде 

және/немесе әкімшінің сұрау салуы 

бойынша мерзімді түрде өзін-өзі тестілеу 

пакетін орындау. 

Әкімшінің қауіпсіздік функциялары 

Авторизациялау рәсімдерінің жұмысқа қабілеттілігін тестілеу 

рәсімдері болуы тиіс. 
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деректері мен орындалатын кодтың 

тұтастығын тексеру мүмкіндігі болуы 

тиіс. 

Ресурстарды қолдану 

51 

Істен шығуға 

қарсы 

тұрушылық 

Іркілістер кезінде де сынақ 

объектісінің функционалдық 

мүмкіндіктерінің қолжетімділігін 

қамтамасыз ету. Осындай іркілістердің 

үлгілері: қуат көзін ажырату, 

аппаратураның жұмыс істемей қалуы, БҚ 

іркілісі. 

Жүйенің елеулі іркілісінен немесе істен шығуынан кейін, мысалы, 

сервердің істен шығуы немесе ДӨО-да болған өрт сияқты объектінің 

жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру 

құралдары көзделуі тиіс. 

Резервтік жабдықтың, резервтік деректер орталығының болуы 

арқылы қол жеткізіледі. 

1-сыныпты АЖ үшін – бір кластердің екі торабы ретінде белсенді 

жүктелген күйде қосылған, бір-бірінен алшақ орналасқан АЖ үшін 2-

сыныпты АЖ үшін-бір-бірінен алшақ орналасқан АЖ бірдей жабдықты 

салқын резервтеу, 3-сыныпты АЖ-қоймадағы резервтік жабдық. 

Сервердің бұзылуынан қорғау үшін ақауларға төзімді кластерлер 

қолданылады. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 15.1-тармағы) 

52 

Қызмет 

көрсетудегі 

басымдылық 

Пайдаланушылардың немесе 

субъектілердің өздерінің әрекет ету 

аясында ресурстарды пайдалануын сынақ 

объектісі шегіндегі басымдылығы 

жоғары операциялар басымдылығы 

төмен операциялар жағынан кедергісіз 

және кідіріссіз орындалатын етіп 

басқаруды қамтамасыз ету. 

Сұрау салулары кезектен тыс немесе бірінші кезектегі режимде 

қызмет көрсетілетін рәсімдер немесе пайдаланушылар белгіленеді. 

Мұндай операциялар реактивтілікке шектелген кейбір технологиялық 

процесс орындалу уақытына байланысты болған жағдайда немесе 

пайдаланушы басқа пайдаланушылардан сұрау салулардың болуына 

қарамастан нәтиже ала алуы керек болған жағдайда қажет. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017  15.2-тармағы) 

53 

Ресурстарды 

бөлу 

Басқа пайдаланушылардың немесе 

субъектілердің ресурстарды 

монополиялауы себепті қызмет 

көрсетуден рұқсатсыз бас тартуға жол 

бермеу үшін пайдаланушылардың және 

субъектілердің ресурстарды пайдалануын 

басқаруды қамтамасыз ету. 

Монополияланған ресурстарды мониторингілеу және бұғаттан 

босату, қызмет көрсету кезектерін арттыру бойынша автоматты 

рәсімдер көзделуге тиіс. Мысалы, оқу және жазу процестерін ДҚБЖ-ға 

жүктеу. 

Жүйенің қолданылатын ресурстарында жұмыс істеу үшін қажетті 

қор болуы керек, мысалы, қатты дискінің қажетті есептік көлемі. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 15.3-тармағы) 

СО-ға қолжетімлілік 

54 Таңдалатын 

атрибуттардың 

аясын шектеу 

Қолжетімділік әдісі немесе орны 

және/немесе уақыты негізінде (мысалы, 

тәулік уақыты, апта күні) қол жеткізу 

Нысанға кіру кезінде қолжетімділікке байланысты шектеулер 

қойылуы керек: 

-  тәулік уақыты-жұмыстан тыс уақытта, демалыс немесе мереке 
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жүзеге асырылып отырылған порттан 

пайдаланушы таңдай алатын қауіпсіздік 

атрибуттарымен қатар пайдаланушы 

байланыста болуы мүмкін субъектілердің 

атрибуттарын да шектеу. 

күндері,  

- қосылу тәсілдері – локальдық желіден, МО БКО -дан, қазақстандық 

интернеттен, шетелдік интернеттен. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017  16.1-тармағы) 

55 

Қатарлас 

сеанстарды 

шектеу 

Бір пайдаланушыға ұсынылатын 

қатарлас сеанстардың барынша көп 

санын шектеу. Бұл шаманың ұйғарынды 

мәнін әкімші белгілейді. 

Пайдаланушыны белсенді пайдаланушы сеансы бар есептік жазбамен 

қосуға тырысқанда: 

1) қазірдің өзінде ашық сессия жабылады; 

2) жаңа сеанс бұғатталады. 

Пайдаланушылардың үлкен санының бір есептік жазбаны бақылаусыз 

пайдалануына жол бермеу мақсатында тексеріледі. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 16.2-тармағы). 

56 
Сеансты 

бұғаттау 

Пайдаланушы әрекетсіздігі 

ұзақтығының әкімші белгілеген мәні 

аяқталғаннан кейін жұмыс сеансын 

мәжбүрлі аяқтау. 

Уақытқа кеткен пайдаланушы атынан объектіні пайдалануға жол 

бермеу мақсатында сеансты бұғаттау. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 16.3-тармағы). 

57 
СО-ға қол 

жеткізуге рұқсат 

беру алдында 

ескерту 

Сәйкестендіруге және 

аутентификацияға дейін әлеуетті 

пайдаланушылар үшін сынақ объектісінің 

пайдаланудың сипатына қатысты ескерту 

хабарламасын көрсету мүмкіндігін 

қамтамасыз ету. 

Пайдаланушыға құпия объектілерге рұқсат бермес бұрын, объектіні 

пайдалану кезінде бұзушылықтар үшін санкциялар туралы ескерту пайда 

болуы керек. Мысалы, ескерту баннері және ӘҚБтК немесе ҚК баптарына 

сілтеме. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017  16.4-тармағы). 

58 

СО-ға қол 

жеткізу тарихы 

Сеансты сәтті ашқан кезде 

пайдаланушы үшін осы пайдаланушы 

атынан қол жеткізулердің сәтсіз 

әрекеттерінің тарихын алу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету. Бұл тарих қол жеткізу 

мерзімін, уақытын, құралдарын және СО 

соңғы рет сәтті қолжетімділік портын, 

сондай-ақ сәйкестендірілген 

пайдаланушының соңғы сәтті қол 

жеткізуінен кейінгі СО сәтсіз қол жеткізу 

әрекеттерінің санын қамтуы мүмкін. 

Авторизациядан кейін пайдаланушы парольді таңдау немесе есептік 

жазбаны заңсыз пайдалану әрекеттері болған жағдайда, соңғы сәтті 

және сәтсіз кіру туралы ақпарат алуы керек. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 16.5-тармағы). 

59 
СО-мен сеансты 

ашу 

Субъектіні сәйкестендіргішке, 

субъектінің пароліне, субъектінің 

қолжетімділік құқықтарына негізделе 

Нысанда әртүрлі себептер бойынша пайдаланушының кіруін шектеу 

процедуралары болуы керек, мысалы, жұмыстан босату, ақпаратқа қол 

жеткізу деңгейінің сәйкес келмеуі, тәулік уақыты, орналасқан жері және 
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отырып, сервистің сеансты ашуға жол 

бермеуге қабілеттігін қамтамасыз ету. 

т. б. 

(ҚР СТ ISO/IEC 15408-2-2017 16.6-тармағы) 

Зиянды кодтан қорғау функциялары 

60 
Вирустарға 

қарсы қорғау 

құралдарының 

болуы 

Зиянды кодтан қорғану үшін 

серверлерден, қажеттілік туындаған 

жағдайда сынақ объектісінің жұмыс 

станцияларынан зиянды кодты анықтау 

және бұғаттау немесе жою, мониторинг 

құралдарын қолдану. 

Вирусқа қарсы бағдарламаның толық жұмыс істейтін нұсқасының 

болуы 

(ҚРҮҚ БТ 54-тармағы) 

61 Вирустарға 

қарсы қорғау 

құралдарына 

арналған 

лицензия 

 Серверлерге және жұмыс 

станцияларына вирустарға қарсы қорғау 

құралдарының лицензиялары (сатып 

алынған, шектелген, еркін таратылатын) 

болуы тиіс.  

Вирусқа қарсы бағдарламаның заңды нұсқасының болуы. 

(ҚРҮҚ БТ 79-тармағының 4-тармақшасы) 

62 Вирустарға 

қарсы қорғау 

сигнатуралары 

базасын және 

бағдарламалық 

қамтылымды 

жаңарту 

Вирустарға қарсы қорғау 

құралдарының ұдайы жаңартылып, өзекті 

күйде болуын қамтамасыз ету. 

Вирусқа қарсы бағдарламаның үнемі жаңартып отыру мүмкіндігінің 

болуы. Жабық желілердегі Windows серверлері үшін өте маңызды, мысалы, 

анис МО-жаңарту үшін Интернет байланысы қолайсыз және мұқият 

тексеріледі. 

63  Вирустарға 

қарсы қорғау 

құралдарына 

қолжетімділікті 

басқару  

Вирустарға қарсы қорғау 

құралдарын орталықтандырылған 

басқару мен конфигурациялауды жүзеге 

асыру. 

Объектінің серверлерінде вирустық белсенділік және вирустарға 

қарсы бағдарламалардың жұмыс қабілеттілігі туралы мәліметтерді 

жинаудың серверлік орталығының болуы тексеріледі. 

64 Сыртқы 

электрондық 

тасығыштардағы 

ақпаратты 

зиянды кодтан 

вирустарға 

қарсы 

құралдарымен 

қорғауды 

басқару 

Сыртқы электрондық 

тасығыштардағы ақпаратты зиянды 

кодтан қорғау файлдардың, қажет болса 

ақпарат тасығыштардың тексерісін және 

бұғатталуын қамтамасыз ету. 

Қосылатын портативті тасымалдағыштарда вирустардың бар-

жоғын автоматты бақылауды тексеру, мысалы, вирустардың бар-жоғын 

тексеру аяқталғанға дейін флэш-дискілердегі файлдарды бұғаттау. 
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БҚ жаңартылуы кезіндегі қауіпсіздік 

65 
 БҚ ұдайы 

жаңартылуы  

 Серверлер мен жұмыс 

станцияларының жалпыжүйелік және 

қолданбалы БҚ ұдайы жаңартылуын 

қамтамасыз ету.  

Жаңартуларды жүктеу мен тестілеудің дұрыстығын алдын-ала 

тексере отырып, серверлерде бағдарламалық қамтылымды жаңарту 

процедураларының болуы тексеріледі. 

66  Интернеттегі 

жаңарту 

серверлеріне 

рұқсатсыз 

желілік 

ортадағы БҚ 

жаңартылуы  

 Интернеттегі жаңарту серверлеріне 

рұқсатсыз желілік ортадағы БҚ 

мамандандырылған арнайы жаңарту 

серверінен жаңартылуын қамтамасыз ету.  

Жабық желілері үшін Windows тобының операциялық жүйелеріне 

арналған WSUS және Linux тобының жүйелеріне арналған репозиторий 

сервері сияқты аралық жаңарту сервері тексеріледі. 

Қолданбалы БҚ-ға өзгеріс енгізу кезіндегі қауіпсіздік 

67 

 Қолданбалы БҚ 

әзірлеу және 

тестілеу ортасы  

Қолданбалы БҚ-ны өнеркәсіптік 

пайдалану ортасынан оқшауландырылған 

қолданбалы БҚ әзірлеу және тестілеу 

үшін ортаның болуын қамтамасыз ету. 

Өнеркәсіптік пайдалану ортасынан бағдарламалау құралдары мен 

бастапқы кодтар болмауы керек. Даму ортасы бағдарламалық 

қамтылымның нұсқалығын есепке алуды қолдауы керек. Өнеркәсіптік 

пайдаланудағы жүйелерді пайдаланушылардың нақты есептік жазбасын 

пайдалануға жол берілмейді; өнеркәсіптік пайдаланудағы АЖ деректері 

сынақ ортасына көшірілуге жатпайды. (ҚРҮҚ БТ 98-тармағының 3-

тармақшасы). 

68  Қолданбалы БҚ 

әзірлеу және 

тестілеу 

ортасына қол 

жеткізудің 

аражігін 

ажырату  

 Бағдарламашылар мен әкімшілер 

үшін қолданбалы БҚ әзірлеу және 

тестілеу орталарына қол жеткізуді 

басқаруын қамтамасыз ету.  

Әзірлеушілер өнеркәсіптік пайдалану ортасына қол жеткізе алмауы 

керек. 

69 
 Қолданбалы БҚ 

өрістету жүйесі  

Өнеркәсіптік пайдалану 

ортасындағы серверлер мен жұмыс 

станцияларындағы қолданбалы БҚ 

өрістету (тарату) жүйесінің болуы. 

Жаңа нұсқаларды орналастыру жүйесі ҚБҚ -ның жаңа нұсқасын 

орналастырудың рұқсат етілген процедурасын қамтамасыз етуі керек. 

70 Қолданбалы БҚ 

өрістету 

жүйесіне қол 

жеткізудің 

аражігін 

 Өнеркәсіптік пайдалану 

ортасындағы серверлер мен жұмыс 

станцияларындағы қолданбалы БҚ 

ажырату (тарату) жүйесіне қол жеткізуді 

басқаруды қамтамасыз ету.  

Әзірлеу, тестілеу және өнеркәсіптік пайдалану орталарына қол 

жетімділік әзірлеушілер мен пайдаланушылар арасында қатаң түрде 

шектелуі керек. 
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ажырату 

 

Қысқартулар мен аббревиатуралар  тізбесі: 

СО – сынақ объектісі;  

ОЖ – операциялық жүйе 

ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба; 

ДБ – деректер базасы; 

МББЖ - мәліммет базасын басқару жүйелері; 

ҚБҚ – қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру: 

БҚ - бағдарламалық қамтылымы; 

АЖ – ақпараттық жүйе; 

АҚ – ақпараттық қауіпсіздік; 

ЭҮ – электрондық үкімет; 

ДӨО – деркетер өндеу орталығы; 

МО БКО – Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай көлік ортасы; 

Заң – Ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Заңы; 

ҚРҮҚ БТ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысымен бекітілген 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай 

талаптар. 

Мониторинг қағидалары – «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің және ақпараттық 

коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің 2018 жылғы 28 наурыздағы № 52/НҚ бұйрығы. 


