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1.1 Пайдаланушылардың әрекеттерімен 

байланысын және олар үшін жауапкершілікті 

анықтау үшін бірегей пайдаланушы 

идентификаторларын пайдалану. 

Желілік жабдықта АҚ әкімшілерінің дербестендірілген есептік жазбалары 

қолданылуы керек. 

1.2 Артықшылықты кіру құқықтары 

әкімшілерге оларды пайдалану қажеттілігі 

негізінде берілуі керек. 

Әкімшінің  артықшылықтары оларды пайдалану қажеттілігі негізінде жасалуы 

керек. 

1.3 Сәтсіз және сәтті кіру әрекеттерін тіркеу. Сәтті және сәтсіз кіру әрекеттерін авторизациялау АҚ инциденттері мен 

оқиғаларын бақылау және басқару жүйесінде тіркелуі керек. 

1.4 Кірген болған кезде экранда құпия 

сөздердің көрсетілмеуін қамтамасыз ету. 

Желілік жабдыққа енгізу кезінде құпия сөзді жасыруды қамтамасыз ету. 

1.5 Қосылу уақытын шектеу. Белгілі бір әрекетсіздік уақытынан кейін әкімші сессиясын бұғаттауды жүзеге 

асыру қажет. 

Белгілі бір сәтсіз кіру әрекеттеріне қол жеткізгеннен кейін есептік жазбаны 

бұғаттауды орнату қажет. 

1.6 Сапалы парольдерді пайдалану және 

таңдау. 

Құпия сөз саясатын келесідей баптау қажет: 

парольдің ұзындығы 8 таңбадан кем болмауы керек; таңбалар қатарында әріптік 

таңбалар (бас және кіші әріптер), сандар және арнайы таңбалар болуы керек. 

1.7 Парольді үнемі, сонымен қатар қажет 

болған жағдайда өзгертуді жүзеге асыру, 

Парольді үнемі өзгертуді жүзеге асыру үшін парольдің ең аз қызмет ету мерзімін 

белгілеу қажет. 

2.1 Оқиғалар журналдары мыналарды қамтуы 

керек: 

 пайдаланушы идентификаторлары; 

 жүйелік әрекеттер; 

 кіру және шығу сияқты негізгі 

оқиғалардың күні, уақыты және 

егжей-тегжейлері; 

 сәтті және қабылданбаған қол жеткізу 

әрекеттері туралы есептер; 

 жүйе конфигурациясының өзгеруі; 

Желілік жабдықтардың толық тізбесінің оқиғалары АҚ инциденттері мен 

оқиғаларын бақылау және басқару жүйесінде тіркелуі керек. 

Журналға жазылатын желілік жабдық оқиғаларының түрлері: 

1) жүйені іске қосу/тоқтату; 

2) жүйелік конфигурацияны өзгерту; 

3) жергілікті есептік жазбаларды құру, жою, өзгерту; 

4) артықшылықты шоттарды пайдалану; 

5) енгізу/шығару құрылғысын қосу/ажырату; 

6) пайдаланушының сәтсіз немесе қабылданбаған әрекеттері; 

7) желілік байланыстарды (коннекторларды) іске қосу, құлату, тоқтату. 
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 артықшылықтарды пайдалану; 

 желілік мекенжайлар мен хаттамалар. 

2.2 АҚ бұзылуына байланысты оқиғаларға 

мониторинг жүргізу және мониторинг 

нәтижелерін талдау. 

АҚ бұзылу оқиғаларының мониторингін және желілік жабдықта мониторинг 

нәтижелерін талдауды реттеу қажет. 

2.3 АҚ жағдайына байланысты оқиғаларды 

тіркеу және телекоммуникациялық 

жабдықтардың оқиғалар журналдарын талдау 

арқылы бұзушылықтарды анықтау. 

АҚ жағдайына байланысты оқиғалар және желілік жабдықтардың журналдарын 

талдау арқылы бұзушылықтарды анықтау АҚ инциденттері мен оқиғаларын бақылау 

және басқару жүйесінде тіркелуі қажет. 

2.4 Оқиғаларды тіркеу журналдарын АҚ ТҚ-

да көрсетілген мерзім ішінде сақтау, бірақ 

кемінде үш жыл және олардың жедел 

қолжетімділікте кемінде екі ай болуы. 

АҚ-ның оқиғалары мен оқиғаларын мониторингілеу және басқару жүйесінде 

желілік жабдықтың оқиғаларын тіркеу журналдарын АҚ-ның ТҚ-да көрсетілген 

мерзім ішінде, бірақ кемінде үш жыл сақтауды және олардың жедел 

қолжетімділікте кемінде екі ай болуын баптау қажет. 

2.5 Оқиғаларды тіркеу журналдарын 

араласудан және рұқсатсыз кіруден қорғауды 

қамтамасыз ету. Жүйелік әкімшілерде 

журналдарды өзгертуге, жоюға және өшіруге 

өкілеттіктердің болуына жол берілмейді. 

Құпия АЖ журналдардың резервтік қоймасын 

құруды және жүргізуді талап етеді. 

АҚ инциденттері мен оқиғаларын мониторингілеу және басқару жүйесіне қол 

жеткізу құқықтарын бөлу қажет, желілік және жүйелік әкімшінің журналдарды 

өзгертуге, жоюға және өшіруге өкілеттіктерінің болуына жол берілмейді. 

2.6 Оқиғаларды тіркеу журналдарының 

уақытын уақыт көзінің инфрақұрылымымен 

синхрондауды қамтамасыз ету. 

Оқиғаларды тіркеу журналдарының уақытын уақыт көзі инфрақұрылымымен 

UTC(kz) Дүниежүзілік үйлестірілген уақыт шкаласын жаңғыртатын уақыт пен 

жиілік эталонымен синхрондауды қамтамасыз ету қажет. 

3.1 Басып енулерді (телекоммуникация 

желісіне ықтимал шапқыншылықты) болжауға, 

оларды нақты уақыт ауқымында анықтауға 

және тиісті дабылды көтеруге мүмкіндік 

беретін құралдардың болуын қамтамасыз ету. 

Басып енулерді анықтау және алдын алу үшін қорғаныс құралдарының болуы. 

Басып енулерді анықтау/алдын алу жүйесі тиісті лицензияға ие болуы керек. 

Бағдарламалық құрал да, бағдарламалық-аппараттық кешен де болуы мүмкін. 

3.2 Аудит журналын жүргізу (оның ішінде 

конфигурацияны өзгерту әрекеттерін, сондай-

ақ компоненттер мен деректерге қол жеткізу 

әрекеттерін тіркеуді жүзеге асыру) 

Басып енулерді анықтау және алдын алу жүйесінде оқиғаларды журналға жазуды 

баптау қажет. 
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3.3 Ережелер базасын автоматты жаңарту 

мүмкіндігі. 

Басып енуді анықтау және алдын алу жүйесінде ережелер базасының Автоматты 

жаңартуларын баптау қажет. Ережелер базасы өзекті жағдайда болуы керек. 

3.4 СО компоненттері арасындағы, сондай-ақ 

СО мен оның жұмыс істеу ортасы арасындағы 

уақыт бойынша синхрондауды қамтамасыз ету. 

Басып енуді анықтау/алдын алу жүйесінің оқиғаларын тіркеу журналдарының 

уақытын UTC(kz) дүниежүзілік үйлестірілген уақыт шкаласын жаңғыртатын уақыт 

пен жиілік эталонымен уақыт көзінің инфрақұрылымымен синхрондауды қамтамасыз 

ету қажет. 

3.5 Таңдалған әдісті қолдана отырып 

сигналды генерациялау және әкімшіге 

хабарлау. 

АЖ-ның жауапты тұлғаларына АҚ оқиғалары мен инциденттері туралы (мысалы, 

ведомстволық электрондық поштаға, телеграмм арнасына, SMS түрінде) хабарлауды 

баптау қажет. 

4.1 Локальдық желінің кабельдік жүйесінің 

пайдаланылмаған порттары белсенді 

жабдықтан физикалық түрде ажыратылуы тиіс. 

Желілік жабдықта пайдаланылмаған порттарды физикалық түрде өшіру керек. 

4.2 Арнайы мақсаттағы телекоммуникациялар 

және/немесе үкіметтік, құпияландырылған, 

шифрланған және кодталған байланыс 

желілерін қоспағанда, орталық атқарушы 

мемлекеттік органның және оның аумақтық 

бөлімшелерінің локальдық желілерінің өзара 

іс-қимылын тек МО БКО арқылы ғана 

қамтамасыз ету. 

Орталық атқарушы МО мен оның аумақтық бөлімшелерінің локальдық желілерінің 

өзара іс-қимылын МО БКО арқылы ғана қамтамасыз ету қажет. 

4.3 МО және ЖАО АҚ бағдарламалық-

аппараттық қамтамасыз етуді басқару АЖ 

иесінің ішкі локальдық желісінен жүзеге 

асырылуға тиіс. 

МО және ЖАО АЖ бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етуді басқару АЖ 

иесінің ішкі локальдық желісінен жүзеге асырылуға тиіс. 

4.4 Ақпараттандыру объектілерінің желілерін 

оқшаулау және сегменттеу. 

Ақпараттық ағындарды бөлу және оқшаулау үшін желіні физикалық және 

логикалық сегменттеу құралдарын пайдалану қажет. Әрбір АЖ желі деңгейіндегі 

басқа АЖ-дан оқшаулануы тиіс. 

5.1 Әр интерфейсте кіріс және шығыс 

пакеттерді фильтрлеуді қамтамасыз ету. 

Желілік жабдықтың әр интерфейсінде (Access list) кіріс және шығыс пакеттерін 

фильтрлеуді қамтамасыз ету қажет. 

5.2 Жабдықтың баптауларында 

пайдаланылмаған порттар бұғатталуы керек. 

Желілік жабдықта (Access list)көмегімен пайдаланылмаған порттарды 

жабу(бұғаттау) қажет 

5.3 Қауіпсіздік оқиғаларын тіркеуді 

қамтамасыз ету. 

Брандмауэр оқиғаларының журналдары АҚ оқиғалары мен оқиғаларын бақылау 

және басқару жүйесінде тіркелуі керек. 
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5.4 Қауіпсіздік оқиғаларының маңызды 

түрлері туралы ескертудің болуы. 

АЖ-ның жауапты тұлғаларына АҚ оқиғалары мен инциденттері туралы (мысалы, 

ведомстволық электрондық поштаға, телеграмм арнасына, SMS түрінде) хабарлауды 

баптау қажет. 

5.5 Желілік мекенжайларды түрлендіру. Брандмауэрде/шекаралық желілік жабдықта желілік мекенжайларды 

түрлендіруді (NAT) баптау қажет. Брандмауэрде/шекаралық желілік жабдықта 

желілік мекенжайларды түрлендіруді (NAT) баптау қажет. 

6.1 Локальдық желілерді біріктіретін арнаулы 

байланыс арнасын ұйымдастыру кезінде 

ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-

техникалық құралдары, оның ішінде 

криптографиялық шифрлау, АКҚҚ пайдалана 

отырып қолданылуы тиіс. 

АЖ негізгі және резервтік ДӨО арасындағы байланыс арнасын ұйымдастыру 

кезінде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары қолданылуы 

тиіс. 

6.2 Тұтастықты/түпнұсқалықты қамтамасыз 

ету: сақталған немесе берілген сезімтал немесе 

маңызды ақпараттың түпнұсқалығын немесе 

тұтастығын тексеру үшін цифрлық 

қолтаңбаларды немесе хабарламаның 

аутентификация кодтарын пайдалану. 

Сақталған немесе жіберілген елеулі немесе маңызды ақпараттың түпнұсқалығын 

немесе тұтастығын тексеру үшін цифрлық қолтаңбаларды немесе хабарламаның 

аутентификация кодтарын пайдалану. 

7.1 Ақпарат беру куәлігін желі арқылы 

ұсынудың қорғау шараларының болуы. 

Желілік жабдықтың барлық оқиғаларын жинауды және желілік трафикті 

бақылауды қамтамасыз ету қажет. 

8.1 Қолжетімділік пен ақаулыққа төзімділікті 

қамтамасыз ету үшін деректерді өңдеудің 

аппараттық-бағдарламалық құралдарын, 

деректерді сақтау жүйелерін, деректерді сақтау 

желілерінің компоненттерін және деректерді 

беру арналарын резервтеу пайдаланылуы тиіс. 

ЭҮ ақпараттандыру объектілерінің иелері қолжетімділік пен ақаулыққа 

төзімділігін қамтамасыз ету үшін:  

Сыныптауышқа сәйкес бірінші және екінші сыныпты ЭҮ ақпараттандыру 

объектілері үшін резервтік меншікті немесе жалға алынған серверлік үй-жайдың 

болуын; 

Деректерді өңдеудің аппараттық-бағдарламалық құралдарын, деректерді сақтау 

жүйелерін, деректерді сақтау желілерінің компоненттерін және деректерді беру 

арналарын, оның ішінде ЭҮ ақпараттандыру объектілері үшін резервтеуді: 

сыныптауышқа сәйкес бірінші сынып – резервтік серверлік үй-жайда жүктелген 

(ыстық); 

сыныптауышқа сәйкес екінші сынып – резервтік серверлік үй-жайда жүктелмеген 

(суық) ; 

сыныптауышқа сәйкес үшінші класс – негізгі серверлік үй-жайға жақын қоймада 
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сақтау  қамтамасыз етіледі. 

9.1 Басқалардан қисынды түрде 

ерекшеленетін және оның тараптарының 

сенімді аутентификациясын, сондай-ақ 

деректерді өзгертуден және ашудан қорғауды 

қамтамасыз ететін қашықтағы сенімді арна АТ 

өнімімен байланысу үшін қамтамасыз ету. Екі 

жақтың да сенімді арна арқылы байланыс 

орнатуға мүмкіндік беруін қамтамасыз ету. 

Байланыс арнасы АЖ шеңберінде, сондай-ақ АЖ негізгі және резервтік ДӨО 

арасында ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары қолданылуы 

тиіс. 

10.1 Қашықтағы пайдаланушымен байланысу 

үшін басқалардан қисынды түрде 

ерекшеленетін және оның тараптарының 

сенімді аутентификациясын, сондай-ақ 

деректерді өзгертуден және ашудан қорғауды 

қамтамасыз ететін маршрутты ұсыну. 

Пайдаланушының сенімді маршрут арқылы 

байланыс орнатуға мүмкіндік беруін 

қамтамасыз ету. 

АЖ ресурстарын қашықтан басқару қорғалған шлюз немесе жіберушілердің 

рұқсат етілген желілік мекенжайларының тізімі арқылы жүзеге асырылуы керек. 

 

Қысқартулар мен аббревиатуралар тізбесі:  

СО – жалпы өтінім бойынша сынақ объектісі; 

АЖ – ақпараттық жүйе; 

ЭҮ – электрондық үкімет; 

АҚ – Ақпараттық қауіпсіздік; 

ДӨО – деркетер өндеу орталығы; 

МО БКО –Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай көлік ортасы; 

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

коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптар; 

АКҚҚ – ақпаратты криптографиялық қорғау құралы. 

 


