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КІРІСПЕ

Көптеген салалар үшін киберқауіпсіздік қашанда өзекті проблема болған, алай-
да COVID-19 және оның салдарында қашықтан жұмыс істеу режиміне көшкеннен 
кейін бұл проблема күрделене түсті, себебі компаниялардың басым бөлігі пай-
даланушылардың конфиденциалды және дербес деректерін қорғалмаған құрал-
дарда сақтайды және бұл хакерлік шабуылдар санының көбеюіне әкеледі. Коро-
навирус пандемиясы кезінде виртуалды кеңістіктегі ақпараттың ағыны ұлғайғаны 
себепті, киберқылмыскерлер жауаптылық пен конфиденциалдыққа байланысты 
проблемалардың нәтижесінде көптеген адамдар мен компанияларды тәуекел-
ге ұшыратып, банктік секторды және денсаулық сактау секторын белсене көз-
деді.  Басып енулердің (кибершабуылдардың) айтарлықтай санының негізгі себебі 
- адами фактор. 

Ағымдағы геосаяси ахуал бизнес-саланы қозғайтын белгілі киберқатерлердің 
көбеюіне мүмкіндік туғызумен қатар, айтарлықтай күрделі салдарға әкеп соғуы 
ықтимал басқа да болжап болмайтын тәукелдерге әкеледі. Серверлерді, жұмыс 
станцияларын, желілік және өзге құрылғыларды қосып, өзінің есептеу әлеуетін 
жетілдіріп жатқан ұйымдардың саны көбеюде, ал жабдықтардың бағасы өсуде. 
Мұндай жағдайда киберқауіпсіздікке, жабдық сатып алуға немесе БҚ лицензияла-
рын ұзартуға арналған шығыстар қысқара бастайды. 

Бизнес саласына киберқауіпсіздіктің таяу жылдары кеңінен таралуы мүмкін келесі 
үрдістерге назар аударған жөн. 
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Киберқауіпсіздік туралы хабардарлық
МТҚ деректері бойынша, соңғы жылдары зиянкестер қызметкерлердің дайынсы-
здығын пайдалана, фишингті қолданып зиянды бағдарламалық қамтылымды іске 
қосуды (қашықтан қол жеткізу үшін зиянды жүктегіш немесе шифрлаушы вирус 
және т.б.) жүзеге асыратын, корпоративтік желілерге немесе конфиденциалды не 
дербес ақпарат қамтылған дерекқорларына, соның ішінде әлеуметтік желілердің 
аккаунттары мен интернет-банкингке қолжетімділік алу үшін пайдаланылатын 
есептік деректерді ұрлайтын фишинг пайдаланылатын кибершабуылдар  үстем 
жағдайға ие болуда. Геонысаналанған фишингтік қатерлердің таралу үрдісі бай-
қалады, мұнда киберқылмыскер мақсатқа байланысты барынша тиімді шабуылды 
құрап, белгілі бір локацияға зейін қояды. Мәселен, неғұрлым заңды болып көріну 
үшін .kz немесе .қаз және т.б. аймағында домендік аттарды сатып алып, әлдеқан-
дай бренд немесе ұйым ұқсастырылады. 

Ықтимал осал бұлт
COVID-19-дан кейін кәсіпорындардың көбі конфиденциалды деректерді сақтау 
үшін бұлтқа көшті. Алайда, бұлтты провайдерлердің басым бөлігі қауіпсіздік ша-
ралары ретінде қауіпсіз шифрлауды, қауіпсіз аутентификацияны және аудит жур-
налдарын жүргізуді қамтамасыз етпейді де бұл аса конфиденциалды немесе дер-
бес деректермен жұмыс істейтін ұйымдар үшін едәуір қолайсыздықтар туғызады. 

Жеткізу тізбектеріне шабуылдар 
Ірі ұйымдардың сыртқы БҚ пайдаланатыны, жиі жағдайларда олар қауіпсіз бол-
майтыны зиянкестер үшін құпия болып табылмайды. Олар үшінші тұлғаларды 
немесе өнім берушілерді пайдалана жүйеге еніп, әдістер мен деректерге қол-
жетімділік алуы мүмкін. Сондықтан ұйымдар жеткізу тізбектеріне жасалатын ша-
буылдардан қорғау үшін тек қана авторланған қосымшаларға жұмыс істеуге мүм-
кіндік беретін  кодтың тұтастығының қатаң стандарттарын енгізуге тиіс. 

Бопасалап, DDoS-шабуылдар жасау
Құрбан ұйымның аса маңызды желі жүйелерін басу мен ажыратуға бағытталған 
қызмет көрсетуден бас тарту түріндегі бөлінген шабуылдар 2022 жылы теңдес-
сіз таралу деңгейіне жетті. Зиянкестер басқа DDoS белсенділікті, сондай-ақ «өте-
уі төленетін DDoS» немесе олар белгіленген мерзімде өтеуін төлеп алу талабы 
орындалмаса,  DDoS-шабуылды іске қосамыз деп қорқытатын RDDoS ретінде 
белгілі - бопсалау бойынша жаһандық кампанияны ұйымдастырды. DDoS-бопса-
лаулар санының артуымен бейқам ұйымдар үшін тәуекелдер көбейеді. 

Интернетке қосылған құрылғылар саны көбейген сайын қатер де күшейіп, зиян-
кестер оны ұйымның өмірі үшін маңызды инфрақұрылымына қол жеткізу үшін 
пайдалана алады. Осымен, кәсіпорындар киберқауіпсіздік саласында таяу жылда-
ры анағұрлым белгілі болатын осы үрдіске дайындалып, жоспарлауға тиіс.

СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ
ФИШИНГТІ ҚОЛДАНУ 
АРҚЫЛЫ КИБЕРШАБУЫЛ-
ДАР ҮСТЕМДІК АЛАДЫ 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН 
БАС ТАРТУ ТҮРІНДЕГІ 
БӨЛІНГЕН ШАБУЫЛДАР 
2022 ЖЫЛЫ
ТЕҢДЕССІЗ ТАРАЛУ 
ДЕҢГЕЙІНЕ ЖЕТТІ
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ӘЛЕМДЕГІ АҚ ИНЦИДЕНТТЕРІ

Деректердің таралуы
Data leak
Positive Technologies есебіне сәйкес дербес деректер (36%) және коммерциялық 
құпияны құрайтын мәліметтер (11%) ұйымның ең ұрланатын деректеріне ай-
налған. Жеке тұлғаларда сәйкесінше 41% және 24% құрайтын есептік және дербес 
деректер  жиірек ұрланған. Мұндай таралып кетулер адамдардың алуан санын 
цифрлық тұлғасын ұқсастырып, олардың атынан рұқсатсыз іс-әрекеттер жасау 
тәуекеліне ұшыратады. Халықаралық ұйымдардың инфрақұрылымдарына кибер-
шабуылдардың қысқаша ақпарын қарастыру ұсынылады. 

Миллионнан астам адамға әсер етіп, олардың дербес дереутері мен медицина-
лық ақпаратын жария еткен Baptist Health медицина мекемелерінің желісі-
не шабуылды, сондай-ақ  нәтижесінде елдің 22 миллионан артық азаматының 
бірегей сәйкестендіргіштері, суреттері мен телефон нөмірлері ұрланған және 
көлеңкелі форумдардың бірінде сатуға қойылған Малайзия ұлттық тіркеу де-
партаментінің платформасын бұзуды конфиденциалды деректердің әйгілі та-
ралулары деп атауға болады. 

Meta-ның Киберқатерлермен күрес жөніндегі директоры Дэвид Агранович: зиян-
ды қосымшаларды таратып, зиянкестер Facebook-тің 1 млн. пайдаланушы-
сының деректердің ұрлады, деп хабарлады. Google және Apple қосымшала-
рының дүкендерінде зиянкестер барлығы 400 астам мобильдік қосымшаларды 
таратқан. Бұл бағдарламалар фоторедакторлардың  және басқа да сервистердің 
функцияларын орындап, Facebook есептік жазбаларының деректерін енгізуге 
итермелеген. Бағдарламаны жүктегеннен кейін пайдаланушыға есептік жазбаны 
баптау ұсынылған, ол үшін аккаунтқа кіру талап етілген. Бағдарламалар енгізіл-
ген деректерді зиянкестерге жіберіп отырған. Фоторедакторлардан (40% жуық) 
басқа, зиянды бағдарламалардың арасында ойындар, бизнеске арналған утили-
талар және басқалар да орын алған. iOS-ке арналған қосымшалардың дүкенінде 
осындай 47 қосымша болды, ал Android платформасына арналған Google Play-де 
– 355.  Компаниялардың екеуі де барлық зиянды қосымшалар жойылғанын ха-
барлады. 
Facebook-тегі пайдаланушылар деректерінің соңғы айтарлықтай таралуының бірі 
2021 жылғы сәуірде орын алды. Сол кезде Желіде 106 елдің шамамен 500 млн 
адамдардың деректері таралып кетті. 

2021 жылдың ортасында Apple Inc. және Meta Platforms Inc. компаниялары 
өздерін құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып, пай-
даланушылардың дербес деректерін жария еткен хакерлердің шабуылына 
ұшырады. Осындай ақпараттың арасында пайдаланушылардың мекенжайла-
ры, телефон нөмірлері мен IP-мекенжайлары болды. Көрсетілген дербес дерек-
тер негізінен сот қаулысы болмай, органдардың шұғыл сұрау салулары бойынша 
беріледі, осыны зиянкестер пайдаланған. Жалған заңды сұрау салулардың көме-

АҚ ҚАТЕРЛЕРІ МЕН ИНЦИДЕНТТЕРІНІҢ ӘЛЕМДІК ТРЕНДТЕРІ

дереккөз: https://www.hipaajournal.com/almost-1-
3-million-patients-of-texas-tech-university-health-
sciences-center-affected-by-eye-care-leaders-data-
breach/)

дереккөз: https://www.thevibes.com/articles/
news/61117/hacker-group-claims-to-have-
personal-details-of-22.5-mil-malaysians
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гімен хакерлер алған конфиденциалды ақпарат қаржылық алаяқтықтың әртүрлі 
схемаларында қолданылуы мүмкін. Хакерлер құрбандар туралы ақпаратты олар-
дың белгілі қосымшалардағы, мессенджерлердегі немесе электрондық пошталар-
дағы есептік жазбаларының қорғауын ескермеу үшін пайдалана алды. Мамандар 
пайдаланушылар туралы ақпаратқа алаяқтық заңды сұрау салулар 2021 жылғы 
қаңтарда басталған және көптеген технологиялық компанияларға қарсы бағыт-
талған бірнеше айлық кампанияның бөлігі болып табылады деген пікірін айтты. 
Жалған заңды сұрау салулар бірнеше елдегі құқық қорғау органдарына тиесілі 
электрондық поштаның бұзылған домендері арқылы жіберілетіні ықтимал және 
жиі жағдайларда шынайы немесе ойдан шығарылған қызметкерлердің жалған 
қолтаңбаларын қамтиды. 
Apple мен Meta өкілдері өздерінің қызметі туралы мәліметтерді кері байланыс 
бойынша үнемі жариялайды. Осылай, 2020 жылғы шілдеден бастап желтоқсанға 
дейін Apple шұғыл көмек көрсетуге 29 елден 1162 сұрау салу алып, осы сұрау са-
лулардың 93%-на жауап беріп, деректерді ұсынды. Meta 2021 жылғы қаңтардан 
бастап маусымға дейін барлық әлем бойынша 21 700 шұғыл сұрау салу алғанын 
және сұрау салулардың 77%-на жауап беріп, дербес деректерді ішінара жібер-
генін хабарлайды. 

Қытайда тұлғаларды тану жүйесінен 
конфиденциалды ақпараттың таралуы

Тұлғаларды тануға арналған БҚ әзірлеушілері өздерінің конфиденциалды ақпарат 
жиналған базасын қорғауды ескермегендіктен, Қытайдың миллиондаған азматта-
рының конфиденциалды ақпараты бар үлкен база бірнеше ай бойы ашық 
қолжетімділікте болған. Жария етілген базаның көлемі үнемі толықтырылып, 
бақылау шыңында онда 800 млн астам жазба қамтылған. Осымен, бұл 2022 жыл-
дағы ең ірі ақпарат таралуының бірі. Неғұрлым ауқымды инцидент 2022 жылғы 
маусымда орын алып, онда Шанхай полициясынан дербес деректердің 1 
млрд жазбасы тарлып кетті. Жария етілген деректер адамдар мен автокөлік 
үшін рұқсат жүйелерін әзірлейтін Xinai Electronics қытай компаниясына тиесілі 
болған. Атап айтқанда, Олардың БҚ негізіндегі шешімдер жұмыс орындарында, 
мектептерде, құрылыс алаңдары мен паркингтерде пайдаланылады. Камералар 
желісін өрістету нәтижесінде Xinai биометриялық деректер мен автокөліктердің 
нөмірлік белгілері суреттерінің көп миллиондарын жинақтады. Alibaba бұлтты 
серверіндегі қорғалмаған базаны киберқауіпсіздік зерттеушісі Анураг Сен (Anurag 
Sen) айқындады.
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Үндістанда жаңа әуекомпаниясындағы 
дербес деректер таралып кетті

Жақында құрылған Akasa Air әуекомпаниясы өзінің қызметін ақпараттың тара-
луынан бастады – әуе тасымалдаушы тіркеу жүйесіндегі іркіліс салдарынан жоғал-
тқан жолаушылардың дербес деректері жария етілді. Киберқауіпсіздік зерттеушісі 
Ashutosh Barot осы компанияның бірінші жұмыс күні Akasa Air конфиденциалды 
ақпаратының таралып кеткенін айқындады.  Ашық конфиденциалды ақпаратта 
Akasa Air жүйесінде тіркелген жолаушылардың ТАӘ, электрондық мекенжайлары, 
жынысы, сондай-ақ телефон нөмірлері қамтылған. Barot ақпараттың таралғанын 
әуекомпаниясының сайтында HTTP-сұрау салудың көмегімен анықтады. 
Akasa Air өкілдері ақпараттық қауіпсіздік инциденті жолаушылардың  дербес де-
ректерінің 34 мыңнан астам бірегей жазбаларына қатер төндіргенін мойындады. 
Akasa Air әуекомпаниясы үнді Ұлттық киберқауіпсіздік агенттігін (CERT-In) инци-
дент туралы әлдеқашан хабардар етті. 

2,5 млн студенттің конфиденциалды ақпаратының таралуы

Nelnet қаржы компаниясына кибершабуылдың нәтижесінде америка жоғары 
оқу орындарының 2,5 млн. студенттеріне қатысты конфиденциалды ақпарат жа-
рия етілді. Nelnet компаниясы  Edfinancial және Oklahoma Student Loan Authority 
(OSLA) қосқанда, бірнеше кредиттік ұйымдардың оқуға қарыз алушы студент-
тердің жеке кабинеттерін құру мен қолдап отыруда технологиялық әріптесі болып 
табылады. Есептік жазбалардың конфиденциалды ақпаратын, атап айтқанда бай-
ланыс ақпараты мен әлеуметтік сақтандыру нөмірлерін хакерлер ұрлап алды. 
Nelnet  шілдеде анықталған кибершабуылға ұрындырған осалдық туралы өзінің 
Edfinancial және OSLA клиенттерін хабардар етіп, проблемаларды жою және 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдағанын хабар-
лады. Инцидентті тексеру хакерлер студенттердің дербес деректеріне 2022 жылғы 
маусымнан бастап шілдеге дейін қол жеткізе алғанын көрсетті. Прокуратураға 
жолданған хабарламаға сәйкес конфиденциалды ақпараттың таралу нәтижесінде 
24 айға кредиттік мониторинг қызметтері көрсетілген 2 501 324 адам зардап шек-
кен.

Panasonic тағы да конфиденциалды ақпаратты жоғалтты

Жапондық АТ-алабы Panasonic хакерлік шабуылдың нәтижесінде Канададағы 
бөлімше конфиденциалды ақпаратты жоғалтқанын мәлімдеді. Бұл жартыжылдан 
аз уақыт ішінде ақпараттың Panasonic-тен үшінші рет таралып кетуі. 
Panasonic компаниясы 2022 жылғы ақпанда хакерлік шабуылға ұшырап, оның 
нәтижесінде кейбір жүйелер мен процестер жария етілді. Panasonic қызметкері 
Airi Minobe шабуылдан кейін барлық қажет іс-әрекеттер орындалғанын атап көр-
сетті. Инциденттің ауқымын бағалап, компания зиянды БҚ-ны тоқтату әдістерін 
тапты, серверлерді қалпына келтіріп, зардап шеккен клиенттермен және құқық 
қорғау органдарымен қарым-қатынасты реттеді.  
VX-Underground киберзерттеушілері командасының деректері бойынша, 
Panasonis канада филиалына шабуылды зиянды, соның ішінде RaaS (вирустарды 
тарату үшін ресурстарды жалға беру) үлгісі бойынша БҚ тарататын Conti тобы-
ның хакерлері ұйымдастырған. Mitsui Bussan Secure Direction деректері бойынша, 
2,87 гигабайт көлемімен 6100 файл бопсалаушылардың иелігіне түскен. Ұрланған 
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файлдарда персонал, бюджет туралы ақпарат және бухгалтерлік есеп деректері 
қамтылған. 
2021 жылғы қарашада Panasonic компаниясы олардың желісіне бейтаныс тұлға-
лар еніп, файлдардың қоймасынан бірқатар деректерді алғанын мойындады. 
Кейін компания хакерлер ізденушілер мен тағылымдамашылардың дербес де-
ректерін ұрлағанын нақтылады. Бұдан басқа, 2021 жылғы желтоқсанда Үндістан-
дағы Panasonic бөлімшесі бопсалаушы вирус пайдаланылған шабуылға ұшырады. 
Нәтижесінде, қаржылық ақпарат пен электрондық пошта мекенжайларын қоса 
алғанда, 4 ГБ деректер хакерлердің қолына түсті. 

Бопсалаушы бағдарламалар

Cl0p бопсалаушы бағдарламалары 

1,6 млн клиенттерге тәулігіне ішуге жарамды 330 млн литр су жеткізетін South 
Staffordshire Water британия компаниясы 2022 жылғы 16 тамызда хабарлама жа-
риялап, онда кибершабуыл салдарынан АТ-жүйелерінің жұмысында туындаған 
бұзушылықтарды растады. Бопсалаушыны таратушылар осы шабуыл үшін жа-
уаптылықты өздеріне алды. Зиянкестер халыққа су жеткізуді бұзған жоқ, алай-
да өздерінің желі ішінде екенін айқын білдірді. Cambridge Water және South 
Staffordshire Water коммуналдық қызметтерінің  басты компаниясы South 
Staffordshire Plc өз клиенттерін Clop бопсалаушы бағдарламасының (сондай-ақ 
Cl0p ретінде белгілі) айқын шабуылынан кейін оларды сумен жабдықтау қауіпсіз 
екеніне сендірді. 

Берналилло округі, Нью-Мексико штаты – киберкеңістіктегі 
инциденттер бізді қоршайтын ортаға қалай әсер етеді?

Нью-Мексикодағы ең ірі округ 2022 жылғы 5 қаңтарда бопсалаушы бағдарлама-
ның құрбанына айналып, нәтижесінде бірқатар аймақтық департаменттер мен 
үкіметтік мекемелер инфрақұрылымының жұмысқа қабілеттілігі бұзылды.  Округ-
тің ресми тұлғалары хакерлерге ақы төлеуді жүргізбегеніне жұртшылықтың көзін 
жеткізді. 
Кез келген мемлекеттік ведомствоны ажыратуға қатысты азаматтардың жап-
пай алаңдаушылығын тудырудан басқа, округтің түзету мекемесі инфрақұрылы-
мының жұмысқа қабілеттілігі бұғатталғандықтан, осы бопсалаушы бағдарлама-
ның шабуылы ерекше назар тартты: бейнебақылау камераларын және автоматты 
есіктерді істен шығарды, қамаудағыларды өз камераларында ұстауға тура кел-
ді. Камера есіктеріндегі электрондық құлыптардың істен шығуы мекемені қама-
удағылардың қозғалысын қатаң шектуге мәжбүрлеп, бұл қамаудағыларды ұстау 
жағдайлары туралы 25 жылдық әлемдік келісімнің ықтимал бұзылуы болып та-
былды. 
Округ зиянды БҚ шабуылына байланысты келісімді орындауға қабілетсіз болған-
дықтан, федералды сотқа шұғыл хабарлама беруге мәжбүр болды. 



9КИБЕРДАЙДЖЕСТ: КИБЕРКЕҢІСТІКТЕГІ АХУАЛҒА ШОЛУ 

Toyota – автоалыбына сан миллиондаған 
шығындар әкелген кибершабуыл 

2022 жылғы ақпаннан бастап наурызға дейінгі кезеңде Toyota-ның үш өнім бе-
рушісі - Kojima Industries, Denso және Bridgestone кибершабуылдарға ұшырады. 
Kojima Industries компаниясы кибершабуылға ұшыраған кезде алып өзінің 14 жа-
пон зауытының жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды.  Кейбір мәліметтер бойынша,  
аталған бұзу компанияның ай сайынғы өндірістік әлеуетінің күрделі 5 –пайыздық 
құлдырауына әкелді. 
Denso және Bridgestone 11 күн бойы бопсалаушы бағдарламалар шабуылдары-
ның құрбаны болды. Bridgestone еншілес компаниясы бопсалаушы бағдарлама-
лардың шабуылдарына ұшырап, нәтижесінде Орта және Солтүстік Америкадағы 
компьютерлік желілер мен өндірістік қуаты ажыратылды. Осы шабуыл үшін жа-
уаптылықты Lockbit өзіне алды. Denso-ға байланысты жағдайда  Германиядағы 
компаниялар тобын болжам бойынша  
Pandora бопсалаушылар тобы жария етті. 
Сіздің ұйымыңыз қаншалықты қорғалғанына байланыссыз, жігерлі зиянкес оны 
бұза алады және бұзу тәсілін табады. Тіпті Toyota сияқты ресурстарға ие кәсіпо-
рындар ауқымды кибершабуылдардың құрбандарына айналуда

DDoS-шабуылдар

Мемқызметтердің серверлері

2022 жылғы 13 қыркүйекте ҰҚШҰ-ның odkb-csto.org ресми сайты DDoS-ша-
буылына ұшырады. Ресурстың қолжетімділігі бұзылды, кейбір ақпараттық хабар-
ламаларға өзгерістер енгізудің заңсыз әрекеттері тіркелді, ресурсқа тәулік бойы 
қол жеткізуге мүмкіндік болған жоқ. Кейінірек интернет-ресурстың жұмысқа қа-
білеттілігі ішінара қалпына келтірілді, алайда заңсыз араласуды оқшаулау мен 
зақымдалған немесе жоғалған деректерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар 
әлі де жүргізілуде. 
 

Google тарихтағы ең күрделі DDoS-шабуылды тойтарды

Google компаниясы 2022 жылғы маусымда HTTPS хаттамасы бойынша «қыз-
мет көрсетуден бас тарту» түріндегі (DDoS) тарихтағы ең ірі шабуылды бұғатта-
ды. Оның шыңды қуаты секундына 46 миллион сұрау салуға (RPS) жеткен. Google 
атамаған Cloud Armor (GCA) клиенті шабуылдың құрбаны болды. GCA – веб-қо-
сымшаларды  киберқорғау сервисі және жүктемелерін теңдестіргіш.  Инцидент 
2022 жылғы 1 маусымда орын алып, 69 минутқа жалғасты. Шабуыл 10 мың RPS 
жүктемемен басталып, не бары сегіз минуттан кейін қуаты 100 мың RPS-ке, ал 
тағы екі минуттан кейін - 46 млн RPS-ке дейін жоғарылады. Зиянды трафик 132 
елде тіркелген 5256 IP-мекенжайларынан бағытталған. Барлық сұрау салулардың 
шамамен үштен бірі  Бразилия, Үндістан, Ресей мен Индонезияға тиесілі. Google-
де  Mēris ботнеті DDoS-шабуылдың көзі деп айтылды. Өткен жылдың қыркүйек 
айында бірнеше жүз мың зақымдалған құрылғыларды қамтитын осы желі  «Ян-
декс»-ке шабуыл жасады. Шабуылдың қуаты 20 миллион RPS құрап, сол сәтте ин-
тернеттің жалпы тарихында белгілі болған шабуылдар арасында ең ірі шабуыл 
болып саналды. 



10КИБЕРДАЙДЖЕСТ: КИБЕРКЕҢІСТІКТЕГІ АХУАЛҒА ШОЛУ 

Заңсыз жеткізу және мазмұнын түрлендіру

Қонақ үй бизнесі

Барлық әлем бойынша 17 қонақ үй брендін басқаратын InterContinental Hotels 
Group ірі қонақ үй желісінің IT-жүйелері 2022 жылғы қыркүйектің басында бұ-
зылып, бұл корпорацияның онлайн-брондау жүйелері мен басқа да сервистері 
жұмысының бұзылуына әкеп соқты. Штаб-пәтері Англияда, ал кеңселері Атланта, 
Сингапур және Шанхайда орналасқан InterContinental Hotels Group (IHG) мәлім-
демесінде оның технологиялық жүйелерінің кейбіреуі заңсыз іс-әрекеттерге ұшы-
рағанын хабарлады. Содан кейін компания оның қызметі 2022 жылғы 5 қыр-
күйектен бастап бұзылғанын, оның нәтижесінде адамдар қиындықтарға, әсіресе 
нөмірлерді  интернет арқылы брондауға байланысты, тап болғанын  хабарлады.

Еуропа мұнай порт терминалдары  кибершабуылдан 
зақымдалды

Антверпен (Бельгия) прокуратурасы порт инфрақұрылымына қарсы ауқымды ки-
бершабуылды тергеп-тексеру басталғанын хабарлады. Батыс Еуропаның кейбір 
ең ірі порттарындағы ірі мұнай құю терминалдары 28 қаңтарда кибершабуылдың 
құрбандары болды. Хакерлер Антверпен және Гент фламандия порттарындағы 
Evos терминалдарының операциялық жүйелерін, сондай-ақ Тернезен және Ам-
стердам голландия порттарын бұзды. Нәтижесінде компанияның оған тиесілі ин-
фрақұрылымдық объектілердің жұмысын іс жүзінде бұғаттап, компьютерлік әлеу-
етінің айтарлықтай бөлігі істен шықты. 
Кибершабуылдар мұнай құю танкерлерін толықтыру және босату кезінде кідіру-
лерге әкелді. Салдарында кемелер оларды өңдеу басталғанға дейін ұзағырақ 
күтуде. Кез келген ұзақ кідірулер бағаларға ықпал етеді. 

Интернет-ресурстардың қолжетімсіздігі

Әуе айлақтарына шабуыл

АҚШ-та 2022 жылғы 10 қазанда елдегі 14 ең ірі әуежайдың сайттары қолжетімсіз 
болды. Осы объектілерді бұрын өздерінің нысаналары ретінде атаған Killnet то-
бының ресей хакерлері инцидент үшін жауапкершілікті алды. 
Бірінші шабуылдар Нью-Йоркте Ла-Гуардия әуежайында шамамен 3:00-де тір-
келді. Кейін мамандар Лос-Анджелестің халықаралық әуежайы мен Чикагодағы 
О’Хара халықаралық әуежайы сайттарының жұмысында іркілістерді байқады. 
Шабуылдар әуежайлардағы жүкутеме мен күту уақыты туралы хабарландыратын 
сайттарға қолжетімділікті бұзды. Алайда, хакерлердің әрекеттері әуе қозғалысын 
басқаруды, көлік қауіпсіздігін және ұшақтармен байланыс желілерін қозғаған жоқ. 
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГНОЗОВ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НА 2023 ГОД

Касперский Зертханасының өкілдері 2022 жылғы 8 желтоқсанда корпорация-
лар мен ірі компаниялар үшін 2023 жылдағы киберқауіпсіздік қатерлері сала-
сындағы трендтер бойынша өзінің болжамын ұсынды.

Дербес деректердің таралу санының артуы жалғасады 

Бұл үрдістің жаңа кезеңі басталып, зиянкестер базаларды «жария етіп» қана қой-
май, әр түрлі ақпарат көздерінен алынған ақпаратты біріктіретін болады. Нәти-
жесінде олар адамның толық «құжаттамасын» қолға түсіріп, одан әрі бизнеске 
шабуылдар жасауда әлеуметтік инженерия мен кибертыңшылықтың неғұрлым іл-
герінді, нысаналанған схемаларын іске асыра алады. 

Дайын қолжетімділіктерді сатып алу 

Зиянкестер 2023 жылы әртүрлі ұйымдардың әлдеқашан жария етілген желілері-
не қолжетімділіктерді сатып алу үшін даркнет ресурстарына жиірек жүгінетін бо-
лады. Шабуылдардың көлеңкелі ресурстарда жарияланған пайдаланушылар-
дың есептік жазбалары туралы бұрын алынған ақпаратты пайдаланудан басталуы 
жиілеп келеді. Бұл трендтің қауіптілігі деректерді жария ету кезеңінің байқалмай 
қалу ықтималдығында. Құрбан-компания әсерлі нұқсанға (мәселен, сервистің жұ-
мысындағы кідірулерге немесе деректердің шифрлануына тап болып) ұшыраған-
нан кейін ғана жасалған шабуыл туралы біледі.   

2022 жылғы 22 қарашада киберқорғау саласындағы шешімдерді әзірлеуге маман-
данған Atakama компаниясы 2023 жылға арналған ақпараттық қауіпсіздік са-
ласындағы болжамды жариялады. Зерттеудің авторлары бірнеше басты үрдісті 
ерекешелендіреді.

Internet of Things (IoT) заттар интернеті 
қауіпсіздікке қатер төндіріп, «көлеңкелі АТ»-мен бірігеді  

2023 жылы интернетке 43 млрд. жуық алуан түрлі құрылғылар қосылып, зиянке-
стерге құқыққа қайшы әрекеттер жасау үшін ауқымды таңдау туғызады. IoT-жаб-
дығын өндірушілер қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарына емес, қолайлық пен 
тұтынушылар үшін тартымдылыққа баса назар ударады. Көптеген жағдайларда 
мұндай құрылғылар компанияның инфрақұрылымына есептік деректермен әдеп-
кі қалпы бойынша енгізіледі. Сонымен қатар, тіпті сенімді қорғалған желілерге 
заңсыз ену қатерін төндіріп, заттар интернеті көлеңкелі АТ-жүйелермен бірік-
тіріледі. 

КИБЕРҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША 2023 ЖЫЛҒА 
АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БОЛЖАМДАРҒА ШОЛУ
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Бопсалаушы бағдарламалардың деректерді ұрлау мақсатын-
дағы  жетілдірілген шабуылдары қарқынының артуы 

2023 жылы бопсалаушы бағдарламалар пайдаланылатын шабуылдар санының 
артуы жалғасады. Зиянкестер үшін құрбандардың конфиденциалды деректерін 
ақшамен алмастырудың көбірек тәсілдері пайда болды. Киберқылмыскерлер өте-
мақы алу мақсатында ақпаратты ширлаудан басқа, ұрланған файлдарды даркнет-
те сатуға қоюы немесе оларды ашық қолжетімділікте жариялауы мүмкін. Мұн-
дай жағдайда ұйымдарға деректерді қорғаудың дәстүрлі әдістерінің шеңберінен 
шығып, жаңа әдістерді енгізуге тура келеді: мәселен, бұл зиянкестер үшін файл-
дарды қажетсіз ететін көп факторлық шифрлау болуы мүмкін. 

DevSecOps жаңа деңгейге шығады

Әзірлеу орталарын қорғау 2023 жылы ұйымдардың тиімді қауіпсіздігіне қол жет-
кізудің ең маңызды бағыттарының біріне айналады. Қосымшаны құру кезеңінде 
зиянды кодтың бірер жолын ғана қосу зиянкестер үшін әріптестер мен клиент-
тердің жеткізу тізбектерінде мыңдаған осалдықтар ашуы ықтимал. 
Сондықтан, деректерді шифрлаудың нөлдік сенім архитектурасы мен озық 
шешімдеріне сәйкес DevSecOps күшейтілген әдістері (қосымшаларды әзірлеудің 
барлық кезеңдерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету) кеңінен таралған болады. 
Ұйымдар бизнес үшін осындай әдіс аса маңызды қажеттілік болып табылатынын 
түсінеді. 

Gartner  деректердің конфиденциалдығын қорғау саласында
таяудағы бірнеше жылдық 5 басты трендті атады 

Gartner талдаушылары 2022 жылғы мамырдың аяғында зерттеу жариялап, онда, 
олардың пікірі бойынша, деректердің конфиденциалдығын қорғау саласында та-
яудағы бірнеше жылы орын алатын 5 басты трендті атап шықты.  
Сарапшылар, бизнес осы үрдістерді есте сақтап, дербес деректерді қорғау және 
нормативтік талаптардың орындалу проблемаларын барынша азайта алады, деп 
санайды. 
Конфиденциалдықты реттеу нормалары ондаған құзыреттерге таралатынын еске-
ре отырып, көптеген ұйымдар 2024 жылға дейін конфиденциалдықты қорғау 
бойынша өз бағдарламаларын іске асыруды бастау қажеттілігін көреді. Gartner 
болжамдары бойынша, іс жүзінде, 2024 жылға қарай ірі ұйымдардың дерек-
тердің конфиденциалдығын қамтамасыз етуге арналған жылдық орташа бюджеті 
$2,5 млн. астын болады. Gartner деректерді қорғау саласында конфиденциалдық 
тәжірибесін дамытуға мүмкіндік беретін бес үрдісті бөлді. 

Деректерді оқшаулау

Елдер деректерді оқшаулау көмегімен оларға бақылау орнатуға тырысады. Мұн-
дай бақылау конфиденциалдық туралы көптеген жаңа заңдардың тікелей талабы 
немесе жамана өнімі болып табылады. 
Компаниялардың әртүрлі өңірлерде оқшаулаудың түрлі стратегиялары талап 
етілетін түрлі-түрлі нормативтік-құқықтық талаптарға тап болуы жиіледі. Нәтиже-
сінде деректерді оқшаулауды жоспарлау бұлтты қызметтерді әзірлеу мен сатып 
алу кезінде ең маңызды басымдылықтардың бірі болады. 

2023 ЖЫЛЫ БОПСАЛА-
УШЫ БАҒДАРЛАМАЛАР 
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
ШАБУЫЛДАР САНЫНЫҢ 
АРТУЫ ЖАЛҒАСАДЫ
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Конфиденциалдықты арттыратын есептеу әдістері

Жария бұлт сияқты сенімсіз орталарда деректерді өңдеу және деректермен көп 
жақты алмасу мен талдау көптеген ұйымдар үшін негізге алынатын мәнге ие бол-
ды. 
Талдамалы қозғалтқыштар мен архитектуралардың өскелең күрделілігі бұлтты қы-
зметтерді берушілерден конфиденциалдықты әзірлеу деңгейінде қамтамасыз ету 
мүмкіндіктерін енгізуді талап етеді.  Gartner болжамдары бойынша, 2025 жылға 
қарай ірі ұйымдардың 60% талдау, бизнес-талдау және/немесе бұлтты есептеу-
лерде кемінде бір конфиденциалдығы жоғары есептеу әдісін (PEC) пайдаланатын 
болады. 

Жасанды интеллектті (ЖИ) реттеу

Gartner зерттеуі ұйымдардың 40% ЗИ көмегімен құпиялылықты бұзғанын және 
осы бұзушылықтардың ширегі қасақана болғанын көрсетті. Ұйымдар дербес де-
ректерді өңдеуді орындағанымен, дербес деректердің конфиденциалдығы мен 
ықтимал құқыққа қайшы пайдаланылу тәуекелдері айқын. 
Бүгінгі күні ұйымдарда пайдаланылатын ЖИ басым бөлігі үлкен, кешенді шешім-
дерге кіріктірілген, ал конфиденциалдыққа ықпалын бағалау үшін бақылау іс 
жүзінде жүргізілмейді. ЖИ-дің осы кіріктірілген мүмкіндіктері қызметкерлердің 
мінез-құлқын  қадағалау, тұтынушылардың көңіл-күйін бағалау және «ақылды» 
өнімдерді жасау үшін пайдаланылады. Бұдан басқа, осы үйренуші үлгілерге бүгін 
түсетін деректер жылдар өткен соң қабылданатын шешімдерге әсер етеді, - 
дейді Gartner вице-президенті Надер Хенейн.

Конфиденциалдықтың орталықтандырылған
пайдаланушы интерфейсі

Пайдаланушылардың құқығына өскелең тұтынушылық сұраныс пен ашықтыққа 
қатысты артқан күтулер конфиденциалдықтың орталықтандырылған пайдала-
нушы интерфейсін (UX) құру қажеттілігіне әкеледі. Қырағы ұйымдар конфиденци-
алдықтың пайдаланушы интерфейсінің хабарламалар,  cookie файлдары, келісу-
лерді басқару мен субъектілердің құқықтары туралы сұрау салуларды (SRR) өңдеу 
сияқты барлық аспектілерін бір өзіне-өзі қызмет көрсету порталында біріктірудің 
артықшылығын түсінеді.  Мұндай тәсіл басты қатысушылар, клиенттер мен қыз-
меткерлер үшін ыңғайлылықты, сондай-ақ уақыт пен қаражаттың едәуір үнемде-
луін қамтамасыз етеді. 

Қашықтан бақылау «аралас бәріне» айналуда

Көптеген ұйымдарда өзара іс-қимыл жасау үлгілері жұмыс пен жеке өмір арасын-
дағы шекараны бұзып, неғұрлым аралас болып жатқандықтан, дербес деректерді 
өңдеу бойынша әрекеттерді бақылау, мониторингтеу және басқа да мүмкіндіктер 
көбейіп келеді, ал конфиденциалдықты бұзу тәуекелі бірінші дәрежеліге
айналуда. 
Өзара іс-қимылдағы аралас тәсілдің конфиденциалдық үшін салдарын ескере 
отырып, бірнеше қызмет пен мамандықтар саласында өнімділік және жұмыс пен 
жеке өмір арасындағы теңдестікпен қанағаттанарлық та артты. 

GARTNER ЗЕРТТЕУІ
ҰЙЫМДАРДЫҢ 40% ЗИ 
КӨМЕГІМЕН
ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ 
БҰЗҒАНЫН ЖӘНЕ ОСЫ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ 
ШИРЕГІ ҚАСАҚАНА 
БОЛҒАНЫН КӨРСЕТТІ
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«Қазпочта» дерекқоры Желіде 25 мың долларға сатылуда

Кибер шабуылдарды талдау және тергеу орталығы (КТТО) 2022 жылғы 
13 маусымда хакерлік форумдардың біреуінде «Қазпочта» АҚ дерекқорларының 
бэкап серверіне қолжетімділік сатылымға шығарылғанын хабарлады. 
Хабарландыруда дерекқоры 110 ГБ жалпы көлемімен 44 кесте түрінде екені және 
шамамен  12 млн жазбаны қамтитыны көрсетілген.
Дерекқорда мынадай ақпарат қамтылған:  
• пошта жөнелтілімдері туралы деректер;
• көлік сақтандыру;
• кредиттерге сұрау салулар;
• депозиттер;
• ақша аударымдары;
• шоттар мен карталарды ашу;
• қызметкерлер туралы ақпарат (лауазымы, ТАӘ, мекенжайы, телефон нөмір);
• негізгі дербес деректер: толық мекенжай, телефон нөмірі, ТАӘ, туған күні, 

төлқұжат деректері, пошта, автосақтандыру полисі, банктік карталардың 
ішінара нөмірлері және әлдеқайда көп ақпарат. 

«Қазпочта» АҚ-да олардың серверлерінен таралып кетулер орын алмағаны ай-
тылды.  «Қазпочта» АҚ дерекқорларының бэкап серверіне қолжетімділік туралы 
хабарландыруды хакерлік форумда орналастырған жеке тұлға өзі сыртқы сервер-
ден алған бір жыл бұрынғы материалдарды бірнеше мың долларға сатып алуды 
ұсынып, бопсалау мақсатында компанияға бірнеше рет жүгінген. Жеке тұлғаны 
жауапкершілікке тарту үшін бопсалау туралы ақпарат құқық қорғау органдарына 
берілген.

31 арнаға шифрлаушы шабуыл жасады

«31 арнаның» қызметкерлері компанияның файлдық серверінде күдікті кеңейту-
лері бар шифрланған файлдарды айқындады. Қатерлерді бейтараптандыру үшін 
«31 арнаның»техникалық әкімшілері шифрланған серверлердің желілік интерфей-
стерді ажыратты. Содан кейін жүйе әкімшісі ProcessHackек, UBitUnlocker бағдар-
ламаларының көмегімен локальдық әкімші ретінде іске қосылған зиянды бағдар-
ламалық қамтылымның іздерін байқады. Сондай-ақ, осы серверден локальдық 
әкімшілердің аккаунттарын бұзып, басқа серверлерге RDP хаттамасы бойынша 
қосылулар байқалды. Шифрланған серверлердің тізімінде 1C бағдарламасымен, 
бухгалтеряның файлдық серверімен, Wi-Fi, басып шығару серверімен және т.б. 
байланысты серверлер көзге түсті. Зиянкестер барлық серверлерде орнатылған 
вирусқа қарсы БҚ-ны қолмен жоя алған. Шифрланған серверлердің жүргізілген 
сканерлеуі бір виртуалды локальдық компьютерлік желідегі зақымдалған сервер-
лердің авторлануға байланысты осалдығы болғанын анықтады. Деректерді ре-
зервтік көшіру уақытылы жүзеге асырылмаған. 

ҚР-ҒА ЖАСАЛҒАН ШАБУЫЛДАРДЫҢ 
НЕГІЗГІ ВЕКТОРЛАРЫНЫҢ ТАЛДАУЫ
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Telegram қазақстандық пайдаланушылары 
аккаунтарының жаппай бұзылуына шағымданды 

Telegram қазақстандық пайдаланушылары хакерлер олардың көмегімен конфи-
денциалды ақпаратқа қолжетімділік алуы мүмкін болған спам-жіберілімдерге 
шағымданды. 
Әлдебір чат-бот жарнамасымен хабарлама келіп түсіп, оған өткен кезде пай-
даланушы верификациядан өту (енгізілген деректердің дұрыстығын тексеру) 
өтінішімен хабарлама алған. Одан әрі пайдаланушының ұялы телефонына код 
берілген SMS келеді, оны енгізу қажет. Ұсынылған іс-әрекетті жүзеге асырғаннан 
кейін пайдаланушының барлық байланыстары мен топтары осы чат-бот жарна-
масымен осындай хабарламалар алады. Есептік жазабаға енудің екі факторлық 
аутентификациясын (екі «кілтке» негізделген қол жеткізу жүйесі: код берлген SMS 
және логин мен пароль) қоспаған пайдаланушылардың аккануттары әсіресе осал 
болып шықты. 

Хакерлер Қазақстан православие  митрополиясының
интернет-ресурсын бұзды

Зиянкестер жүргізген кибершабуылдардың нәтижесінде Митрополит округінің 
интернет-ресурсы бұзылды. Астана және Қазақстан митрополиті Александр ша-
буыл көзін анықтау және ресурстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету өтінішімен 
МТҚ-ға жүгінді. Ресурстың қолжетімділігі қалпына келтірілді, алайда оның жұ-
мысқа қабілеттілігі ұзақ уақытқа тоқтатылғаны мыңдаған тұрақты пайдаланушыла-
ры бар аудиториясының алаңдаушылығын туғызды. 12 жылда ресурста маңызды 
мұрағаттық құндылығы бар  контенттің үлкен саны жинақталған. Хостинг-про-
вайдердің мәліметтері бойынша митрополия интернет-ресурсының контентын 
басқару жүйесінде хакерлер пайдаланған осалдықтары болған. Хакерлер тара-
пынан әрекеттердің қайтадан жасалу ықтималдығы жоғары бағалануда. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Пайдаланушылар бұрыңғыша кез келген ұйымдағы АҚ қатерлерінің негізгі көзі 
болып қалуда. Ақапараттық дярлығына байланыссыз, қызметкерлер әлеуметтік 
инженерия, фишинг және басқа да алаяқтық схемалардың есебінен зиянкестер-
ге шабуыл жасаудың бастапқы векторын беруі мүмкін. Сарапшылардың бағалауы 
бойынша, деректер таралуының 82%-да адами фактор «басты қозғалтқыш күш» 
болған. Серіктес ұйымдардың жұмыскерлері мен сыртқы өнім берушілердің тара-
пынан орын алатын АҚ тәуекелдері ұйымнан үнемі қырағы болуды және нөлдік 
сенім стратегиясын күшейтілген енгізуді талап ететін болады. 
Кибершабуылдар қарқынының артуына және қорғауды тиісті деңгейде қолдап 
отыру қажеттілігіне байланысты ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі басшыларға өз 
білімін үнемі жаңарту маңызды, себебі қатерлер ғана емес, қорғау шешімдері де 
үнемі даму үстінде. Деректердің қауіпсіздігі мен конфиденциалдығы сеніп тапсы-
рылған жауапты тұлғалар қызметті белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асыруға 
тиіс. 

ПАЙДАЛАНУШЫЛАР 
БҰРЫҢҒЫША КЕЗ КЕЛГЕН 
ҰЙЫМДАҒЫ АҚ
ҚАТЕРЛЕРІНІҢ НЕГІЗГІ 
КӨЗІ БОЛЫП ҚАЛУДА
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Киберкеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымды қорғау – мемлекеттің заманауи цифрлық әлемдегі ең маңызды 
міндеті. Сондықтан ақпараттық қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі 
болып табылады. 
Қазақстан Республикасы Тұнғыш Президентінің тапсырмасы бойынша елде 2017 
жылдан бастап «Қазақстанның киберқалқаны» киберқауіпсіздік тұжырымдамасын 
іске асыру басталды. 
Осы кибердайджестте ақпараттық қауіпсіздіктің ағымдағы жылдағы үрдістері 
мен қатерлері туралы ақпарат, алдағы жылдарға арналған болжамдар берілді, 
сондай-ақ МТҚ 2022 жылы атқарған жұмыс туралы ақпарат * көрсетілді.

ҚР мемлекеттік органдарында ең жиі
тіркелетін зиянды бағдарламалық 
қамтылымның (ЗБҚ) ТОП-5*

Not-a-virus:HEUR:AdWare.Script
– вирусқа қарсы БҚ файлда немесе бағдарламада ықтимал қажетсіз іс-қимыл-
ды айқындағанын көрсету үшін тағайындайтын шешім. Шешімдегі «HEUR» «эв-
ристикалық талдауды» білдіреді, яғни вирусқа қарсы бағдарламалық қамтылым 
ықтимал қажетсіз іс-қимылды айқындау үшін қағидалардың немесе эвристика-
лардың жинағын пайдаланды. Шешімнің  «AdWare.Script» деген бөлігі оның ком-
пьютерде немесе мобильдік құрылғыда жарнаманы бейнелейтін бағдарламалық 
қамтылымның түрін білдіретін жарнамалық БҚ-мен байланысын көрсетеді. Жар-
намалық БҚ жиі жағдайларда басқа бағдарламалық қамтылыммен байланысты 
болады да оны орнатқаннан кейін жою қиындық туғызады. 

HEUR:Trojan.WinLNK.Starter.gen
– зиянды файлға сілтеме жасайтын LNK кеңейтуі (таңбаша) бар троян. Зиянды 
БҚ-мен бірге іске қосылған кезде заңды файл да (таңбаша ұқсастырылатын) 
қатарласып іске қосылуы мүмкін. 

Worm.NSIS.BitMin.d
– желі бойынша таралатын зиянды БҚ түрі. Бұл оған желі конфигурациясының 
қателерін пайдаланып, хосттардың үлкен санын зақымдауға мүмкіндік береді 
(мәселен, өзін толық қолжетімді дискіге көшіру үшін). Сондай-ақ, ол операци-
ялық жүйелер мен қосымшалардың қорғауындағы осалдықтарды пайдалана оты-
рып, компьютерлерді де зақымдай алады. NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) 
– Nullsoft компаниясы шығарған Windows орнату бағдарламаларының жүйесі. 
BitMin, CoinMiner, NeksMiner – криптовалютаны табу үшін мақсатты жұмыс стан-
циясының ресурстарын пайдаланатын зиянды БҚ түрі. 

Жабдықта тіркелетін шешімдердің ең үлкен санына
қарағанда, желіде жұмыс құжаттарын ұқсастыратын
құрттар таралған.

ҚР-дағы АХУАЛ

682

486

422

* - ҚР МО бірегей инциденттерінің саны.
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HEUR:Trojan.Win32.Generic
– трояндар тобына жататын ЗБҚ түрі. Әдетте, осы атау түрі әлі нақты анықтал-
маған қатерді білдіреді.  

HEUR:Worm.Win32.FakeDoc.gen
– Word-файлды ұқсастырып (Microsoft Word белгісін орнату,қос кеңейтуді пайда-
лану және т.б. арқылы), құрт ретінде сыныпталатын орындалатын файл.  Зиянды 
белсенділіктің іске қосылғанын жасыру үшін ол заңды құжатты қатарлас іске қоса 
алады.

ШИФРЛАУШЫЛАР
Шифрлаушылар (Ransomware) немесе өзгеше атауымен бопсалаушы бағдарлама-
лар деп мақсаты кейінгі уақытта мәнін ашқаны үшін өтемақы алып, құрбандардың 
деректерін шифрлау болып табылатын зиянды бағдарламалық қамтылымдарды  
атау қалыптасқан.  
МТҚ шифрлаушы вирустың ҚР ӘМ Ұлттық зияткерлік меншік институтында жұ-
мыс станцияларын зақымдауына байланысты АҚ инцидентін пысықтады.  «Loki» 
тобының шифрлаушысы 34 жұмыс станциясының деректерін шифрлаған. 
Зақымдалған жұмыс станцияларының артефактілерін зерттеу жария етілген то-
рапты айқындады. Ұйымның жұмыс станцияларында Forti компаниясының АҚҚ 
орнатылды. 

Locki Locker - email-спамды және зиянды кіріктірмелерді, алдамшы жүктелім-
дерді, эксплойттарды, зиянды жарнаманы, веб-инжекторларды, жалған жағарту-
ларды, қайта құралған және зақымдалған жүктегіштерді пайдалана отырып, RDP 
қорғалмаған конфигурациясы арқылы бұзу жолымен тарала алады. Шифрлаушы 
вирус файлдарды шифрлауға кедергі болуы мүмкін көптеген процестер мен сер-
вистерді ажыратады, Windows қорғаушысын ажыратады, Себетті тазартады және 
басқа да деструктивті әрекеттерді орындайды. 
Loki Locker пайдаланушылардың деректерін AES-256 (GCM режимі) және RSA-
2048 алгоритмдерін қиыстыру көмегімен шифрлайды, ал содан кейін биткойнмен  
өтеп алуды талап етеді. 

Шифрлаушы вируспен байланысты файлдар:
• info.hta, info.Loki - өтеп алу талабы бар файлдың әртүрлі нұсқадағы атауы
• Restore-My-Files.txt - өтеп алу талабы бар файлдың атауы.
• Decrypt-info.txt - өтеп алу талабы бар файлдың атауы.
• svchost.exe - зиянды файлдың атауы.
• Cpriv.Loki - жоюға болмайтын арнайы файл. 

Зиянкес пайдаланатын құралдар:
PasswordFox – бұл Mozilla Firefox браузерінде сақталатын логиндер мен пароль-
дерді қарауға мүмкіндік беретін шағын утилита. PasswordFox әдепкі қалпы бойын-
ша ағымдағы аккаунттағы парольдерді көрсетеді. 
Advanced IP-Scanner – желілерді сканерлеу үшін пайдаланылады. Ол желідегі 
барлық қолжетімді құрылғыларды табады, ортақ папкаларға қолжетімділік береді 
және тіпті компьютерді қашықтан ажырата алады. 
SniffPass – бұл сымсыз желідегі трафикті қадағалауға мүмкіндік беретін шағын те-
гін бағдарлама, оның көмегімен зиянкес  ҚР ӘМ Ұлттық зияткерлік меншік инсти-
тутының желісінде пайдаланылған парольдер мен логиндерді біліп алды. 

ШИФРЛАУШЫЛАР 
RANSOMWARE БОПСАЛА-
УШЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

зиянды бағдарламалық жа-
сақтама, оның мақсаты құр-
бандардың деректерін шиф-
рлап, кейінгі уақытта мәнін 
ашқаны үшін өтемақы алу 

323

322
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WirelessKeyView – бұл техникалық қолдау мен WiFi желісінің паролін өз бетінше 
қалпына келтіру баламасы. 
Mimikatz – Windows Credentials Editor функционалын іске асыратын және пай-
даланушы жүйесіндегі ашық түріндегі аутентификация деректерін алуға мүмкіндік 
беретін құрал. Mimikatz – Windows.-тағы ашық сессиялардың парольдерін ұстап 
қалу. 
ҚР ӘМ Ұлттық зияткерлік меншік институтының желісіне енуден кейін зиянкестің 
әрекеттері деректерді ұрлау мен ақшалай қаражатты күшпен алуға бағытталған. 
Болжам бойынша, зиянкес RDP хаттамасы мен фишингтік хат арқылы енген. 

БОТНЕТТЕР 

AAEH ботнеті – 2 миллионнан астам бірегей үлгілерді қамтитын
полиморфтық жүктегіш

AAEH ботнеті МО-да  ең белсенді болды. Орнатылғаннан кейін ол  бірне-
ше сағат өткен сайын өзгеріп, желілер, алмалы дискілер (USB / CD / DVD) 
бойынша  және  архивтердің ZIP және RAR файлдары арқылы тез тарайды. 
AAEH зақымдаған жүйе зиянды БҚ-ны тарату, банктік қызметтер мен файл-
дарды шифрлау арқылы пайдаланушылардан ақша талап етуді қоса алған-
да,  онлайн-сервистер үшін пайдаланушылардың есептік жазбаларын жинау 
мақсатында пайдаланылуы мүмкін. AAEH зиянды БҚ-ның Zeus, Cryptolocker, 
ZeroAccess және Cutwail сияқты басқа да топтарын жүктеу үшін пайдала-
нылған. 

njRAT тыңшылық кампанияларда пайдаланылды
Сонымен қатар, кеңінен таралған зиянды бағдарламалардың қатарына njRAT 
ботнеті де түсті. Құрбанның компьютерін басқаруды қолға түсіруге қабілет-
ті njRAT қашықтан қол жеткізу трояны. Әлемдік есептерге сәйкес njRAT әр ел-

Ботнет
– бұл зиянкестер
қашықтан басқаратын 
компьютерлер желісі.

БОТНЕТ

njRAT
15 748 429

оқиға

БОТНЕТ

Andromeda
1 469 843

оқиға

БОТНЕТ

Formbook
580 302

оқиға

БОТНЕТ

AAEH
25 778 076

оқиға

БОТНЕТ

Torpig 
882 989

оқиға

БАРЛЫҒЫ 2022 ЖЫЛЫ 59 326 337
оқиға
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FORMBOOK 
ЗАҚЫМДАУДЫҢ ТҮРЛІ 
ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНАДЫ - 
ФИШИНГТІК 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ХАТТАР

дер мен өңірлердің зиянкестері жүргізген бірнеше тыңшылық кампанияларда 
пайдаланылған. njRAT клавиштердің басылуын тіркеу, құрбанның камерасына 
қолжетімділік алу, браузерлерде сақталатын есептік жазбаларды ұрлау, фай-
лдарды жүктеп алу, құрбанның жұмыс үстелін қарау, процестерді, файлдарды 
және тізілімді бұрмалауды орындау мүмкіндігіне ие, сондай-ақ зиянкеске де-
ректерді жоюға мүмкіндік береді. 

Andromeda есептік деректерді ұрлаған 
Andromeda ботнеті МО-да таралуы бойынша үшінші болды. Ол алғашқы рет 
2011 жылы байқалып, есептік деректерді ұрлау, сондай-ақ зақымдалған жүй-
елерге басқа зиянды БҚ жүктеу және орындау үшін пайдаланылған. Иеліктегі 
деректерге сәйкес ботнет зиянды БҚ-ның 80 астам әртүрлі топтарын таратуда 
байқалды.  

Ботнеттің 20 минуттық қадаммен компьютерден деректерді жинауға 
мүмкіндігі бар 

Torpig – әрі Sinowal, әрі Mebroot – сенімді бизнес-сайттар да жария етіліп, 
трафикті зиянды жүктеу сайттарына жібере алатынын дәлелдеді. Алғашқы 
рет 2007 жылдың соңында айықндалған және 2008 жылғы наурызда кеңі-
нен танылған Torpig пайдаланушылардың банк шоты мен кредиттік картасы-
ның есептік деректері сияқты қаржылық ақпаратын көздейді. Torpig-ке ком-
пьютердің операциялық жүйесі жүктелгенге дейін жүктелетін және осымен 
қауіпсіздік жүйелерімен сканерленуі қиынырақ, жүктелетін негізгі жазбаны 
(MBR) зақымдайтын руткит ретінде «Mebroot» жасырын аты берілді. Mebroot-
ты пайдаланушылар Javascript көмегімен жария етіліп, оларды орталықтанды-
рылған жүктеу серверлеріне әкелген, содан кейін құрылғыларды ботнетпен 
зақымдаған веб-сайттардан қосып алды. Mebroot-ті жасап шығарушыларға 
ботнет зақымдалған компьютерді бақылауға және деректерді одан 20 минут-
тық қадаммен жинауға мүмкіндік туғызды. 

FormBook өзін нысанаға жеткізу үшін зиянды бағдарламаларға қол-
жетімділік беруге негізделген 

FormBook жазылушылары зиянды БҚ өрістетуге арналған құралдарды сатып 
алады, мәселен, оны фишингтік электрондық хатта қамтылған зиянды құжатқа 
кіріктіреді. Зиянды БҚ-ның өзі жеткізу механизмімен байланысты болмаған-
дықтан, FormBook зақымдаудың түрлі әдістерін қолданады, олардың ең бел-
гілісі - фишингтік электрондық хаттар.  
Зақымдалған жүйеде іске қосылғаннан кейін FormBook зиянды бағдарламасы 
өзінің зиянды функционалдығын ашып, өз кодын әртүрлі процестерге енгізеді.  
Бұл зиянды код клавиштердің басылуына, экран түсірілімдеріне және басқа 
функцияларға қолжетімділік алу үшін алуан түрлі тосқауылшыларды пайда-
ланады. Сондай-ақ, зиянды бағдарлама өзінің операторынан браузерлерден 
ақпарат ұрлауға немесе басқа да зиянды бағдарламаларды жүктеу мен орын-
дауға командалар ала алады
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БОТНЕТТЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ОҚИҒАЛАР 
САНЫ БОЙЫНША ТОП-5 МО

* - оларға бағынысты ұйымдар ескеріліп, ЦДИАӨМ қатысты 

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

452801

198873

153077

134686

4585961

3 220 992

.KZ АЙМАҒЫНЫҢ ОСАЛДЫҚТАРЫ

КЗ СЕГМЕНТІНДЕ СКАНЕРЛЕНГЕН
IP-МЕКЕНЖАЙЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ 

167 849
.KZ ДОМЕНДІК АЙМАҒЫНДАҒЫ
ДОМЕНДЕРДІҢ САНЫ 

Интернеттің қазақстандық сегментінде
ең таралған сервистердің Топ-3:

1. Goahead webserver;
2. jQuery;
3. Nginx.

Интернет-ресурстарда айқын-
далған осал сервситер бойынша 
Топ-3:
1. jQuery
2. Nginx
3. PHP

ҚР ЦДИАӨМ 

ҚР АШМ 

ҚР ІІМ

ҚР ТЖМ

ҚР ӘМ                                                                                              
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Интернеттің қазақстандық сегментін мониторингтеу барысында айқындалған 
ақпараттық қауіпсіздіктің ең маңызды осалдықтары:

• OSINT және BinaryEdge мамандандырылған іздеу жүйесі арқылы CVE-2019-
12815 сәйкестендіргіші бар осалдыққа ықтимал бейімді 230 IP-мекенжайы 
анықталды. 

• CWE-16 осалдықтары: «AMANAT» партиясы» ҚБ ИР-дағы (amanatpartiasy.
kz) Configuration, CWE-521: Weak Password Requirements, CWE-639: 
Authorization Bypass Through User-Controlled Key (iDOR) және CWE-307: 
Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts (Brute Force) 

• Fortinet құрылғысының аса маңызды CVE-2022-40684 осалдығына ықти-
мал бейімді 702 IP-мекенжайы. Интернеттің қазақстандық сегментін-
де айқындалған IP-мекенжайлары Fortinet құрылғылары болып табылады, 
айқындалған құрылғыларда осалдықты пайдалану орындалған жоқ, сон-
дықтан барлық IP-мекенжайлары ықтимал осал болып табылады.

• CVE-2021-44142 сәйкестендіргішінің Samba-да қашықтан кодты орындау 
осалдығына ықтимал бейімді 98 IP-мекенжайы.

• CVE-2021-34473, CVE-2021-34523, CVE-2021-31207 сәйкестендіргіштері 
бар ProxyShell деп аталатын осалдыққа ықтимал бейімді 12 Microsoft 
Exchange сервері. 

• CVE-2017-12542 сәйкестендіргішінің HP iLO 4 қашықтан кодты орындау 
осалдығына  ықтимал бейімді 8 IP-мекенжайы. 

• CVE-2022-22536 сәйкестендіргішінің осалдығы - Internet Communication 
Manager пайдаланатын SAP өнімдерінде қашықтан кодты орындауға ықти-
мал бейімді 7 IP-мекенжайы. 

•  CVE-2015-1635 сәйкестендіргішінің осалдығы - Microsoft өнімдерінде 
қашықтан кодты орындауға ықтимал бейімді 75 IP-мекенжайы. 

• CVE-2022-21971/Windows Runtime сәйкестендіргіші бар еркін кодты 
қашықтан орындау осалдығына ықтимал бейімді 59 IP-мекенжайы.

• ElasticSearch пайдаланатын және Интернетте ашық қолжетімділіктегі 7 
осал сервер.

• CVE-2021-43798 сәйкестендіргішінің осалдығына (Grafana ашық коды бар 
платформада кодты қашықтан орындау) ықтимал бейімді 16 IP-ме-
кенжайы.

• CVE-2017-7921, CVE-2017-7923, CVE-2021-36260 сәйкестендіргіштері бар 
осалдыққа ықтимал бейімді 114 IP-мекенжайы.

• зиянды сілтемелер енгізіліп, енгізілген JavaScript-ке кіріктірілген 25 ИР.

Пысықтау барысында ұйымдардың мекенжайына айқындалған осалдықтар тура-
лы хабарламалар жіберілді және БАҚ-та осалдықтарды жою үшін жаңартуды ор-
нату бойынша, сондай-ақ ұйымның желісінде жария ету индикаторларының (IoC) 
болуын тексеру туралы  ұсынымдар берілген ақпарат жарияланды. 

56 013 89 377 1 033 380

134

АЙҚЫНДАЛҒАН ОСАЛ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДЫҢ 
САНЫ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДА 
АЙҚЫНДАЛҒАН ОСАЛ
СЕРВИСТЕРДІҢ САНЫ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДА
АЙҚЫНДАЛҒАН ОСАЛДЫҚТАР-
ДЫҢ ЖИЫНТЫҚ САНЫ 

АШЫҚ .GIT САНЫ

ТОП-5

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДА 
ЕҢ ТАРАЛҒАН
ОСАЛДЫҚТАРДЫҢ 

1. CVE-2019-11358
2. CVE-2020-11023
3. CVE-2020-11022
4. CVE-2015-9251
5. CVE-2021-3618
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АРТ-ТОПТАРЫ
Иелігіндегі арнайы білім, тиісті инструментарий және айтарлықтай ресурстар 
жиынтығы мақсатты кибершабуылдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін зиян-
кесті АРТ-топтары деп белгілеу қалыптасқан.
Зиянкестерде белгілі құрбанның болуы мақсатты шабуылдардың (АРТ)  ерекшелі-
гі болып табылады, көптеген жағдайларда бұл ірі компания немесе мемлекеттік 
ұйым. Мақсатты шабуылдар жақсы жоспарланған және бірнеше кезеңді қамтиды. 
Шабуылдың нәтижесі құрбанның инфрақұрылымында зиянкестердің орнығып қа-
лып, көп айлар бойы деректерді жасырын жинау болуы мүмкін. 

• Топ 2020 жылғы желтоқсаннан бастап 2021 жылғы ақпанға дейін Тайвань мен 
Вьетнамда үш ұйымға тиесілі серверлердің шектеулі санына шабуылдар жа-
сады. Желтоқсаннан бастап ақпанға дейінгі аралықта ұсталған мақсатты ма-
шиналар «Microsoft Windows Exchange» серверлері болды; зиянкестер сер-
верлерді белгісіз эксплойттің көмегімен бұзды. 

• 2021 жылғы 26 ақпаннан бастап наурыздың басына дейін топтың жоғары 
белсенділігі байқалып, онда олар Европа мен Азиядағы бірнеше ұйымды жа-
рия ету үшін «ProxyLogon» осалдығын асыра пайдаланды. 

«ToddyCat» тобы өзінің назарын мемлекеттік ұйымдарға және әскери 
құрылымдарға, сондай-ақ әскери мердігер – компанияларға шоғырлады. 
МТҚ 2022 жылғы 21 маусымда OSINT (ашық ақпарат көздерінің негізінде бар-
лау), «АҚҰҮО АБК» және ҚОДҚ арқылы ИҚБШ шеңберінде «Касперский Зертхана-
сы» компаниясының есебіне сәйкес «ToddyCat APT» хакерлік тобы пайдаланатын 
зақымдалған C&C-серверлерге жүгінген 26 IP-мекенжайды анықтады. 

ToddyCat хакерлік тобы
ToddyCat – қылмыстық қызметін Тайвань мен Вьетнамда «China Chopper» веб-қа-
бықшасының құрылуына әкеліп, ол өз кезегінде зақымдаудың көп сатылы тізбе-
гін іске қосу үшін пайдаланылған белгісіз эксплойттің көмегімен Exchange сер-
верлерін жария етіп, 2020 жылғы желтоқсанда бастады. Аталған тізбекте пассивті 
Samurai бэкдорын түпкілікті орындау үшін пайдаланылатын бірнеше компонент-
тер, соның ішінде пайдаланушылық жүктегіштер анықталды. 

Advanced Persistent 
Threat 
дамыған тұрақты қатер
деп аударылады
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Bitter АРТ хакерлік тобы
(aka APT-C-08 или T-APT-17)

Bitter APT – өзінің қызметін Оңтүстік Азия елдернің энергетикалық, машина 
құрылысы және мемлекеттік секторларына бағдарланып, 2013 жылы бастады. 
Олар өздерінің сөңғы кампаниясында Бангладештің үкіметтік мекемелерін ныса-
налауды кеңейтті. 

ToddyCat 
хакерлік тобы 

Негізгі қызмет
Bitter APT – 
тыңшылық

Ықтимал тәуекелдер мен қатерлер: 
• RCE-шабуылдары – зиянды кодты қашықтан орындау;
• жүйені жария ету;
• конфиденциалды ақпараттың таралуы;
• маңызды деректерді түрлендіру немесе жою;
• ЗБҚ-мен зақымдау. 

Bitter APT негізгі қызметі – тыңшылық. Әдетте, зиянкес зиянды БҚ-ны өзінің 
хост-серверінен  HTTP арқылы жария етілген соңғы нүктелерге жүктейді және ко-
манда берумен және басқарумен байланыс орнату үшін  DNS пайдаланады. Bitter 
құрбандардың орталарында белгілі осалдықтарды пайданатынымен танымал. 
Мәселен, 2021 жылы қауіпсіздік саласындағы зерттеушілер зиянкестің Microsoft 
Desktop Manager қауіпсіздік жүйесіндегі осалдық болып табылатын CVE-2021-
28310 нөлдік күн осалдығын пайдаланғанын анықтады. Bitter-дің мобильдік, со-
нымен бірге үстел үсті платформаларын көздейтіні белгілі. Олардың арсеналында 
негізінен Bitter RAT, Artra жүктегіші, SlideRAT және AndroRAT. 
Мұндай бақылау кампаниялары зиянкестерге ұйымның конфиденциалды ақпара-
тына қолжетімділік алуға және олардың өңдеушілеріне бәсекелестерінің алдында 
басымдық беруге мүмкіндік туғыза алады. 

Зақымдау тізбегі
OSINT (ашық ақпарат көздерінің негізінде барлау), «АҚҰҮО АБК» талдау жүйесі 
және ҚОДҚ арқылы МТҚ АҚ қатеріне ықтимал бейімді 33 IP-мекенжайын анықта-
ды. 

Ықтимал тәуекелдер мен қатерлер:
• RCE-шабуылдары – зиянды кодты қашықтан орындау.
• Қауіпсіздік шектеулерін ескермеу.
•            Жүйені жария ету.
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Cicada APT10 хакерлік тобы

Cicada (сондай-ақ APT10 ретінде белгілі) құрбандары әлемнің көптеген елдерін-
дегі, соның ішінде Европа, Азия мен Солтүстік Америкадағы  үкіметтік, заң, діни 
және үкіметтік емес ұйымдар болып табылады. Бұл белсенділіктің Cicada-ға 
жатқызылуы құрбандардың желілерінде тек қана APT тобы пайдаланды деп сана-
латын пайдаланушылық жүктегіштің және пайдаланушылық зиянды БҚ-ның орын 
алуына негізделеді. 

Құрбан - желілерге қолжетімділік алу үшін топ Microsoft Exchange-дегі түзетіл-
меген белгілі осалдықты пайдаланған. Содан кейін Cicada арнайы жүктегіш пен 
Sodamaster бэкдорын қоса, әртүрлі құралдарды өрістеткен. Бұл бірнеше функция-
ларды орындауға қабілетті файлсыз зиянды БҚ, соның ішінде тізілімнің кілтін тек-
серіп немесе орындауды кейінге қалдырып, құмсалғышта айқандалудан жалтару; 
мақсатты жүйелердің пайдаланушысының атын, хосттың және операциялық жүй-
енің атауын атап шығу; іске қосылған процестерді іздеу, сондай-ақ қосымша пай-
далы жүктемелерді жүктеу мен орындау. Ол трафикті адастыру мен шифрлауға да 
қабілетті, ол оны өзінің басқару және бақылау серверіне кері жібереді  (C&C). Бұл 
Cicada 2020 жылдан бастап пайдаланатын өте қуатты бэкдор.

Зиянкестер бұл кампанияда есептік деректерді де алмастырады, соны ішін-
де Mimikatz арнайы жүктегішінің көмегімен. Mimikatz осы нұсқасы жария етіл-
ген торапқа жүгінетін кез келген пайдаланушы үшін есептік деректерді әдеттегі 
мәтін түрінде алу үшін mimilib.dll жояды және қайта жүктеу кезінде тұрақтылықты 
қамтамасыз етеді. 
OSINT (ашық ақпарат көздерінің негізінде барлау)  аппараттық-бағдарламалық 
кешен арқылы МТҚ АҚ қатеріне ықтимал бейімді 59 IP-мекенжайын анықтады. 

Ықтимал тәуекелдер мен қатерлер:
• RCE-шабуылдары – зиянды кодты қашықтан орындау.
• Қауіпсіздік шектеулерін ескермеу.
•            Жүйені жария ету.

Құрбан - желілер-
ге қолжетімділік алу 
үшін топ Microsoft 
Exchange-дегі
түзетілмеген белгілі 
осалдықты пайдаланған
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SideCopy APT хакерлік тобы
– 2019 жылдан бастап жұмыс істейтін пәкістан ұйымы, негізінен Оңтүстік Азия ел-
деріне, және, атап айтқанда, Үндістан мен Ауғанстанға бағытталған.
Әдетте  SideCopy APT қолданатын тұзақтар келесі файлдардың біреуі кіріктірілген 
архивтік файлдар түрінде болады: Lnk, Microsoft Publisher немесе троян қосым-
шалары. Бұл тұзақтарды екі негізгі топқа бөлуге болады:

Мақсатты тұзақтар: тұзақтар арнайы құрылған және нақты құрбандарға бағыт-
талған. Бұл санат үкімет немесе әскери шенеуніктерге қатысты өте қолайлы:

• Report-to-NSA-Mohib-Meeting-with-FR-GE-UK.zip: бұл архивтік файл 
Microsoft Publisher құжатын қамтиды, тұзақ Ауғанстанның үкімет шенеунік-
теріне шабуылдауға пайдаланылған. 

Жалпы тұзақтар:  бұл тұзақтар негізінен ортақ болып табылады және зиянке-
ске өзінің мақсатты шабуылдарын орындауға көмектесу үшін электрондық хаттар 
мн есептік деректерді жинауға арналған спам-кампанияларында пайдаланылды. 
Осы санатта мынадай көрініс байқалады:  (алғашқы үш тұзақ – Facebook есебінде 
олар туралы «романтикалық тұзақтар» тәрізді деп хабарланғандар)

• Архивтік файлдың атауы ретінде қыздардың «nisha.zip» сияқты атын пай-
далану: Архивтік файлдар «.3d» кеңейтуі бар суреттердің тізімін және су-
реттерді жүктеу мен қарауды орындау үшін қажет «3Dviewer.exe» ата-
улы қосымшаны қамтиды. Шынында орындалатын файл трояндармен 
зақымдалған және пайдалы зиянды жүктемелерді жүктеу үшін орындаушы 
серверлермен байланысатын болады. 

• «image-random number.zip»: бұл zip-файлдар тұзақ ретінде қыздың суретін 
көрсететін зиянды lnk-файлды қамтиды. 

• «Whatsapp-image-random number.zip»: zip-файлдар тұзақ ретінде қыздың 
суретін көрсететін зиянды lnk-файлды қамтиды. 

•  «schengen_visa_application_form_english.zip»: архивтік файл Microsoft 
Publisher құжатын қамтиды, ол тұзақ ретінде ағылшын тіліндегі шенген ви-
засын алуға өтініштің нысанын жүктейді. Еуропа елдеріне барғысы келетін 
адамдарды нысаналау үшін пайдаланылады.   

• «Download-Maria-Gul-CV.zip»: бұл архив тұзақ ретінде түйіндемені жүктей-
тін сілтемені қамтиды. Архив файлының атауы әдетте  «Download-Name-
FamilyName-CV.zip» түрінде болады. 

Зиянкестер командалық сервермен байланысты әдетте шығыс қосылуды орнатуға 
рұқсат берілген порттар арқылы қолдап отырады. Осындай порттардың үлгілері: 
TCP:80 (HTTP), TCP:443 (HTTPS), TCP:25 (SMTP), TCP/UDP:53 (DNS). Бұл желіаралық 
экрандармен айқындалудан құтылуыға және өз қызметін стандартты желілік бел-
сенділік ретінде көрсетуге көмектеседі. Сонымен бірге, бұзушылар порттың нақты 
нөміріне бекітілген тиісті қолданбалы хаттамамен қатар, қолданбалы деңгейдің 
кез келген басқа хаттамасын, деректерді өңделмеген сокеттер бойынша беруге 
дейін пайдалануы мүмкін. 

Ықтимал тәуекелдер мен қатерлер:
• RCE-шабуылдары – зиянды кодты қашықтан орындау.
• Қауіпсіздік шектеулерін ескермеу.
• Жүйені жария ету.

ӘДЕТТЕ SIDECOPY APT 
ҚОЛДАНАТЫН 
ЖЕМДЕР МҰРАҒАТТЫҚ 
ФАЙЛДАР БОЛЫП 
ТАБЫЛАДЫ, ОЛАРҒА 
КЕЛЕСІ ФАЙЛДАРДЫҢ 
БІРЕУІ ЕНГІЗІЛГЕ: LNK, 
MICROSOFT PUBLISHER 
НЕМЕСЕ ТРОЯНДЫҚ 
ҚОСЫМШАЛАР
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DDOS-ШАБУЫЛДАР
«МТҚ» АҚ сайлау кезеңінің басталуымен 2022 жылғы 28 қыркүйектен бастап ша-
буылдардың артуын тіркеді. «Киберқалқан» қорғау құралдарымен жаппай кибер-
шабуылдарға тойтарыс беру мақсатында Қазақстанның барлық желілік трафигін 
талдау бойынша жұмыстар жүргізілді. 

DDoS «қызмет көрсетуден бөлінген бас тарту» түріндегі шабуылдар – бұл шабуыл 
жасалатын ресурсқа қасақана сұрау салулардың үлкен саны жіберіліп, салдарын-
да сервердің барлық арналары немесе барлық өткізу белдеуі толық  «бітеліп қа-
латындай» етіп,  жүктемені трафикпен асыруға бағытталған әрекеттер.

Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне
бағытталған  мақсатты DDoS-шабуылдардың 
саны

Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне 
DDoS шабуылдарының түрлері
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UDP flood
– UDP хаттамасының сеанссыз режимін пайдаланатын желілік шабуыл. Оның 
мәні қашықтағы хост портының белгілі немесе кездейсоқ нөмірлеріне көпте-
ген UDP-пакеттерін (әдетте, көлемі үлкен) жіберуде, ол алған әр бір пакет үшін 
тисті қосымшаны белгілеуге, оның белсенді еместігіне көз жеткізуге және «адре-
сат қолжетімсіз» деген жауапты  ICMP-хабарламаны жіберіге тиіс. Нәтижесін-
де шабуылданатын жүйенің жүктемесі шамадан асады: UDP хаттамасында артық 
жүктемеге жол бермеу механизмі болмағандықтан, шабуыл басталғаннан кей-
ін паразиттік трафик өткізудің қолжетімді белдеуін шапшан басып алып, пайдалы 
трафикке оның шағын бөлігі ғана қалады.  
Зиянкес UDP-пакеттеріндегі ақпарат көздерінің IP-мекенжайларын алмастырып, 
ICMP-жауаптардың ағынын қайта жібере алады және сонымен шабуылдаушы 
хосттардың жұмысқа қабілеттілігін сақтап, сондай-ақ олардың жасырындылығын 
қамтамасыз ете алады. 

SYN flood 
– желілік шабуылдар түрлерінің бірі, оның мәні айтарлықтай қысқа мерзімде 
SYN-сұрау салуларының (TCP хаттамасы бойынша қосылуға сұрау салуларды) 
үлкен санын жіберуде. 
Шабыул жасау қағидаты - зянкес SYN-сұрау салуларын жіберіп, сервердегі (ша-
буылдың мақсаты) қосылу кезегін асыра толтырады.  Бұл ретте ол жауапты па-
кеттерді жібермей, нысананың SYN+ACK пакеттеріне назар аудармайды немесе 
жауапты SYN+ACK жоқ мекенжайға жіберілетіндей етіп, пакеттің тақырыбын ұқ-
састырады. Қосылулардың кезегінде клиенттен растауды күтетін жартылай ашық 
қосылулар деп аталатындар пайда болады. Белгілі тайм-аут аяқталғаннан кейін 
бұл қосылулар аланып тасталады. Зиянкестің міндеті толықтырулар кезегін жаңа 
қосылуларға жол берілмейтін түрде қолдап отыру. Осы себепті зиянкестер болып 
табылмайтын клиенттер байланысты орната алмайды немесе оны едәуір кідіру-
лермен орнатады. 

Құрамдастырылған шабуылдар 
- зиянкестің өз мақсатына қол жеткізу үшін бірнеше өзара байланысты іс-қимыл-
дарды қолдануы.  
Мұның қажет адресат екенін анықтау үшін желілер мен операциялық жүйелердің 
басым бөлігі компьютердің IP-мекенжайын пайдаланады. Кейбір жағдайларда 
IP-мекенжайы дұрыс берілмеуі мүмкін (жіберушінің IP-мекенжайын басқа мекен-
жайға алмастыру). Шабуылдың осындай тәсілі мекенжайды бұрмалау немесе 
IP-спуфинг деп аталады. 
IP-спуфинг корпорацияның ішіндегі немесе одан тыс зиянкес өзін заңды пайда-
ланушы ретінде танытқанда орын алады. Зиянкес рұқсат етілген IP-мекенжай-
ларының диапазоны шеңберіндегі IP-мекенжайды немесе белгілі желілік ресур-
старға қол жеткізуге рұқсат берілген сыртқы авторланған  мекенжайды пайдалана 
алады. Сондай-ақ, зиянкес IP-пакеттерді корпоративтік желінің рұқсат етілген 
ішкі мекенжайларынан шыққан болып көрінетін түрде қалыптастыратын арнайы 
бағдарламаларды қолдануы мүмкін. 
Жиі жағдайда  IP-спуфинг шабуылдары басқа шабуылдар үшін шығыс нүкте бо-
лып табылады. Хакердің шынайы тұлғасын жасыратын бөтен мекенжайдан баста-
латын «қызмет көрсетуден бас тарту» (DoS) түріндегі шабуыл классикалық мы-
сал болып табылады. Әдетте, IP-спуфинг клиенттік немесе серверлік қосымшалар 
арасында немесе бір дәрежелі құрылғылар арасындағы байланыс арнасы бойын-
ша берілетін қарапайым деректер ағынына жалған ақпаратты немесе зиянды ко-
мандаларды қойып шектеледі. 

DDOS-ШАБУЫЛДАР 
ТҮРЛЕРІНІҢ ТОП-3
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ИР ҚОЛЖЕТІМСІЗДІГІ
МТҚ тәуліктік режимде 200-ден астам ИР қолжетімділігін мониторингтеуді 
жүргізеді. 2022 жылы МТҚ қолжетімділігі тұрғысынан мониторингтеуді жүргізетін  
ИР қолжетімсіздігіне байланысты 1 200 астам АҚ оқиғасы тіркелді. 

«ИР ҚОЛЖЕТІМСІЗДІГІ»
түріндегі АҚ оқиғаларын тіркеу саны

Қолжетімсіздіктің жалпы ұзақтығы бойынша ИР Топ-5
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ИР қолжетімсіздігі тіркелген-
нен кейін АҚ оқиғасына әкел-
ген себептерді анықтау жүзеге 
асырылады. Көбіне олар қо-
сылулардың ажыруынан және 
желінің баяу жұмысынан, ИР ие-
ленушісі тарапындағы техника-
лық жұмыстардан және бағдар-
ламалық-аппараттық бөліктің 
жұмысындағы іркілістерден 
(бағдарламалық қамтылым мен 
жабдықтың жұмысқа қабілет-
тілік проблемалары) туындаған. 
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ФИШИНГТІК ШАБУЫЛДАР

1 200+ заявок по фишингу
зарегистрировано в 2022 году

2022 жылы фишингтік  интернет-ресурстарға байланысты барлығы 1 200 өтінім 
тіркелді және пысықталды. 
Өтінімдердің негізгі көздері Telegram-чат «ҚР ақпараттық қауіпсіздігі» – 83,5% 
(1031 өтінім), АҚҰҮО веб-платформасы (MISP) – 13,6% (168 өтінім) болды және 
өтінімдердің қалған 2,9 % электрондық пошта мен cert.gov.kz интернет-ресурсы 
арқылы келіп түсті. 

ФИШИНГ
phishing — ағыл.  fishing, 
мағынасы «балық аулау»

Қолжетімсіздіктің жалпы ұзақтығы бойынша порталдардың ТОП-5 
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Фишингтік шабуылдардың үлкен саны рұқсат етілгендерге ұқсастырылатын ала-
яқтық интернет-ресурстар пайдаланылып, жүзеге асырылады. Мұндай шабуыл-
дар екінші деңгейдегі банктердің, белгілі компаниялардың, әлеуметтік желілердің, 
интернет-дүкендердің және т.б. интернет-ресурстарын ұқсастыратын алаяқтық 
сайттарға сілтемелерді тарату түрінде болады. Зиянкестер пайдаланушы жалған-
ды байқамай, парақшада жеке деректерін: банктік картаның деректерін, логин 
мен парольді, телефон нөмірін көрсететініне  сенім артады. 
МТҚ 1 200 астам фишингтік парақшаларды тіркеп, оларға қолжетімділік ҚР АҚДМ-
мен, сондай-ақ компьютерлік инциденттерге әрекет етудің халықаралық коман-
даларымен және хостинг-провайдерлермен өзара іс-қимыл жасау нәтижесінде 
шектелді. Негізінен зиянкестер ықтимал құрбандардың дербес деректерін жинау 
үшін пікір терім сайттарын пайдаланған. 

КӨБІНЕ ЗИЯНКЕСТЕР ФИШИНГТІК ИНТЕР-
НЕТ-РЕСУРСТАРДЫ АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕРБЕС 
ДЕРЕКТЕРІН ЖИНАУ АРҚЫЛЫ АЛАЯҚТЫҚ 
ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ ҮШІН ҚҰРАДЫ

МТҚ 1 200 АСТАМ ФИ-
ШИНГТІК ПАРАҚШАЛАР-
ДЫ ТІРКЕДІ

Қалыптан тыс белсенділік көздерінің ең көп 
саны тіркелген елдердің ТОП-5

Америка Құрама Штаттары  
Ресей Федерациясы
Қытай Халық Республикасы
Ұлыбритания 
Вьетнам 

48 мемлекеттегі шетелдік ұйымдардың мекенжайына
1000 астам хабарламалар жіберілді 

586
140

71
30
22

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
ИНЦИДЕНТТЕРІНЕ ӘРЕКЕТ ЕТУ БОЙЫН-
ША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
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Киберқауіпсіздік саласындағы өзара түсіністік туралы 
3 меморандумға қол қойылды

392
375

32

АҚ ИНЦИДЕНТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ 
БӨЛІГІНДЕГІ ХАБАРЛАМАЛАР

Ақпаратты жария ету
Техникалық шабуыл
ЗБҚ

Түркия ұлттық CERT 

APCERT 
Азия- Тұнық мұхит өңірінің 
компьютерлік инциденттерге әрекет ету топтарының альянсы

STOP.THINK.CONNECT
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ҰСЫНЫМДАР
Жеке ақпаратыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 10 оңай кеңес. Осы 
кеңестермен өз әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай сіз бүкіл ұйымды 
қорғау аласыз. 

Сілтемелермен абай болыңыз
Электрондық хаттардағы сілтемелер – бұл адамдарды алдау арқылы өзінің 
қорғалған ақпаратынан бас тартуға мәжбүрлеу үшін хакерлер пайдаланатын кеңі-
нен таралған құрал. Банктік үзінді көшірмелер, авиабилеттерді брондау, парольді 
қалпына келтіруге арналған эленктрондық хаттар және т.б. нысанында пайдала-
нылады. 

Парольдерді ауыстырыңыз
Әрбір сайт және есептік жазба үшін мерзімді ауыстырып, бірегей парольдерді 
пайдаланыңыз. Сонымен, егер сіз сервистерін пайдаланатын компания бұзылса, 
ұрланған есептік деректер басқа сайттарда жұмыс істемейді. 

Парольдер диспетчерін пайдаланыңыз
Парольдердің менеджері – бұл сіздің барлық парольдеріңізді бір орында сақтай-
тын бағдарлама.  Осы парольдерге қолжетімділікті бұғаттан шығару үшін пайда-
ланушыда бір «ыңғайлы кілт» паролі болады. Парольдердің менеджері болса, 
пайдаланушы өзінің барлық парольдерін есте сақтау үшін алаңдамайды (LastPass, 
KeePass, Dashlane, 1Password және Roboform).

Көп факторлық аутентификацияны баптаңыз
Пайдаланушы көп факторлық аутентификацияны (MFA) баптаусыз пайдаланушы-
ның атын және паролін ғана енгізіп, өзінің есептік жазбасына қолжетімділік алуы 
мүмкін.  Алайда, MFA қорғаудың тағы бір деңгейін қосады. Жүйеге кіру кезінде 
пайдаланушының тұлғасын тексеру үшін аутентификацияның бірнеше әдісі талап 
етіледі. 
MFA- үлгілерінің біреуі – пайдаланушы веб-сайтқа кіріп, қосымша біржолғы па-
роль енгізуге тиіс болғанда. Әдетте, бұл біржолғы пароль пайдаланушының элек-
трондық пошта мекенжайына немесе телефонына жіберіледі. MFA-ны баптау 
пайдаланушының ақпаратына рұқсатсыз қол жеткізуді қиындатып, көп деңгейлі 
қорғауды құрады. 

Интернетте дебеттік карталарды пайдаланбаңыз
Онлайн-төлемдер жүргізген кезде дебеттік карталарды пайдаланудан сақтану қа-
жет. Немесе пайдаланушының банктік шотымен тікелей байланысты бірдеңені.
Оның орнына хакерлер мен  пайдаланушының банктік шоты арасында қосым-
ша қорғау деңгейін қамтамасыз ететін параметрлерді қолдану ұсынылады. Бұл 
сақтандырылған кредиттік карта немесе онлайн төлемнің қандай да бір тәсілі бо-
луы мүмкін, мәселен PayPal.

Төлем туралы ақпаратты сақтамаңыз
Көптеген веб-сайттар болашақ сатып алуларды тезірек жасау және жеңілде-
ту үшін кредиттік карта туралы ақпаратты  сақтауға рұқсат береді. Егер пайдала-
нушының кредиттік картасы сайтта сақталмаса, ұрлайтын ештеңе жоқ екенін есте 
сақтаған дұрыс. 
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Өз жүйелеріңізді өзекті жай-күйінде ұстаңыз
Пайдаланушының бағдарламалық қамтылымы, операциялық жүйесі мен браузері 
үнемі өзекті (жаңартылған) жай-күйінде болу керек. Пайдаланушының жүйелерін 
жаңартып, зиянды бағдарламаларды пайдаланудың алдын алуға болады. 

Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтылымды орнатыңыз
Вирустар, тыңшылық БҚ, зиянды БҚ, фишингтік шабуылдар мен  көптеген басқа-
лар. Пайдаланушылардың деректерін жария етуге болатын едәуір жол бар. Пай-
даланушының құрылғысына вирусқа қарсы қамтылымды орнату осы шабуылдар-
дың көбімен күресуге көмектеседі. Бағдарламалық қамтылымның белсенді және 
өзекті жай-күйінде болуын бақылау қажет. 

Қажетсіз жүктеулерден сақтаныңыз
Жүктеулер - бұл пайдаланушының желісіне қолжетімділік алу үшін хакерлер қол-
данатын негізгі әдіс. Өз компьютеріңіз бен деректеріңізді қорғау үшін жүктеп алу-
лардың санын шектеу қажет. Кез келген қажетсіз бағдарламалық қамтылымнан 
немесе браузердің кеңейтулерінен сақтану керек. Ал ұйымда Интернеттен жүктеп 
алудың алдында қызметкерлерге авторлану талап етіледі. 

Файлдардың кейбір ықтимал қауіпті 
түрлерін (.js, .cmd, .bat, .vba, .ps1) іске қосуды 
шектеңіз.
Ол үшін (Win+R) — gpedit.msc командасын 
орындау, одан әрі мына бөлімге өту Компью-
тердің конфигурациясы — Windows кон-
фигурациясы — Қауіпсіздік параметрлері 
— Қосымшаларды басқару саясаттары — 
AppLocker — Сценарийлердің қағидалары   
және шебердің көмегімен бүкіл пайдаланушы-
лар үшін барлық сценарийлердің іске қо-
сылуына тыйым салуға жаңа қағиданы, мәсе-
лен, жүйелік дискіде  белгілеу керек.

Өте күдікшіл болыңыз
Интернеттегі заттардың басым бөлігі қауіпсіз болғанымен, аса қауіпсізденген жөн. 
Пайдаланушыларға өзі басатын кез келген сілтемелерге, өзі жүктейтін бағдарла-
малық қамтылымдарға және өзі кіретін сайттарға назар аудару керек. 
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