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ანოტაცია 

ნაშრომის მიზანია გამოავლინოს კომპიუტერული ქსელის დაცვის ყველაზე მისაღები 

ზომები. მომხმარებელთა დაუცველ კომპიუტერებზე გამუდმებული თავდასხმების გამო 

Firewall-ის შერჩევის პრობლემა ამჟამად მწვავე სახეს იძენს.  

Firewall-ების შედარებისათვის აუცილებელია კრიტერიუმების შემუშავება, თუ რას 

ვუწოდოთ „უკეთესი“ და რას „უარესი“. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ის პროდუქტია უკეთესი, 

რომელიც მეტად მდგრადია შეტევებისას. დაცვის სისტემების მიმართ მთავარი მოთხოვნაა 

საიმედო და უსაფრთხო დაცვა ნებისმიერ ვითარებაში. თუკი დაცვის სისტემა მწყობრიდან 

გამოდის მან უნდა დახუროს წვდომა თქვენს ქსელთან და არ გახადოს ხელმისაწვდომი. 

პროდუქტის ანოტაცის უმრავლესობა ძირითად ნაწილს უთმობს სამომხმარებლო ინტერფეისის 

აღწერას. უმრავლეს შემთხვევაში ქსელთაშორისი დამცავი სისტემა შავი ყუთია, რომელიც 

დაყენებულია კარგად დაცულ ადგილას და მასთან ვერავინ აღწევს სპეციალურად 

მომზადებული ადმინისტრატორების გარდა. კარგია თუ ინტერფეისი ლამაზი და 

მოხერხებულია, მაგრამ კონფიგურაციაში ცვლილებების შეტანის მოხერხებულობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს მომხმარებლების მიერ დაცვის შესუსტება. ამიტომ მოხერხებული ინტერფეისი 

შეიძლება იქცეს ნაკლად. 

მოცემული პრობლემის აქტუალობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში ძალიან მაღალია, 

რადგანაც არამარტო პროგრამული უზრუნველყოფა იხვეწება და ვითარდება სწრაფი ტემპით, 

არამედ ბოროტმოქმედთა თავდასხმის მეთოდებიც. 
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Annotation 

The aim of publication is to identify the most appropriate measures for computer networks 

protection. Due to constant attacks on customers vulnerable computers, Firewall-selection problem is 

very sufficient.  

It is necessary to develop Firewall comparison criteria, of what to be named “best” and what to be 

“worst”. Some consider that the best product is which is more resistant to attacks. The main requirement 

against protection systems is reliably and safely protect under any circumstances. If the security system 

detects atack (for example dos), it should close any access to your network and keep it safe. Most of product 

reviews devotes the major part to the user interface description. In most of cases the firewall system is 

presented like a black box, which is installed on a well-protected place and no one is able to reach him, 

except of specially trained administrators. It is good if interface is nice and comfortable, but the flexibility 

of system configuration may cause the system protection weakening. Therefore, the comfortable interface 

may become less convenient.  

The urgency of this problem is quite high in the Information Society, because not only software 

is improving, but the criminals attack methods also 
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შესავალი 

ინტერნეტი შედგება მთელს მსოფლიოში გადანაწილებული ასობით მილიონი 

კომპიუტერისგან. მილიონობით ადამიანი ყოველდღიურად სარგებლობს ინტერნეტით, იყენებს 

ხელმისაწვდომი რესურსების სრულ უპირატესობას, როგორც პერსონალურ, ასევე 

პროფესიონალურ დონეზე. კომპიუტერების კავშირი, რომელსაც ეფუძნება მსოფლიო ქსელი, 

წარმოადგენს ბოროტმოქმედებისთვის მარტივ სამიზნეს, ისინი ცდილობენ ამოწურონ 

მომხმარებლების ინტერნეტთან დასაკავშირებელი არხების რესურსები და განახორციელონ ე.წ. 

„უარის თქმა მომსახურეობაზე“ (Denial of Service – DoS) ტიპის შეტევები. 

DoS შეტევა არის ერთი ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ზიანისმომტანი მცდელობა, 

აიძულოს მსხვერპლი, საიტი ან კვანძი უარი თქვას მისი კლიენტების მომსახურებაზე, როდესაც 

ეს მცდელობა წარმოიქმნება ქსელის ერთი ჰოსტიდან, ის წარმოადგენს DoS შეტევას. მეორეს 

მხრივ, ეს შეტევა ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს ბევრი ზიანისმომტანი ჰოსტიდან 

მრავალჯერადი შემოტევებით ერთდროულად რამდენიმე წერტილიდან. შეტევის ამ ტიპს 

ეწოდება გადანაწილებული DoS ან DDoS შემოტევა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

განვითარება და ინფორმაციული სივრცის გაზრდა დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის 

მოღვაწეობის ყველა სფეროზე, დაკავშირებულს მონაცემების დაგროვებასა და დამუშავებასთან. 

დღეისათვის ინტერნეტის ქსელში დიდი ნაირსახეობის მონაცემთა ბაზა და სხვა რესურსებია 

განლაგებული, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და 

სამრეწველო საქმიანობის სხვადასხვა დარგების შესახებ. წარმოიქმნება ბაზებში შეუფერხებელი 

შეღწევის შესაძლებლობის, მათი კორექტული მუშაობისა და საიმედო დაცვის უზრუნველყოფის 

აუცილებლობა. სწორედ ამ ეტაპზე წარმოიქმნება სერვერების, ქსელებისა და ქსელის ცალკეული 

ნაწილების დაცვის საკითხი DDoS ტიპის შეტევებისაგან. 

უარის თქმა მომსახურებაზე შეიძლება მიღწეული იქნეს სხვადასხვა პირობებში და 

სხვადასხვა ფაქტორების შედეგად, მაგ: 

 შეცდომები პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რომელიც მუშაობს შეტევის ქვეშ 

მყოფ სერვისში 

 ქსელური ოქმების (პროტოკოლების) უკმარისობა 

 კავშირის არხის გამტარუნარიანობის შეზღუდვები 

 გაუაზრებელი ქსელური ინფრასტრუქტურა 

როგორც წესი, DDoS ტიპის შეტევების წყაროს წარმოადგენენ ქსელში გაერთიანებული 

დავირუსებული კომპიუტერები, რომლებიც ე.წ. „ბოტნეტ“-ის სახელითაა ცნობილი. 
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ჩვეულებრივ დავირუსებული კომპიუტერების მართვა ხდება განსაზღვრული პორტის მოსმენით 

ან რეაქციებით IRC-ჩატის ბრძანებებზე. თუმცა დღესდღეობით გავრცელება ჰპოვა ბოტნეტებმა, 

რომლებიც იმართება ვებ-საიტით ან p2p-ქსელების პრინციპით. 

ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ამოცანა მომსახურების სფეროში, რომელიც 

გულისხმობს ინფორმაციის წარმოდგენას, არის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფა და 

ნებისმიერ დროს მონაცემთა ბაზაზე წვდომის შესაძლებლობა. ასეთ რეჟიმში მუშაობისას ასევე 

აუცილებელია საიმედოობის განსაზღვრული ხარისხისა და სტრესების მიმართ სისტემის 

მდგრადობის უზრუნველყოფა. შეტევების ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ და გავრცელებულ 

მეთოდებს წარმოადგენს DDoS-შეტევა. ასეთი შეტევის მიზანს წარმოადგენს სისტემის მიყვანა 

მომსახურების გაცემის უარის თქმამდე, ანუ, ისეთი პირობების შექმნა, რომლის დროსაც 

სისტემის ლეგალური მომხმარებლები ვერ შეძლებენ წვდომას სისტემურ რესურსებზე, ან ეს 

წვდომა იქნება გართულებული.  

კომპანია Arbor Networks-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რომელიც 

წარმოადგენს ინფორმაციული სისტემების სტაბილური მუშაობის ერთ-ერთ საუკეთესო 

გადაწყვეტილებას და გააჩნია უდიდესი გამოცდილება DDoS შეტევებთან ბრძოლის საკითხებში, 

2012 წელს შეტევების ზრდა და ინტენსივობა შემცირდა წინა წლებთან შედარებით. ამასთან, 

კომპლექსური შეტევები და დანართის დონის შეტევები განაგრძობს განვითარებას, ხდება უფრო 

რთული.  
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1. თავი 

1.1. DDoS შეტევის აღწერა 

 DoS შეტევები ცდილობენ მსხვერპლის ისეთი რესურსების ამოწურვას, როგორიცაა 

ქსელის გამტარუნარიანობა, გამოთვლითი სიმძლავრე, ოპერაციული სისტემის სტრუქტურის 

მონაცემები. DDoS შეტევების ჩამოსაყალიბებლად ბოროტმოქმედები ჯერ ირჩევენ 

კომპიუტერულ ქსელს (ბოტნეტს), რომელსაც ისინი გამოიყენებენ ტრაფიკის სიდიდის 

წარმოსაშობად, ის საჭიროა მომხმარებელთა კომპიუტერების ასარევად. შეტევის წარმოსაშობად 

ბოროტმოქმედები ეძებენ სუსტ საიტებს ან ჰოსტებს ქსელში. როგორც წესი, სუსტი ჰოსტებია, 

რომლებიც არ იყენებენ ანტივირუსულ პროგრამებს ან იყენებენ მოძველებულ ანტივირუსებს, 

ასევე ისეთი ჰოსტები, რომლებიც არ არის სათანადოდ შესწორებული (patched). ასეთი ჰოსტები 

შემდეგ გამოიყენება შემომტევების მიერ, რომლებიც იყენებენ მათ სისუსტეს, რათა 

განახორციელონ მათზე წვდომა. შემდეგი ნაბიჯი დამრღვევისათვის არის ახალი პროგრამების 

დაყენება (ცნობილი, როგორც შემოტევის ხელსაწყოები) ქსელის სუსტ ჰოსტებზე. ჰოსტები, 

რომლებიც ამუშავებენ ამ შემოტევის ხელსაწყოებს, ცნობილია როგორც ზომბები და მათ 

შეუძლიათ შემომტევის ნებისმიერი ბრძანების განხორციელება. ბევრი ზომბი ერთდება ჯგუფში 

და მათ ზომბების არმიას უწოდებენ. 

მაგრამ როგორ ახერხებენ შემომტევები აღმოაჩინონ ჰოსტები, რომლებზეც აიგება 

შემოტევის ქსელი და როგორ აყენებენ შემოტევის ხელსაწყოებს მათზე? მიუხედავად იმისა,რომ 

შემოტევის მომზადების ეს ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია, სუსტი ჰოსტების აღმოჩენა და მათზე 

შემოტევის ხელსაწყოების დაყენება ძალიან მარტივ პროცესად იქცა. დამრღვევისათვის არ 

არსებობს საჭიროება დახარჯოს დრო შემოტევის ხელსაწყოების მომზადებაზე, რადგანაც 

არსებობს მზა პროგრამები, რომლებიც ავტომატურად პოულობენ სუსტ სისტემებს, აღწევენ 

მათში და აყენებენ შემოტევისათვის საჭირო პროგრამებს. ამის შემდეგ სისტემები, რომლებიც 

დაავადდნენ ზიანისმომტანი კოდის მიერ, ეძებენ სხვა სუსტ კომპიუტერებს და აყენებენ მათზე 

იმავე ზიანისმომტან კოდს. ამ ფართო სკანირებით, რის შედეგად იძებნება სუსტი სისტემები, 

შესაძლებელია დიდი შემოტევის ქსელის აგება ძალიან მოკლე დროში. 

ავტომატიზირებული პროცესის შედეგად წარმოიშობა DDoS შემოტევის ქსელი, რომელიც 

შედგება დამამუშავებელი (master) და აგენტის (slave, daemon) მანქანებისგან. ამ პროცესისგან 

გამომდინარეობს ის, რომ სხვა DDoS შემოტევას აქვს ადგილი, მანამ სანამ შემოტევის ქსელი 

იგება, რადგანაც თავად პროცესი წარმოშობს ტრაფიკის მნიშვნელოვან ოდენობას. 

DDoS ტიპის შეტევების გავრცელების არსი უმარტივეს შემთხვევაში დაიყვანება შესატევ 

სისტემაზე მოთხოვნების უდიდესი რაოდენობის ერთდროულ გაგზავნაზე, რის შედეგადაც 
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ხდება რესურსების გადატვირთვა და შესაბამისად მუშაობაზე უარის თქმა. ცხადია, რომ 

კომპიუტერული სისტემების კომპრომენტაციის ასეთი სახეობა საკმაოდ უხეშია და გააჩნია 

კატასტროფული შედეგები, ვინაიდან გამოთვლითი ტექნიკის ნებისმიერი გაჩერების გამო 

საწარმო ხშირ შემთხვევაში კოლოსალურ ზარალს განიცდის. მსგავსი შეტევები სხვადასხვა 

კომპანიებს დღეს მილიონობით დოლარი უჯდებათ. უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ეს 

მხოლოდ ოფიციალური სტატისტიკაა, რადგან ბევრი ამჯობინებს გაჩუმებას მსგავს 

შემთხვევებზე. მსგავსი შეტევის სიმძლავრეს თავის დროზე მწყობრიდან გამოჰყავდა ისეთი 

გიგანტები, როგორიცაა NASA, eBay, Yahoo! და სხვა. 

დღეს DDoS-შეტევის ორგანიზაციის ძირითად მეთოდებს შორის შესაძლებელია 

გამოვყოთ შემდეგი: 

 SYN - შეტევა 

 Smurf 

 Fraggle (UDP) 

 Flood 

SYN-შეტევა შედგება სერვერისათვის ყალბი SYN შეტყობინების გაგზავნაში, რომლის 

შემცველობაში იქნება TCP-კავშირზე მოთხოვნის გამომგზავნის არასწორი მისამართი. ქსელური 

ინჟინრებისათვის ცნობილია, რომ TCP - კავშირი მყარდება „სამმხრივი ხელის ჩამორთმევის“ (3-

way handshake, RFC 793) გზით: 

1. კავშირის ინიციატორი აგზავნის SYN შეტყობინებას. 

2. მიზნობრივი სისტემა პასუხობს SYN/ACK შეტყობინებით. 

3. ინიციატორი აგზავნის ACK შეტყობინებას და კავშირი ითვლება დამყარებულად. 

ამგვარად, შესაძლებელია SYN შეტყობინების გაყალბება, მასში კავშირის ინიციატორის 

ჭეშმარიტი მისამართისაგან განსხვავებულის მითითებით. რა ხდება ასეთ სიტუაციაში: მიიღებს 

რა SYN შეტყობინებას, სერვერი აგენერირებს და გააგზავნის პასუხს SYN/ACK 

გამომგზავნისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ SYN მოთხოვნაში გამომგზავნი ყალბია და 

არავითარი პაკეტები არ გაუგზავნია, ნებისმიერი სისტემა SYN/ACK შეტყობინების მიღებისას 

პასუხობს RST პაკეტით, რომელიც სწორედ იმაზე მიუთითებს, რომ მოთხოვნა კავშირზე 

ტყუილი ან გაყალბებული აღმოჩნდა. თუმცა, თუკი SYN-ში მივუთითებთ არარსებულ კვანძს, 

მაშინ სერვერი-მსხვერპლი არ მიიღებს პასუხს SYN/ACK-ზე (RST ან FIN, შეუძლიათ კავშირის 

ჩამოყრა), ამასთან, ჩანაწერი კავშირების ცხრილში დარჩება კიდევ რაღაცა დროის განმავლობაში 
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(სიდიდე timeout TCP კავშირისთვის). შეავსებს რა ცხრილის ყველა თავისუფალ ველს, ამით 

შეიქმნება დაშორებული სისტემის გადაყვანის შესაძლებლობა მომსახურებაზე უარის 

წარმოქმნის პირობებში (DoS). DoS პირობის შესაქმნელად საკმარისია შეტყობინებათა შედარებით 

მცირე რიცხვის გადაგზავნა. 

მსხვერპლის მიმართ შედარებით ეფექტურია Smurf-შეტევა. იგი დაფუძნებულია ping-

მოთხოვნების გაგზავნაზე სადგურების დიდი რაოდენობისათვის. ამოცანის გამარტივების 

მიზნით გამოიყენებენ ფართომაუწყებელ მოთხოვნებს (C კლასის ქსელებისათვის, მაგ. ეს არის ამ 

xxx.xxx.xxx.225 სახის მისამართი). დავუშვათ ჩვენ ვაგზავნით ფართომაყწყებლობითი 

მოთხოვნით გაყალბებულ ICMP-შეტყობინებას, რომელიც შეიცავს მსხვერპლის მისამართს. მას 

შემდეგ, რაც ICMP პაკეტის კვანძი-მიმღებები მოახდენენ პასუხის გენერირებას ping მოთხოვნაზე, 

ისინი გააგზავნიან მას ყალბ მისამართზე. შედეგად სისტემა, რომელზეც ხორციელდება შეტევა, 

მიიღებს იმდენ პასუხს ping მოთხოვნაზე (რომელიც მას არ გაუგაზავნია), რამდენმა 

კომპიუტერმაც მიიღო შეტყობინება ფართომაუწყებლობითი საშუალებით (broadcast). 

Fraggle-შეტევა ხორციელდება Smurf-შეტევის მსგავსად, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ 

ICMP-შეტყობინების ნაცვლად გაიგზავნება UDP პაკეტები, როგორც წესი, მე-7 პორტზე (echo). 

დღეს ყველაზე პოპულარულია flood-შეტევა. შეტევის არსი დაიყვანება HTTP-

მოთხოვნების უზარმაზარი პაკეტის გენერაციაზე GET მეთოდით. 

შეტევების 46% მიეკუთვნება კომპლექსურ DDoS-შეტევებს, რომლებიც გამოიყენებენ 

ტრაფიკული ნაგვის, SYN-ფლუდების და UDP Flood, აგრეთვე შეტევებს დანართის დონის 

პროტოკოლების გამოყენებით. პროცენტული მნიშვნელობით შეტევები, დანართის დონის 

გამოყენებით, გახდნენ ყველაზე გავრცელებულნი და შეადგინეს 85%. თუმცა, გასულ წლებთან 

შედარებით ამ ტიპის გაცხადებული შეტევების პროპორციები პრაქტიკულად არ შეიცვალა 

სამსახურების უმრავლესობის მიმართ, ისეთების, როგორიცაა HTTP, DNS და SMTP. დანართის 

დონის შეტევების ერთადერთი ასპექტი, რომელმაც აშკარად გადაიტანა ცვლილებები, გახდა 

HTTPS-პროტოკოლი, რომლის გამოყენების დონე აიწია 24%-დან 37%-მდე. 

Arbor Networks-ის ანგარიშის თანახმად, არსებობს გარკვეული საშიშროება მუშა 

სადგურების კომპრომენტაციის გამო. არსებობს ალბათობა იმისა, რომ კომპიუტერები, 

რომლებიც ეკუთვნიან კორპორატიულ ქსელებს, შეიძლება იყვნენ ბოტნეტის ნაწილი. ასეთ 

სიტუაციას მივყავართ შეტევისგან ეფექტის გაძლიერებისკენ, რადგანაც დაცვა შეიძლება 

მიმართული იყოს მხოლოდ გარე ქსელზე, შიდა ქსელური კორპორატიული ტრაფიკის 

იგნორირებით. 
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ჰოსტების რაოდენობის გაზრდა, რომლებიც შედიან ბოტქსელებში, არ იწვევს 

გაკვირვებას, დღეისათვის არსებული ვირუსების რაოდენობისა და სირთულის 

გათვალისწინებით, მათი განვითარების ტემპისა და აქედან გამომდინარე, ანტივირუსული 

პროგრამებისა და შეჭრის აღმომჩენი სისტემის საფუძველზე დაცვის საიმედო სისტემის აგების 

შეუძლებლობა. 

1.2. სუსტი მანქანების რეკრუტირება 

შემომტევებს შეუძლიათ გამოიყენონ ტექნიკის ნაირგვარობა (სკანირების ტექნიკების 

გამოყენებით), რათა გამოავლინონ სუსტი მანქანები. ყველაზე მნიშვნელოვანია: 

 შემთხვევითი სკანირება (random scanning): ამ ტექნიკაში, მანქანა, რომელიც 

დაავადებულია ზიანისმომტანი კოდით (ასეთ მანქანას შეიძლება წარმოადგენდეს 

შემომტევის მანქანა ან მათი არმიის წევრის მანქანა, როგორიცაა ზომბი) იკვლევს IP 

მისამართებს შემთხვევითობის წესით IP-მისამართული სივრციდან და ეძებს მათში 

სისუსტეს. როდესაც ის პოულობს სუსტ მანქანას, აღწევს მასში და ცდილობს მის 

დაავადებას, იმავე ზიანისმომტანი კოდის დაყენებით, რაც აყენია მასზე. ეს ტექნიკა 

წარმოშობს მნიშვნელოვან ტრაფიკს, რადგანაც შემთხვევითი სკანირება იწვევს სუსტი 

ჰოსტების დიდი რაოდენობის კვლევას და ამავე მისამართების შემოწმებას. შემოტევების 

უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ ზიანისმომტანი კოდი შეიძლება 

გავრცელებულიქნას სწრაფად, რადგანაც სკანირება ხორციელდება ყველა 

მიმართულებიდან. ცოტა ხანში გავრცელების სიჩქარე მცირდება, რადგანაც ახალი IP-

მისამართების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება აღმოჩენილიქნას დროთა განმავლობაში 

მცირდება. ეს ნათელი ხდება თუ განვიხილავთ დევიდ მურის და კოლინ შენონის 

ანალიზს CODE-RED WARM-ის (CRv2) გავრცელებაზე, რომელიც იყენებს სკანირების 

შემთხვევით მეთოდს საკუთარი თავის გასავრცელებლად. 

 ჰიტ-ლისტი სკანირება (hit-list scanning): მანამ სანამ შემომტევები დაიწყებენ სკანირებას, 

ისინი აგროვებენ დიდი რაოდენობის პოტენციურად სუსტი მანქანების სიას. არმიის 

ჩამოყალიბების მცდელობაში, ისინი იწყებენ ამ სიაში შესული მანქანების სკანირებას, 

რათა გამოავლინონ სუსტი მანქანები. როდესაც ისინი ესეთს პოულობენ, აყენებენ მათზე 

ზიანისმომტან კოდს და ყოფენ სიას ნახევრად. შემდეგ ისინი აძლევენ ნახევარს 

ახლადაღმოჩენილ სუსტ მანქანას, ინახავენ მეორე ნახევარს და აგრძელებენ დარჩენილი 

სიის სკანირებას. ახლად დაავადებული ჰოსტი იწყებს მისი სიის სკანირებას, სუსტი 

მანქანების გამოვლენის მიზნით. როდესაც ის ასეთს პოულობს, ის ახორციელებს ზემოთ 

აღწერილ პროცედურას და ამ გზით hit-list სკანირება ხდება ერთდროულად 
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დაავადებული მანქანების რაოდენობის ზრდასთან ერთად. ეს მექანიზმი 

უზრუნველყოფს ზიანისმომტანი კოდის დაყენებას ყველა სუსტ მანქანაზე, რომლებიც 

შედიან hit-list-ში დროის მოკლე პერიოდში. ასევე, hit-list-ი, რომელიც დაკავებულია 

ახალი დაზიანებული ჰოსტის მიერ, მუდმივად მცირდება სიის დაყოფის შედეგად. 

როგორც ითქვა, სიის შედგენა ხორციელდება დიდი ხნით ადრე, ვიდრე შემომტევები 

დაიწყებენ სკანირების პროცესს. ამ მიზნით, შემომტევებს შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ სია დაბალ 

სიჩქარეზე და დროის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. თუ ბოროტმოქმედები 

ახორციელებენ ნელ სკანირებას, სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ საქმიანობას ვერავინ შეამჩნევს, 

რადგანაც სკანირების პროცესი ქსელში, როგორც წესი, ხორციელდება ძალიან მაღალ 

სიხშირეებზე, ასე რომ ნელ სკანირებაზე ვერავინ ხვდება, რომ ის ზიანისმომტანია.  

ასევე უნდა ითქვას, რომ არსებობს საჯარო სერვერები, როგორიცაა Netcraft Survey, 

რომელსაც შეუძლია შექმნას ესეთი ტიპის ჰიტ-ლისტი სკანირების გარეშე. 

 ტოპოლოგიური სკანირება (topological scanning): ტოპოლოგიური სკანირება იყენებს 

ინფორმაციას, რომელსაც შეიცავს მსხვერპლის მანქანა ახალი სამიზნეების აღმოსაჩენად. 

ამ ტექნიკის გამოყენებისას, უკვე დაავადებული ჰოსტი ეძებს URL-ს მანქანის დისკზე, 

რომლის დაავადებაც მას სურს. შემდეგ ის იყენებს ამ URL-ს სამიზნეებს და ამოწმებს მათ 

სისუტეზე. ის ფაქტი, რომ ეს URL-მისამართები წარმოადგენენ ვარგისიან ვებ სერვერებს, 

ნიშნავს იმას, რომ დაავადებული ჰოსტი ასკანირებს სავარაუდო სამიზნეებს პირდაპირ 

სკანირების ფაზის დაწყებიდანვე. ამ მიზეზის გამო, ამ ტექნიკის სიზუსტე ძალიან 

მაღალია და მისი მუშაობა ჰგავს ჰიტ-ლისტის სკანირების პროცესს. ამგვარად 

ტოპოლოგიურ სკანირებას შეუძლია წარმოშვას შემომტევების დიდი არმია ძალიან 

სწრაფად და ამ გზით დააჩქაროს ზიანისმომტანი კოდის გავრცელება.  

 ლოკალური ქვექსელის სკანირება (local subnet scanning): ამ ტიპის სკანირება მოქმედებს 

firewall-ის მიღმა იმ არეალში, რომელიც მოიაზრება ინფიცირებულად ზიანისმომტანი 

სკანირების პროგრამის მიერ. დაავადებული ჰოსტი ეძებს სამიზნეებს მისივე ლოკალურ 

ქსელში, იმ ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც დამალულია ლოკალურ მისამართებში. 

უფრო სპეციფიურად, სკანირების პროგრამის ერთი ასლი მოქმედებს firewall-ის მიღმა და 

ცდილობს შეაღწიოს ყველა სუსტ მანქანაში, რომლებიც შესაძლოა დაცულიყვნენ firewall-

ის მიერ. ეს მექანიზმი შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვა სკანირების მექანიზმებთან 

შეთავსებით: მაგ, სუსტ ჰოსტს შეუძლია დაიწყოს თავისი სკანირება ლოკალური 

ქვექსელის სკანირებით, სუსტი მანქანების ძიებით მისივე ლოკალურ ქსელში. მას შემდეგ 

რაც ის შეამოწმებს ყველა ლოკალურ მანქანას, მას შეუძლია გააგრძელოს შემოწმების 
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პროცესი სხვა სკანირების მექანიზმის ჩართვით ლოკალური ქსელის მანქანების 

სკანირების მიზნით. ამგვარად, უზარმაზარი არმია უამრავი ზომბით შეიძლება 

ჩამოყალიბებულ იქნას ძალიან სწრაფად. 

 გადანაცვლებული სკანირება (permutation scanning): ამ ტიპის სკანირებისას ყველა მანქანა 

იზიარებს საერთო ფსევდო-შემთხვევით ცვალებად IP მისამართების საერთო ფსევდო-

შემთხვევით სიას. ასეთი გადანაცვლებული სია შეიძლება აგებულ იქნას ნებისმიერი 

ბლოკით, რომელიც დაშიფრულია 32-ბიტიანი წინასწარ არჩეული გასაღებით. თუ 

დაზიანებული ჰოსტი დაავადებულია ჰიტ-ლისტის ან ლოკალური ქვექსელის 

სკანირებისას, ის იწყებს სკანირებას გადანაცვლებულ სიაში მისი წერტილის შემდეგ და 

ასკანირებს ამ სიის მიხედვით, ახალი სამიზნეების აღმოსაჩენად. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, თუ ის დაავადებულ იქნებოდა გადანაცვლების სკანირებისას, ის იწყებს 

სკანირებას ნებისმიერ დროს ან მომენტში. ყოველთვის, როდესაც ის ხვდება უკვე 

დაავადებულ კომპიუტერს, ირჩევს ახალ შემთხვევით საწყისს წერტილს გადანაცვლების 

სიაში და მოქმედებს იქ. დაავადებულ ჰოსტს შეუძლია იცნოს ინფიცირებული მანქანა 

არაინფიცირებულებს შორის, რადგანაც ასეთი მანქანები პასუხობენ განსხვავებულად, 

ვიდრე სხვა მანქანები. სკანირების პროცესი წყდება მაშინ, როდესაც ინფიცირებული 

ჰოსტი რამოდენიმეჯერ შეხვდება უკვე ინფიცირებულ მანქანების რიცხვს და ვერ იპოვის 

ახალ სამიზნეს დროის განსაზღვრულ პერიოდში. ინფიცირებული მანქანების რაოდენობა 

წინასწარაა განსაზღვრული. როდესაც შემუშავდება ახალი გადანაწილების გასაღები, 

იწყება სკანირების ახალი ფაზა. ეს მექანიზი ემსახურება ორ მთავარ მიზანს: 

o პირველი, ის თავს იზღვევს ერთი და იმავე სამიზნის არასაჭირო 

რეინფიცირებისგან, როდესაც დაინფიცირებული ჰოსტი ცნობს უკვე 

ინფიცირებულ მანქანას, ის იცვლის სკანირების მეთოდს ზემოთ აღწერილი 

პროცესის შესაბამისად. 

o მეორე, ეს მექანიზმი იყენებს შემთხვევითი სკანირების უპირატესობას 

(შემომტევების სასარგებლოდ), რადგანაც ახალი სამიზნეების სკანირებას 

აქვს ადგილი შემთხვევითი წესით. ამგვარად, გადანაცვლების სკანირება 

შეიძლება დავახასიათოდ, როგორც კოორდინირებული სკანირება ძალიან 

კარგი გამომუშავებით, რადგანაც რანდომიზაციის მექანიზმი გვაძლევს 

სკანირების მაღალი სიჩქარის საშუალებას. 

 გადანაცვლებითი სკანირების გაუმჯობესებული ვერსია დაყოფილი გადანაცვლების 

სკანირებაა. ამ ტიპის სკანირება წარმოადგენს გადანაცვლების და ჰიტ-ლისტის 
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სკანირების ერთობლიობას. ამ შემთხვევაში დაინფიცირებულ მანქანას გააჩნია 

გადანაცვლების სია, რომელიც იყოფა შუაზე, როდესაც ის პოულობს ახალ სამიზნეს. 

შემდეგ ის ინახავს სიის ერთ სექციას და გადასცემს მეორე სექციას ახლად ინფიცირებულ 

მანქანას. მას შემდეგ რაც გადანაცვლების სია, რომელსაც ფლობს დაინფიცირებული 

მანქანა მცირდება წინასწარ განსაზღვრულ დონემდე სკანირების სქემა გადადის 

დაყოფილი გადანაცვლების სკანირებიდან მარტივ გადანაცვლების სკანირებაში. 

1.3. ზიანისმომტანი კოდის გავრცელება 

შეგვიძლია განვსაზღვროთ ზიანისმომტანი კოდის გავრცელებისა და შემტევი ქსელების 

აგების მექანიზმის სამი ჯგუფი: 

 ცენტრალური წყაროს გავრცელება (Central source propagation): ამ მექანიზმში სუსტი 

სისტემის აღმოჩენის მერე, რომელიც შემდგომში გახდება ერთ-ერთი ზომბი, 

ინსტრუქციები გადაეცემა ცენტრალურ წყაროს ისე, რომ შემოტევის ხელსაწყოს ასლი 

გადაცემულია ცენტრალური ლოკაციიდან ახლად დაინფიცირებულ სისტემაში. მას 

შემდეგ რაც ხელსაწყო გადაცემულია, ადგილი აქვს ამ სისტემაში შემტევი ხელსაწყოს 

ავტომატიურ ინსტალაციას, რომელიც კონტროლდება სკრიპტული მექანიზმით. ეს 

ახდენს შემოტევის ახალი ციკლის ინიცირებას, სადაც ახლად დაინფიცირებული 

სისტემა ეძებს სხვა სუსტ კომპიუტერებს, სადაც ის შეძლებს დააყენოს შემოტევის 

ხელსაწყო იმავე პროცესის გამოყენებით, რასაც თავდამსხმელი იყენებდა. ისევე, 

როგორც სხვა ფაილის-გადამცემი მექანიზმი, ეს მექანიზმი ფართოდ იყენებს HTTP, 

FTP და დისტანციური მართვის პროტოკოლებს (RPC). ამ მექანიზმის გრაფიკული სქემა 

ნაჩვენებია 1 სურათზე. 
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შემტევი

მსხვერპლი

შემდეგი 
მსხვერპლი

ცენტრალური 
კოდი

3
კოდის

კოპირება

4 გამეორება

1 შეღწევა
2 კოდის
მოთხოვნა

 

სურ. 1 

 

შემტევი

მსხვერპლი

შემდეგი 
მსხვერპლი

1 შეღწევა

4 გამეორება

3
კოდის

კოპირება

2
კოდის

მოთხოვნა

 

შემტევი

მსხვერპლი

შემდეგი 
მსხვერპლი

1 შეღწევა და
კოდის კოპირება

2 გამეორება

 

სურ. 2 სურ.3 
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 უკუსვლის გავრცელება (Back-chaining propagation): ამ მექანიზმში შემოტევის ხელსაწყო 

შემომტევისგან გადაეცემა ახლად დაინფიცირებულ სისტემაზე. კერძოდ, შემოტევის 

ხელსაწყოები, რომლებიც დაყენებულია შემომტევზე მოიცავენ სპეციალურ მეთოდს 

დაინფიცირებული სისტემისგან კავშირის მისაღებად და მისთვის ფაილის გადასაგზავნად, 

რომელიც შეიცავს შემტევ ხელსაწყოებს. ეს უკუსვლის არხი (channel) შეიძლება 

მხარდაჭერილიქნას მარტივი Port Listener-ით, რომელიც აკოპირებს ფაილის შიგთავსს. 

გადაცემისათვის ორივე იყენებს ტრივიალური ფაილის გადაცემის პროტოკოლს (TFTP - 

Trivial File Transfer Protocol), სურათი 2 გვიჩვენებს ამ მექანიზმს; 

 ავტონომური გავრცელება (Autonomous propagation): ამ მექანიზმში, შემტევი ჰოსტი გადაცემს 

შემტევ ხელსაწყოს ახლად ინფიცირებულ სისტემას იმავე მომენტში, როგორც კი ის აღწევს 

ამ სისტემაში. ეს მექანიზმი განსხვავდება წინად ხსენებული მექანიზმებისგან იმით, რომ 

შემტევი ხელსაწყოები დანერგილია დაინფიცირებულ ჰოსტებში შემტევების მიერვე და არა 

გარე წყარო ფაილის მიერ. სურათი 3 გვიჩვენებს ავტონომიურ გავრცელებას. 

შემტევი ქსელის შემუშავების შემდეგ შემომტევები იყენებენ დამუშავების მანქანებს, 

რათა მოახდინონ მსხვერპლის მისამართებისა და შეტევის ტიპის სპეციფიკაცია, ელოდებიან 

შესაბამის მომენტს შეტევის განსახორციელებლად. შემდეგ ისინი ან დისტანციურად მართავენ 

არჩეული ტიპის შემოტევის წამოწყებას აგენტების მიერ, ან DAEMON-ები „იღვიძებენ“ 

ერთდროულად, როგორც ისინი იყვნენ დაპროგრამებულნი. აგენტი მანქანები თავის მხრივ 

იწყებენ მთელი რიგი პაკეტების გაგზავნას მსხვერპლისადმი, იწვევენ მისი სისტემის უაზრო 

გადატვირთვასა და მისი რესურსების ამოწურვას. ამგვარად, ბოროტმოქმედები ხდიან 

კომპიუტერს ხელმიუწვდომელს კლიენტებისათვის, ისე რომ მათ შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ 

მას. ტრაფიკის მოცულობა შეიძლება იმდენად დიდი იყოს, რომ ქსელები, რომლებიც უერთდება 

შემტევ მანქანებს, ასევე შეიძლება დაზარალდნენ დაბალი გამომუშავებისგან. ამგვარად 

სერვისების მოწოდება ამ ქსელებისადმი აღარ არის ხელმისაწვდომი და ამის შედეგად მათი 

კლიენტები ვეღარ ღებულობენ შესაბამის სევისებს. ქსელი, რომელიც გადატვირთულიქნა 

შემოტევებით, შეიძლება განხილულიქნას როგორც DDoS შემოტევის კიდევ ერთი მსხვერპლი. 

DDoS შემოტევის მთელი პროცედურის ჩატარება ძირითადად ავტომატიზირებულია, 

სხვადასხვა შემოტევის ხელსაწყოების წყალობით. პირველი კონტროლირებადი DDoS 

ხელსაწყოს არსებობა გამოქვეყნდა CERT საკოორდინაციო ცენტრის (CERT/CC) მიერ 1998 წელს 

და მას დაერქვა „Fapi“. ამ ხელსაწყოს გავრცელება არ იყო ადვილი DDoS ქსელის დასაყენებლად 

და მას უძნელდებოდა 10-ზე მეტი ჰოსტის მქონე ქსელის მწყობრიდან გამოყვანა. 1999 წლის 

შუაში TRINOO მოგვევლინა. მოგვიანებით ამავე წელს გამოცხადდა TRIBE FLOOD NETWORK 
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(TFN) და მისი გაუმჯობესსებული ვერსია TFN 2K (TFN2000). STACHELDRAHR (გერმანულად 

ეკლიანი მავთული) განვითარდა ამ ორი უკანასკნელი ხელსაწყოდან (TRINOO და TFN). ეს 

ხელსაწყო აღსანიშნავია იმით, რომ მას გააჩნია სრულად კონტროლირებადი გავრცელების 

თვისებები და BLOWFISH-ENCRYPTED საკონტროლო არხი შემტევისათვის. უფრო მეტიც 2000 

წლის დასაწყისში ის გადაიქცა StacheldrahtV4-ად და მოგვიანებით Stacheldraht V 1.666.  

თუმცა შემოტევების ხელსაწყოების განვითარება არ შეწყვეტილა და ბევრი ხელსაწყო იქნა 

წარმოდგენილი მოგვიანებით, როგორიცაა Mstream, Omega, Trinity, Derivatives, myServer და 

Plague. დეივ დიტრიხმა და მისმა პარტნიორებმა მოგვაწოდეს trinoo-ს, Tribe Flood Network, 

Stacheldraht და mstream DDOS შემტევი ხელსაწყოების ყველაზე სრული ანალიზი. ამ 

ჩატარებული სამუშაოს წყალობით, ბევრი ზიანისმომტანი კოდი იქნა დაბლოკილი, 

მნიშვნელოვანი დაკვირვებები ჩატარდა DDOS შემტევ ხელსაწყოებზე და გადაწყვეტილებები 

იქნა შემოთავაზებული მათ გამოსავლენად და თავის დასაცავად. 

1.4. DDOS შემოტევების სისტემატიკა (Taxonomy) 

DDOS შემოტევები ხორციელდება მაშინ, როდესაც ბევრი მანქანა, რომელიც 

დაინფიცირებულია ზიანისმომტანი კოდით მოქმედებს ერთდროულად და იმართება ერთი 

შემომტევის მიერ, რათა შეაღწიოს მსხვერპლის სისტემაში, ამოწუროს მისი რესურსები და უარი 

ათქმევინოს მოემსახუროს ლეგიტიმურ კლიენტებს. ძირითადად არსებობს DDOS შემოტევების 

ორი სახეობა: ტიპიური DDOS შემოტევები და შემოტანილი რეფლექტორული DDOS შემოტევები.  

1.5. ტიპიური DDOS შემოტევები 

ტიპიურ DDOS შემოტევაში, შემომტევების არმია შესდგება მასტერი ზომბებისა და მონა 

ზომბებისგან. ორივე კატეგორიის ჰოსტებს წარმოადგენს დაინფიცირებული მანქანები, 

რომლებიც აღმოაჩინეს სკანირებისას და დაინფიცირდნენ ზიანისმომტანი კოდის მიერ. 

შემომტევი მართავს და უბრძანებს მასტერ ზომბებს და ისინი, თავის მხრივ, კოორდინირებას 

უწევენ და ქმნიან მონა ზომბებს. უფრო კონკრეტულად, შემომტევი უგზავნის ბრძანებას მასტერ 

ზომბებს და იწყებს ყველა შემოტევით პროცესს იმ მანქანებზე, რომლებიც არიან მიძინებულები 

და ელიან შესაბამის ბრძანებას, რათა გაიღვიძონ და დაიწყონ შეტევა. შემდეგ, აგენტი მანქანები 

(მონა ზომბები) იწყებენ პაკეტის დიდი მოცულობის გადაგზავნას მსხვერპლისკენ, 

გადატვირთავენ მის სისტემას და ამოწურავენ მის რესურსებს. სურათი 4 გვიჩვენებს ამ ტიპის 

DDOS შემოტევას. 
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შემტევი

მასტერ ზომბები

ზომბები

მსხვერპლი

 

სურ. 4 

DDOS შემოტევებისას შემოტევის ტრაფიკის პაკეტებში გამოიყენება ყალბი IP 

მისამართები. ბოროტმოქმედს ურჩევნია გამოიყენოს ესეთი ტიპის წყაროს ყალბი IP მისამართები 

ორი ძირითადი მიზეზის გამო: პირველ რიგში, შემომტევებს სურთ დამალონ ზომბის ვინაობა, 

რის გამოც მსხვერპლს არ შეუძლია მიმართოს შემოტევა უკან მათკენ. მეორე მიზეზი ეხება 

შემოტევის განხორციელებას. შემომტევებს სურთ ხელი შეუშალონ მსხვერპლის ნებისმიერ 

მცდელობას გაფილტროს ზიანისმომტანი ტრაფიკი. 

1.6. DRDOS შემოტევები 

ტიპიური DDOS შემოტევებისგან განსხვავებით DRDOS შემოტევებში, შემომტევების 

არმია შესდგება მასტერ ზომბებისგან, მონა ზომბებისა და რეფლექტორებისგან. ამ ტიპის შეტევის 

სცენარი იგივეა, რაც ტიპიური DDOS შემოტევების სპეციფიურ დონეზე. შემომტევებმა 

კონტროლი უნდა განახორციელონ მასტერ ზომბებზე, რომლებიც თავის მხრივ აკონტროლებენ 

მონა ზომბებს. განსხვავება ამ შემოტევისას ისაა, რომ მონა ზომბები იმართებიან მასტერ 

ზომბების მიერ, რათა გააგზავნონ პაკეტების ნაკადი მსხვერპლის IP მისამართზე, ისევე როგორც 

IP მისამართის წყარო სხვა არაინფიცირებულ მანქანებს (რომლებიც ცნობილია როგორც 
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რეფლექტორები), მოუწოდებენ მათ დაუკავშირდნენ მსხვერპლს. ახალი კავშირის გახსნის 

პასუხად, რეფლექტორები უგზავნიან მსხვერპლს ტრაფიკის უფრო დიდ მოცულობას, რადგანაც 

მათ სწამთ, რომ მსხვერპლი იყო ჰოსტი, რომელიც ამას ითხოვდა. ამგვარად DRDOS შემოტევებში, 

შემოტევა ხორციელდება არაინფიცირებული მანქანით, რომელიც ამას აკეთებს 

გაუცნობიერებლად. 

DDOS შემოტევების ორი სცენარის შედარებისას აღსანიშნავია, რომ DRDOS შემოტევა არის 

უფრო ზიანისმომტანი, ვიდრე ტიპიური DDOS შემოტევა. ეს განპირობებულია იმით, რომ 

DRDOS შემოტევას გააჩნია უფრო მეტი მანქანა, რათა გააზიაროს შეტევა და შესაბამისად 

შემოტევა უფრო მოცულობითია. მეორე მიზეზია ის, რომ DRDOS შემოტევა აყალიბებს ტრაფიკის 

უფრო დიდ მოცულობას, მისი უფრო მოცულობითი ბუნების გამო. სურათი 5 განასახიერებს 

DRDOS შემოტევას. 

შემტევი

მასტერ ზომბები

ზომბები

რეფლექტორები

მსხვერპლი

 

სურ.5 ქსელური შეტევის სქემატური წარმოდგენა 
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1.7. ცნობილი DDOS შემოტევები 

Apache2: ეს შემოტევა ხორციელდება Apache ვებ-სერვერის წინააღმდეგ, სადაც კლიენტი 

ითხოვს სერვისს, მოთხოვნის გაგზავნით ბევრი HTTP სათაურით. თუმცა როდესაც Apache ვებ-

სერვერი ღებულობს ბევრ ასეთ მოთხოვნას, ის ვერ უძლებს გადატვირთვას და მწყობრიდან 

გამოდის. 

ARP Poison: Address Resolution Protocol (ARP) Poison შემოტევები ითხოვენ, რომ შემომტევს 

გააჩნდეს მსხვერპლის LAN-ისადმი ხელმისაწვდომობა. შემომტევს შეცდომაში შეყავს 

სპცეიფიური LAN-ის ჰოსტები მათთვის არასწორი MAC მისამართების მიწოდებით, იმ 

ჰოსტებისთვის, რომელთა IP მისამართები უკვე ცნობილია. ეს შეიძლება მიღწეულ იქნას 

შემდეგნაირად: ხორციელდება ქსელის მონიტორინგი “arp who has” მოთხოვნებზე. მას შემდეგ 

რაც ესეთი მოთხოვნა მიღებულია, შემომტევი ცდილობს უპასუხოს მომთხოვნ ჰოსტს რაც 

შეიძლება მალე და ააცდინოს ის მოთხოვნილ მისამართს.  

Back: ეს შემოტევა ხორციელდება apache ვებ-სერვერის წინააღმდეგ, რომელიც 

გადატვირთულია მოთხოვნებით, რომლებიც შეიცავენ front-slash-ის (/) დიდ რაოდენობას URL 

აღწერაში. მას შემდეგ რაც სერვერი ცდილობს ყველა ამ მოთხოვნის დამუშავებას, ის ვეღარ 

ახერხებს სხვა ლეგიტიმური მოთხოვნის დამუშავებას და ამგვარად უარს ამბობს თავისი 

კლიენტების მომსახურებაზე. 

CrashIIS: ამ შემოტევის მსხვერპლი, როგორც წესი, MICROSOFT WINDOWS NT IIS ვებ 

სერვერია. შემომტევი უგზავნის მსხვერპლს დამახინჯებულ GET მოთხოვნას, რომელსაც 

შეუძლია ვებ სერვერის მწყობრიდან გამოყვანა. 

DoSNuke: ამ ტიპის შემოტევისას MICROSOFT WINDOWS NT მსხვერპლი 

გადატვირთულია „out-of-band” მონაცემებით (MSG_OOB). პაკეტები, რომლებსაც აგზავნიან 

შემომტევი მანქანები მონიშნულია „urg”-ით MSG_OOB მარკერის გამო. შედეგად სამიზნე 

გადაიტვირთება და მსხვერპლის მანქანა აჩვენებს "blue screen of death“-ს. 

Land: ამ ტიპის შემოტევებში, შემომტევი უგზავნის მსხვერპლს TCP SYN პაკეტს, რომელის 

წყაროს IP მისამართი ემთხვევა მიმღების მისამართს. ასეთი პაკეტი მთლიანად ბლოკავს 

მსხვერპლის სისტემას. 

Mailbomb: ამ შემოტევაში მსხვერპლის ელ.წერილების რიგი (mail queue) 

გადატვირთულია მეილის რაოდენობით, რაც იწვევს სისტემის მწყობრიდან გამოსვლას. 

SYN Flood: SYN FLOOD წარმოიშვება სამგზის „ხელისჩამორთმევისას“, რაც მიანიშნებს 

TCP კავშირის დამყარებაზე. სამგზის „ხელისჩამორთმევისას“ კლიენტი აგზავნის მოთხოვნას 
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ახალ კავშირზე, სერვერზე TCP SYN პაკეტის გაგზავნით. ამის შემდეგ სერვერი უკან უგზავნის 

კლიენტს SYN/ACK პაკეტს და ათავსებს კავშირის მოთხოვნას რიგში. საბოლოოდ, კლიენტი 

ღებულობს SYN/ACK პაკეტს. თუ შემოტევა წარმოიშობა, შემომტევი აგზავნის ბევრ TCP SYN 

პაკეტს მსხვერპლისკენ, აიძულებს მას გახსნას ბევრი TCP კავშირი და ასევე უპასუხოს მათ. 

შემდეგ შემომტევი არ ახორციელებს სამგზის „ხელისჩამორთმევის“ მესამე ნაბიჯს რასაც 

მოსდევს ის, რომ მსხვერპლს არ შეუძლია მიიღოს მეტი ახალი შემომავალი კავშირი, რადგანაც 

მისი რიგი გავსებულია ნახევრად ღია TCP კავშირებით. 

Ping of Death: ამ ტიპის შემოტევებისას, შემომტევი აყალიბებს პაკეტს, რომელიც შეიცავს 

65,536 ბიტზე მეტს, რომელიც არის IP პროტოკოლის მიერ განსაზღვრული ლიმიტი. ამ პაკეტს 

შეუძლია გამოიწვიოს მისი მიმღები მანქანის სხვადასხვა სახის დაზიანება, როგორიცაა 

მწყობრიდან გამოსვლა და გადატვირთვა. 

Process Table: ეს შემოტევა იყენებს ქსელის ზოგ სერვისს, რათა განახორციელოს ახალი 

პროცესი, როდესაც ახალი TCP/IP კავშირი ყენდება. შემომტევი ცდილობს შექმნას 

მსხვერპლისთვის რაც შეიძლება მეტი დაუსრულებელი კავშირი იმისათვის, რომ აიძულოს მისი 

სისტემა მოახდინოს მრავალი პროცესის გენერირება. იმის გამო, რომ სისტემაზე მომუშავე 

პროცესების რაოდენობა შეუძლებელია მუდმივად იზრდებოდეს, შემოტევა აიძულებს 

მხსვერპლს ვეღარ მოემსახუროს სხვა მოთხოვნას. 

Smurf Attack: Smurf Attack-ში მსხვერპლი გადატვირთულია Internet Control Message 

Protocol (ICMP) "echo-reply" პაკეტებით. შემომტევი აგზავნის უამრავ ICMP "echo-request" 

პაკეტებს ბევრი subnet-ის სამაუწყებლო მისამართზე. ეს პაკეტები შეიცავენ მსხვერპლის 

მისამართს IP წყარო მისამართის სახით. ნებისმიერი მანქანა, რომელიც განეკუთვნება რომელიმე 

ამ subnet-თაგანს, პასუხობს ICMP "echo-reply" პაკეტის გაგზავნით მსხვერპლისთვის. Smurf 

შემოტევები ძალიან სახიფათოა, რადგანაც ისინი წარმოადგენენ მკაცრად განაწილებულ 

შემოტევებს. 

SSH Process Table: ისევე როგორც Process Table შემოტევა, ეს შემოტევაც აყალიბებს ასობით 

კავშირებს მსხვერპლთან SECURE SHELL-ის (SSH) პროტოკოლის მეშვეობით, ლოგინის პროცესის 

დასრულების გარეშე. ამგვარად daemon-ი დაკავშირებული SSH-ით, მსხვერპლის სისტემაზე 

იძულებულია დაიწყოს იმდენი SSH პროცესი, რომ მალე იფიტება. 

Syslogd: Syslogd შემოტევას გამოყავს მწყობრიდან syslogd პროგრამა Solaris 2.5 სერვერზე, 

მასზე მესიჯის გაგზავნით, რომელიც შეიცავს უვარგის IP წყარო მისამართს. 

TCP Reset: TCP Reset შემოტევებში, ხორციელდება ქსელის მონიტორინგი 

მსხვერპლისთვის „tcpconnection” მოთხოვნებზე. მას შემდეგ რაც ესეთი მოთხოვნა ნაპოვნია, 



22 
 

თავდამსხმელი უგზავნის spoofed TCP RESET პაკეტს მსხვერპლს და აიძულებს მას შეწყვიტოს 

TCP კავშირი. 

Teardrop: მანამ სანამ პაკეტი მოგზაურობს წყარო მანქანისგან დანიშნულების მანქანისკენ, 

ის შეიძლება დაყოფილ იქნას მცირე ფრაგმენტებად, ფრაგმენტაციის პროცესის შედეგად. 

Teardrop შემოტევა აყალიბებს IP ფრაგმენტების ნაკადს მათი offset გადატვირთული ველით. 

დანიშნულების ჰოსტი, რომელიც ცდილობს თავიდან შეაგროვოს ეს არასწორი ფრაგმენტები 

საბოლოოდ მწყობრიდან გამოდის ან გადაიტვირთება. 

UDP Storm: მომხმარებლის Datagram Protocol (UDP) კავშირში, character generation 

("chargen") სერვისი აყალიბებს characters-ების სერიას ყოველ ჯერზე, როდესაც ის ღებულობს 

UDP პაკეტს, მანამ სანამ ექო სერვისი ეხმიანება ნებისმიერ character-ს, რომელსაც ის ღებულობს. 

ამ ორი სერვისის გამოყენებისას, თავდამსხმელი აგზავნის პაკეტს spoofed წყაროთი, რათა ზიანი 

მიაყენოს სხვა მანქანასაც. შემდეგ ყოფილი მანქანის echo სერვისი უგზავნის ამ პაკეტს უკან 

მსხვერპლის მანქანისკენ და მსხვერპლის მანქანა თავის მხრივ პასუხობს იგივენაირად. აქედან 

გამომდინარე, წარმოიშვება უსარგებლო გადატვირთვის მუდმივი ნაკადი, რაც ტვირთავს ქსელს. 

პირველი DOS შემოტევა დაფიქსირდა PANIX-ის წინააღმდეგ ნიუ იორკის ყველაზე ძველ 

და დიდ ინტერნეტ სერვის მიმწოდებელზე (ISP), 1996 წელის 6 სექტემბერს, დაახლოებით 

საღამოს 5.30. შემოტევა განხორციელდა მიმწოდებლის ქსელის სხვადასხვა კომპიუტერზე, მათ 

შორის მეილზე, ახალ ამბებზე, ვებ სერვერებზე, მომხმარებლის „ლოგინ“ მანქანებზე და DNS 

სერვერებზე. PANIX-ის შემოტევა იყო SYN FLOOD შემოტევა, რომელიც განხორციელდა 

შემთხვევით IP მისამართებიდან და მიმართულნი იყვნენ სერვერის Simple Mail Transfer Protocol 

(SMTP) პორტებზე. უფრო კონკრეტულად, PANIX-ის კომპიუტერები დატვირთულნი იყვნენ 

დაახლოებით 150 SYN პაკეტით წამში (50 თითო ჰოსტზე), ისე რომ PANIX-ს არ შეეძლო ეპასუხნა 

ლეგიტიმურ მოთხოვნებზე. იმის გამო, რომ თავდამსხმელებმა გამოიყენეს ყალბი IP 

მისამართები თავიანთი პაკეტების ტრაფიკისთვის, მათი პოვნა და შეჩერება შეუძლებელი იყო. 

ამის გამო შემოტევა ვერ იქნა მაშინვე შეჩერებული. პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელი გახდა 

სპეციალური სტრუქტურის გამოყენებით, სრული Transmission Control Block (TCB) მაგივრად, 

ნახევრად ღია კავშირების დაჭერა, მანამ სანამ ბოლო ACK პაკეტი იქნა მიღებული. ამგვარად 

LISTEN QUEUE იყო საკმარისად დიდი ყველა SYN მოთხოვნის შესანახად, მანამ სანამ ნახევრად 

ღია კავშირს არ გაუვიდა დრო. მეორეს მხრივ time-out მიყვანილ იქნა 94 წამამდე. თუმცა PANIX-

მა დაძლია ეს შემოტევა, ახალმა საფრთხემ (DOS შემოტევებმა) დააფიქრა ადმინისტრატორები. 
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2. თავი 

2.1. პრობლემები და მათი აღმოფხვრა 

ამ თავდასხმების შედეგი კატასტროფულია. DDOS შემოტევებს გააჩნიათ ორი 

თავისებურება: ისინი არიან როგორც განაწილებული და ასევე denial-of-service შემოტევები. 

განაწილებული ნიშნავს იმას, რომ ისინი წარმოადგენენ ფართო-მასშტაბიან შემოტევებს და 

გააჩნიათ დიდი გავლენა მსხვერპლებზე. Denial of service ნიშნავს, რომ მათი მიზანია ხელი 

შეუშალონ მსხვერპლს ხელი მიუწვდეს ცალკეულ რესურსზე (სერვისზე). ეს არ არის რთული, 

რადგანაც ინტერნეტი არ იყო შემუშავებული უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით.  

ხელმისაწვდომი გამტარობა არის ის, რასაც ბოროტმოქმედები ცდილობენ გამოიყენონ 

პირველ რიგში. ქსელის გადატვირთვა უაზრო პაკეტებით, ხელს უშლის ლეგიტიმურ ICMP echo 

პაკეტების გადაადგილებას ქსელის შიგნით. მეორე, თავდამსხმელები ცდილობენ პროცესორის 

სიმძლავრის გამოყენებასაც. რამოდენიმე ათასი უაზრო პროცესის დაწყებით მსხვერპლის 

სისტემაში, თავდამსხმელები ახერეხებენ სრულად დაიკავონ მეხსიერება და პროცესის 

ცხრილები. ამგვარად მსხვერპლის კომპიუტერს არ შეუძლია რაიმე დავალების შესრულება და 

სისტემა მწყობრიდან გამოდის. ამ მეთოდის გამოყენებით, თავდამსხმელი ხელს უშლის 

კლიენტებს ისარგებლონ მსხვერპლის სერვისებით და აფერხებს არსებულ კავშირებს. 

საბოლოოდ თავდამსხმელები ცდილობენ დაიკავონ მსხვერპლის სერვისები ისე, რომ მეტ 

ვერავის მიუწვდეს ხელი მათზე. მაგალითად, TCP კავშირების ნახევრად ღიად დატოვებით, 

თავდამსხმელები ახერხებენ გამოიყენონ მსხვერპლის მონაცემთა სტრუქტურები და ამის 

შედეგად მეტ ვერავის შეუძლია დაამყაროს TCP კავშირი ამ მსხვერპლთან. 

ამ თავდასხმების გავლენა არის კატასტროფული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 

მსხვერპლი არა ინდივიდუალური პირია, არამედ კომპანია. DDOS თავდასხმები ხელს უშლის 

არამარტო მსხვერპლს გამოიყენოს ინტერნეტი, არამედ სხვასაც ხელი მიუწვდებოდეს მასზე 

(მსხვერპლზე). შესაბამისად როდესაც მსხვერპლი ინტერნეტ-სერვის პროვაიდერია (ISP), ასეთი 

თავდასხმების შედეგი გაცილებით უფრო სერიოზულია. კლიენტებს ვერავინ მოემსახურება. 

ელექტრონული ბიზნესი ასევე „ჰიტ-ლისტის“ სათავეშია. რამოდენიმე საათის განმავლობაში off 

line ყოფნა ძვირად დაუჯდება ინტერნეტ-სერვის პროვაიდერს (ISP), საბოლოოდ, ის რომ 

კომპანიები უფრო და უფრო მეტად იყენებენ ინტერნეტს სარეკლამოდ ან საქონლის და 

სერვისების მოსაწოდებლად, კიდევ უფრო ამძიმებს ასეთი ინციდენტების შედეგს. 

2.2. დამცავი მექანიზმები 

თავიდან ყველა ლეგიტიმური მომხმარებელი ცდილობდა თავი დაეზღვია ასეთი 

საფრთხისგან. საუნივერსიტეტო ჯგუფები და პროგრამული უზრუნველყოფის კორპორაციებმა 
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შემოგვთავაზეს რამოდენიმე მეთოდი DDOS საფრთხეებისგან თავის დასაცავად. მიუხედავად 

მცდელობებისა, ეს მაინც განუხორციელებელია. თავდამსხმელები ახერხებენ იპოვონ 

პროტოკოლების სხვა სისუტეები და -მით უფრო- ისინი იყენებენ დამცავ მექანიზმებს 

შემოტევების განსახორციელებლად. ისინი აღმოაჩენენ ხოლმე მეთოდებს, რათა თავი აარიდონ 

ამ მექანიზმებს ან გამოიყენონ ისინი ყალბი განგაშის ასატეხად და კატასტროფული შედეგების 

გამოსაწვევად. 

ბევრი ექსპერტი ცდილობდა მოეხდინა DDOS დამცავი მექანიზმების კლასიფიცირება, 

მათი დაზუსტების მიზნით. ეს კლასიფიკაცია მომხმარებლებს აძლევს ზოგად წარმოდგენას 

სიტუაციაზე და ეხმარება დამცავი მექანიზმების მწარმოებელს ებრძოლოს საფრთხეს. მთავარი 

დისკრიმინაციაა პრევენციულ და რეაქციულ დამცავ მექანიზმებს შორის. 

2.3. პრევენციული მექანიზმები 

პრევენციული მექანიზმები ცდილობენ აღმოფხვრან DDOS შემოტევების შესაძლებლობა 

ერთიანად ან მისცენ შესაძლებლობა პოტენციურ მსხვერპლს, გაუძლოს შემოტევებს ლეგიტიმურ 

კლიენტების მომსახურებაზე უარის თქმის გარეშე. რაც შეეხება შემოტევის პრევენციას, საპასუხო 

ზომები შეიძლება განხორციელდეს მსხვერპლებზე ან ზომბებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ 

კონფიგურაციის სისტემის მოდიფიკაციას, DDOS შემოტევის შესაძლებლობის ან მასში 

უნებლიედ მონაწილეობის აღმოსაფხვრელად. ჰოსტები დაცული უნდა იყოს არალეგიტიმური 

ტრაფიკისგან მანქანიდან ან მისკენ. პროტოკოლებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 

განახლებით, ჩვენ ვაძლიერებთ კომპიუტერს. მანქანის რეგულარული სკანირებაც ასევე 

აუცილებელია რაიმე „ანომალიური“ ქცევის აღმოსაჩენად. სისტემის დამცავი მექანიზმების 

მაგალითებია კომპიუტერის და აპლიკაციების მონიტორინგი, უსაფრთხოების პაჩების (patches) 

დაყენება, firewall-ის სისტემები, ვირუს-სკანერები და სისტემაში შეღწევის ავტომატური 

გამოვლენა. უსაფრთხოების კომპანიების თანამედროვე ტრენდია დაიცვან კლიენტის ქსელი და 

შეატყობინონ მას თავდასხმისა და უსაფრთხოების ზომების გატარების შესახებ. რამოდენიმე 

სენსორი ახორციელებს ქსელის ტრაფიკის მონიტორინგს და აგზავნის ინფორმაციას სერვერზე, 

რათა გამოვლინდეს ქსელის „სიჯანსაღე“. კომპიუტერის დაცვა ამცირებს შესაძლებლობას 

გავხდეთ არამარტო მსხვერპლი, არამედ ზომბიც კი. ზომბად არყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რადგან ეს ანადგურებს თავდამსხმელის არმიას. ყველა ეს ზომა არ შეიძლება 100 პროცენტიანი 

ეფექტურობით გატარდეს, მაგრამ ისინი საგრძნობლად ამცირებენ DDOS შემოტევების სიხშირესა 

და სიძლიერეს. 

ბევრი სხვა ზომაც შეიძლება გატარდეს თავდამსხმელის არმიის შესამცირებლად ან 

შესაზღუდად. შემოტევის მეთოდების შესწავლით შეიძლება აღმოვაჩინოთ ოქმების 
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(პროტოკოლების) სუსტი მხარეები. მაგალითად, ადმინისტრატორებს შეუძლიათ მომართონ 

თავიანთი ქსელური შლუზები (network gateways) მოახდინონ შემომავალი და გამავალი 

ტრაფიკის ფილტრაცია. გამავალი ტრაფიკის წყაროს IP მისამართი უნდა ეკუთვნოდეს ქვექსელს, 

მაშინ როდესაც შემომავალი ტრაფიკის წყაროს IP მისამართი - არა. ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია 

შევამციროთ ტრაფიკი ყალბი IP მისამართებით ქსელში. 

გარდა ამისა, ბოლო წლების განმავლობაში რამოდენიმე ტექნიკა იქნა შემოთავაზებული 

სისტემების შესაძლო ნაკლოვანებების გამოსავლენად, მათი ბაზარზე გაშვების წინ. უფრო 

ზუსტად, სისტემის კომპონენტების ჩანაცვლებით ზიანისმომტანი კომპონენტებით, ჩვენ 

შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ შეუძლია თუ არა სისტემას გადაურჩეს შემოტევას. თუ სისტემა 

მწყობრიდან გამოდის, ნაკლოვანება უნდა გამოვლინდეს და მწარმოებელმა უნდა შეასწოროს ის.  

მეორეს მხრივ, DOS პრევენციის მექანიზმები აძლევენ მსხვერპლს საშუალებას გაუძლოს 

შემოტევის მცდელობებს ლეგიტმური კლიენტების მომსახურებაზე უარის თქმის გარეშე. აქამდე 

შემოთავაზებულ იყო ორი მეთოდი ამ სცენარისთვის. პირველი ეხება პოლიტიკას, რომელიც 

ზრდის მოხმარებელთა პრივილეგიებს მათი ქცევის შესაბამისად. თუ მომხმარებეთა ვინაობა 

მოწმდება, არ არსებობს არანაირი საფრთხე. ნებისმიერმა უკანონო ქმედებამ მათი მხრიდან 

შეიძლება გამოიწვიოს მათი სამართლებრივი დევნა. მეორე მეთოდი, როგორც წესი, ძალიან 

ძვირია; ის გულისხმობს ეფექტური რესურსების იმ დონემდე გაზრდას, რომ DDOS-ის შემოტევას 

გავლენა არ ექნება. უმეტესწილად ასეთი ზომის გატარება შეუძლებელია. 

რეაქტიული მექანიზმები: 

რეაქტიული მექანიზმები (ასევე ე.წ. ადრეული შეტყობინების სისტემები Early Warning 

Systems) ცდილობენ შემოტევის აღმოჩენას და მასზე დაუყონებლივ რეაგირებას. ამგვარად ისინი 

ამცირებენ თავდასხმის საზიანო შედეგს მსხვერპლისთვის. თუმცა ისევ არსებობს საფრთხე რათა 

ლეგიტიმური კავშირი ჩაითვალოს თავდასხმად. ამის გამო აუცილებელია, რომ მკვლევარები 

იყონ ძალიან ფრთხილად. 

გამოვლენის ძირითადი სტრატეგიებია ხელწერის აღმოჩენა (signature detection), 

ანომალიის გამოვლენა (anomaly detection) და ჰიბრიდული სისტემები (hybrid systems). 

ხელწერაზე ბაზირებული მეთოდები ეძებენ patterns (ხელმოწერებს) ქსელის ტრაფიკში, 

რომელზეც ხორციელდება დაკვირვება და ეძებენ ისეთ ხელწერებს, რომლებიც ემთხვევიან 

შემომტევ ხელწერებს მონაცემთა ბაზიდან. ამ მეთოდების უპირატესობაა ის, რომ მათ მარტივად 

და საიმედოდ შეუძლიათ აღმოაჩინონ ცნობილი თავდასხმები, მაგრამ ვერ ცნობენ ახალს. გარდა 

ამისა, ხელწერების მონაცმეთა ბაზა მუდმივად უნდა იყოს განახლებული, რათა დაცული იყოს 

სისტემის საიმედოობა. 
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ანომალიის გამოვლენის მეთოდები ატარებენ ქსელის ტრაფიკის პარამეტრების 

შედარებას ნორმალურ ტრაფიკთან. ამგვრად შესაძლებელი ხდება ახალი შემოტევების აღმოჩენა. 

თუმცა იმისათვის, რომ თავი ავარიდოთ ცრუ განგაშს, „ნორმალური ტრაფიკის“ მოდელი 

ყოველთვის უნდა იყოს განახლებული და ანომალიის კლასიფიკაციის ზღურბლი ყოველთვის 

უნდა იყოს სათანადოდ კორექტირებული. 

და ბოლოს ჰიბრიდული სისტემები აერთიანებენ ორივე ამ მეთოდს. ეს სისტემები 

ანახლებენ მათი ხელწერების მონაცემთა ბაზას ანომალიის აღმომჩენის მიერ გამოვლენილი 

შემოტევებით. აქაც არსებობს იმის საფრთხე, რომ თავდამსხმელმა მოატყუოს სისტემა და 

შეაფასებინოს ნორმალური ტრაფიკი,როგორც თავდასხმა. ამ შემთხვევაში Intrusion Detection 

System (IDS) ხდება თავდასხმის ხელსაწყო. ამგვარად IDS დიზაინერები უნდა იყონ ძალიან 

ფრთხილად, რადგანაც მათი კვლევები შეიძლება მოუბრუნდეთ ბუმერანგივით. 

თავდასხმის აღმოჩენის შემდეგ რეაქტიული მექანიზმები პასუხობენ მას. მისი 

ზეგავლენის შემცირება არის პირველადი ამოცანა. ზოგი მექანიზმი რეაგირებს მიღებული 

ტრაფიკის სიჩქარის შეზღუდვით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ლეგიტიმური ტრაფიკიც ასევე 

შეზღუდულია. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მოდის traceback ტექნიკებისგან, რომლებიც 

ცდილობენ თავდამსხმელის იდენტიფიცირებას. თუ თავდამსხმელები იდენტიფიცირებულია, 

მიუხედავად მცდელობისა შენიღბონ მისამართები, მარტივი ხდება მათი ტრაფიკის ფილტრაცია. 

ფილტრაცია ეფექტურია მხოლოდ მაშინ, თუ თავდამსხმელების ამოცნობამ წარმატებით ჩაიარა. 

სხვა შემთხვევაში ფილტრაცია შეიძლება იქცეს თავდამსხმელის იარაღად. 

ვაშინგტონის უნივერსიტეტი წარმოგვიდგენს შემოტევის აღმოჩენის მაგალითს. დეივ 

დიტრიხმა და მისი 40 კაციანმა ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ მათი 30-ზე მეტი სისტემა იყო ზომბი, 

რომელიც მართული იყო ერთი თავდამსხმელის მიერ. ქსელის ტრაფიკის მონიტორინგით, 

დიტრიხის ჯგუფმა გამოავლინა Windows ოპერაციული სისტემებისთვის უცნაური 

დირექტორია და ფაილის სახელწოდებები, რომელსაც თავდამსხმელი იყენებდა ქსელში, ისევე 

როგორც პორტები, რომელთა გავლით ყველა ეს ფაილი ამყარებდა კავშირს. 

2.4. დაცვის სირთულეები 

გამოვლენისა და დაცვის ხელსაწყოების შემუშავება ძალზე რთული პროცესია. 

დიზაინერებმა წინასწარ უნდა გათვალონ ყველა შესაძლო სიტუაცია, რადგანაც ყოველი სისუსტე 

შეიძლება იქნას გამოყენებული. სირთულეები ეხება: 

 DDOS შემოტევები ტვირთავენ მსხვერპლებს პაკეტებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არ 

შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ვინმეს დახმარების სათხოვნელად. ასე, რომ შესაძლებელია 



27 
 

მეზობელი ქსელიც გახდეს თავდასხმის მსხვერპლი და არავის ეცოდინება ეს და ვერც 

ვერავინ დაეხმარება მას. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა 

თავდასხმის ადრეული აღმოჩენა. მაგრამ არის თუ არა ეს შესაძლებელი? როგორც წესი, 

ტრაფიკის ნაკადი იზრდება უცებ და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. ამ 

შემთხვევაში დამცავმა მექანიზმებმა უნდა იმოქმედონ სწრაფად. 

 შემომავალი ტრაფიკების ფილტრაციის ნებისმიერი მცდელობა ნიშნავს იმას, რომ 

ლეგიტიმური ტრაფიკიც ასევე იქნება უკუგდებული. და თუ ლეგიტიმური ტრაფიკი 

უკუგდებულია, როგორ მოიქცევიან აპლიკაციები, რომლებიც ელოდებიან ინფორმაციას? 

მეორეს მხრივ თუ ზომბების რიცხვი ათასობით და მილიონობითაა, მათი ტრაფიკი 

დატვირთავს ქსელს და გამოიყენებს გამტარობის მთელ ხაზს. ამ შემთხვევაში 

ფილტრაცია უსარგებლოა, რადგანაც არაფერს არ შეუძლია იმოძრავოს ქსელში. 

 თავდასხმის პაკეტებს, როგორც წესი, აქვთ ყალბი IP მისამართები. ამიტომ რთულია მათი 

წყაროს გამოვლენა. გარდა ამისა, შესაძლებელია რომ შუამავალი როუტერები და ISP-ები 

იმოქმედებენ შეთანხმებულად. ზოგჯერ თავდამსხმელები, წყარო IP მისამართების 

გაყალბებით აყალიბებენ ყალბ არმიებს. პაკეტების ამოყვანა შესაძლებელია ათასობით IP 

მისამართიდან, მაგრამ ზომბების რაოდენობა რეალურად შეიძლება რამოდენიმე ათეული 

იყოს. 

 დამცავი მექანიზმები გამოყენებულია სისტემებში პროგრამული უზრუნველყოფის და 

არქიტექტურის განსხვავებებით. ასევე სისტემები იმართება მომხმარებლებით, 

რომლებსაც გააჩნიათ ცოდნის განსხვავებული დონე. მწარმოებელმა უნდა შექმნას 

პლატფორმა მიუხედავად ამ ყველა პარამეტრისა. 

2.5. DDOS შემოტევებისგან თავდაცვის თანამედროვე ტენდენციები 

აქამდე მწარმოებლებმა ვერ შეძლეს შეექმნათ 100 პროცენტით ეფექტური დამცავი 

მექანიზმი. ყველა წარმოდგენილ მექანიზმს შეუძლია ან კონკრეტულ DDOS შემოტევას 

შეებრძოლოს, ან თავდამხსმელები საბოლოოდ მაინც ახერხებენ მათზე გვერდის ავლას. ამიტომ 

მწარმოებლები ამჟამად მუშაობენ DDOS დივერსიულ სისტემებზე. Honeypots არის ამ 

კატეგორიის საუკეთესო წარმომადგენელი. (იხ. სურ. 6) 

2.6. Honeypots  

არსებობს Honeypots-ების ორი ძირითადი სახეობა: დაბალი (low-interaction) და მაღალი 

(high-interaction) ურთიერთქმედების honeypots. პირველი ეხება ემულაციის სერვისებს და 

ოპერაციულ სისტემებს. ასეთი ტიპის honeypot-ის აგება მარტივია და უსაფრთხო. 
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თავდამსხმელები ვერ ურთიერთქმედებენ ძირითად ოპერაციულ სისტემასთან, მხოლოდ 

სპეციფიურ სერვისებთან. ამ მიზეზით honeypot-ები ვერ აწვდიან დეტალურ ინფორმაციას 

თავდამსხმელების მოქმედებებს და მათი გამოვლენა ძალიან მარტივია. თუმცა მათ შეუძლიათ 

კომუნიკაციის მცდელობების დაფიქსირება გამოუყენებელ IP მისამართებთან. ამ შემთხვევაში 

ირთვება განგაშის სიგნალი, რომ ვიღაც ცდილობს ქსელის კომპრომიტირებას ან მასზე 

თავდასხმას. მაგრამ რა ხდება მაშინ, თუ თავდასხმა არ არის მიმართული ემულაციის სერვისზე?  

ინტერნეტი ინტრანეტი

FTP Server Honeypot

DNS ServerWeb Server

Firewall Firewall

სურ. 6 

პასუხი გამომდინარეობს მაღალი ურთიერთქმედების honeypots-დან. Honeynet ეს არ არის 

პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიძლება დაყენდეს კომპიუტერზე. ეს არის მთელი 

არქიტექტურა, ქსელი, რომელიც შექმნილია თავდასხმისთვის. ამ ქსელის ფარგლებში ყოველი 

ქმედება იწერება და თავდამსხმელები ეგებიან მახეში. დაშიფრული SSH სესიები, ე-მაილები, 

ფაილი ატვირთვები და ყოველი პოტენციური თავდამსხმელის ქმედება იწერება. უფრო მეტიც, 

Honeywall gateway ატარებს შემოსულ ტრაფიკს, მაგრამ აკონტროლებს გამავალ ტრაფიკს 

თავდასხმის პრევენციის ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს აძლევს საშუალებას თავდამსხმელს 

Honeynet-ის სისტემებთან ურთიერთქმედების, მაგრამ არ აძლევს მას საშუალებას ზიანი 

მიაყენოს სხვა არა-Honeynet სისტემებს. ჩაწერილი ტრაფიკის შესწავლით მკვლევარებს 

შეუძლიათ აღმოაჩინონ ახალი მეთოდები და ხელსაწყოები და კარგად გაიაზრონ 

თავდამსხმელების ტაქტიკები. თუმცა Honeynet სისტემები რთულია დასაყენებლად და 

გამოსაყენებლად და რისკი იზრდება როდესაც თავდამსხმელები ურთიერთქმედებენ რეალურ 

ოპერაციულ სისტემებთან და არა ემულაციებთან. მაგრამ რა მოხდებოდა თუ ვინმე შეაღწევდა 

ასეთ სისტემაში? შედეგები შეიძლება იყოს კატასტროფული. 

2.7. მარშრუტის ფილტრის მეთოდები 

DDOS თავდასხმებისგან სხვადასხვა დამცავ მეთოდებს გვთავაზობს Border Gateway 

Protocol (BGP) community. როდესაც იქმნებოდა მარშრუტიზაციის პროტოკოლები, შემქმნელები 
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არ ამახვილებდნენ ყურადღებას უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ეფექტურ მარშრუტიზაციის 

მექანიზმებზე და კვანძებისგან თავის არიდებაზე. თავდაპირველად თავდამსხმელები 

ამახვილებდნენ ყურადღებას მარშრუტიზატორებზე. მას შემდეგ რაც როუტერები გახდა მათვის 

ხელმისაწვდომი, მათ შეძლეს ტრაფიკის მიმართვა ვიწრო მარშრუტებზე, მნიშვნელოვანი 

მონაცემების ნახვა და მათი შეცვლა. კრიფტოგრაფიული აუტენთიფიკაცია ამცირებს ამ 

საფრთხეებს. სამეზობლო აუტენთიფიკაციის გამო, როუტირების განახლება მოდის სანდო 

წყაროდან და მანდ არ არსებობს არანაირი რისკი, რომ ვინმე მისცემს როუტერებს უვარგის 

როუტირების ინფორმაციას ქსელის დაზიანების მიზნით. სხვა მხრივ როუტირების ფილტრები 

საჭიროა კრიტიკული მარშრუტების პრევენციის მიზნით და subnet-ების კომპრომეტირებისგან 

დაცვის და საეჭვო მარშრუტების აღმოფხვრის მიზნით როუტირების ცხრილებში. ამგვარად 

თავდამსხმელებმა არ იციან მარშრუტები კრიტიკული სერვერებისკენ და საეჭვო მარშრუტები არ 

არის გამოყენებული. 

მარშრუტის გაფილტვრის სხვა ორი მეთოდი, blackhole routing და sinkhole routing 

შეიძლება გამოყენებულიქნას, როდესაც ქსელი თავდასხმის ქვეშაა. ეს მეთოდები ცდილობენ 

დროებით შეამსუბუქონ თავდასხმის შედეგები. პირველი მიმართავს მარშრუტის ტრაფიკს 

ნულოვან ინტერფეისში, სადაც ის საბოლოოდ DROPPED. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ძალიან 

კარგი იქნებოდა ზიანისმომტანი ტრაფიკის "blackhole"-ება. მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი 

ყოველთვის მოვახდინოთ საზიანო რამეების იზოლირება ლეგიტიმური ტრაფიკისგან? თუ 

მსხვერპლმა იცის ზუსტი IP მისამართი, რომელიც თავდასხმის ობიექტია, მათ შეუძლია 

იგნორირება მოახდინონ ამ წყაროებიდან გამოსული ტრაფიკის. ამ გზით თავდასხმის შედეგი 

შეზღუდულია იმით, რომ დაზარალებულები არ იყენებენ პროცესორულ დროს ან მეხსიერებას, 

როგორც თავდასხმის შედეგს. გამოყენებულია მხოლოდ ქსელის გამტარუნარიანობა. თუმცა თუ 

თავდამსხმელების IP მისამართები არაა გამოყოფილი და ტრაფიკი blackholed, ლეგიტიმური 

ტრაფიკიც ასევე dropped. ამ შემთხვევაში ეს მეთოდი არ მუშაობს. 

Sinkhole routing-ის შედეგად შესაძლებელი ხდება საეჭვო ტრაფიკის ვარგისი IP 

მისამართის მიგნება და მისი გაანალიზება. შემდეგ ხდება ამ საზიანო ტრაფიკის უარყოფა (მისი 

დაყვანა ნულოვან ინტერფეისამდე), თუ არა და ხდება მისი მიმართვა შემდეგ hop-კენ. Sniffer 

sinkhole router-ზე ახერხებს ტრაფიკის დაჭერას და მის გაანალიზებას. ეს მეთოდი არ არის ისევე 

ძლიერი, როგორც წინა. ყოველი მექანიზმის ეფექტურობა დამოკიდებულია შემოტევის 

სიძლიერეზე. კერძოდ, sinkholing ვერ რეაგირებს ძლიერ თავდასხმებზე ისევე ეფექტურად, 

როგორც blackholing. თუმცა ეს არის უფრო რთული მეთოდი, რადგანაც ის უფრო მოქნილია 

ტრაფიკის უარყოფაში.  
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საზიანო ტრაფიკის გაფილტვრა გვევლინება ეფექტურ ზომად DDOS-ების წინააღმდეგ. 

თავდამსმელთან რაც უფრო ახლოსაა გამოყენებული ფილტრაცია, მით უფრო ეფექტურია ის. ეს 

ბუნებრივია იმიტომ, რომ თუ ტრაფიკი იფილტრება მსხვერპლების მიერ, ისინი „გადარჩებიან“, 

მაგრამ ISP ქსელი უკვე გადატვირთულია. ასე, რომ საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებოდა 

ტრაფიკის ფილტრაცია წყაროზე; სხვა სიტყვებით ზომბების ტრაფიკის ფილტრაცია. 

ფილტრაციის სამი სახეობაა ცნობილი. პირველია ფილტრაცია წყაროს მისამართზე. 

ფილტრაციის ეს მეთოდი საუკეთესოა თუ ცნობილია ვინ არის თავდამსხმელი. თუმცა ეს არ არის 

ყოველთვის შესაძლებელი, რადგანაც თავდამსხმელები იყენებენ ყალბ IP მისამართებს. გარდა 

ამისა, DDOS შეტევები, როგორც წესი, გამომდინარეობენ ათასობით ზომბებისგან, რაც ძალზე 

ართულებს ყველა IP მისამართის აღმოჩენას, საიდანაც ხორციელდება შეტევა. მათი აღმოჩენის 

შემთხვევაშიც კი მასეთი ფილტრის გააქტიურება, რომელიც უარყოფს ათასობით IP მისამართს, 

პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

ფილტრაციის მეორე მეთოდია - ფილტრაცია სერვისზე. ეს ტაქტიკა გულისხმობს იმას, 

რომ ცნობილია თავდასხმის მექანიზმი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მოვახდინოთ 

ფილტრაცია სპეციფიური UDP port ან TCP connection ან ICMP გზავნილისკენ. მაგრამ რა იქნება 

თუ შეტევა მიმართულია ფართოდ გავრცელებულ პორტზე ან სერვისზე? მაშინ საჭიროა ყოველი 

პაკეტის, თუნდაც ლეგიტიმურის, უარყოფა. 

და ბოლოს არსებობს შესაძლებლობა დანიშნულების მისამართის გაფილტვრის. DDOS 

შეტევები, როგორც წესი, მიმართულია მსხვერპლთა განსაზღვრულ რაოდენობაზე, ასე რომ 

მარტივია მათკენ მიმართული ყველა ტრაფიკის უკუგდება. მაგრამ ამ დროს ხდება ლეგიტიმური 

ტრაფიკის უკუგდებაც. ფართომასშტაბიანი შეტევის შემთხვევაში, ეს არ იქნებოდა პრობლემა, 

რადგანაც მსხვერპლები მალე ითიშებიან და ISP გამოვა მწყობრიდან. ეს ფილტრაცია იცავს 

მსხვერპლებს breaking down-გან მარტივად - მათი იზოლირების გზით.  

ფრედ ბეიკერმა და პოლ ფერგიუსონმა ჩამოაყალიბეს მეთოდი, რომელსაც ეწოდება 

Ingress Filtering DoS შემოტევებთან საბრძოლველად (მოგვიანებით DDoS შემოტევებთანაც). Panix-

ის და სხვა რამოდენიმე შემოტევის შემდეგ პოლ ფერგიუსონმა დაწერა RFC 2267, რომელიც გახდა 

Best Current Practices (BCP) 38 RFC-ში 2827. ეს RFC წარმოადგენს მეთოდს ingress ტრაფიკის 

ფილტრაციის DoS შემოტევების წინააღმდეგ, რომლებიც იყენებენ ყალბ IP მისამართებს და 

ცდილობენ გავრცელებას ISP's aggregation point-ის უკან. ეს მეთოდი ახდენს შემოტევის 

პრევენციას ყალბი წყარო მისამართიდან, მაგრამ უძლურია ვარგისი მისამართიდან 

განხორციელებული შემოტევისგან. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ შემოტევა დაფიქსირებულია, 

ადვილია მივაკვლიოთ თავდამსხმელს. ბოლოს ეს გადაწყვეტილება ქსელს აძლევს საშუალებას 
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დაიცვას თავი სხვა თავდასხმებისგანაც, მას ასევე შეუძლია შექმნას პრობლემები, მაგალითად 

multihoming-თან. ამ მიზეზის გამო RFC 2827 ცოტა ხნის წინ განახლდა (March 2004) ფრედ 

ბეიკერის მიერ BCP 84/ RFC 3704-ში. ეს RFC აღწერს და აფასებს მიმდინარე ingress ფილტრაციის 

მექანიზმებს, ამოწმებს ზოგ განხორციელების matters რომელიც ingress ფილტრაციას 

უკავშირდება, და წარმოადგენს რამოდენიმე გადაწყვეტას ingress ფილტრაციის multihoming-თან. 

ამის გათვალისწინებით RFC, ingress ფილტრაცია უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა დონეზე, 

რათა აიკრძალოს ყალბი მისამართების გამოყენება და თავდამსხმელები უფრო გამოაშკარავდეს, 

ასიმეტრიული/multihomed ქსელების არსებობის შემთხვევაშიც კი. თუმცა ფერგიუსონის 

ნამუშევარი დიდი ხნის წინ გამოიცა, სერვისის მომწოდებლები ზოგიერთ შემთხვევაში 

აიგნორებენ მის რჩევებს.  

2.8. ჰიბრიდული მეთოდები და სახელმძღვანელოები 

ამჟამად მკვლევარები ცდილობენ გააერთიანონ ყველა ზემოთ აღნიშნული მეთოდების 

უპირატესობები და მინიმუმამდე დაიყვანონ მათი ნაკლოვანებები. შედეგად რამოდენიმე 

მექანიზმი, რომელიც ახორციელებს ორ ან მეტ ამ მეთოდს შემოთავაზებულია DDOS 

შემოტევების შედეგების აღმოსაფხვრელად. DDOS პრობლემის საუკეთესო გადაწყვეტილებაა 

შემდეგი: მსხვერპლები რაც შეიძლება მალე უნდა მიხვდნენ რომ არიან თავდასხმის ობიექტები. 

შემდეგ უნდა გამოავლინონ IP მისამართები, რომლებისგანაც მომდინარეობს შემოტევა და 

გააფრთხილონ ზომბი ადმინისტრატორები მათი ქმედების შესახებ. ამ გზით თავდასხმა 

ეფექტურად იქნება შეჩერებული.  

100 პროცენტით ეფექტური დამცავი ხელსაწყოს ნაკლებობა განაპირობებს კერძო 

შეტყობინებების აუცილებლობას. მომხმარებლებმა თვითონ უნდა იზრუნონ თავიანთ 

უსაფრთხოებაზე. რამოდენიმე ძირითადი რჩევა:  

1. სისტემებზე შემოტევის გავრცელების ხელსაწყოების დაინსტალირების 

პრევენცია. ეს ეხმარება ზომბების არმიის შეზღუდვაში. ასევე უნდა 

განხორციელდეს რამოდენიმე ამოცანა. პირველი, განახლდეს პროტოკოლები და 

ოპერაციული სისტემები. დადგინდეს სისტემის ექსპლუატაციის პრევენცია 

სისტემის სისუსტეების აღმოფხვრით. გააქტიურდეს firewall-ები gateways-ში, 

რათა გაიფილტროს შემომავალი და გამავალი ტრაფიკი - შემომავალი პაკეტები 

source IP მისამართებით, რომლებიც ეკუთვნიან subnetwork და გამავალი პაკეტები 

source IP მისამართებით, რომლებიც არ ეკუთვნიან subnetwork დასაბლოკია. 

2. განლაგდეს IDS სისტემები თავდასხმის შაბლონების აღმოსაჩენად. 
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3. განთავსდეს ანტივირუსული პროგრამები, რათა მოხდეს ზიანისმომტანი კოდის 

სკანირება სისტემაში.  

ინტერნეტი არ არის სტაბილური - ის ვითარდება სწრაფად. ეს ნიშნავს იმას, რომ DDoS 

კონტრზომები მალე ძველდება. ახალი სერვისები შემოთავაზებულია ინტერნეტის მეშვეობით 

და ახალი თავდასხმები ხორციელდება, რათა კლიენტებმა ვერ მიაღწიონ ამ სერვისებამდე. 

თუმცა, ძირითადი საკითხია მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს DDoS შემოტევები ქსელურ თუ 

ინდივიდუალურ პრობლემას - ან ორივეს ერთად. თუ თავდასხმები ძირითადად ქსელური 

პრობლემაა, გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ინტერნეტ პროტოკოლების შეცვლაში. კერძოდ, 

როუტერებს შეუძლიათ გაფილტრონ საზიანო ტრაფიკი, თავდამსხმელებს არ შეუძლიათ 

გააყალბონ IP მისამართები და არ იქნებოდა drawback როუტირების პროტოკოლებში. თუ 

თავდასხმები ძირითადად გამომდინარეობენ ინდივიდუალური სისტემების სისუსტეებისგან, ამ 

პრობლემის გადაჭრა შეიძლება იყოს ეფექტურ IDS სისტემაში, ანტივირუსში, ან ძლიერ firewall-

ში. შემდეგ თავდამსხმელებს არ ძალუძთ „ზომბების“ არმიის შექმნა. როგორც ჩანს, ორივე 

ქსელური და ინდივიდუალური ჰოსტები წარმოადგენენ პრობლემას. შესაბამისად კონტრზომები 

უნდა მომდინარეობდეს ორივე მხრიდან. რადგან თავდამსხმელები ურთიერთქმედებენ, რათა 

შეიმუშავონ შესანიშნავი თავდასხმის მეთოდები, ლეგიტიმური მომხმარებლები და 

უსაფრთხოების შემქმნელები უნდა თანამშრომლობდნენ საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელი გახდება ორივე, ქსელური და ინდივიდუალური კონტრ-

ზომების შეჯერებაში.  

ყველაზე ძლიერი DDoS-შეტევა აღმოჩნდა შეტევა, რომელიც 2012 წელის 15 სექტემბერს 

თავს დაატყდა კომპანის Cloudflare-ს სერვერს. შედეგად სერვერი Cloudflare დროებით 

მიუწვდომელი აღმოჩნდა მომხმარებელთა ნაწილისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანია 

წარმოადგენს კონტენტის მიწოდების ქსელს და მისი მართვის ქვეშ იმყოფება დატა-ცენტრები 

სხვადასხვა რეგიონებში. კომპანია ადვილად უძლებს ათობითი გიგაბიტის DDoS-შეტევებს, 

მაგრამ 65 GBit/s შეტევას ვერ გაუძლო. 

2013 წლის მარტში კომპანია Spamhaus, რომელიც ადგენს მონაცემების ბაზას სერვერების 

შესახებ, რომელსაც იყენებენ ჰაკერები, რაც ეხმარება სპამის და სხვა არასასურველი კონტენტის 

ფილტრაციის საფოსტო სამსახურებს, შეიყვანა თავის შავ სიაში რიგი სერვერები, რომლებიც 

ეკუთვნოდნენ ჰოლანდიურ კომპანია CeberBunker-ს. კომპანია CeberBunker-მა განაცხადა, რომ 

Spamhaus არა აქვს უფლება მიუთითის მას თუ რა გამოაქვეყნოს და რა არა ინტერნეტში. 

ჰოლანდიურმა კომპანიამ წამოიწყო მძლავრი DDoS-შეტევა. მისი სიმძლავრე აღწევდა 300 Mbit/s. 

ასეთი სიმძლავრის შეტევამ ვერ მიაყენა დიდი ზიანი, რადგანაც ამოქმედდა დაცვის 

ტექნოლოგია, კერძოდ, ტრაფიკის განაწილება სხვადასხვა დატა-ცენტრებზე და მისი შემდგომი 
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ფილტრაცია. ამ შეტევას ჰქონდა გარკვეული ეფექტი ინტერნეტის მთელ ქსელზე, რაც გამოიხატა 

პინგის გაზრდით ზოგიერთ ევროპულ საიტებამდე. პროვაიდერებმა ადვილად გაუძლეს 

შეტევას, მაგრამ ძლიერ იყვნენ ფლუდით გადავსებულნი. 

ჩახშობის სირთულის მიხედვით, აგრეთვე ჩატარების მოტივაციით, DDoS-შეტევები 

შეიძლება დაიყოს: ვანდალიზმი - როგორც წესი, ეს არ არის განაწილებული შეტევა, არამედ 

შეტევა, რომელიც წარმოებს ერთი-ორი ჰოსტიდან, ბოროტმოქმედი არ ღებულობს ამისგან 

არავითარ მოგებას, ის ამას აკეთებს რომელიმე რესურსის მფლობელზე წყენის გამო, მისი ცოდნა 

ამ სფეროში შემოფარგლულია შეტევის მარტივი მეთოდებით, რომლებიც მოიპოვა ინტერნეტის 

ქსელში. ასეთი შეტევები იბლოკება ძალიან ადვილად, ვინაიდან არ მოითხოვენ მაღალ 

კვალიფიკაციას კომპიუტერული ქსელების გარე შეტევებისაგან დაცვის სფეროში და ხშირად 

გადაიჭრება კონკრეტული IP-ს დაბლოკვით ან პაკეტების მარტივი ფილტრაციით; ნიჰილიზმი - 

თავისი არსით მიზეზები თითქმის იდენტურია ვანდალიზმის მიზეზებისა, მაგრამ მოქმედებები 

უფრო მიზანმიმართულია და ეს უკვე არის განაწილებული შეტევა. როგორც წესი, ეს უბრალო 

bat-სკრიპტია, რომელშიც გამოიყენება ping ბრძანება დიდი ზომის შესამოწმებელი პაკეტით და 

ჩამოთვლილია რესურსები, რომლებზეც ხორციელდება შეტევა, არავითარი ცოდნა 

მომხმარებლისგან არ სჭირდება, საკმარისია მხოლოდ სკრიპტის გაშვება. ასეთი შეტევების 

დაბლოკვა ჩვეულებრივ ხდება საკმაოდ ადვილად, იბლოკება მთელი დატვირთვა მიღებული 

ICMP პროტოკოლით; ბიზნესი - ბოროტმოქმედები გამოიყენებენ შეტევის ამ სახეს არა მხოლოდ 

როგორც საშუალებას საკუთარი გამდიდრებისათვის, არამედ წარმოადგენენ შეტევას როგორც 

მომსახურებას.  

განვიხილოთ პრინციპები, რომლითაც განხორციელდა ყველაზე ძლიერი შეტევა. 

ანგარიშის თანახმად ამ შეტევას საფუძვლად უდევს UDP-ფლუდი, რომელსაც თან ახლავს SYN-

ფლუდი. ეს მიუთითებს კონტროლის ქვეშ მყოფი სერვერების საკმაოდ დიდ რაოდენობაზე. 

ასევე, ამ შეტევის მსვლელობისას გამოყენებული იყო შეტევის გაძლიერების 

ტექნოლოგია. პირველადი საზიანო ტრაფიკის გამრავლება ხორციელდებოდა DNS -

მოთხოვნების ასახვის ხარჯზე DNS-რეზოლვერებით, რომლებიც დაყენებული აქვს ყველა 

ინტერნეტ-პროვაიდერს. საერთოდ DNS-რეზოლვერები კონფიგურირებულია ისე, რომ 

დამუშავდეს მხოლოდ საკუთარი მომხმარებლების მოთხოვნები, მაგრამ არსებობს კომპანიების 

დიდი რიცხვი, რომლებმაც მათი არასწორი კონფიგურირება მოახდინეს ისე, რომ რეზერვერი 

მოთხოვნებს ღებულობს ინტერნეტის ნებისმიერი მომხმარებლისგან. ასევე საინტერესოა 

შევნიშნოთ, რომ გაძლიერება ხდებოდა დიდი გასაღებებით DNSSEC, რომლებიც ჩართულია 

პასუხის ტანში, ხოლო DNSSEC პროტოკოლი ინერგებოდა DNS სისტემის უსაფრთხოების 

ამაღლების მიზნით. 
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მსგავსი შეტევების არდანახვა შეუძლებელია, რისი თქმაც არ შეიძლება იმის შესახებ, რომ 

შემოვიფარგლოთ მათგან. კომპიუტერული სისტემის ან ქსელის სრული უსაფრთხოება DDoS-

შეტევისაგან შეუძლებელია, მაგრამ მაინც არსებობს საქმიანი რეკომენდაციები, რომლებიც 

გვეხმარება მნიშვნელოვნად შემცირდეს რისკი, გამოსწორდეს შედეგები და გაიზარდოს 

რეაქციის ოპერატიულობა. დაცვის მეთოდები გამომდინარეობს მათი გატარების მეთოდიკიდან. 

იმისათვის, რომ დავიცვათ სისტემა პირველი სამი ტიპის შეტევისაგან, საჭიროა ქსელური 

ოპერატიული სისტემის სწორი ადმინისტრირება ისეთი პარამეტრების სწორი გაწყობით, 

როგორიცაა timeout და დასაშვები შეერთებების რიცხვი. ასევე შეუძლებელია ქსელური 

ფილტრის გარეშე, რომელსაც შეუძლია საეჭვო ტრაფიკის შეჩერება. პრაქტიკაში საკმაოდ 

ეფექტური აღმოჩნდა აპარატურული გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა, მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს 

და დროულად დაყენდეს გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოების 

განახლებები, ვინაიდან სწორედ ხვრელებსა და შეცდომებს პროგრამებში მივყავართ DoS 

პირობების შექმნისაკენ. უმარტივეს შემთხვევაში, DDOS-შეტევის განხორციელების მთავარ 

ფაქტორად რჩება არხების გამტარუნარიანობა. მსხვერპლის ქსელური კავშირების და შემტევის 

სიმძლავრის ფარდობა უნდა იყოს უკანასკნელის სასარგებლოდ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დაშორებული სისტემა ვერ მოასწრებს ყველა მოთხოვნის დამუშავებას და დამანგრეველი 

ეფექტი მაშინვე სახეზე იქნება. 

არსებობს შეტევისაგან დაცვის ძირითადი გადაწყვეტილებები: 

1. პროგრამული გადაწყვეტილებები 

2. აპარატურული გადაწყვეტილებები 

3. ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებები 

რაც შეეხება თავიდან აცილებისა და ამ ტიპის შეტევებთან ბრძოლის მაგალითებს, გარდა 

მითითებული და სტანდარტული გადაწყვეტილებებისა სარგებლობენ შემდეგი მეთოდებით: 

 ოპერაციული სისტემის ბირთვის გაფართოებული გამართვა; 

 ვებ-სერვერის გამართვა ბირთვის დაცვის თვალსაზრისით;  

 პაკეტური ფილტრი. 

პროგრამული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულს ბაზარზე, 

ხშირად წარმოადგენს ტრაფიკის ფილტრაციის წესების ნაკრებს, რომლებიც შედგენილია 

დეველოპერის მიერ პირადი გამოცდილების საფუძველზე. ასეთი გადაწყვეტილება საკმაოდ 
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მარტივი დასაყენებელია პირდაპირ სერვერზე, რომელზეც მუშაობს რესურსი, ის დაგვეხმარება 

მხოლოდ ნაკლებად შესამჩნევი, ვანდალიზმის მსგავსი შეტევებისას. 

აპარატურული გადაწყვეტილება წარმოადგენს განაწილებული ქსელური სტრუქტურის 

შექმნას გასატარებელი ტრაფიკის დიდი მარაგით. გამოიყენება მასშტაბურ ქსელურ 

სტრუქტურებში, ისეთებში, როგორიცაა: ტრაფიკების გაცვლის წერტილები, დატა-ცენტრები, 

მსხვილი რეგიონალური პროვაიდერები. 

ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებები წარმოადგენენ ქსელურ სტრუქტურას მაღალი 

გამტარუნარიანობით, რომელთა შემადგენლობაში შეიყვანება სერვერი ზიანის მატარებელი 

ტრაფიკის გასაფილტრად. ამგვარად, ასეთი ქსელი თანდათან გაფილტრავს ნეგატიურ ტრაფიკს 

და შეამცირებს ზიანის მატარებელი პაკეტების რაოდენობას. ტრაფიკის ანალიზი წარმოადგენს 

საკმაოდ რთულ ამოცანას, ამიტომ ზოგიერთი კომპანიები აპატენტებენ თავის ალგორითმს, მაგ. 

კომპანია „Black lotus“-მა დააპატენტა ალგორითმი „Human Behavior Analysis“, რომელიც 

განსაზღვრავს ვინ ახდენს ტრაფიკის გენერირებას, ადამიანი თუ ბოტი; კომპანია „Arbor“ 

წარმოადგენს თავის პროდუქტს „PeakFlow“, რომელსაც გააჩნია სიგნატურული მიდგომა 

არასასურველი ტრაფიკის ფილტრაციის მიმართ.  

პრობლემის წარმოქმნის მიზეზის განსაზღვა, რომლებიც უნდა გადაიჭრას მოცემული 

სახის შეტევებთან ბრძოლისას, საშუალებას გვაძლევს მოიძებნოს ამ პრობლემის გადაჭრის 

მეთოდები. 

შემდგომ მოყვანილია მოდელირებადი სისტემის მუშაობის პრინციპი. 
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სურ. 7 მოდელირებადი ქსელის მუშაობის პრინციპი 

სურათი 7-ზე მოდელირებულია შეტევის პროცესი საწარმოს ქსელზე. ზიანის 

მატარებელი ტრაფიკი სასარგებლოსთან ერთად მიეწოდება შიდა ქსელს. ჯერ მონაცემები 

მიეწოდება ტრაფიკის ანალიზის მოწყობილობას. ამ სტადიაზე გამოიყენება ფილტრაციის 

ყველაზე მარტივი ალგორითმები - სტატიკური ცხრილები, რომელთა დახმარებითაც გვეძლევა 

საშუალება ბლოკირება გაუკეთდეს ზიანის მატარებელ ტრაფიკებს განსაზღვრული კვანძებიდან 

(მაგ. IP-თი). ამ კვანძის მართვას (ცხრილების შევსება) ახორციელებს სერვერი, რომელიც 

იმყოფება ქსელში პირველი მოწყობილობის უკან. ეს სერვერი ასრულებს მონაცემების აქტიურ 

ვერიფიკაციას და აგროვებს სტატისტიკას ზიანის მატარებელ ტრაფიკზე და მის წყაროებზე. 

წყარო-მავნებელის დადგენის შემდეგ იგი ინფორმაციას გადასცემს მის შესახებ პირველ 

მოწყობილობას და ამგვარად დაბლოკავს მას. იმისათვის, რომ დაბლოკილ კვანძებთან არ 

მოხვდეს სანდო და სხვა მუშა მოწყობილობები, სერვერი ასრულებს მთელი ტრაფიკის მუდმივ, 

აქტიურ ანალიზს. შემდეგ სერვერი ასრულებს სიჩქარეებს ლიმიტირებას და გადააგზავნის 

შემოწმებულ ტრაფიკს საწარმოს ქსელში. ტრაფიკი მივა დანიშნულების კვანძებამდე 

კორპორატიული ქსელით პრობლემებისა და გადატვირთვების გარეშე. 

გარდა მცდელობისა, რომ შეიქმნას შეტევების განსაზღვრის საკუთარი ალგორითმი, 

არსებობს ასევე სტატისტიკური წყარო ATLAS, რომლის დახმარებითაც შეიძლება თვალყურის 
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მიდევნება ძირითადად აქტიურობაზე ინტერნეტში, პრაქტიკულად რეალური დროის რეჟიმში. 

ATLAS იყენებს მსუბუქ სატყუარა სენსორებს, რათა გამოავლინოს და განსაზღვროს შემოტევები, 

რომლებიც ხორციელდება საზიანო წყაროებიდან ინტერნეტში. ხშირ შემთხვევებში, 

თავდამსხმელი ცდილობს კონტროლზე აიყვანოს სამიზნე, გამოქვეყნებული exploit-ის მიერ 

ზიანის მისაყენებლად. არსებობს exploit ხელსაწყოების ნაირგვარობა და როგორც წესი, იწერება 

სპეციფიკურად ყოველი თავდასხმის ვექტორისთვის. Exploit მცდელობები და შემოტევები 

ყველაზე ხშირად ეშვებიან ბოტებიდან (ჰოსტები, რომლებსაც აკონტროლებს თავდამსხმელი), 

რომელიც ავტომატურად შეეცდება ინტერნეტში ნებისმიერი შესაძლო ჰოსტის გამოყენებას. 

თვადასხმის სათავეები, როგორც წესი, არ არიან ფალსიფიცირებულნი, მაგრამ მასპინძელი 

წყაროც შეიძლება დაზიანდეს ან დაინფიცირდეს ინფიცირებული პროგრამებით. 

Barracuda Networks-მა გაუშვა თავისი ანტი-სპამ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2003 წელს. 

დღეს ეს კომპანია არის ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელი 

IT-ბაზრის უსაფრთხოების სფეროში. ისევე როგორც სხვა წარმატებული მწარმოებლები, 

Barracuda Networks მუდმივად აფართოებს და სრულყოფს თავისი პროდუქციის ასორტიმენტს. 

ამჟამად გადაწყვეტილებების კატალოგი შედგება რვა ძირითადი მიმართულებისგან, რომლებიც 

მოიცავებ ICT უსაფრთხოების სფეროებს, მონაცემების და პროგრამების დაცვა. 
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3. თავი  

3.1. ქსელების დაცვა BARRACUDA-ს მეშვეობით 

Barracuda Spam Firewall წარმოადგენს მძლავრ, ფუნქციონალურ და მოხერხებულ 

მექანიზმს ვირუსებისა და სპამისგან თავის დასაცავად საწარმოს დონის ინფორმაციული 

სისტემებისთვის, რომელიც მხარს უჭერს 10 000 აქტიურ მომხმარებელს და გადაამუშავებს 10 

მილიონამდე შეტყობინებას დღეში, უზრუნველყოფს ფუნქციონალურობასა და გამოყენების 

სიმარტივეს ბიზნესის ყველა კატეგორიისთვის. პროგრამული საშუალებებისაგან განსხვავებით 

Barracuda Spam-Firewall ამცირებს დატვირთვას საფოსტო სერვერზე და ითავსებს ანტივირუსულ 

და სპამის დაცვის ფუნქციებს. ამასთან ერთად ლიცენზიის ღირებულება არ არის 

დამოკიდებული მომსახურე სამუშაო ადგილების რაოდენობაზე, რაც ხდის ამ გადაწყვეტილებას 

განსაკუთრებით მიმზიდველს დიდი საწარმოების ბიზნესისთვის. Barracuda-Spam-Firewall 

უზრუნველყოფს დაცვის შემდეგ საფეხურებს: 

ანტისპამი - Barracuda Spam Firewall-ში გამოიყენება ყველაზე თანამედროვე 

ალგორითმები და განსაზღვრის მეთოდები და სპამის ფილტრაციები (სპამ-სტრუქტურების 

არსებობაზე დაყრდნობით, რანჟირება ბაიესოვის მეთოდების გამოყენებით, წონების მითვისება 

სამომხმარებლო წესებზე დაყრდნობით, აზრობრივი ანალიზი და სხვ.), რაც იძლევა საშუალებას 

მივაღწიოთ ცრუ ამუშავებების მინიმალურ დონეს.  

ანტივირუსი - ორმაგი დონის ანტივირუსული შემოწმების, არქივების გაშლის და 

ფაილური ტიპების ბლოკირების წყალობით ანტივირუსული მოდელი Barracuda 

უზრუნველყოფს სრულ ანტივირუსულ დაცვას. 

Anti-spoofing - ყალბი საფოსტო მისამართის გამოყენების აღკვეთა. ეს ოპცია ასევე იძლევა 

საშუალებას გავცეთ IP-მისამართების სია, რომლებიდანაც შესაძლებელია ელექტრონული 

კორესპონდენციის გაგზავნა ორგანიზაციის ფარგლებს გარეთ. 

Anti-phishing - საიმედო დამცავი სისტემის უზრუნველყოფა ფიშინგ სქემებისგან, 

რომლებიც ხშირად გამოიყენება ორგანიზაციაზე და მის თანამშრომლებზე კონფიდენციალური 

ინფორმაციების შესაგროვებლად. 

Anti-spyware - ხდება ყველა დანართის სკანირება საზიანო ფაილების არსებობაზე და 

აღმოჩენის შემთხვევაში ისინი დაუყონებლივ იშლება. 
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3.2. მომსახურებაზე უარის თქმისგან დაცვა 

Barracuda Spam Firewall-ში არსებობს სპეციალური მექანიზმი მომსახურებაზე 

თავდასხმებისგან და ასევე ლექსიკონზეც ავტომატურად თავის დასაცავად. 

სამომხმარებლო პარამეტრები 

Barracuda Spam Firewall-ს გააჩნია ბევრი პარამეტრი, რომელიც იძლევა საშუალებას 

ზუსტად მოვახდინოთ ყოველი კონკრეტული მოხმარებლისთვის სპამის იდენტიფიცირება და 

ბლოკირება.  

მართვადი ფილტრაცია 

არსებობს სპამ-წესების კონფიგურაციის საშუალება კონკრეტული მომხმარებლის მიერ ან 

კომპანიის დონეზე.  

 ინდივიდუალური წონითი კოეფიციენტები - ეს ოპცია აძლევს საშუალებას 

მომხმარებლებს თავად დააყენონ ზღურბლები სპამის განსაზღვრის წესების 

ასამუშავებლად. 

 ნებადართული და აკრძალული ფოსტის პერსონალური სიები - არსებობს 

ნებადართული და აკრძალული ფოსტების სიების ინდივიდუალური 

განსაზღვრის საშუალება. 

 სამომხმარებლო კარანტინი - არსებობს ყოველი მომხმარებლისთვის კარანტინის 

შექმნის საშუალება, სადაც ხდება საეჭვო ფოსტის გადამისამართება, რომელიც 

საჭიროებს დამატებით განხილვას. 

 შეხსენება - დაყენებული ავტომატური გზავნილი ყველა მომხმარებელს, კერძოდ 

კარანტინის შიგთავსის მოკლე აღწერილობით.  

 ინტეგრაცია Microsoft Outlook-თან და Lotus Notes-თან - არსებობს პროგრამული 

plug-in Microsoft Outlook-ისა და Lotus Notes-თვის, რომელიც იძლევა საშუალებას 

მოვახდინოთ შეტყობინების კლასიფიკაცია როგორც სპამი ან არა-სპამი, 

ფილტრაციის ზუსტი რეგულირებისა და ცრუ განგაშების შემცირებისთვის. 

 ცენტრალიზებული ადმინისტრირება, მართვა და მონიტორინგი - Barracuda Spam 

Firewall ითხოვს მინიმალურ მომსახურებას, უზრუნველყოფს სისტემის 

კრიტიკული კომპონენტების გათიშვისადმი მდგრადობას არქიტექტორული 

გადაწყვეტილების დონეზე. 
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 გამარტივებული მართვა - Barracuda Spam Firewall-ის დაყენებას უნდა არაუმეტეს 

5 წუთისა. 

 რუსულ-ენოვანი ინტერფეისი - Spam Firewall-ის მართვისა და 

მონიტორინგისთვის გამოიყენება web-კონსოლი ინტუიტურად გასაგები 

რუსიფიცირებული ინტერფეისით. 

 განახლებები საიტიდან - ფილტრაციის პარამეტრების განახლება ხდება 

ავტომატურად ქსელის მეშვეობით ტექნიკური მხარდაჭერის საიტიდან. 

 გრაფიკული ანგარიშები - სისტემურ ადმინისტრატორებს შეუძლიათ ნახონ log-

ები და მოახდინონ დეტალიზაციის შემცველი გრაფიკული ანგარიშების 

გენერირება.  

 

3.3. BARRACUDA IM FIREWALL - მომენტალური შეტყობინებების გაცვლის კონტროლის 

სისტემა 

ბევრ ორგანიზაციას არ ძალუძს გამონახოს მისაღები გადაწყვეტილება მომენტალური 

შეტყობინებების (IM) გაცვლის კონტროლისას, რომელიც აკმაყოფილებს კორპორატიული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ყველა მოთხოვნას. ერთის მხრივ, IM იძლევა ნებას ოპერატიულად 

მივიღოთ ინფორმაცია და ვეკონტაქტოთ კოლეგებს და კლიენტებს, მეორეს მხრივ - უკონტროლო 

მოხმარებისას ის შეიძლება იქცეს პრობლემის წყაროდ, რადგანაც წარმოშობს ისეთ საფრთხეებს, 

როგორიცაა: 

 თანამშრომლების შრომისუნარიანობის ეფექტურობის შემცირება; 

 დიდი რაოდენობის შეტყობინებების (IM-სპამის) გავრცელება; 

 worm-ვირუსებისა და ვირუსების გავრცელება. 

Barracuda IM Firewall-ის გამოყენება იძლევა საშუალებას გადავჭრათ სპამის პრობლემა, 

დავიცვათ მომხმარებლები ვირუსებისგან, რომლებსაც შეიძლება შეიცავდეს შეტყობინებები და 

ასევე მისცეს ადმინისტრატორს დამატებითი შესაძლებლობები. Barracuda IM Firewall, 

კონკურენტების გადაწყვეტილებებისგან განსხვავებით აერთიანებს შლიუზისა და 

შეტყობინებების მომენტალური გაცვლის სერვერის ფუნქციებს. ეს საშუალებას იძლევა 

მთლიანად ვმართოთ IM-ტრაფიკი ორგანიზაციაში, წარმატებულად ვებრძოლოთ ვირუსულ 

ეპიდემიებს, worm და სპამს, რომელიც ვრცელდება IM-ქსელების მეშვეობით, და ასევე 

თვალყური ვადევნოთ მიღებული უსაფრთხოების პოლიტიკის წესების შესრულებას, ამა თუ იმ 
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კლიენტების მომენტალური შეტყობინებების გაცვლის გამოყენებით ან კონფიდენციალური 

ინფორმაციის გავრცელების პრინციპიალური გამოყენების შესაძლებლობის ჭრილში. უფრო 

მეტიც, გადაწყვეტილებაში ინტეგრირებული IM-სერვერი ნებას აძლევს ორგანიზაციის 

თანამშრომლებს განახორციელონ ერთმანეთში დაცული კონტაქტი, რაც უზრუნველყოფს 

ბიზნესის მართვის უფრო მაღალ პროდუქტიულობასა და ეფექტურობას. 

ისევე როგორც კომპანია Barracuda Network-ის სხვა გადაწყვეტილებები, Barracuda IM 

Firewall-ს გააჩნია ადმინისტრირების ინტერფეისი, წვრილი Web-კლიენტის საფუძველზე და 

აძლევს ადმინისტრატორს საშუალებას მოახდინოს მომენტალური შეტყობინებების გაცვლის 

სერვისების მუშაობის ჟურნალირება, შეტყობინებების ბლოკირება, რომლებიც შეიცავენ 

სიტყვების გარკვეულ შაბლონებს, ასევე ანგარიშების შექმნა. შრომითი დანახარჯების 

შესამცირებლად, რომელიც ეხება კლიენტური ნაწილის გაშლას, რომელიც პასუხს აგებს 

შეტყობინებების მიწოდებაზე, შეთავაზებულია სპეციალური უტილიტა, რომელიც ამას 

ახორციელებს ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებების მეშვეობით. განახლებები, ჩაშენებული 

ფილტრებისა და ანტივირუსებისთვის ჩნდება რეგულარულად და ავტომატურად იტვირთება 

Barracuda Networks-ის ცენტრალური სერვერიდან, რაც საშუალებას იძლევა დროულად მოხდეს 

ახალ საფრთხეებზე რეაგირება. 

Barracuda IM Firewall-ს შეუძლია სხვადასხვანაირი მასშტაბის საწარმოს ქსელების 

მომსახურება: მცირეებიდან, რომლებიც მოიცავენ რამოდენიმე ათეულ თანამშრომელს, 

დიდებამდე, ათი ათასობით მომხმარებლით. არსებობს LDAP-სა და Microsoft Active Directory-

თან ინტეგრაციის საშუალება, რაც უზრუნველყოფს მოხმარებელთა ავტორიზაციის ერთიან 

წერტილს.  

Barracuda IM Firewall-ის მეშვეობით შესაძლებელია მომენტალური შეტყობინებების 

გაცვლის საზოგადო სისტემების მონიტორინგი (ICQ, AIM, Yahoo!, MSN), ვირუსებზე შემოწმების 

ჩათვლით. ჩაყენებული IM-სერვერისთვის, გარდა ამისა გამოიყენება ტრაფიკის 256-ბიტიანი 

შიფრაცია. 

ამგვარად Barracuda IM Firewall საშუალებას იძლევა შევქმნათ და კონტროლი გავუწიოთ 

კორპორატიულ უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებას მომენტალური შეტყობინებების 

გაცვლის სისტემებთან მიმართებაში, რაც დღესდღეობით წარმოადგენს ძალზე მნიშვნელოვან 

ასპექტს, დაცვის სისტემის შექმნის კომპლექსურ გადაწყეტაში.  
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3.4. დაცვა ზიანისმომტანი პროგრამული უზრუნველყოფისაგან და კონტენტის ანალიზი 

Barracuda Web Filter-ის მეშვეობით 

კომპანია Barracuda Networks-ის მოწყობილობა Barracuda Web Filter, წარმოადგენს მძლავრ 

ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებას ზიანისმომტანი პროგრამული უზრუნველყოფისაგან 

თავდასაცავად და კონტენტის ანალიზისათვის, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი მასშტაბის 

ბიზნესში. Barracuda Web Filter-ის მეშვეობით ადვილად და სრულად ხდება ჯაშუშური და სხვა 

სახის ზიანისმომტანი პროგრამული უზრუნველყოფის ბლოკირება, ორგანიზაციის 

თანამშრომლების კომპიუტერებიდან რაიმე სახის წარმადობის დაკარგვის გარეშე. 

ჯაშუშური პროგრამების უმრავლესობას წარმოადგენს დამოუკიდებელი შემსრულებელი 

ფაილები, რომელიც მოიცავენ ავტომატური დაყენებისა და განახლების შესაძლებლობებს. 

ჯაშუშურ პროგრამულ უზრუნველყოფას ასევე ძალუძს დააყენოს დამატებითი დინამიური 

ბიბლიოთეკები და შემსრულებელი ფაილები, წაიკითხოს, შეცვალოს ან წაშალოს ფაილები და 

ასევე მოახდინოს მყარი დისკის ფორმატირება, ამავდროულად რეგულარულად გადაუგზავნოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია დაინტერესებულ სარეკლამო სააგენტოებს ან ჰაკერებს. 

თუმცა არსებობს დამატებითი პროგრამები, რომლებსაც შეუძლიათ დაიცვან ცალკეული 

მუშა სადგურები ახალი ზიანისმომტანი პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენებისგან და 

წაშალონ უკვე დაყენებული, ისინი წარმოშობენ თავისებურ პრობლემებს. ზიანისმომტანი 

პროგრამული უზრუნველყოფის უმრავლესობა დაყენებისას ისე ღრმად რეგისტრირდება 

სისტემაში, რომ მისი წაშლა შეუძლებელი ხდება სტანდარტული მეთოდების მეშვეობით და 

წაშლის პროცედურის ფორმალური დასრულების შემდეგაც კი რჩება კომპონენტები, რომლებიც 

აგრძელებენ მომხმარებელთა საქმიანობის მონიტორინგს და ახდენენ აუცილებელი მოდულების 

გადაყენებას. უფრო მეტიც, ზოგჯერ ჯაშუშური პროგრამული უზრუნველყოფა მის შემდეგ 

ტოვებს დამატებულ, შეცვლილ ან მოდიფიცირებულ ფაილებს, დამატებული ან შეცვლილი 

სისტემური პარამეტრებსა და სხვა ნაგავს, რომელიც არსად არ ქრება წაშლის პროცედურის 

დასრულების შემდგომ. ყველა ამ სიტუაციაში სისტემის აღდგენა ორიგინალი იმიჯიდან 

წარმოადგენს ერთადერთ გადაწყვეტილებას სრულად გავათავისუფლოთ მუშა სადგური 

ჯაშუშური მოდულებისაგან. 

Barracuda Web Filter იღებს პრევენტულ, რეაქტიულ და პროაქტიურ ზომებს, 

უზრუნველყოფს სრულ დაცვას ზიანისმომტანი პროგრამული უზრუნველყოფისაგან: 

 ჯაშუშური პროგრამების ჩამოტვირთვის აღკვეთა; 

 ვირუსების ჩამოტვირთვის აღკვეთა; 
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 წვდომის დაბლოკვა ჯაშუშური პროგრამული უზრუნველყოფის მქონე Web-

საიტებზე; 

 ჯაშუშური პროგრამული უზრუნველყოფის შეღწევადობის განსაზღვრა 

ინტერნეტის ქსელისადმი; 

 ჯაშუშური პროგრამული უზრუნველყოფის სრული წაშლა; 

 საზიანო Web-საიტების დაბლოკვა; 

 მომხმარებელთა ავტორიზაცია ინტერნეტის ქსელზე წვდომისას; 

Barracuda Web Filter დანერგვისათვის არ არის საჭირო არანაირი დამატებითი 

პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება ან ქსელის რაიმე მოდიფიკაციის გატარება. Barracuda 

Web Filter ყენდება ძალიან მარტივად, გააჩნია მართვისა და მონიტორინგის ინტუიტურად 

გასაგები ინტერფეისი, ავტომატურად ნახლდება ყოველ საათში ერთხელ Barracuda Central-ის 

საიტიდან, რისი წყალობითაც სისტემას შეუძლია ებრძოლოს ყველაზე ბოლო დონის ვირუსებსა 

და ზიანისმომტანი პროგრამულ უზრუნველყოფის უახლესს ვერსიებს. Barracuda Web Filter ასევე 

არ საჭიროებს ყოველი მომხმარებლისთვის დამატებითი ლიცენზიების შეძენას სისტემის 

გაზრდის კვალდაკვალ.  

 

3.5. საფოსტო შეტყობინებების არქივირება BARRACUDA MESSAGE ARCHIVER 

სიმარტივემ, იაფმა ფასმა და მოხმარების მოხერხებულობამ აქცია ელექტრონული ფოსტა 

ინფორმაციის გაცვლის ყველაზე გავრცელებულ საშუალებად. ბოლო დროს ბევრ 

ორგანიზაციაში საფოსტო შეტყობინებების არქივების შექმნის საკითხი მწვავედ დგას. BMA 

ფუნქციები: 

 არქივირება; 

 იმპორტი; 

 SMTP relay; 

 ინდექსირება; 

 შეტყობინებების ძიება და აღდგენა; 

 დუბლირებული შეტყობინებებისა ან ჩანართების წაშლა; 

 ინტეგრაცია Exchange-თან; 
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 ინტეგრაცია Novel-თან; 

 ინტეგრაცია LDAP-თან; 

 MAPI-ინტერფეისი; 

 გარე საცავებთან მუშაობა. 

საფოსტო შეტყობინებების არქივირება საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს 

უზრუნველყონ თავიანთი მომხმარებლებისთვის პრაქტიკულად უზომო საფოსტო ყუთები, 

აკონტროლონ და მართონ მონაცემთა პირველადი შენახვის სისტემა, რომელიც გამოიყენება 

საფოსტო სერვერების მიერ, აღკვეთონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაკარგვის შესაძლებლობა, 

რომელმაც მოაღწია ელექტრონული ფოსტის არხების მეშვეობით, უზრუნველყოს საჭირო 

შეტყობინებების სწრაფი ძიება, ადრესატის საფოსტო ყუთთან შეღწევადობის უქონლობის 

შემთხვევაშიც კი.  

პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Barracuda Message Archiver წარმოადგენს 

ეფექტურ, ფუნქციონალურ და მოხერხებულ მექანიზმს ელექტრონული ფოსტის არქივის 

სამართვად. 

პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Barracuda Message Archiver-ის ძირითადი 

შესაძლებლობებია: 

არქივირება - პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Barracuda Message Archiver-ის 

ძირითადი თავისებურებაა საწარმოს არსებულ ინფრასტრუქტურაში ინტეგრაციის სიმარტივე. 

აღნიშნული პროდუქტი მხარს უჭერს ყველა ცნობილ საფოსტო პროტოკოლს და შეუძლია 

იმუშაოს პროგრამულ-აპარატურულ კომპლექს Barracuda Spam Firewall-თან ერთად. 

იმპორტი - Microsoft’s Message Application Protocol Interface (MAPI)-ის გამოყენებით 

შესაძლებელია იმ საფოსტო შეტყობინებების იმპორტირება, რომლებიც ინახება საფოსტო სერვერ 

Microsoft Exchange-ზე. ასევე მხარდაჭერილია PST ფორმატის ფაილების იმპორტი.  

SMTP relay - პროგრამულ-აპარატურულ კომპლექსს Barracuda Message Archiver-ს 

შეუძლია იმუშავოს, როგორც SMTP relay. 

ინდექსირება - შენახული შეტყობინებების ინდექსაციის გამოყენება ზრდის მოთხოვნების 

დამუშავების სიჩქარეს საჭირო შეტყობინებების ძიებისას და ანალიტიკური ანგარიშების 

აგებისას. 

ძიება და აღდგენა - პროგრამულ-აპარატურულ კომპლექსს Barracuda Message Archiver-ს 

გააჩნია მოხერხებული და ინტუიტურად გასაგები Web-ინტერფეისი, რომლის მეშვეობითაც 
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ფილტრაციის სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენებით მომხმარებელს შეუძლია მოიძიოს საჭირო 

შეტყობინებები და აუცილებლობის შემთხვევაში გადააგზავნოს ისინი არსებულ საფოსტო 

მისამართზე.  

წერილის ერთადერთი ასლის შენახვა - პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Barracuda 

Message Archiver ავტომატურად ახდენს დუბლირებული წერილებისა თუ დანართების 

გამოვლენას და წაშლას და ინახავს ყოველი წერილის მხოლოდ ერთ ასლს. 

პროგრამულ-აპარატურულ კომპლექსს Barracuda Message Archiver-ს შეუძლია იმუშავოს 

ჟურნალირებისა და SMTP relay-ს რეჟიმში.  

3.6. დატვირთვის ბალანსირება - BARRACUDA LOAD BALANCER 

პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Barracuda Load Balancer გამოიყენება ნებისმიერი 

აპლიკაციების დატვირთვის სწრაფი და მდგრადობის ეფექტური ბალანსირებისთვის, რომლებიც 

იყენებენ სხვადასხვა IP-პროტოკოლებს. 

შეღწევების აღმკვეთი სისტემა (IPS) - Barracuda Load Balancer მოიცავს შეღწევების 

აღმოჩენისა და აღკვეთის ფუნქციონალურობას, რომელიც გამოიყენებს ხელწერის ანალიზის 

მეთოდს. ხელწერები მუდმივად ნახლდება (დაახლოებით საათში ერთხელ) კომპანია Barracuda 

Networks-ის ცენტრალური საიტიდან. 

ახალი მოწყობილობების ავტომატური გამოვლენა - Barracuda Load Balancer-ის ყველა 

მოდელი მხარს უჭერს ახალი სერვისებისა და სერვერების ავტომატური განსაზღვრის 

შესაძლებლობებს. აღნიშნული ფუნქციონალობის გამოყენებისას აღარ არის საჭირო ყოველი 

პორტის ხელით კონფიგურაცია.  

IP-სესიების უწყვეტობა - Barracuda Load Balancer საშუალებას იძლევა გადავამისამართოთ 

მომხმარებლის მოთხოვნები იმავე სერვერზე, რომელთანაც დამყარებული იყო პირველადი 

კავშირი, მოხდეს სესიების უწყვეტობის უზრუნველყოფა, რაც შეიძლება არსებითი იყოს 

აპლიკაციების მუშაობისას, რომლებიც იყენებენ ნაკადურ შიფრაციას, მონაცემთა ბაზებს, 

ტერმინალურ სერვერებს. 

დატვირთვის გადანაწილება - Barracuda Load Balancer მოიცავს დატვირთვის 

გადანაწილების სხვადასხვა ალგორითმებს, კერძოდ, Weighted least-connection (შეერთებების 

მინიმუმი წონითი კოეფიციენტებით), Weighted Round-Robin Scheduling (ციკლური 

გადანაწილება წონითი კოეფიციენტებით) და ა.შ. 
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სერვისების მუშაობის ავტომატური მონიტორინგი - პროგრამულ-აპარატურული 

კომპლექსი Barracuda Load Balancer მოიცავს სერვისების მონიტორინგის მთლიანად 

ინტეგრირებულ მექანიზმს, რომელიც იძლევა არამარტო მათი მუშაობის კონტროლის, არამედ - 

სისტემის კონფიგურაციაში ცვლილებების ავტომატურად შეტანის საშუალებასაც. აღნიშნული 

ფუნქციონალი საშუალებას იძლევა რამოდენიმე წამში ავტომატურად წავშალოთ 

მოწყობილობების სიიდან მწყობრიდან გამოსული სერვერი. 

მდგრადობა - Barracuda Load Balancer შეიძლება გამოყენებულიქნას კლასტერულ 

კონფიგურაციაში, რაც არსებითად ამაღლებს მის საიმედოობას. ასევე Barracuda Load Balancer 

შეიცავს რეზერვული ასლების მექანიზმს, რომელიც იძლევა მარტივი შენახვის საშუალებას და 

აუცილებლობის შემთხვევაში აღადგენს კონფიგურაციებს სისტემის სხვადასხვა პარამეტრებით. 

რეზერვული კოპირების გაშვება შესაძლებელია როგორც ხელით, ასევე ავტომატურადაც.  

Web-ინტერფეისი სისტემის ადმინისტრირებისთვის - Barracuda Load Balancer-ში 

რეალიზებულია ინტუიტურად გასაგები მონიტორინგისა და სისტემის კონფიგურაციის 

მექანიზმი, რომელიც შესრულებულია სტანდარტული Web-აპლიკაციის სახით და იძლევა 

საშუალებას მოვახდინოთ აღნიშნული პროდუქტის ინტეგრაცია საწარმოს ინფრასტრუქტურაში 

10 წუთზე ნაკლებ დროში და უზრუნველყოთ ადმინისტრატორი სისტემის მართვის ყველა 

აუცილებელი საშუალებით. 
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4. თავი 

4.1. CISCO ASA FIREWALL 

მრავალფუნქციური პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი Cisco ASA 5500 შექმნილია 

რამოდენიმე ამოცანის ერთდროული გადაწყვეტისათვის: ქსელურ რესურსებთან წვდომის 

შეზღუდვა, დაცვა შეტევისაგან, დაშორებულ ქვექსელებთან ურთიერთქმედების დაცვა, 

ვირუსების, ჯაშუშური პროგრამული უზრუნველყოფის, სხვა ზიანისმომტანი პროგრამების, 

სპამისა და „შიფინგ“ ტიპის შეტევების დაბლოკვა. ეს მიიღწევა ერთ მოწყობილობაში საუკეთესო 

დამცავი საშუალებების - ქსელთაშორისი Cisco Pix ეკრანის, შეტევების პრევენციის Cisco IPS 

სისტემისა და Cisco VPN 3000 Concentrator-ის - გაერთიანებით. 

Cisco Adaptive Identification and Mitigation (AIM) მოდულური არქიტექტურა Cisco ASA 

5500-ის დამცავი შესაძლებლობების ახალი ფუნქციებით (ახალი ინტეგრირებული მოდულების 

შემუშავების შესაბამისად) გაზრდის საშუალებას იძლევა: ელექტრონული ფოსტისა და ვებ 

ტრაფიკის კონტროლი (URL ფილტრაცია), ანტივირუსული დაცვა, ანტისპამი, ანტიფიშინგი, 

Network Admission Control და სხვა. ეს კომპლექსი შეუცვლელია საშუალო კომპანიებისა და 

დაშორებული ფილიალებისათვის, რომლებსაც რამოდენიმე ცალკეული დამცავი 

მოწყობილობის დანერგვის საშუალება არ გააჩნიათ. 

ქსელთაშორისი ეკრანი Cisco ASA მომსახურებაზე უარისთქმის მდგრადობის 

უზრუნვეყოფისათვის ითვალისწინებს „ცხელ რეზერვირებას“ (hot-standby, სქემა „active/passive”) 

დაკავშირების კონტექსტის რეპლიკაციას რეზერვულ მოწყობილობაზე, კავშირის აღმოჩენის 

შემთხვევაში მაქსიმალურად გამჭვირვალე გადართვისათვის. VPN-კავშირისათვის გამოიყენება 

ვირტუალური კლასტერული მისამართების სქემა, რომელიც ნასესხებია მემკვიდრეობით 

მიღებული და მხარდაჭერის არმქონე VPN Concentrator 3000 მოდულებისგან. ეს ართულებს 

კონფიგურაციას, მაგრამ შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას failover მომსახურებაზე უარის თქმის 

მდგრადი ჯგუფი 16 მოწყობილობისაგან VPN-კავშირისათვის. 

ძირითადი შესაძლებლობები: 

 PAT/NAT მისამართების ტრანსლაციის მხარდაჭერა; 

 ჩაშენებული DHCP-სერვერის არსებობა; 

 VPN-კავშირის შექმნის ჩაშენებული შესაძლებლობა, მათ შორის საკუთარი 

ტექნოლოგიები - Cisco Easy VPN, DMVPN, რომლებიც გადანაწილებული 

ქსელისათვის ამარტივებენ VPN-ტუნელების კონფიგურაციას; 
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 დამხმარე პროგრამებისა და პროტოკოლების ინსპექტირების საშუალება მე-7 

დონემდეც კი სპეციალიზირებული მოდულების გამოყენებით - ოცდაათამდე 

ჩაშენებული მოდული მისამართების ტრანსლაციის სასარგებლო დატვირთვის 

შესაბამისი მოდულის ველში NAT-ში კორექტული გასვლისათვის. 

 250-მდე VLAN-ის მხარდაჭერა; 

 650 ათასამდე ერთდროული კავშირი და 36 000-მდე ახალი კავშირი წამში; 

 HTTP პროტოკოლის შემოწმების შესაძლებლობა პროტოკოლის მუშაობაში 

ანომალიების აღმოჩენის მიზნით, რესურსების არამიზნობრივად გამოყენებისა და 

ბოროტმოქმედებების მიერ ექსპლუატაციის მცდელობა (ანალოგია Deep packet 

Inspection, მაგრამ ჩაშენებული შეღწევის აღმომჩენი და პრევენციის 

სრულფასოვანი სისტემის გარეშე - სრულფასოვანი IPS-ის შემცირებული 

ვარიანტი); 

 (E)SMTP da FTP პროტოკოლებისათვის მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი 

ბრძანებების ლიმიტირების შესაძლებლობა; 

 გადამისამართების მხარდაჭერა FTP და HTTP(S) პროტოკოლებისათვის 

მოთხოვნების გაგზავნით Websense სერვერის გზით; 

 ჩაშენებული მეთოდების არსებობა ქსელური ბოროტმოქმედების აღმოსაჩენად, 

რომლებიც მიმართულნი არიან ქსელური რესურსების ამოწურვაზე დროის 

ერთეულში მოთხოვნების რაოდენობის ლიმიტირების გზით; 

 SSL VPN სესიის მხარდაჭერის შესაძლებლობა (ლიცენზია გაიცემა ცალკე და 

არსებით გავლენას ახდენს წარმადობაზე); 

 უსაფრთხოების რამოდენიმე კონტექსტის შექმნის შესაძლებლობა მოწყობილობის 

ვირტუალიზაციისათვის (ლიცენზია გაიცემა ცალკე); 

 OSI მოდელის მეორე დონეზე გამჭვირვალე ფილტრაციის მხარდაჭერა 

(ფილტრაციის ტრაფიკის წესების შემუშავება Ethertype ველის საფუძველზე); 

 დინამიური მარშრუტიზაციის პროტოკოლების მხარდაჭერა; 

 ჩაშენებული სერტიფიკაციის ცენტრის არარსებობა, მაგრამ SCEP-დან 

პოპულარული CA-ით, როგორიცაა Microsoft, Entrust, Baltimore, RSA, VeriSign, 

ინტეგრაციის შესაძლებლობა; 
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 Ipv6 პროტოკოლის სრულფასოვანი მხარდაჭერა; 

 QoS-ის მხარდაჭერა ტრაფიკის პრიორიტეტიზაციის კუთხით LLQ-ის პრინციპით 

და ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარის შეზღუდვა მოცემული წესების 

შესაბამისად. 

4.2. CISCO SECURITY AGENT 

Cisco Security Agent უზრუნველყოფა შექმნილია კომპანიების უმნიშვნელოვანესი 

სერვერების დაცვისათვის. Okena კომპანიის დაპატენტებულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 

Cisco Security Agent საშუალებას იძლევა თავიდან აიცილოს და აღმოაჩინოს ზიანისმომტანი 

პროგრამები არამარტო ამ მომენტისათვის ცნობილი ბოროტმოქმედთა არსენალიდან, არამედ 

აღკვეთოს უცნობი შეტევებიც. ქსელური პაკეტების გარდა Cisco Security Agent ამუშავებს 

ოპერაციული სისტემის მიმართვებს მათ განხორციელებამდე. იგი შაბლონური წესების 

გამოყენებით აღმოაჩენს და აღკვეთს ზიანისმომტან ქმედებებს და არ რეაგირებს 

განხორციელებულ შეტევაზე. ზიანისმომტანი ქმედებების ბლოკირება საშუალებას იძლევა 

შემცირდეს უმოქმედობის დრო და დანახარჯები ქსელის გამტარუნარიანობზე შეტევის დროს. 

ძირითადი შესაძლებლობები: 

 Active Directory, LDAP, NIS-თან ინტეგრაცია; 

 კონტროლის პოლიტიკის ავტომატიურად შეცვლა მომხმარებლის სახელისა და 

მისი ადგილმდებარეობის მიხედვით ქსელში;  

 უსაფრთხოების შემთხვევების კორელიაციის 2 ტიპი; 

 დაყენების გამჭვირვალობა, არ საჭიროებს კომპიუტერის მფლობელის 

მონაწილეობას; 

 კონტროლის პოლიტიკის შექმნის ავტომატიზაცია; 

 100 000 აგენტის მართვა ერთი მართვის პანელიდან; 

 არსებული (დაყენებული) პროგრამული უზრუნველყოფის ინვენტარიზაცია; 

 ინტეგრაცია Cisco და Check Point კომპანიის VPN-კლიენტებთან; 

 Network Admission Control (NAC)-თან ინტეგრაცია; 

 ხარვეზის შემთხვევაში აგენტი ანაწილებს საკუთარ ფუნქციებს მომხმერებლებზე. 

უპირატესობები: 
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 წინმსწრები რეაქცია ქსელურ შეტევებზე საშუალებას იძლება მაქსიმალურად 

შეამციროს სერვერების უმოქმედობის დრო; 

 ცნობილი ქსელური შეტევების ფართო სპექტრი - ბუფერის გადავსება, 

პრივილეგიების ამაღლება, შეტევები ვებ სერვერზე, ცნობილი და უცნობი შეტევის 

მეთოდები; 

 მუშაობის წინასწარ განსაზღვრული რეჟიმები საშუალებას იძლევა სწრაფად და 

მარტივად განსაზღვროს უსაფრთხოების დონე; 

 ინტეგრირებული მართვა Cisco VMS-ით (ვერსია 2.2 და შემდგომი) საშუალებას 

იძლევა მართოს საერთო ინტერფეისიდან Cisco Security Agent-ის აგენტები და 

ქსელური მოწყობილობები არასანქცირებული წვდომის გამოვლენისას; 

 მასშტაბური არქიტექტურა - მართვის კონსოლი საშუალებას იძლევა მართოს Cisco 

Security Agent-ის ასობით აგენტი; 

 ავტომატური განახლების პროცესი საშუალებას იძლევა განავრცოს განახლება 

შაბლონების ბიბლიოთეკებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე 

ადმინისტრატორის ჩარევის გარეშე. 

4.3. Cisco IDS/IPS 

ქსელური შემოტევების პრევენციის Cisco Intrusion Prevention სისტემა (ადრე Cisco Secure 

Intrusion Detection System) ეს არის სპეციალიზირებული მოწყობილობა, რომელიც 

განკუთვნილია ზუსტი იდენტიფიკაციისა და ზიანისმომტანი კონტენტის დაბლოკვისათვის, 

მათ შორის ქსელური ვირუსების, ჯაშუშური და რეკლამური პროგრამული უზრუნველყოფის, 

ასევე სხვადასხვა ტროიანული პროგრამების, მანამ სანამ ისინი მოასწრებენ ორგანიზაციის 

საქმიანობისათვის ზიანის მიყენებას. Cisco IPS იყენებს შემოტევის ალგორითმების ფართო 

სპექტრს: ხელწერის ანალიზს, ანომალიების აღმოჩენას, ევრისტიკულ ალგორითმებსა და 

ტრაფიკის ნორმალიზაციას. რადგან მას შეუძლია წყვეტის არხთან კავშირის დამყარება იგი 

უზრუნველყოფს წარმოებისა და საიმედოობის სათანადო დონეს. Cisco IPS არის 

„ადაპტირებული დაცული ქსელის“ (Self-Defending Network) კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი, 

რომელიც მოიცავს Cisco Systems კომპანიის ქსელურ მოწყობილობებს ქსელური უსაფრთხოების 

უზრუნვესაყოფად, მას შეუძლია იმუშაოს, როგორც ინტერნეტ ქსელის მხრიდან, ასევე 

ორაგანიზაციის ინტრანეტში. 

Cisco IPS სისტება არის გადანაწილებული და შესდგება ორი კომპონენტისაგან: 

პროგრამულ-აპარატორული სენსორებისა Cisco IPS Sensor და მართვის კონსოლისაგან. 
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გამოცდილი ადმინისტრატორებისა და სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მიჩვეულნი არიან 

ხელით კონტროლს, ხელმისაწვდომია command-line ინტერფეისი, გადამუშავებული Cisco IOS-

ის კონცეფციის შესაბამისად და მხარდაჭერილი SSH-ით. მოწყობილობების ჯგუფის სამართავად 

გამოიყენება ცენტრალიზებული ქსელური მართვის სისტემა CiscoWorks VMS დაცვის 

მექანიზმებით. 

სენსორი Cisco IPS Sensor არის მაღალსიჩქარიანი ქსელური ანალიზატორი (1გბ/წმ 

გამტარუნარიანობა), რომელიც აკონტროლებს ყოველი გამავალი ქსელური პაკეტის შიგთავსსა 

და კონტექსტს არასანქცირებული შეღწევის წინააღმდეგ ან ქსელური რესურსების ბოროტად 

გამოყენების მიზნით. შემოტევის აღმოჩენის შემთხვევაში სენსორს შეუძლია დაბლოკოს იგი 

დროის მოცემულ მომენტში და გააგზავნოს გამაფრთხილებელი შეტყობინება მართვის 

კონსოლზე. 

სენსორის ახალ ვერსიაში დამეტებულია ICS (Incident Control System) ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერა, რომელიც საშუალებას აძლევს Cisco IPS სენსორებს სწრაფი ადაპტირება განიცადონ 

კვლავ აღმოჩენილი პროგრამული და აპარატორული უზრუნველყოფის სისუსტეების და 

დროულად აღკვეთოს ბოროტმოქმედთა მცდელობები გამოიყენოს ეს სისუსტეები. ქსელურ 

ტრაფიკში ანომალიების აღმოსაჩენად გამოიყენება პროტოკოლების დეკოდირების მეთოდიკები 

მდგომარეობის კონტროლით, ასევე მხარდაჭერილია ქსელური, ტრანსპორტული და 

პროგრამული დონეების ისეთი პროტოკოლების, როგორიცაა ICMP, TCP, UDP, FTP, SMTP, HTTP, 

DNS, RPC, NetBIOS, NNTP, GRE, Telnet. უცნობი შეტევების გამოვლენისათვის გამოიყენება 

ტრაფიკის ნორმალიზაციის მეთოდების კომბინაცია (ბოროტმოქმედთა მიერ სენსორის გვერდის 

ავლის მცდელობის აღსაკვეთად) და ანომალიური პროტოკოლებისა (გადახრა RFC-დან) და 

ქსელური პაკეტების გამოვლენა (ტრაფიკის ცვლილებებზე დაკვირვება, მაგ. განსაზღვრულ 

დროის მონაკვეთში დიდი რაოდენობის ICMP-მოთხოვნა). 

VLAN ტექნოლოგიისა და 802.1q trank-პროტოკოლის მხარდაჭერა საშუალებას აძლევს 

სენსორს მოემსახუროს 255-მდე ვირტუალური ქსელს ერთ ინტერფეისზე. კომპანია Cisco Systems 

სენსორების მჭიდრო ინტეგრაციის ხარჯზე სხვა ქსელურ მოწყობილობებთან შესაძლებელია 

მყარი კონფიგურაციის დაყენება (გამოიყენება Cisco EtherChannel ტექნოლოგია) ან დატვირთვის 

ბალანსირების ტექნოლოგიების გამოყენებით 8გბ/წმ-მდე გამტარუნარიანობის ამაღლება 

მაშტაბირებით. 
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4.4. Cisco Secure Access Control Server 

 

Cisco Secure Access Control Server სერია - ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა 

კორპორატიული ქსელებისა და მომსახურეობის მომწოდებლების ადმინისტრირებისათვის, 

რომელიც გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ ხელმისაწვდომობის წესები ანუ რომელ 

მომხმარებლებს აქვთ წვდომის უფლება მის შიდა ქსელსა და ინტერნეტში და რომელი 

მომსახურებით შეუძლიათ ისარგებლონ. Cisco Secure ACS გამოიყენება Cisco სხვა 

მოწყობილობებთან იდენტიფიკაციისათვის: სერვერული წვდომა კომუტირებული ხაზების 

მეშვეობით, მარშრუტიზატორებითა და ქსელთაშორისი ეკრანების მეშვეობით. ეს იძლევა 

საშუალებას შევუთავსოთ ერთმანეთს კონტროლი და ავტორიზაცია კომუტირებული წვდომის 

სერვერებზე და ქსელთაშორის ეკრანებზე და ასევე კონტროლი კომუტატორების მართვასა და 

მარშრუტიზატორებზე. 

Cisco Secure Access Control Server გამოყენებისას შესაძლებელია შემდეგი ეტაპების 

კონტროლი: 

 აუტენტიფიკაცია - ვის შეუძლია ქსელში შესვლა; 

 ავტორიზაცია - რა უფლებები აქვს თითოეულ მომხმარებელს; 

 აღრიცხვა - მომხმარებლის საქმიანობის შესახებ რა სახის ინფორმაცია უნდა იქნეს 

შენახული მისი შემდგომი გამოყენებისათვის. 

Cisco Secure ACS გამოდის Windows NT/2000 პლატფორმისათვის. ფუნქციონალურად 

Cisco Secure ACS გამოიყენება აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრალურ შესანახად. ინფორმაცია 

ყველა სესიის შესახებ, რომელიც დაამყარეს მომხმარებლებმა, შეიძლება მთლიანად შენახული 

იქნას მონაცემთა ბაზაში, ხოლო შემდეგ ეს ინფორმაცია გამოყენებულიქნას უსაფრთხოების 

პოლიტიკების განსასაზღვრად, ქსელის ზრდის დაგეგმარების ან ქსელური რესუსრების 

აღრიცხვისა და გადასახადის გამოყენების შემოსაყვანად. 

ძირითადი შესაძლებლობები: 

 LDAP და ODBC, Active Directory და NDS, RADIUS და TACACS+, CHAP და MS-

CHAP, PAP და ARA, და ა.შ. აუტენტიფიკაციების მხარდაჭერა; 

 802.1x სტანდარტის მხარდაჭერა (რეჟიმები EAP-TLS, PEAP, Cisco LEAP, EAP-FAST 

და EAP-MD5); 

 მოწყობილობებზე ბრდძანებების ავტორიზაცია; 
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 დროის მიხედვით ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, სესიების რაოდენობის და სხვა 

კონტროლირებადი პარამეტრების მიხედვით; 

 მომხმარებელთა პროფილებისა და ჯგუფების შექმნა; 

 გადაწყვეტილებებთან ინტეგრაცია ერთჯერადი პაროლებისა და 

ტოკენებისათვის; 

 დამატებითი პირობების შემოწმების საშუალება ქსელში წვდომის ნებართვის წინ;  

 Network Admission Control (NAC) -თან ინტერგრაცია; 

 PKI- თან ინტეგრაცია და გაუქმებული სერტიფიკატების სიის მხარდაჭერა (CRL); 

 მომხმარებლების ყველა წვდომის მცდელობის რეგისტრაცია;  

 ანგარიშების გენერირება; 

 მოწოდების საშუალება სპეციალური მოწყობილობის სახით დაცული 

ოპერატიული სისტემით; 

Cisco Access Registrar წარმოადგენს მაღალი წარმადობის, მასშტაბირებად Cisco 

გადაწყვეტილებას უტენტიფიკაციისთვის, ავტორიზაციისა და აღწერის წარმოებისთვის 

(authentication, authorization, and accounting — AAA), რომელიც მარტივად ინერგება მსხვილი 

კომპანიების სისტემებში (მაგალითად ქსელის პროვაიდერებში). Cisco Access Registrar 

უზრუნველყოფს წვდომას განსაზღვრულ სერვისებთან ცენტრალიზებული აუტენტიფიკაციის, 

ავტორიზაციითა და რეგისტრაციით, ასევე იძლევა საშუალებას ვმართოთ RADIUS სერვერის 

პარამეტრები სკრიპტების გამოყენებით. Cisco Access Registrar მარტივად ყენდება და 

წარმოადგენს სამართავად ინტუიტურად გასაგებ ინტერფეისს, ამასთან ერთად ის მუშაობს 

RADIUS სტანდარტებთად და პროქსი- RADIUS სერვერებთან და მარტივად ინტეგრირდება 

მონაცემთა გარეგანი შენახვის საცავებთან. 

Cisco Access Registrar მხარს უჭერს ისეთი სახის მიერთებებს, როგორიცაა უკაბელო, 

ყველასათვის ხელმისაწვდომი WLAN, VoIP და მრავალი სხვა. 

4.5. CISCO SECURITY MANAGER-ის უსაფრთხოების ცენტრალიზებული მართვის სისტემა 

მონიტორინგის ხელსაწყოები: 

Cisco Security Manager აერთიანებს დეყენების, მონიტორინგისა და უსაფრთხოების 

ინფრასტრუქტურის გამართვის ხელსაწყოებს - ვირტუალური კერძო ქსელების, ქსელთაშორისი 

ეკრანების, არასანქცირებული წვდომის აღმომჩენი ქსელური და სერვერული სისტემების - Cisco 
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Security Manager -ის საერთო ვებ-ინტერფეისის საფუძველზე. სისტემის ძირითად კომპონენტებს 

წარმოადგენს: 

 მართვის ხელსაწყოები: 

- Cisco Security Manager; 

- Auto Update Server 

 მონიტორინგის ხელსაწყოები: 

- Performance Monitor. 

ყოველ დაცვით ხელსაწყოში ჩანერგილი საკუთარი მართვის სისტემებისგან 

განსხვავებით (Cisco Pix Device Manager, Cisco Security Device Manager და Cisco IDS Device Manager) 

Cisco Security Manager-ს გააჩნია მოხერხებული გრაფიკული ვებ ინტერფეისი და იძლევა 

საშუალებას ეფექტურად დავაყენოთ და ვაკონტროლოთ ათეულობით და ასეულობით დაცვის 

საშუალება, რაც მიიღწევა მათი დაჯგუფების მექანიზმის გამოყენების ხარჯზე. 

წარმადობის მონიტორინგი: 

 ყველა VPN-ხელსაწყოს მდგომარეობის მონიტორინგი; 

 სტატისტიკისა და ანგარიშების გენერაციის ანალიზი; 

 პრობლემების გამოვლება და იზოლაცია.  

 

4.6. CISCO MARS - ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის ცენტრალიზებული მართვა  

Cisco Systems-ის ახალი პროდუქტი Cisco Monitoring And Analysis Response System (Cisco 

MARS) გამოიყენება უსაფრთხოების მოვლენების მონიტორინგისა და ანალიზისათვის, 

უსაფრთხოების გათვალისწინებული პოლიტიკების განხციელებისთვის მონიტორინგი, ასევე 

შეტევების დროული და ზუსტი გამოვლენისა და აღმოფხვრისათვის. 

საშიშროების შესახებ ინფორმაციულ წყაროებად შეიძლება მოგვევლინოს: 

 კომუტატორები და მარშრუტიზატორები; 

 ქსელთაშორისი ეკრანები, ანტივირუსები, ქსელური და ჰოსტური სისტემები 

შემოტევების გამოვლენისა და აღკვეთისათვის. VPN-მოწყობილობები, სხვადასხვა 

მწარმოებლების AAA, უსაფრთხოების სკანერები და ა.შ.; 
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 ოპერაციული სისტემების რეგისტრაციის ჟურნალები (Solaris, Windows 

NT/2000/2003, Linux); 

 სხვადასხვა დამხმარე პროგრამები (DBMS, WEB და ა.შ.); 

 Syslog, SNMP, RDEP, SDEE, NetFlow, XML API, სისტემური და სამომხმარებლო log-

ები და სხვა. 

Cisco Systems-ის პროდუქციასთან ინტეგრაციის გარდა, Cisco MARS ასევე მხარს უჭერს 

ისეთი მწარმოებლების გადაწყვეტებს, როგორიცაა ISS, Check Point, Symantec, NetScreen, 

Symantec, Extreme, Snort, McAfee, eEye, Oracle, Microsoft, Solaris, Linux, Apache, Net scape და სხვა. 

ჩაშენებული მექანიზმი ContextCorrelationTM ატარებს ანალიზს და ახორციელებს 

მოვლენების შეთავსებას სხვადასხვა დაცვითი საშუალებებთან მათი რუკაზე ვიზუალიზაციის 

საშუალებით რეალური დროის რეჟიმში. ეს შესაძლებელი ხდება SureVectorTM მექანიზმის 

საშუალებით. ეს მექანიზმი გათვალისწინებულია რეალური დროის რეჟიმში შემოტევის 

გავრცელების გზების საჩვენებლად. 

AutoMitigateTM მექანიზმი საშუალებას იძლევა ავტომატურად დაიბლოკოს 

გამოვლენილი შემოტევები და ასევე სიტუაციიდან გამომდინარე დაცვის სხვადასხვა 

საშუალებებისა და ქსელური მოწყობილობების რეკონფიგურაცია მოახდინოს. 

Cisco MARS-ის ახალი ვერსია უზრუნველყოფს ანომალური ქსელური მდგომარეობებისა 

და მავლენების რეგისტრაციის ჟურნალების (მათ შორის firewall დაცვის სისტემების 

ჟურნალების) მხარდაჭერას. 

Cisco MARS-ს გააჩნია მართვის მოხერხებული ინფორმატიული ინტერფეისი, რომელიც 

გვაწვდის დეტალურ ინფორმაციას გამოვლენილ უსაფრთხოების ინციდენტებზე, მსხვერპლი და 

თავდამსხმელი კვანძების და ქსელური სეგმენტების გრაფიკული გამოყოფით, ასევე გვიჩვენებს 

ჯამურ მუდმივად განახლებად სტატისტიკას. Cisco MARS-ში ანგრიშთა სისტემა საშუალებას 

იძლევა განვახორციელოთ ანგარიშთა ექსპორტი CSV და HTML ფორმატებში, განვახორციელოთ 

ფილტრაცია ზონების, დროის, მისამართების, პორტების, მოვლენების, კონტროლირებადი 

მოწყობილობების და სხვათა მიხედვით.  
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დასკვნა 

ნაშრომში აღწერილია DDOS შეტევების არსი, როგორ ხდება ზიანისმომტანი კოდის 

გავრცელება და რა პრევენციული მექანიზმები უნდა გამოვიყენოთ ქსელის დასაცავად. 

მოცემული ნაშრომი საშუალებას იძლევა წარმოდგენა იქონიოთ აქ განხილული ქსელთაშორისი 

ეკრანების შესაძლებლობებზე და ქსელის მონიტორინგის შემდეგ შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე 

ეფექტური. 

შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ Firewall-ების 

სპექტრი ფართოა. Cisco-სა და Barracuda-ს გავრცელებული პროგრამული დაცვების 

უმრავლესობა ფუნქციურად მსგავსია და ხშირად ამა თუ იმ პროგრამულ უზრულველყოფას 

შორის არჩევნის გაკეთება ხდება პირადი გემოვნებითა და ინტერფეისის ენით. 

მეცემული პრაქტიკულის საშუალებით თქვენ შეძლებთ ააწყოთ Cisco ASA Firewall-ით 

საშუალო ბიზნესის დონის ქსელის დაცვა. 

სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტომ“ და სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრმა“ მოცემულ ნაშრომზე დაყრდნობით გადაწყვიტა ქსელის დაცვის 

საშუალებების დანერგვა, კერძოდ მათ აირჩიეს Barracuda MG Firewall 280, რომლის პრაქტიკულის 

დანერგვა არსებულ IT ინფრასტრუქტურაში უკვე მიმდინარეობს. 
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შესრულებული პრაქტიკული სამუშაო 

GNS3-ის პროექტს უნდა დაემატოს ახალი კომპონენტი - VPCS-ის (virtual pc simulator) 

ვირტუალური კომპიუტერი, ამისათვის : edit -> symbol manager -> 

 

 VPCS-თან დასაკავშირებლად თითოეული კომპიუტერის FastEthernet პორტი უნდა 

შეესაბამებოდეს სისტემის UDP პორტს რიგითობის მიხედვით. მაგალითად #2 ვირტუალური 

კომპიუტერისთვის მოსანიშნია პორტი - 30001:127.0.0.1:20001 
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ვირტუალური მანქანების პორტებთან დაკავშირების შემდეგ VPCS-ის კონსოლში (Tools -

> VPCS) გასაწერია ვირტუალური მანქანების პარამეტრები: 

 

კომპონენტთა პორტების საბოლოო სურათი გამოიყურება შემდეგნაირად: 
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სტანდარტულად ყველა როუტერი გათიშულია, შესაბამისად, კონსლის რეჟიმში 

შესასვლელად საჭიროა მათი სათითაოდ ჩართვა: 
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BRANCHOFFICE-ის CLI კონფიგურაცია: 

//როუტერის კონფიგურაციაში შესვლა 

BRANCHOFFICE#config t 

//პირველი ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

BRANCHOFFICE(config)#int f1/0 

//შიდა ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

BRANCHOFFICE(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

BRANCHOFFICE(config-if)#no sh 

//მეორე ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 
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BRANCHOFFICE(config-if)#int f1/1 

//როუტერების ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

BRANCHOFFICE(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.252 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

BRANCHOFFICE(config-if)#no sh 

//როუტინგ ცხრილში ჩანაწერის დამატება 

BRANCHOFFICE(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 

//კონფიგურაციის ცვლილების დამთავრება 

BRANCHOFFICE(config)#end 

//შეტანილი ცვლილებების შენახვა როუტერში 

BRANCHOFFICE#copy run start 

################################################# 

 

PARTNERNET-ის CLI კონფიგურაცია: 

//როუტერის კონფიგურაციაში შესვლა 

PARTNERNET#config t 
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//პირველი ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

PARTNERNET(config)#int f1/0 

//შიდა ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

PARTNERNET(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

PARTNERNET(config-if)#no sh 

//მეორე ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

PARTNERNET(config-if)#int f1/1 

//როუტერების ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

PARTNERNET(config-if)#ip add 10.10.10.6 255.255.255.252 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

PARTNERNET(config-if)#no sh 

//როუტინგ ცხრილში ჩანაწერის დამატება 

PARTNERNET(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5 

//კონფიგურაციის ცვლილების დამთავრება 

PARTNERNET(config)#end 

//შეტანილი ცვლილებების შენახვა როუტერში 

PARTNERNET#copy run start 



66 
 

 

MAINOFFICE-ის CLI კონფიგურაცია: 

//როუტერის კონფიგურაციაში შესვლა 

MAINOFFICE#config t 

//პირველი ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

MAINOFFICE(config)#int f1/0 

//შიდა ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

MAINOFFICE(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

MAINOFFICE(config-if)#no sh 

//მეორე ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

MAINOFFICE(config-if)#int f1/1 

//როუტერების ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

MAINOFFICE(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.252 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

MAINOFFICE(config-if)#no sh 
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//მესამე ინტერფეისის კონფიგურაციაში შესვლა 

MAINOFFICE(config-if)#int f2/0 

//როუტერების ქსელის IP მისამართის მინიჭება 

MAINOFFICE(config-if)#ip add 10.10.10.5 255.255.255.252 

//ინტერფეისის აქტივაცია 

MAINOFFICE(config-if)#no sh 

//როუტინგ ცხრილში ჩანაწერის დამატება 

MAINOFFICE(config-if)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2 

MAINOFFICE(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.6 

//კონფიგურაციის ცვლილების დამთავრება 

MAINOFFICE(config)#end 

//შეტანილი ცვლილებების შენახვა როუტერში 

MAINOFFICE#copy run start 
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ქსელის სწორი კონფიგურაციისა და კომპიუტერებს შორის კავშირის შესამოწმებლად 

საჭიროა ქსელთაშორის კავშირის შემოწმება. ამისათვის ვიყენებთ VPCS-ის კონსოლს: 

 

დავალების შესრულებისას უმჯობესია გამოვიყენოთ GNS3-ის ფუნქცია IDLE PC 

გამოყენებული მეხსიერების და პროცესორის დატვირთვის შესამცირებლად. 

 

(დავალების დაწყებამდე და სრულად დამთავრების შემდეგ პროცესორის (Intel i3 ) და 

მეხსირების (4 Gb) საშუალო დატვირთვა) 
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 ASA Firewall - ის დანერგვა ქსელის დასაცავად 

GNS3-ის Preferences ფანჯარაში საჭიროა ASA Firewall-ის დარეგისტრირება და შესაბამისი 

პარამეტრების მითითება:  

 

პარამეტრების გაწერა:  

 Identifier Name: ობიექტის დასახელება;  

 RAM: არჩეული ვერსიისთვის მინიმალური მისაღები რაოდენობა 1024 Mb;  

 Qemu Options: -vnc none -vga none -m 1024 -icount auto -hdachs 980,16,32  

 Initrd: მისამართი asa842-initrd.gz-მდე;  
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 Kernel: მისამართი asa842-vmlinuz-მდე;  

 Kernel cmd line: -append ide_generic.probe_mask=0x01 ide_core.chs=0.0:980,16,32 auto 

nousb console=ttyS0,9600 bigphysarea=65536  

ASA Firewall - ის ჩართვის შემდეგ კონსოლის რეჟიმში საჭიროა რეგისტრაციის დროს გაწერილი 

პარამეტრების სისწორის შემოწმება: 

 

როგორც ჩანს გამოსული ტექსტიდან - ბევრი ფუნქცია გათიშულია. მათ ჩასართავად 

საჭიროა ASA Firewall-ზე გააქტიურდეს ლიცენზია: 

ciscoasa#conf t 
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ciscoasa(config)#activation-key 0x4a3ec071 0x0d86fbf6 0x7cb1bc48 0x8b48b8b0 

0xf317c0b5 

//კონფიგურაციის შენახვა 

ciscoasa(config)#wr 

ciscoasa(config)#exit 

ლიცენზიის დაყენების სისწორის შემოწმება: 
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რეალურ ქსელთან დასაკავშირებლად საჭიროა გამშვებ კომპიუტერზე windows loopback 

ქსელის ადაპტერის დამატება და შემდეგი მიასამართის გაწერა -192.168.10.100/24 

 

რეალურ ქსელთან ASA Firewall-ის კავშირის დასამყარებლად საჭიროა ღრუბლის 

დამატება და მისი ქსელური ადაპტერის პარამეტრებში გამშვებ კომპიუტერზე შექმნილი 

ადაპტერის არჩევა: 
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რის შემდეგაც ASA Firewall-ზე IP მისამართის გაწერაა საჭირო: 

Firewall-ზე გარე ქსელთან დასაკავშირებელ ინტერფეისზე დავაყენოთ შემდეგი 

მისამართი - 192.168.10.1/24:  

 

//ინტერფეისის შეცვლა 

ASA(config)# int gigabitEthernet 0 

ASA(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

ASA(config-if)# nameif management 

//სტანდარტული დაცვის დონის მნიშვნელობა ტოლია 0 

ASA(config-if)# security-level 100 

ASA(config-if)# no shutdown 

ASA(config-if)# exit 

//ნებართვას ვაძლევთ წვდომაზე მხოლოდ https პროტოკოლით და მხოლოდ 192.168.10.0/24 

ქსელიან და მხოლოდ «management» ინტერფეისიდან 

ASA(config)# http 192.168.10.0 255.255.255.0 management 

//https წვდომის ჩართვა 

ASA(config)# http server enable 



74 
 

//ლოკალური მომხმარებლის დამატება, რომლის სახელით იმუშავებთ ASDM ინტერფეისთან 

ASA(config)# username admin password cisco privilege 15 

ASA(config)# exit 

ASA# wr 

ASA# 

 

წარამტებული კავშირის შემდეგ შესაძლებელია გამშვებ კომპიუტერზე tftp-სერვერის 

გაშვება და მის მეშვეობით ASA Firewall-ზე ASDM კონფიგურაციის ფაილის ატვირთვა (asdm-

647.bin): 

ASA# conf t 

ASA(config)# copy tftp: flash: 

//tftp-სერვერის IP მისამართის მითითება 

Address or name of remote host []? 192.168.10.100 

// tftp-სერვერზე არსებული ფაილის სახელის მითითება 

Source filename []? asdm-647.bin 

//ვუთითებთ რა სახელით იქნება შენახული ფაილი ფაირვოლის მეხსიერებაში 

Destination filename [asdm-647.bin]? 
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წარმატებული ატვირტვის შედეგად firewall-ზე გააქტიურდება web-სერვერი და გამშვები 

კომპიუტერის ვებ-ბროუზერიდან შესაძლებელი იქნება ASA Firewall-ის ვებ ინტერფეისზე 

შესვლა: 

 

თუმცა აქვე უნდა ავღნიშნო, რომ საიტის გამართული მუშაობისათვის საჭიროა Java-ს 

დაყენება და ASA Firewall-ის სერტიფიკატების გაწერა გამშვებ სისტემაში: 

1. სერტიფიკატის შესანახად საჭიროა გამოიყენოთ Chrome ან Firefox. IE არ იძლევა 

სერტიფიკატის ექსპორტის საშუალებას. 
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2. დაბლოკილი სერტიფიკატის დამატებითი ინფორმაციის ფანჯარაში მონიშნეთ „Certificate 

Information“ 

3. გადადით Details ჩასანიშნზე და მონიშნეთ „Copy to File…“ 

4. შეინახეთ სერტიფიკატი „DER encoded binary X.509 (.CER)“ ფორმატში. 

5. შენახვის შემდეგ აირჩიეთ Java კომპონენტი Control Panel-ში. 

6. გადადით Security Tab-ზე და მონიშნეთ “Manage Certificates“ 

7. დააიმპორტეთ შენახული სერტიფიკატი ‘Trusted Certificates’ სიაში. (საჭიროა მონიშნოთ „All 

files“ სერტიფიკატის მონიშვნისას) 

8. გაიმეორეთ იმპორტი შემდეგი სიებისთვის: “Secure Site“ და “Signer CA“ 

9. დახურეთ „certificate management“ ფანჯარა და გადადით „Edit Site List…“-ზე 

10. დაამატეთ შემდეგი მისამართი https://192.168.0.1. 

11. ხელახლა შედით ვებ-გვერდზე. 

 

საიტზე შესვლისას ASA Firewall გვაძლევს საშუალებას გადმოვწეროთ ASA Firewall-ის 

სამართავი პროგრამა და დავაყენოთ ის გამშვებ კომპიუტერზე: 
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პროგრამაში წარმატებული შესვლის შემთხვევაში, გამოდის ASDM სამართავი პანჯარა: 

 

 

(დავალების სრულად დამთავრების შემდეგ 2 პროცესორის (Xenon E5-2620) და 8 Gb მეხსირების 

საშუალო დატვირთვა შეადგენდა 80%) 
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დანართი 1 

განხორციელებული შეტევების TOP სია 
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დანართი 2 

განხორციელებული შეტევები სერვისების ჭრილში 
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დანართი 3 

განხორციელებული შეტევები ქვეყნების ჭრილში 
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დანართი 4 

განხორციელებული შეტევები HOST-ების ჭრილში 

 


