2008 m. II ketvirčio CERT-RRT veiklos statistika
CERT- RRT apibendrina II ketvirčio veiklą
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimų grupė CERT-RRT apibendrina 2008 m. II ketvirčio veiklos rezultatus.
CERT-RRT, veikianti jau antrus metus, per 2008 metų II ketvirtį ištyrė 92 pranešimus apie
incidentus elektroninėje erdvėje (palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, incidentų skaičius nežymiai
sumažėjo), kurie buvo gauti iš Lietuvos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, užsienio CERT tarnybų,
vykdančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš Lietuvos interneto naudotojų.
Daugiausia pranešimų užregistruota apie nepageidaujamą el. paštą (spam). Per ketvirtį spam
incidentų skaičius nepakito.
Žymus įsilaužimų į tarnybines stotis skaičiaus padidėjimas š. m. II ketvirtį yra susijęs su birželio
mėnesį įvykdyta ataka, kurios metu buvo sugadinta apie 340 tinklalapių. (2008 m. I ketvirtį
užregistruoti 3 įsilaužimai, 2008 m. II ketvirtį – 16).
Toliau dalyvaudama projekte „Draugiškas internetas”, CERT-RRT 2008 m. II ketvirtį priėmė ir
išnagrinėjo 119 pranešimų apie neteisėta turinį, iš jų 11 pasiteisino ir buvo perduoti tirti
atsakingoms institucijoms.
CERT-RRT toliau registruoja ir skelbia informaciją apie „botnet“ tinkluose aptiktų kompiuterių
aktyvumą. Per š. m. II ketvirtį buvo užregistruota 280 pažeistų ir nuotoliniu būdu valdomų
kompiuterių zombių („botų“). Nuo stebėjimo pradžios jau užregistruota 4612 unikalių lietuviškų IP
(angl. Internet Protocol) adresų, veikiančių „botnet“ tinkluose. Š. m. II ketvirtį CERT-RRT pradėjo
siųsti pranešimus interneto paslaugų tiekėjams apie jų tinkluose aptiktus kompiuterius zombius.
Asmenims, susidūrusiems su tinklų ir informacijos saugumo problemomis, patariama nedelsiant
kreiptis į savo interneto paslaugų teikėją, o pastarajam nepavykus išspręsti problemos, pranešti apie
incidentą CERT-RRT. Naudotojas gali užpildyti specialią formą, kuri yra skelbiama elektroniniam
saugumui skirtame tinklalapyje http://www.esaugumas.lt/incident arba siųsti incidento aprašą el.
pašto adresu cert
.
Incidentų pasiskirstymas pagal tipus:
SPAM
39

Phishing
2

Virusai
17

Įsilaužimai
16

Neleg. turinys
11

Kita
7
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