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აბსტრაქტი საქართველოში ბოლო რამდენი ათწლეულია ტექნოლოგიური რეფორმა
მიმდინარეობს. G2G, G2B, G2C, B2B ტიპის სერვისების უმეტესობამ ონლაინ პლათფორმებზე
გადაინაცვლა. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე (ICT) მზარდი
დამოკიდებულება თავის მხრივ მნიშვნელოვანად ზრდის საფრთხეს პერსონალური,
კორპორატიული თუ სახელმწიფო ინფორმაციისა და ინტერესების დაცვის კუთხით.
მომხმარებელი არის კიბერუსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი და ამავდროულად
ყველაზე სუსტი რგოლი. შესაბამისად კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა უნდა დაიწყოს
მომხმარებელთა
მიმართულია

ცნობიერების
არსებული

ამაღლებით,

მდგომარეობის

კიბერჰიგიენის
შეფასების,

მოწესრიგებით.

მოწყვლადი

სტატია

საფრთხეების

იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებისაკენ. სამაგიდო კვლევის
პარალელურად ჩატარდა კომპიუტერული სისტემის მომხმარებლების გამოკითხვა, რათა
რეალურად

გამოვლენილიყო

ყველაზე

ხშირად

დაშვებული

შეცდომები.

კვლევისას

ძირითადი აქცენტი გაკეთდა სოციალურ ინჟინერიაზე, პაროლის მართვის პოლიტიკაზე,
ელექტრონული ფოსტის გამოყენების უნარჩვევებზე, უკაბელო ქსელის პარამეტრებსა და
გამოყენების პრინციპებზე, არალიცენზირებულ პროგრამებსა და სხვა კიბერჰიგიენისთვის
აუცილებელ პარამეტრებზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ძალიან დაბალი ცნობიერებაა ამ კუთხით
მომხმარებელში. სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში მთავარი აქცენტი კეთდება აპარატურულ
ნაწილზე და მომხმარებლის ფაქტორი ხშირად უყურადღებოდ რჩება. სტატიაზე მუშაობისას
გამოვლინდა, რომ არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც კიბერუსაფრთხოების
ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად დაარეგულირებს საქართველოს კიბერსივრცეს.
საკვანძო სიტყვები: Cyber Hygiene, Cyber Security, Cyber Crime in Georgia, Cyber hygiene
assessment, end user awareness
ABSTRACT. Within the last decades, technological reforms are running in Georgia. A big part of G2G,
G2B, G2C, B2B services moved to online platforms. With the grow of dependence on informational and
communicational technologies (ICT) increases the risk of threats on personal, corporate or governmental
informational and security. The user is the most important and together with this, the weakest point of cyber
security. So, insuring cyber security must be started from raising awareness and cyber hygiene level of the
users. The paper is focused on assessing the existing environment, identification of vulnerable weaknesses
and on developing of corresponding recommendations. Together with the main research, the survey of the
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users of the system was performed to identify most common mistakes from practice. The main accent of
the research was made on social engineering. Passwords policies, skills of using e-mails, using of wireless
network configuration parameters, use of illegal software and other required parameters of cyber hygiene.
The research showed, that the awareness of the users in this field is very weak. Unfortunately, usually the
main accent was made on hardware and user factor was left without needed attention. During the research
was identified, that corresponding legislation, which would regulate security processes based on national
strategic regulations, did not exist.
Keywords: Cyber Hygiene, Cyber Security, Cyber Crime in Georgia, Cyber hygiene assessment, end user
awareness
იმის გათვალისწინებით, რომ მომხმარებელი არის კიბერუსაფრთხოების მთავარი და
ამავდროულად ყველაზე სუსტი რგოლი, აუცილებელია შემუშავდეს სწორი სტრატეგია,
რომლითაც მოხდება კიბერუსაფრთხოების ელემენტების ინტეგრირება ყოველდღიურ
საქმიანობაში. სწორი სტრატეგიის წინაპირობაა არსებული მდგომარეობის, რეალობის
შეფასება. კითხვარი ეხება მომხმარებლის ისეთ უნარ-ჩვევებს რომელსაც იგი ყოველდღიურად
იყენებს

და

უმნიშვნელოვანესია

პირადი,

კორპორატიული

თუ

სახელმწიფო

კიბერუსაფრთხოებისთვის. სამიზნე კატეგორია იყო კომპიუტერული მოწყობილობების
ნებისმიერი

ასაკობრივი

თუ

სოციალური

ჯგუფის

მომხმარებელი.

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია რამდენიმე კატეგორია, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების შედეგები.
გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ასაკში ყველაზე ნაკლებად ელოდება მოზარდი საფრთხეს და
აქტიურად იყენებს ინტერნეტ სივრცეში არსებულ ინფორმაციას. ასევე იურისტები და
ფინანსისტები, რომლებსაც შეხება აქვთ ფინანსურ და იურიდიულ დოკუმენტაციასთან.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მენეჯერულ პოზიციაზე მომუშავე ხალხის კიბერჰიგიენა,
რადგან ისინი განსაზღვრავენ ძირითადად მიმართულებასა და სტრატეგიას. ამიტომ
მაქსიმალურად უნდა იყვნენ გათვიცნობიერებულები კიბერუსაფრთხოების ძირითად
პრინციპებში.
მნიშვნელოვანი იყო კვლევაში მონაწილეობა მიეღო გეოგრაფიულად სხვადასხვა
არეალში მცხოვრებ მოსახლეობას, რადგან დაგვენახა ზოგადი სურათი და არა რომელიმე
კონკრეტულად დასახლებული პუნქტის შედეგები.
რაც შეეხება უშუალოდ კითხვების სტრუქტურას, გამოყენებული იყო როგორც
დახურული ასევე ღია კითხვები. კითხვები მაქსიმალურად მოიცავდა იმ თემებს რასაც
მომხმარებელი ყოველდღიურად ეხება. კვლევა ჩატარებულია “Google Form” ის საშუალებით.
რაც ამარტივებდა მის გავრცელებასა და შევსების ეტაპებს.
კვლევა იწყება ზოგადი ინფორმაციის შეგროვებით, როგორიცაა ასაკი, სქესი,
დასაქმების ადგილი და სამუშაოს ტიპი, რადგან სწორად განისაზღვროს ყველაზე სუსტი
კატეგორია. საინტერესოა მონაწილეების უკუკავშირი. რესპოდენტების ნაწილი თვლიდა, რომ
აღნიშნული საკითხების ცოდნა სასურველია, მაგრამ არა აუცილებელი, რადგან უსაფრთხოება
IT_ის პასუხისმგებლობაა. ვინც პროფესიით IT იყო, ისინი (უმეტესობა) პროტესტს
გამოთქვამდნენ, თუ რატო უნდა ხვდებოდეს ჩვეულებრივი, არა IT განათლების მქონე
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მომხმარებელი კვლევაში დასმულ კითხვებსაც კი. რეალურად, ეს პრობლემის სათავეა, რადგან
კიბერუსაფრთხოება ყველას პასუხისმგებლობაა და შეუძლებელია მხოლოდ IT ჯგუფმა
უზრუნველყოს მთლიანი კომპანიის უსაფრთხოება. მითუმეტეს კვლევა კონცენტრირებულია
კიბერჰიგიენის იმ ზოგად უნარ-ჩვევებზე, რომლებიც აუცილებელია ყველასთვის, ვინც
კომპიუტერულ

სისტემას

იყენებს,

პირადი

თუ

კორპორატიული

ინტერესებისთვის.

ადამიანები დიდ ყურადღებას აქცევენ ჰიგიენას სტომატოლოგიურ კლინიკებში, სახლებსა და
სასტუმროებში, სილამაზის სალონებსა და საავადმყოფოებში, მაგრამ ვერ ათვიცნობიერებენ
რაოდენ მნიშვნელოვანია ეს უკანასკნელი კომპიუტერულ სისტემებში. სამწუხაროდ,
საქართველოში ტექნიკური განათლების ხალხის უმეტესობა ვერ ხედავს კიბერჰიგიენის
აუცილებლობას.
კვლევაში სულ მონაწილეობა მიიღო 154_მა ადამიანმა. აქედან 65 წარმოადგენდა
მამრობით სქესს, ხოლო 89 მდედრობითს (იხ. Fig 1).

Fig. 1

განათლების მიხედვით კი ასე ნაწილდება (იხ. Fig. 2). 87 ს აქვს უმაღლესი განათლება, 45
სტუდენტია, საშუალოა განათლება აქვს 12 ს, ხოლო პროფესიული 6 ს გამოკითხულს.

Fig2.
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პირველი
კითხვა
ეხებოდა
ზოგადად
იყენებს
თუ
არა
რესპოდენტი
არალიცენზირებულ, ე.წ. გატეხილ პროგრამებს. ეს დეტალი მნიშვნელოვანია იმდენად,
რამდენადაც ამ კითხვაზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში აზრს კარგავს უსაფრთხოების
სისტემები, რამდენადაც ძვირადღირებული არ უნდა იყოს ეს უკანასკნელი. გატეხილი
პროგრამა თავდამსხმელის მხრიდან ე.წ. backdoor ის ინექციის პირდაპირი რისკია. ეს
გულისხმობს, რომ მომხმარებელი საკუთარი ნებით აძლევს პოტენციურ თავდამსხმელს
არსებულ კომპიუტერულ მოწყობილობაზე წვდომას. ანუ, შიგნიდან ვუხსნით არხს, რომლის
საშუალებითაც შეძლებს კომპიუტერულ სისტემაში სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციას.
იყენებენ ან გამოუყენებიათ თუ არა არალიცენზირებული, ე.წ. გატეხილი პროგრამები,
გამოკითხულთა არანაკლებ 79% მა უპასუხა - კი (იხ. Fig. 3). რაც კრიტიკულად ცუდი შედეგია.
თუ შემდეგი კითხვის პასუხებსაც გავაანალიზებთ, ვნახავთ, რომ რეალურად კიდევ უფრო
უარესი მდგომარეობაა. კითხვაზე რამდენად ხშირად იყენებენ პროგრამის აქტივატორებს
69%_მა უპასუხა „იშვიათად“, ხოლო 27%_მა „ხშირად“ (იხ. Fig 4). აქედან გამომდინარე,
რეალურად, 96% იყენებს არალიცენზირებულ, გატეხილ პროგრამებს.

Fig. 3

Fig. 4

ასევე ერთი კითხვა გამოყოფილი იყო კონკრეტულად ყიდულობენ თუ არა ოპერაციულ
სისტემას.

სამწუხაროდ

ეს

ერთ-ერთი

ყველაზე

გავრცელებული

შეცდომაა

რასაც

საქართველოში უშვებენ. მკვეთრად მცირდება უსაფრთხოების დონე, თუ ვიყენებთ ე.წ.
გატეხილ ოპერაციულ სისტემას. ამ შემთხვევაშიც წინასწარ, გამტეხის მიერ არის კოდში ჩარევა
და ჩაკერებული აქვს თავისი კოდი. რა თქმა უნდა, ამ დროსაც backdoor_ის ძალიან დიდი
რისკია.

ასევე რიგ შემთხვევებში გაუქმებულია მწარმოებლის მიერ მოწოდებული

ოპერაციული სისტემის განახლებები. პირველი ორი კითხვიდან უკვე გამოჩნდა, რომ
მომხმარებელთა 96% გაუთვიცნობიერებლად თუ გათვიცნობიერებულად, იყენებს უკვე
დაჰაკულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. თუ ასეთი მომხმარებლების რიცხვს ჩავშლით
დასაქმების ადგილის მიხედვით მივიღებთ შემდეგ სურათს (იხ. Fig. 5):
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დიაგრამა 5

Fig. 5
როგორც დიაგრამაზე ჩანს 32% დასაქმებულია სახელმწიფო სტრუქტურაში, ხოლო 33%
ბიზნეს სექტორში. ანუ მომხმარებლების 2/3, რომელთა ხელშიცაა საქართველოს კრიტიკული
ინფრასტრუქტურა, იყენებს არალიცენზირებულ, გატეხილ პროგრამას. ანუ პირდაპირ
საფრთხეს უქმნის ინფორმაციის, მონაცემების კონფიდენციალურობას. [1]
თავის მხრივ ცალკე პრობლემაა პერიოდული პროგრამული განახლებები. ამიტომ ამის
შესახებაც იყო დასმული კითხვა - რამდენად ხშირად აკეთებენ ოპერაციული სისტემებისა
და/ან პროგრამების განახლებებს. განახლებებში დამატებით ფუნქციონალთან ერთად მაღალი
პრიორიტეტი აქვს უსაფრთხოებას. ყოველ განახლებაში, ეს იქნება ოპერაციული სისტემის თუ
რომელიმე პროგრამული უზრუნველყოფის, გასწორებულია ე.წ. bug ები და vulnerabilities.
ამიტომ აუცილებელია მომხმარებელმა სისტემატიურად აკეთოს გეგმიური პროგრამული
განახლებები. რათა თავიდან აირიდოს არსებული სისუსტეებიდან

მოსალოდნელი

თავდასხმები. გამოკითხულთა დაახლოებით 63% არ ყიდულობს ოპერაციულ სისტემას.
რამდენიმე პროცენტი იყენებს უფასო ოპერაციულ სისტემას(მაგალითად Linux) ხოლო
დანარჩენები სხვადასხვა მიზეზის (უმეტესად ფასი) გამო უპირატესობას ანიჭებენ გატეხილ
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ვერსიას. ანუ გარდა გატეხილი პროგრამებისა ძირითადად იყენებენ აქტივატორით გატეხილ
ოპერაციულ სისტემებს. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე გზა არსებობს სისტემაში ე.წ. Malware
ების შემოსაღწევად.
გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, 21% არ აკეთებს პროგრამების პერიოდულ
განახლებას (იხ. Fig. 6). ფორუმებზე პერიოდულად იდება პროგრამების ახალი სისუსტეების
exploit ები. რომელიც საკმაოდ მარტივად ხელმისაწვდომია.

Fig. 6

პერიოდულ განახლებებში გათვალისწინებულია და გამოსწორებულია იმ დროისთვის
არსებული სისუსტეები. მაგალითად ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ არქივატორს WinRar_ს
რამდენიმე თვის წინ უპოვეს bug_ი, რომელიც თავდამსხმელს სისტემაში შეღწევის
საშუალებას აძლევდა. ერთი შეხედვით უწყინარი პროგრამა, რომელიც უვადოდ დროებით,
ე.წ.

Trial

ვერსიას

თავაზობს

მომხმარებელს,

წარმოადგენდა

და

ალბათ

ბევრი

მომხმარებლისთვის ისევ წარმოადგენს დიდ საფრთხეს. პრობლემა მდგომარებდა შემდეგში:
ძველი ვერსიები იყენებდნენ 2006 წელს დაკომპილირებულ .dll (dynamic link library) ფაილს,
რომელსაც არ ქონდა დაცვის მექანიზმი. [2]
მომხმარებელთა 61% ძირითადად იყენებს Windows 10 ის ოპერაციულ სისტემას, 16% Windows 7 და 10% - Windows 8/8.1 _ს. დანარჩენი კი ნაწილდება სხვა ოპერაციულ სისტემაზე.
აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 74% აკეთებს ოპერაციული სისტემის განახლებას. რაც უფრო
ახალია

ოპერაციული

სისტემა

მით

უფრო

უსაფრთხოა,

შეიძლება

ითქვას

გათვალისწინებულია წინა ვერსიებში დაშვებულ ხარვეზები. მაგალითად Windows 8/8.1
შედარებით უსაფრთხოა ვიდრე Windows 7. მაგრამ ამათზე უფრო უსაფრთხოა Windows 10.
ზოგადად Microsoft ის ოპერაციულ სისტემებზე უსაფრთხოა Mac OS

და Linux. ამიტომ

უსაფრთხოებაზე საუბრისას აუცილებელია განხილული იყოს ოპერაციული სისტემის
ნაწილიც. გამოკითხულთა საკმაოდ ნაწილმა იცის, რომ OS_ის განახლება საჭიროა
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უსაფრთხოებისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ ანახლებს. ზოგ შემთხვევაში ამის
მიზეზი ისევ არალიცენზირებული სისტემაა, რომელიც განახლების შემთხვევაში თავიდან
საჭიროებს გააქტიურებას. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამის მიზეზია ცნობიერების არ ქონა.
რადგან უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოება მხოლო სიტყვად რჩება და რეალურად ვერ
ათვიცნობიერებენ ამას რა შეიძლება მოყვეს.
რაც შეეხება ანტივირუსებს, საკმაოდ ჭრელი სურათია. მეტ ნაკლებად იყენებენ
სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას. აქ ერთი საინტერესო ფაქტი გამოიკვეთა.
გამოკითხულთა ნაწილმა არც იცის, რომ ანტივირუსს იყენებს. მაგალითად რესპოდენტების
ნაწილს ოპერაციულ სისტემაში მითითებული აქვთ Windows 10, ხოლო იყენებენ თუ არა
ანტივირუსს პასუხი აქვთ უარყოფითი. ანუ მომხმარებელთა გარკვეულმა კატეგორიამ ისიც არ
იცის,

რომ

Microsoft

ის

ოპერაციული

სისტემის

ბოლო

ვერსიებში

ანტივირუსი

ინტეგრირებულია და სტანდარტულად მოყვება ოპერაციულ სისტემას. მნიშვნელოვანია
აქცევენ თუ არა ყურადღებას რომელ ქვეყანაშია ანტივირუსი დაწერილი. რადგან
გასათვალისწინებელია ქვეყნის კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია. მაგალითად, თუ ქვეყანა
სტრატეგიის მიხედვით თვლის რომ რუსეთი კიბერსივრცეში აგრესორია და პოტენციურ
თავდამსხმელს წარმოადგენს, მაშინ არ უნდა გამოვიყენოთ რუსეთის მიერ წარმოებული
ანტივირუსები. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ანტივირუს აქვს ფაილებთან წვდომა, რაც
ბუნებრივია, რადგან ასკანერებს(ამოწმებს საფრთხეებზე) ფაილებს, მაშინ თავისთავად
ნათელია რომ ანტივირუსის მწარმოებელსაც ქონდეს ჩვენს სისტემაზე(ფაილებზე) წვდომა.
გამოკითხულთა 60%_ს ერთხელ მაინც გადმოუწერია ფაილი Torrent იდან ან
ფორუმიდან. ასეთი ტიპის პლათფორმებზე ხშირად შეუმოწმებელი ფაილებია ატვირთული,
რის გამოც კრიტიკულად მაღალია Malware_ის რისკი. ძირითადად გამოიყენებენ გატეხილი,
არალიცენზირებული პროგრამების გადმოსაწერად. როგორც წინა პუნქტებში იყო აღნიშნული
გატეხილი პროგრამა უკვე შეიცავს უცხო კოდს, რომელიც ავტორმა შესაძლოა თავისი
ინტერესებიდან გამომდინარე ცვალოს და შედეგად მოიპოვოს არა ავტორიზებული წვდომა
სისტემაზე.
თანამედროვე

სამყაროში,

საბანკო

სერვისებმა,

ფილიალებიდან

ონლაინ

პლათფორმებზე გადმოინაცვლა. საქართველოს პოლიტიკაც აქტიურად მიმართულია
ელექტრონული

მმართველობის

დანერგვისაკენ.

აქედან

გამომდინარე

ონლაინ

პლათფორმებზე განთავსებულია როგორც პერსონალური ინფორმაცია ასევე საბანკო
ტრანზაქციები. ამიტომ მნიშვნელოვანია მომხმარებელი სწორად, ანუ უსაფრთხოდ იყენებდეს
ინტერნეტ და მობაილ ბანკის სერვისებს. რესპოდენტების 90% იყენებს გადახდების ონლაინ
სერვისებს (იხ. Fig. 7). დეტალებში რო ჩაიშალოს: 66% ხშირად, ხოლო 24% იშვიათად, მაგრამ
მაინც იყენებს ამ სერვისებს.
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Fig. 7

Fig. 8

კითხვაზე, ამოწმებენ თუ არა გახსნილი web გვერდის შიფრაციას, 75%_ს უარყოფითი პასუხი
ქონდა. კვლევის თანახმად ონლაინ გადახდით მოსარგებლეთა 74% არ ამოწმებს გახსნილი web
გვერდის შიფრაციას (იხ. Fig. 8). ამ ორი კითხვიდან გამომდინარე, კომპიუტერული სისტემით
მოსარგებლეთა 66%_ი მარტივად შეიძლება გახდეს თუნდაც DNS spoofing_ის მსხვერპლი და
მათი ანგარიშიდან მოხდეს არალეგალური ტრანზაქცია.
პაროლების

შერჩევის

პოლიტიკაშიც

საკმაოდ

სავალალო

მდგომარეობაა.

გამოკითხულთა 70% ერთსა და იმავე პაროლს იყენებს სხვადასხვა სერვისზე (იხ. Fig. 9). თუ
რომელიმე ერთი სერვისის პაროლს გაიგებს თავდამსხმელი, მაშინ დიდი ალბათობით სხვა
სერვისებზეც ექნება წვდომა.

Fig 9

Fig. 10

72% იყენებს 8-16 სიგრძის პაროლს, რაც ნორმალურია (იხ. Fig. 10). მაგრამ აქ
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დღესდღეობით ახალ სერვისებს შეზღუდვა აქვს პაროლის
სიგრძეზე, რის გამოც ფიზიკურად ვერ გამოიყენებ 8 სიმბოლოზე ნაკლები სიგრძის პაროლს.
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ამ კითხვარში, სპეციალურად იყო ერთი კითხვა ისე ფორმულირებული, რომ რესპოდენტს
საშუალებას აძლევდა, სურვილის შემთხვევაში დაეწერა თავისი პაროლი. სამწუხაროდ
რამდენიმე მომხმარებელმა თავისი პაროლი დაწერა. გარდა იმისა, რომ ღიად დაწერეს
პაროლი, თვითონ პაროლის სტრუქტურაც ძალიან სუსტი იყო. ძირითადად გამოყენებული
აქვთ ოჯახის წევრის, უმეტესად შვილის სახელი და თარიღები. რაც კრიტიკულად
დაუშვებელია პაროლების მართვის პოლიტიკაში.
ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ კიბერსაფრთხეს წარმოადგენს ე.წ. phishing. ამიტომ
საინტერესოა საქართველოს მოსახლეობის შეფასება email ებთან ყველაზე მეტად დაშვებული
პრობლემების ჭრილში. გამოკითხულთა 63% ყოველდღე იყენებს ელექტრონულ ფოსტას (იხ.
Fig. 11). თუ დავუმატებთ იმ რაოდენობას, რომელიც კვირაში რამდენჯერმე იყენებს email_ს,
მაშინ

84%

ს

მივიღებთ.

ეს

კატეგორია

მოწყვლადია

მეილებთან

დაკავშირებული

კიბერშეტევებისთვის. მაგალითად phishing_ისთვის. გამოკითხულთა 77% არ ამოწმებს
მიღებული ელექტრონული ფოსტის შიფრაციის დეტალებს (იხ. Fig. 12).

Fig. 11

Fig. 12

გამოკითხულთა მინიმუმ 41%_მა არც კი იცის როგორ მოწმდება email ის უსაფრთხოება.
რესპოდენტების 38% არ ამოწმებს ელ-ფოსტის გამომგზავნის მისამართის სისწორეს. ისინი
ძალიან მარტივად შეიძლება აღმოჩდნენ email თაღლითობის მსხვერპლი. დაინტერესებულმა
პირმა, შესაძლოა რეალური მეილის მისამართში ერთი რომელიმე ასოს ამოღებით ან სხვა
მიმსგავსებულ სიმბოლოთი ჩანაცვლებით ისე შენიღბოს საკუთარი მეილი, რომ ზედმეტი
ძალისხმევის გარეშე მოიპოვოს სასურველი ინფორმაცი. თუ ამ ორი პარამეტრის შედეგს
დავთვლით

მხოლოდ იმ რესპოდენტებისთვის, რომლებიც კვირაში რამდენჯერმე ან

ყოველდღე იყენებენ ელექტრონულ ფოსტას მაშინ მივიღებთ შემდეგ სურათს:
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Fig. 13

თუ კიდე უფრო ჩავუღრმავდებით, ვნახავთ, რომ email_ის აქტიურ მომხმარებელთა 73% დან,
რომლებიც არ ამოწმებენ მიღებული შეტყობინების შიფრაციის დეტალებს (იხ. Fig. 13), 44%
არც გამომგზავნის მისამართის სისწორეს ამოწმებს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას,
რომ ასეთი მომხმარებლები, „მზად არიან“ გახდნენ email შეტყობინებებით განხორციელებულ
კიბერკრიმინალის მსხვერპლი, მაგალითად phishing_ის. ეს კატეგორია წარმოადგენს,
გამოკითხულთა საერთო რაოდენობის 27 %_ს. რაც საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია. თუ
გავითვალისწინებთ, იმ ფაქტსაც, რომ ელექტრონულ ფოსტას აქვს იურიდიული ძალა, ანუ
ასეთი

წერილი

შეიძლება

გახდეს

მნიშვნელოვანი

გადაწყვეტილების

წყარო,

უნდა

ვივარაუდოთ, რომ რეალურად გაცილებით მაშტაბური ზარალი/ზიანი შეიძლება მიადგეს
კომპანიას ვიდრე მხოლოდ რომელიმე ერთი ფიზიკური პირის პირად თუ საბანკო
ინფორმაციაზე წვდომის მოპოვებაა.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მხოლო 21% ხსნის, გადადის ელექტრონული
საშუალებებით მიღებულ რეკლამაზე. მსგავსი ტიპის რეკლამები რეალურად გარკვეულ რისკს
შეიცავს. რადგან თითოეული ბმულის უკან შესაძლოა მავნე კოდი იმალებოდეს, რომელსაც
ბმულზე გადასვლით გაშვების ნებართვას ვაძლევთ. შესაბამისად სანამ რეკლამაზე გადავა
მომხმარებელი კარგად უნდა გადამოწმდეს ვისგან არის რეკლამა და რამდენად რეალურია
იგი. მაგალითად თუ მეილის შინაარსი იწყება ზოგადი მომართვით და არა კერძო სახელით ან
გვარით, ან გამომგზავნი ადრესატისგან რაღაცის დაუყონებლივ შესრულებას ითხოვს, ეს
შეიძლება იყოს ბმულზე გადასვლა, რაღაცის გამოწერა, დათანხმება რაიმე საჩუქარზე და ასე
შემდეგ - უკვე მაღალი რისკის შემცველია. ამით თავდამსხმელი ცდილობს ააჩქაროს ადრესატი
და ნაკლები დრო დაუტოვოს შინაარსის გასააზრებლად.
გამოკითხულთა 55% არ ამოწმებს რომელი ქვეყნისთვისაა წარმოებული შესაძენი
პროდუქტი. დანარჩენი 45% მიზეზად უთითებს თავსებადობას ქვეყნის სტანდარტებთან,
როგორიცაა ძაბვა, სიხშირეები და ასე შემდეგ. ერთმა რესპოდენტმა მიუთითა რომ ამოწმებს
ორი მიზეზის გამო. პირველი თავსებადობა ქართულ ტექნიკურ პარამეტრებთან და მეორე
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რუსული ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქციის აცილება. სამწუხაროდ მხოლოდ ერთ
ადამიანთან იყო ნახსენები რუსეთი. რეგიონალური პროვაიდერების დონეზე, იმავე ფრთის
ქვეშ ვართ, რომელშიც რუსეთის ფედერაციაა. ოფიციალური ტექნიკის იმპორტი კი რუსეთის
გავლით ხდება. პრობლემა მდგომარეობს რუსეთის შიდა პოლიტიკაში (რასაც არ მალავენ). მათ
აქვთ ყველა იმ მოწყობილობის შიფრაციის გასაღები, რომელიც მათი ქვეყნის გავლით
მიეწოდება მიმღებს. შესაბამისად, ქვეყანაში, რომელსაც კიბერუსაფრთხოების ეროვნული
სტრატეგიის მიხედვით (2017-2018 წლების) რუსეთის ფედერაცია განსაზღვრული ყავს როგორ
კიბერდომეინში აგრესორად და საფრთხედ ჩვენი კიბერსივრცისთვის, არ უნდა შემოდიოდეს
რუსეთის ფედერაცია გამოვლილი ტექნიკა. თუმცა ამ კუთხით საკმაოდ დიდი პრობლემაა
საკანონმდებლო დონეზე. არათუ ფიზიკური პირისთვის, არამედ სახელმწიფო ტენდერებშიც
კი არ არის ჩადებული მსგავსი შეზღუდვა.
კითხვაზე, იყენებენ თუ არა WiFi ქსელს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში,
ტრანსპორტში, კაფეებსა და სკვერებში იქ სადაც საერთო მოხმარების, ღია WiFi ქსელი
არსებობს, შემდეგნაირად გადანაწილდა პასუხები:

Fig. 14

Fig. 15

ასეთი ტიპის ქსელი ძალიან სუსტადაა დაცული. შესაბამისად, მარტივია სხვადასხვა
პროგრამული პაკეტით ქსელის მოსმენა და ინფორმაციის მოპარვა. გამოკითხულთა 86%
იყენებს ღია, საერთო გამოყენების WiFi ქსელს (იხ. Fig. 14), აქედან 76% გახსნილი ვებ გვერდის
შიფრაციასაც კი არ ამოწმებს (იხ. Fig. 15), რაც საერთო რაოდენობის 54%_ია. აქედან
გამომდინარე, მომხმარებელთა 54%_სგან მარტივად შეიძლება ინფორმაციის, მონაცემების
არალეგალურად მოპოვება. მათი ინფორმაცია საკმაოდ დაუცველია საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილებში. არ შეიძლება ასეთი ქსელით სარგებლობისას პერსონალური
ინფორმაციის, ავტორიზაციის პარამეტრებისა და საბანკო ინფორმაციის ქსელში გამოყენება.
მსგავსი ტიპის ქსელი უნდა გამოიყენონ მხოლოდ განსაკუთრებულ, გადაუდებელ
სიტუაციებში ან ისეთი ინფორმაციის გასაზიარებლად რომლის მესამე პირის ხელში
მოხვედრა, არ გამოიწვევს მატერიალურ, თუ ფიზიკურ ზარალს.
თუ ჰაკერი წვდომას მოიპოვებს კომპიუტერულ სისტემაზე, ბოლო ბარიერი ხდება
შიფრაცია. წინამდებარე კითხვებით მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, ცხადია
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მონაცემების დაშიფვრაზე რა პასუხებიც იქნება. გამოკითხულთა 94% არ აკეთებს მონაცემების
შიფრაციას.
დასაქმებულთა მხოლოდ 9%_მა უპასუხა დადებითად კითხვას: აკეთებთ, თუ არა
შეღწევადობის ტესტებს (pentesting) თქვენი ორგანიზაციის/კომპანიის web გვერდზე. 12%_მა
მიუთითა, რომ ორგანიზაციას არ აქვს web გვერდი. ხოლო 79% მა უარყოფითი პასუხი
დააფიქსირა. ბოლო პერიოდში, გახშირდა სხვადასხვა კომპანიის სერვერებზე თავდასხმა,
რომელიც საკმაოდ წარმატებით გამოსდით. Pentesting არ ნიშნავს იმას, რომ სერვერი
გაუტეხელი გახდება. ამ დროს შესაბამისი პროგრამული პაკეტებით სერვერი მოწმდება იმ
დროისათვის ცნობილ exploit ებზე, სისუსტეებზე. ასე ვთქვათ, ჰაკერის, თავდასხმის
სიმულაციას ასრულებს ტესტერი, ეთიკური ჰაკერი. ამიტომ თუ წინასწარ, პერიოდულად
ჩაატარებენ

ვებ

გვერდის,

სერვერების

შეღწევადობის

ტესტებს,

მაშინ

რისკები

მინიმალურამდე იქნება დაყვანილი. სამწუხაროდ, ამის კულტურა საქართველოში არ არის და
შესაბამის

მარტივადაც

ხდება

ორგანიზაციების

სერვერების

პარალიზება

მარტივი

კიბერთავდასხმების დროსაც კი. რეალურად, თავდასხმის, და ზარალის დადგომის შემდეგ
იწყებენ რეაგირებას, რაც არასწორი მიდგომაა.
საერთო ჯამში, შედგები კიდე უფრო თვალნათლივ აჩვენებს, რომ სამომხმარებლო
გარემოში, კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ძალიან დაბალი დონეა. ფიზიკურ პირზე
იქნება თუ ბიზნესზე კიბერშეტევა, საბოლოოდ მაინც სახელმწიფოზე აისახება. ამიტომ
აუცილებელია სწორი მიდგომითა და სტრატეგიით, პირველ რიგში ამაღლდეს ცნობიერება
მომხმარებლებში. კიბერუსაფრთხოება პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად:
აპარატურულ და ადამიანურ რესურსად. მხოლოდ აპარატურულ ნაწილს ეთმობა ძალიან
დიდი ყურადღება. აქვე ხაზგასასმელია

ის, რომ თუ სწორად არ გამოიყენებს ადამიანი

შესაბამის ტექნოლოგიას, მაშინ მინიმუმამდე დადის მისი, აპარატურის ეფექტურობა.

ბიბლიოგრაფია
1.

ვ. სვანაძე, ა.გოცირიძე. კიბერსივრცის მთავარი მოთამაშეები. კიბერუსაფრთხოების

პოლიტიკა, სტრატეგია და გამოწვევები, მოამზადა კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა
ბიურომ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, 2015.
2.

Mott Nathaniel.2019. Hackers Exploit 19-Year-Old WinRAR Vulnerability. tom’s HARDWARE:
18 of March,2019.
https://www.tomshardware.com/news/winrar-vulnerability-mcafee-research-cybersecuritystats,38845.html (ბოლო წვდომა: 17.11.2019)

3.
M. Iavich, S. Gnatyuk, G. Iashvili, A. Fesenko. Cyber security European
standards in business. Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ), 3(2):36-39, 2019

12

Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) 4(1): 1 - 13 ISSN 2587-4667 Scientific
Cyber Security Association (SCSA)
ACKNOWLEDGMENT
I would like to thank whole team of the SCSA, Caucasus University - Caucasus School of
Technology and CYSEC for its valuable involvement and help to do research and develop the ideas
presented here.

13

