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Streszczenie
Wirusy biologiczne próbują dostosować się do otoczenia, aby przetrwać. Te, którym się to udaje mogą się rozprzestrzenić i rozwinąć
w epidemię. To samo dzieję się w przypadku zagrożeń cybernetycznych. W 2015 roku ransomware spowodowało szkody wysokości
350 milionów dolarów i stało się tym samym największym jak dotąd zagrożeniem dla użytkowników internetu i organizacji.
Badanie przeprowadzone przez Bitdefender na 3,009 użytkownikach internetu z USA, Francji, Niemiec, Danii, UK i Rumunii w
listopadzie 2015 r. pokazuje perspektywę ofiar ataków na utratę danych przez crypto-ransomware. Co sprawia, że ofiary decydują się
zapłacić okup? Jak bardzo cenią sobie swoje dane? Jaką rolę pełni ochrona antywirusowa w rozwiązywaniu problemu?
Główne wnioski
50% użytkowników nie potrafi rozpoznać ransomware jako rodzaju zagrożenia, które blokuje lub ogranicza dostęp do danych
na komputerze.
Połowa ofiar jest skłonna zapłacić do 500$, aby odzyskać zaszyfrowane dane.
Osobiste dokumenty są najwyżej cenione przez użytkowników.
Konsumenci z Wielkiej Brytanii zapłaciliby najwięcej, aby odzyskać pliki.
Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych są głównym celem ataków ransomware.

CZĘŚĆ I Spojrzenie Ofiary na Ransomware
Badanie przeprowadzone przez Bitdefender wykazało, że mniej niż połowa użytkowników nie może dokładnie zidentyfikować
ransomware jako typu złośliwego oprogramowania, które uniemożliwia lub ogranicza dostęp do danych komputerowych. Dwie
trzecie użytkowników jest natomiast świadomych, że ransomware może uszkodzić komputer. Badanie z listopada 2015 r. zostało
przeprowadzone przez iSense Solutions i objęło 3,009 respondentów z Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec i Danii.
To złośliwe oprogramowanie powodujące wyłudzenia nacelowane jest na użytkowników podłączonych do internetu, w tym 4,1
procent populacji Stanów Zjednoczonych, w liczbie około 13 milionów.

32% użytkowników, którzy nie zostali nigdy dotknięci przez ataki ransomware
uważa, że jest to nieprawdopodobne lub mało prawdopodobne, że zostaną
zainfekowani.
Niemcy, Rumunia , Francja, UK i Dania mają nieco mniejszy odsetek1 w odniesieniu do ofiar ransomware - 3,8%, 3,4%, 3,3 %, 2,6% i
2% - liczba ofiar w milionach. Najwięcej potencjalnych ofiar jest w Niemczech (3,2 mln), Francji (2,2 mln), Wielkiej Brytanii (1,7 mln),
Rumunii (350 tyś.) i Danii (100 tyś).

USA

13.1
3.1

Germany
Romania

0.35
2.2

France
UK
Denmark
0

1.7
0.1
3

6

9

12

15 (milion)

Amount of population (from total population)

1 Odsetki dotyczą respondentów, którzy potrafią poprawnie zidentyfikować ransomware.
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Połowa ofiar jest gotowa
zapłacić do 500 dolarów
w celu odzyskania swoich
danych, mimo że to nie gwarantuje otrzymania klucza
odszyfrowywania. To przynosi biznesowi ransomware
ogromną ilość pieniędzy, które
zasilają dalsze działania cyberprzestępców.

Amerykanie, Chętniej Płacą
Tylko w Stanach Zjednoczonych ponad 50% ofiar ransomware zapłaciło wyłudzającym - przynajmniej część danych dotkniętych
atakiem musiało być ważnych dla użytkowników, skoro postanowili podjąć ryzyko zapłaty, aby je odzyskać.
Rumunia i Wielka Brytania postępują podobnie. Kolejno 48% i 44% ofiar zapłaciło okup po infekcji. Bardziej sceptycznie podchodzą
do sprawy Niemcy i Dania, gdzie odpowiednio 33% i 44% zapłaciło żądaną kwotę.
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Wartościowe Zdjęcia
Zapytani o ocenę danych według stopnia znaczenia, amerykańscy respondenci odpowiedzieli, że największą wartość mają dla nich
osobiste dokumenty i zdjęcia. Około 30 procent zapłaciłoby za odzyskanie osobistych dokumentów a 25 procent za zdjęcia. Tylko 18
procent zapłaciłoby za odzyskanie dokumentów służbowych.
Pogląd, że niektóre dane są ważniejsze od innych jest wspólny dla wszystkich respondentów. Ta sama hierarchizacja została
zaobserwowana w przypadku Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii i Rumunii. Na przykład, 18% respondentów z Wielkiej Brytanii
zapłaciłoby za osobiste dokumenty, 17% za osobiste zdjęcia i tylko 10% za dokumenty służbowe.
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26% użytkowników z Niemiec byłoby skłonnych zapłacić za prywatne dokumenty, tylko 18% za prywatne zdjęcia, a 11% za dokumenty
służbowe.
We Francji, Danii i Rumunii, 21%, 20% i 38% respondentów uważa dokumenty osobiste za najważniejsze i zapłaciłoby, aby odzyskać
do nich dostęp.
Zdjęcia są na drugim miejscu we Francji, Danii i Rumunii. Odpowiednio 17%, 19% i 28% respondentów zapłaciłoby aby je odzyskać.
Dokumenty służbowe są na trzecim miejscu w tych samych państwach. Odpowiednio 11%, 8% i 24% respondentów byłoby skłonnych
zapłacić za ich odzyskanie. Tylko Duńczycy umieścili na trzecim miejscu prywatne filmy.
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Brytyjczycy Płacą Więcej
Konsumenci z Wielkiej Brytanii są skłonni zapłacić najwięcej za odzyskanie dokumentów, zdjęć i dokumentów służbowych, wydając
dwa razy więcej niż Francuzi. Brytyjczycy są skłonni zapłacić £400 za odszyfrowanie plików. Francuzi zapłaciliby 188€ aby odzyskać
dane, a Niemcy 211€.
Respondenci ze Stanów Zjednoczonych i Danii zapłaciłoby 350$ i 311€, a z Rumunii nie przekroczyliby kwoty 122€.
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Strach przed Spamem.
Amerykanie są najpopularniejszym celem. Raporty wewnętrzne Bitdefender wskazują, że 61,8% wszystkich plików złośliwego
oprogramowania przesłanych drogą email do użytkowników z USA zawierało jakiś rodzaj zagrożenia ransomware. Francja jest na
drugim miejscu z liczbą 58,8%, a Uk, Rumunia, Dania i Niemcy z odpowiednio 54,5%, 50,2%, 42,3% i 30,%.
Podczas gdy wiadomości e-mail zawierają również inne zagrożenia, takie jak Trojany bankowości, spyware i inne zagrożenia
wykradające informacje, wydaje się, że są one najbardziej popularną metodą przenoszenia infekcji ransomware. Aby zaciekawić
użytkownika, wiadomości zaczynają się “Zobacz załączony plik”, “W załączniku znajduje się twoja faktura” czy “Oto informacja o
twoim zamówieniu.”
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Innym ciekawym aspektem jest to, że 21,21% wszystkich wiadomości zainfekowanych przez ransomware wysłanych na całym
świecie, kierowanych jest do Stanów Zjednoczonych, a w następnej kolejności do Wielkiej Brytanii i Francji (9,1% i 3,85%).
Rumunia, Niemcy i Dania stanowią 3,46%, 3,41% i 0,10% zainfekowanych wiadomości email. dzieję się tak najprawdopodobniej
dlatego, że cyberprzestępcy wierzą, że użytkownicy z USA są bardziej skłonni zapłacić za dane.

9 na 10 użytkowników sieci społecznościowych mówi, że ataki mogą się zdarzyć w każdej
chwili, nie tylko w okresie świątecznym.
Ważne:
Badanie przeprowadzono w listopadzie 2015 r.na 3009 respondentach z Rumuni, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
Francji, Niemiec i Danii. Margines błędu dla UK wynosi ± 4.,38%. Margines błędu dla Danii, Niemiec i USA wynosi ± 3.1%, a dla Francji i
Rumunii ± 6.88%. Przedział ufności wynosił 95%.
W większości badanych krajów, większość respondentów to mężczyźni (52%) w wieku 36-55 lat. W Wielkiej Brytanii i Francji było nieco
więcej kobiet wśród respondentów, a w Niemczech i Danii liczba mężczyzn i była taka sama. Połowa respondentów to menadżerowie z
wykształceniem wyższym, pozostający w związku małżeńskim, posiadający dzieci.

Część II Spojrzenie na Ransomware
Nowoczesne ransomware jest rodzajem złośliwego oprogramowania, które blokuje i zazwyczaj szyfruje system operacyjny do
czasu gdy użytkownik zapłaci okup za odzyskanie dostępu do systemu. Złośliwe oprogramowanie może zainfekować system
za pośrednictwem pobranego złośliwego pliku, wykorzystując luki w zabezpieczeniach usługi sieciowej lub poprzez wiadomość
tekstową. .
Czym różni się od tradycyjnego malware?
Nie kradnie ono informacji od zaatakowanego użytkownika, lecz je szyfruje
Nie próbuje pozostać w ukryciu po zaszyfrowaniu plików, ponieważ jego wykrycie nie przywraca utraconych danych.
Żąda okupu, zwykle w wirtualnej walucie.
Stworzenie ransomware jest stosunkowo proste, gdyż istnieje wiele dobrze udokumentowanych bibliotek kryptograficznych.

Znane Rodzaje
Wymuszenie nie jest nowym przestępstwem, ale wraz z nadejściem XXI wieku ukazało się w nowej cyfrowej postaci, z fałszywym
narzędziem do usuwania spyware. Oni wyolbrzymiają wpływ komputerowych problemów, takich jak nieużywane wpisy i
skorumpowane pliki, zażegnają się do rozwiązania ich jeśli użytkownik zapłaci $30 do $90 dolarów za licencje. Następny przełom
miał miejsce w latach 2008-2009, gdy cyberprzestępcy zaczęli tworzyć fałszywe programy antywirusowe, bardziej agresywną
podkategorię wprowadzających w błąd aplikacji.
W 2011 roku napastnicy przeszli od fałszywych narzędzi antywirusowych do bardziej wyrafinowanej formy wymuszeń: wirusów
szyfrujących pliki.
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Dzisiaj możemy zaobserwować dwa główne rodzaje ransomware.
Blokada urządzeń.Ten rodzaj ransomware blokuje ekran urządzenia i wyświetla pełnoekranowy obraz, który blokuje dostęp do
urządzenia. Wiadomość wymaga płatności, ale pliki osobiste nie są szyfrowane. Ten rodzaj ransomware wyświetla się często jako
wiadomość od policji igrozi ukaraniem użytkownika za domniemany brak ostrożności online lub działania przestępcze.
Szyfrujący ransomware. Szyfrowanie plików jest bardziej rozwinięte niż blokada urządzenia, gdyż powoduje nieodwracalne
szyfrowanie osobistych plików i folderów, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i filmy.
Oba te rodzaje blokują dostęp do zasobów na komputerze, ale blokady można się pozbyć za pomocą różnych technik i narzędzi do
przywracania systemu, podczas gdy szyfrowanie bardzo trudno jest odszyfrować, co czyni je znacznie bardziej destrukcyjnym.
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Jak działa Łańcuch Zakaźny
Ransomware rozprzestrzenia się przez te główne wektory ataku:


Spam/Socjotechniki



Bezpośredni Drive-by-download



Drive-by-download poprzez malvertising



Narzędzia do instalacji Malware oraz botnety

Po infiltracji urządzenia, szyfrujący ransomware łączy się z losowo wygenerowaną domeną aby pobrać klucz szyfrujący. Rozpoczyna
wyszukiwanie treści zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak dokumenty (.doc, .xls), prezentacje (.pdf, .ppt), zdjęcia (.jpg ) i
inne rozszerzenia plików. Na przykład, CryptoLocker zaczyna szyfrować ponad 70 rodzajów plików, które mogą znajdować się na
urządzeniu ofiary. Po zidentyfikowaniu docelowych plików dla każdego pliku zostaje wygenerowany klucz do zakodowania danych
według mniej lub bardziej złożonych algorytmów szyfrujących. Proces ten sprawia, że dane są bezużyteczne.
Złośliwe oprogramowanie wyświetla wiadomość mówiącą ofierze jak odzyskać dane, z prośbą o pilną płatność w wirtualnej walucie
lub voucherem pre-paid, przed upływem określonego terminu. Ofiara dokonuje transferu środków i wysyła dowód wpłaty. Po
dokonaniu transakcji, przestępcy wysyłają ofierze informacje deszyfrujące.
Czasami cyberprzestępcy lokalizują komunikat blokujący ekran.
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Rozwój ransomware i jego Ewolucja w 2016
Ransomware Systemu Android
Ransomware dotykał przez ostatnich kilka lat system Widndows. Teraz natomiast twórcy ransomware rozszerzyli swój zasięg na
inne systemy. System operacyjny Android uważany był za możliwego kandydata dla nowej generacji mobilnego ransomware, nie
tylko ze względu na jego oszołamiający 82,2-procentowy udział w rynku w drugim kwartale 2015 r., zgodnie z IDC, ale także dlatego,
że ma ponad 1,4 miliarda użytkowników w skali 30-dniowej na całym świecie, według Sundara Pichai, CEO Googla.
Próbki ransomware systemu Android zwykle blokują użytkowników i wymagają płatności do odblokowania urządzenia, mimo że
nie dochodzi do rzeczywistego szyfrowania plików. Niektóre z nich mogą szyfrować informacje na karcie SD ale już w 2015 roku
warianty ransomware koncentrowały się bardziej na tym, aby wystraszyc użytkownika na tyle, aby ten spełnił żądania.
Jedna próbka zmieniła PIN ekranu blokady zainfekowanego urządzenia i próbowała zatrzymać działanie systemu zabezpieczającego
urządzenie, który mógłby wykryć i usunąć zagrożenie. To mniej więcej taki sam rodzaj zachowania, który można zaobserwować
wśród zagrożeń PC. To oznacza, że 2016 rok przyniesie więcej nowych funkcjonalności.
Jeśli chodzi o wektory infekcji, jedną z najczęstszych metod rozprzestrzeniania ransomware systemu Android były szkodliwe
reklamy. W tym procesie programiści złośliwego oprogramowania infekują reklamy na legalnych witrynach internetowych, kupując
przestrzeń reklamową. Po kliknięciu, reklamy te przekierowują użytkowników do fałszywych sklepów lub skłaniają ich do pobrania
pozornie nieszkodliwych odtwarzaczy video lub aktualizacji systemu, które kończy się zainfekowaniem urządzenia.
Ze względu na to, że firma Google pozwoliła na zafałszowanie kodu przez wprowadzenie ProGuard, całe złośliwe oprogramowanie na
Androida, w tym ransomware, stanie się o wiele trudniejsze do wykrycia i analizy , potencjalnie dotyczyć to będzie nawet GooglePlay..
Statystyki Bitdefender pokazują, że ransomware z rodziny Android SLocker stanowią 4.35 procent wszystkich złośliwych programów
mobilnych zgłoszonych przez zainfekowane urządzenia w trzecim kwartale 2015 roku oraz 3.08 procent w czwartym kwartale 2015
roku.
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Ronsomware Przeglądarki
Ransomware przeglądarek, choć rzadki 2015 r., jest skuteczną metodą zastraszania ofiar. Jeden z najprostszych typów ransomware
uniemożliwia użytkownikom przełączanie zakładek przeglądarki, wyświetlając fałszywą grzywę za przeglądanie nielegalnej
pornografii.
Ponieważ na urządzeniu nie jest zainstalowane żadne złośliwe oprogramowanie, a raczej kilka trików JavaScript, które
uniemożliwiają użytkownikowi zamykanie kart przeglądarki, rosomware przeglądarki jest dość prosty do usunięcia. Ponieważ to
tylko JavaScript, może dotyczyć użytkowników komputerów PC, Mac OS X i Android, którzy używają przeglądarki z włączonym
JavaScripts.

Ransomware Linux
Najnowszym wydarzeniem był atak ransomware na system operacyjny Linux. Jego sprawcy wiedzieli co robią, gdyż serwery
sieciowe obsługujące Linux znajdują się w samym centrum Internetu, a wiele z nich obsługuje dziesiątki stron internetowych.
Skuteczne zakażenie ransomware może dotknąć więcej niż jedną ofiarę, więc wypłaty okupu również mogą wzrosnąć.
Do tej pory nie powiodły się próby stworzenia trwałego ransomware systemu Linux, ponieważ badacze Bitdefender znajdowali
pęknięcia w algorytmach szyfrowania używanego do blokowania plików i udostępniania bezpłatnego narzędzia deszyfrującego.
Wykorzystujący luki w zabezpieczeniach w Joomla lub nienaprawionych komponentach systemu Linux, w pełni działający
ransomware mógłby mieć druzgocące skutki dla internetu. A to dlatego, że większość przeglądarek internetowych, w celu obsługi
milionów użytkowników, polega na systemie Linux. Według naszych prognoz 2016 roku, ransomware systemu Linux dokona
ewaluacji i stanie się jednym z najpoważniejszych dotychczas zagrożeń.

Postępy w Szyfrowaniu
Ransomware systemu windows przeszedł różne transformacje , ponieważ firmy zajmujące się egzekwowaniem prawa i
bezpieczeństwem uderzyły w niektóre z jego najbardziej popularnych i płodnych wariantów, na przykład CryptoLocker, TorLocker,
BitLocker i inne.
Nie tylko posiada twórców malware zawiera też różne mechanizmy polimorfizmu i zaciemniania odpowiednie do wariantu
zagrożenia. Mechanizm szyfrowania również ewoluował utrudniając deszyfracje plików bez klucza do deszyfrowania oraz ukrywa
lokalizacje komend i zabiera kontrolę.
Do tego czasu, pierwsze próbki ransomware korzystały z asymetrycznego szyfrowania (RSA), wymagając publicznego i prywatnego
klucza do weryfikacji danych i deszyfrowania. Oczywiście, deszyfrowanie klucze były składowane na zdalnych serwerach zarządzania i kontroli - oraz wysyłane do ofiar tylko jeśli zgodzili się zapłacić okup.
Późniejsze próby identyfikacji komend oraz kontroli serwerów jest trudniejsze, gdyż wiąże się z korzystaniem z sieci TOR (która
działa jako Onion Router), aby ukryć adres domeny serwera C&C. Kiedy sieć TOR była stworzona aby zapewnić anonimowość
dla wszystkich przy surfowaniu po Internecie, dla tych, którzy nie chcieli zostać namierzeni (np. przez cyberprzestępców lub
cyberterrorystów) szybko zapoznali się z tym.
Zainfekowane komputery z Windows wysyłały zaszyfrowane dane do serwera przestępców wraz z adresem domenowym z Onion
Routera, generując ogromne trudności organom ścigania i firmom zajmującym się ochroną zatrzymanie całej operacji.
Ransomware wykonał interesujący ruch, kiedy zaczął atakować systemy operacyjne Linux, efektywnie szyfrując pliki
przechowywane na serwerach www jak strony internetowe. Mimo że pierwsze trzy warianty Linux.Encoder pozwalały badaczom
Bitdefender odgadnąć klucz szyfrujący i zapewnić ofiarom narzędzie deszyfrujące, staje się jasne, że twórcy ransomware pracują
ciężko, aby temu zapobiec.

Model Biznesowy Ransomware
Nieuchwytna Dark Web (Ukryta Sieć) kojarzona jest z przestępczymi, cyberprzestępczymi i terrorystycznymi działaniami,
wspierającymi dystrybucję nielegalnych towarów i usług, od narkotyków i broni do zabójstw i działań cyberprzestępczych. Hakerzy i
programiści złośliwego oprogramowania sprzedali swoją wiedzę i usługi tym, którzy zaoferowali najwyższą cenę. Za duże pieniądze
opracowali spersonalizowane złośliwe oprogramowanie - posługując się najczęściej kryptowalutą Bitcoin.
Określenie "malware- as-a-service" (złośliwe oprogramowanie jako usługa) zostało przypisane do takich działań, jak
rozpowszechnianie zestawów ransomware, które umożliwiały nawet osobom nie znającym informatyki kupno, wdrażanie i
wprowadzanie do obiegu złośliwego oprogramowania już za nawet $3,000. Biorąc pod uwagę, że zwrot z inwestycji jest zazwyczaj
bardzo atrakcyjny - zapewniając dużą sieć ofiar - jest to niezła okazja dla skłonnych łamać prawo.
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Zestaw CryptoLocker/Cryptowall ransomware był na sprzedaż za taką kwotę. Jego twórca zaproponował nawet modele biznesowe,
takie jak równy podział zysków z klientem czy partnerstwo, które mogłoby również obejmować inne działania przestępcze.
Poza zakupem pełnego kodu źródłowego do złośliwego oprogramowania i możliwości ciągłego generowania nowych próbek,
deweloper oferował również bezpłatne całodobowe wsparcie.
Działania cyberprzestępcze w Ukrytej Sieci ciągle się dostosowują i rozwijają, a biznes malware-as-a-service osiąga taki sam stopień
rozbudowania, skalę i sposób zarządzania, co legalne firmy zajmujące się outsourcingiem.

Ransomware Paraliżujący Przedsiębiorstwa
Bitdefender przewiduje , że ransomware wzmoże ataki na małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby generować większe dochody,
atakujący będą mierzyć w małe i średnie przedsiębiorstwa szyfrując ich dane i grożąc udostępnieniem ich w sieci.
Poza szyfrowaniem plików, ransomware może posiadać możliwości robaków komputerowych, pozwalające im się rozprzestrzeniać
po całej sieci, kiedy punkty końcowe są zarażone. Wszystko, od pulpitu i laptopa do serwerów udostępniania plików, może zostać
dotknięte atakiem, prowadzącym do utraty danych, a nawet paraliżu małych przedsiębiorstw.
Zdolności agnostyczne platformy ransomware będą wykorzystywane przeciwko firmom, ponieważ to one znacznie częściej niż
użytkownicy końcowi, płacą za odzyskanie danych. Monetyzacja i rentowność zawsze były głównym przedmiotem zainteresowania
twórców ransomware. W 2016 prawdopodobnie uzyskają oni gigantyczne dochody z ataków skierowanych na małe i średnie
przedsiębiorstwa

Ochrona Użytkowników Końcowych i Firm
Główną składową bezpieczeństwa zarówno użytkowników końcowych, jak i firm, jest użycie rozwiązania zabezpieczającego punkty
końcowe, które potrafi szybko zidentyfikować zagrożenie i ograniczać infekcje, które mogą się uwolnić.

2 na 10 ludzi uważa, że program antywirusowy z pewnością ochroni przed infekcją.
Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc użytkownikom uchronić się przed ransomware:
•
•
•
•

Używaj znanego, nagradzanego pakietu bezpieczeństwa
Wprowadzaj poprawki i aktualizuj swoje oprogramowanie, aby uniknąć wykorzystania luk w zabezpieczeniach i zainfekowania
systemu.
Rób kopie zapasowe swoich danych
Włącz opcję "Pokaż ukryte rozszerzenie pliku". Pomoże to zidentyfikować podejrzane pliki , które zostały nazwane "ZIP.EXE" i
zapobiegnie ich egzekucji

Firmy natomiast zachęca się do:
•
•
•
•
•
•
•

Używania rozwiązań zabezpieczających punkty końcowe
Wprowadzania poprawek i uaktualniania oprogramowania i serwerów sieciowych punktów końcowych
Wdrażania rozwiązań tworzenia kopii zapasowych
Wyłączanie plików z lokalizacji takich jak "AppData/LocalAppData" i wdrażanie zasad ograniczających uruchamianie złośliwego
oprogramowania
Ograniczenie dostępu użytkowników do zmapowanych dysków sieciowych
Chronienie serwerów poczty elektronicznej rozwiązaniami z zakresu filtrowania treści.
Szkolenie pracowników z zakresu rozpoznawania e-maili typu spear-phishing i innych technik inżynierii społecznej.
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