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Co to jest Ransomware? 

Złośliwe oprogramowanie, które wstrzymuje działanie urządzeń 

końcowych, 

Domaga się okupu, w zamian za przywrócenie poprawnego 

działania systemu. 

 

Dwa główne rodzaje: 

» Blokujący: wstrzymuje pracę urządzenia: 

 Wyświetla irytujące komunikaty, które uniemożliwiają normalne użytkowanie 

urządzania, 

 Wstrzymuje/zmienia proces boot-owania, 

 

» Szyfrujący: szyfruje pliki użytkownika: 

 Dokumenty, zdjęcia, piliki multimedialne, e-mail, etc, 

 Urządzenie nie może być przywrócone do działania bez kopii zapasowych. 
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1990 

PC Cyborg 

Reveton CryptoWall Locky 

Oś czasu Ransomware 

1995 2000 2005 2010 2015 

Gpcode 

Archiveus 

Znany również jako "AIDS" trojan 

Young & Yung publikują 

dokument  Cryptovirology 

Pierwsze złośliwe ransomware 

używające szyfrowania asymetrycznego 

Niezaszyfrowany malware 
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Blokujący Ransomware 
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Szyfrujący Ransomware 
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Dlaczego ransomware jest tak skuteczne? 

Zapewnia łatwy sposób na generowanie przychodów z malware: 

» Brak nielegalnych transferów pieniężnych z kont ofiar, 

» Brak mułów finansowych lub innych pośredników, 

» Nie wymaga dodatkowych działań z strony cyberprzestępcy. 
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Dlaczego ransomware jest tak skuteczne? 

Często oskarża użytkowników o wykonywanie działań 

niezgodnych z prawem (może to być prawda ...): 

» Pobieranie treść chronionych prawem, 

» Pobieranie materiałów pornograficznych, 

» Zazwyczaj zawiera odniesienia do kodeksu karnego, 

Blokujący malware zwykle wyświetla "kłopotliwe" obrazy: 

» Treści pornograficzne lub oskarżenie o nielegalność, 

» Użytkownicy często nie chcą zgłaszać incydentu, 

Potencjalnie katastrofalna w skutkach utrata dokumentów: 

» Nawet z kopiami bezpieczeństwa, znaczy wpływ na efektywność pracy, 

 Limit czasowy na opłacenie okupu: 

» Zwiększenie żądania okupy, a następnie brak możliwości przywrócenia. 
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Analiza Ransomware 

Exploit Kits 

» Angler 

» Rig 

» Nuclear 

 

 

Dystrybucja 

E-mail z załączonym „dokumentem PDF" 

» Używa „funkcję”  ukrywania rozszerzenia w Windows, aby zaciemnić 

prawdziwe rozszerzenie .exe 

 

 

 

Przy pomocy innego malware 

» Gameover Zeus 
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Analiza Ransomware 

 

» Pobranie informacji o systemie (używany do identyfikacji urządzenia, jeśli 

okup zostanie zapłacony), 

» Określenie języka w systemie, 

» Uzyskanie publicznego adresu IP: Przerywa w niektórych krajach, 

» Dodanie wpisu do rejestru Autostart, 

» Skasowanie „kopi w tle” (ang. shadow file copies), 

» Wyłączenie mechanizmu autonaprawy przy starcie systemu, 

» Skontaktowanie się z serwerami C&C. Pobranie klucza publicznego, 

» Rozpoczęcie szyfrowania plików w oparciu o typ lub katalog, 

» Wyświetlenie komunikatu z opisem sytuacji. 

 

 

Infekcja – typ szyfrujący 
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Analiza Ransomware 

Działanie podjęte, gdy poszkodowani zdecydują się zapłacić okup 

» Większość ransomware używa anonimowych metod płatności: 

 Bitcoin 

 MoneyPak 

 Ukash 

 

Użytkownik wpisuje identyfikator płatności, w zależności od 

sposobu płatności 

Płatności zazwyczaj przetwarzane są ręcznie 

Rozszyfrowanie zwykle rozpoczyna się automatycznie ~1H 

później 

 

Odszyfrowanie 
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Czy zapłacenie okupu rzeczywiście 
pomaga? 

Generalnie, tak 

 

  Jednak... 

 

Próba naprawienia urządzenia, przed dokonaniem płatności, 

może spowodować brak możliwości odzyskania części lub 

wszystkich plików, 

Błędy w ransomware lub w „utrzymaniu” mogą przeszkodzić w 

odszyfrowaniu, 

Niektóre ransomware mogą pozostawić inne złośliwe 

oprogramowaniem lub tylne furtki „na przyszłość”: 

» Ofiara, która zapłaci raz, może być skłonna zapłacić ponownie w 

przyszłości 
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Czy ktoś płaci? 

Ogólnie - zapłata powinna być ostatecznością, 

 

Większość ofiar nie chce płacić, ale ryzyko utraty prywatnych 

plików jest zbyt duże, 

 

Badania różnią się w szerokim zakresie, ale wydaje się, że 

numery są rzędu kilku procent 

» Dla CryptoLocker, 3 różne badania wyliczyły odpowiednio 41%, 3% i 

0.4%  

» Po wyłączniu, analitycy zakładają, że wynosi w granicach 1,3% 



Trendy i statystyki z laboratorium FortiGuard 
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Ilość ataków Ransomware per kraj 

Z ostatnich 15 miesięcy 
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Ilość ataków Ransomware per typ 

Z ostatnich 15 miesięcy 
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CryptoWall per kraj 

Cryptowall - ilość z ostatnich 15 miesięcy 
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Locky per kraj 

Locky - ilość z ostatnich 15 miesięcy 



Jak chronić się przed ransomware 

Trzy proste reguły... 
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Zasada 1:Unikaj infekcji 

Bądź świadomy zagrożenia, 

» Nie należy otwierać załączników e-mail, nie będąc pewnym źródła 

pochodzenia, 

» Uważaj na linki do stron internetowych w wiadomościach e-mail lub 

mediach społecznych, 

Aktualizuj oprogramowanie, 

» Exploit kits szybko wykorzystują luki w oprogramowaniu. 

Użyj renomowanego rozwiązania bezpieczeństwa 

» Host antivirus 

» Sieciowe bramy bezpieczeństwa z wielopoziomowymi zabezpieczeniami 

 Antiwirus 

 Zapobieganie wtargnięciom (IPS) 

 IP Reputacja 

 Filtrowanie URL 
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Zasada 2: Twórz kopie bezpieczeństwa 

Kopie są ważne  

» Nie tylko z powodu ransomware! 

Cykliczne, testowe przywrócenie kopii bezpieczeństwa jest ważne 

» Wiele osób odkrywa problem z kopią w dni kiedy oryginalne dane 

przepadły, 

Upewnij się, że tworzone są kopie odpowiednich plików 

» Jeśli są tworzone nowe katalogi, upewnij się, że są one częścią kopii 

zapasowej 

» Unikaj tworzenie kopii zapasowych danych „zbędnych” 

» Zorganizuj swoje pliki 

Nie twórz kopii bezpieczeństwa w dyskach podłączonych na 

stałe. 

» Są duże szanse, iż kopie zapasowe będą również zaszyfrowane 

» Ten samo tyczy się zasobów sieciowych. 
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Zasada 3: Wyczyścić urządzenie 

Monitoruj renomowane strony z branży bezpieczeństwa, np. 

niebezpiecznik.pl, zaufanatrzeciastrona.pl, fortiguard.net, 

blog.fortinet.com 

» Wiele programów ransomware, posiada błędy, dzięki którym można 

odzyskać dane, 

 Jeśli zapłaciłeś okup 

» Po odszyfrowaniu wykonaj pełne sprawdzenie skutecznym AV, 

» Cyberprzestępcy mogą wrócić po więcej później, 

 Jeśli posiadasz kopie bezpieczeństwa 

» Najlepiej przeinstaluj OS, 

» Ponownie zainstaluj oprogramowanie, 

» Na sam koniec przywróć swoje dane. 
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Przyszłość ransomware 

Mobilny ransomware 

» Już kilka wariantów zostało zaobserwowanych 

» Spodziewany jest znaczny wzrost 

 

MacOS 

» Keranger pierwszy ransomware wycelowany w MacOS 

 

Ransomware jako usługa 

» Obniżenie bariery wejścia na rynek dla cyberprzestępców 

 Internet Rzeczy 

» Wektor ataku rośnie 

» Szkodniki mają o wiele więcej możliwości ataku w połączonych 

urządzeniach Internetu rzeczy. 
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Myśl na koniec... 



Dziękuję 


