Raport X-Force Threat
Intelligence Index
2021

Podsumowanie

Wprowadzenie
Rok 2020 był bez wątpienia jednym z najbardziej znaczących i zmiennych
w ostatnich czasach: zapamiętamy go jako okres globalnej pandemii,
gospodarczych zawirowań wpływających na życie milionów ludzi, oraz
społecznych i politycznych niepokojów. Reperkusje tych wydarzeń były
dotkliwie odczuwane przez firmy, z których wiele musiało przestawić
działalność na nowe tory rozproszonej pracy zdalnej.
W dziedzinie cyberprzestrzeni nadzwyczajne okoliczności roku 2020 dały przestępcom szanse
eksploatowania sieci komunikacyjnych i umożliwiły niebagatelne ataki w łańcuchach dostaw
i krytycznej infrastrukturze przedsiębiorstw. Rok zakończył się tak, jak zaczął — wykryciem
globalnie istotnego zagrożenia, które wymagało szybkiej reakcji i eliminacji. Atak przypisany
w dużej mierze hakerowi z państwa narodowego, który wykorzystał istniejącą lukę
w oprogramowaniu monitorującym sieci do napaści na organizacje rządowe i prywatne wykazał, że
zagrożenia ze strony podmiotów zewnętrznych są czymś, czego należy się spodziewać, choć nie są
one możliwe do przewidzenia.
Aby pomóc sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów, zespół specjalistów IBM Security X-Force
ocenia krajobraz cyberzagrożeń, wspierając organizacje w zrozumieniu wciąż ewoluujących
ataków, związanego z nimi ryzyka oraz ustalania priorytetów w działaniach związanych
z cyberbezpieczeństwem. Oprócz doskonałej jakości wiedzy i informacji z zakresu zagrożeń, które
oferujemy klientom, analizujemy również ogromne ilości gromadzonych danych, które stanowią
następnie źródło dla raportu X-Force Threat Intelligence Index — corocznego przeglądu sytuacji
i zmian zachodzących w obszarze cyberzagrożeń.
Wśród śledzonych przez nas trendów zagrożeniem numer jeden była wciąż wzbierająca fala
oprogramowania szantażującego (ransomware), które stanowiło 23% incydentów bezpieczeństwa
wymagających reakcji X-Force w 2020 roku. Hakerzy używający programów typu ransomware
zwiększali presję w zakresie wypłacenia okupu, łącząc szyfrowanie danych z groźbami ujawnienia
informacji na stronach publicznych. Skuteczność tego procederu umożliwiła tylko jednemu
gangowi ransomware wzbogacenie się — według szacunków zespołu X-Force — o ponad 123 mln
USD w 2020 roku1.
Przedsiębiorstwa produkcyjne przeżyły w 2020 r. prawdziwe natarcie ze strony oprogramowania
ransomware i innych ataków. Ogólnie pojęta branża produkcyjna zajęła drugie miejsce w rankingu
celów cyberprzestępców, po sektorze finansów i ubezpieczeń, osiągając tę pozycję z ósmego
miejsca w 2019 r. Zespół X-Force odkrył wyspecjalizowanych hakerów, którzy za pomocą
celowanych kampanii phishingowych, brali na cel firmy produkcyjne i organizacje pozarządowe
zaangażowane w łańcuch dostaw szczepionek na COVID-19.

1. Wszystkie waluty w raporcie są podane w dolarach amerykańskich.
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Wprowadzenie

Napastnicy rewolucjonizowali też swoją broń, a w szczególności złośliwe oprogramowanie (malware) atakujące
system Linux — kod Open Source obsługujący kluczową z punktu prowadzenia działalności infrastrukturę chmury
i platformę przechowywania danych. Analiza przeprowadzona przez firmę Intezer odkryła w 2020 r. 56 nowych
rodzin malware dla systemu Linux, znacznie więcej niż poziom innowacji ujawniony w innych typach zagrożeń.
Są powody, by mieć nadzieję, że rok 2021 będzie bardziej optymistyczny. Trendy są jednak niezwykle trudne
do przewidzenia i jedynym stałym parametrem, którego możemy być pewni, jest zmiana. Odporność w obliczu
rosnących i malejących wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa wymaga analiz danych możliwych do przełożenia
na działania, jak również strategicznej wizji przyszłości, z bardziej otwartym i spójnym systemem bezpieczeństwa.
W duchu siły płynącej ze społeczności IBM Security przedstawia niniejszym przegląd zagrożeń X-Force Threat
Intelligence Index 2021. Informacje zawarte w tym raporcie mogą pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa,
specjalistom z zakresu oceny ryzyka, decydentom, badaczom, mediom i innym podmiotom w zrozumieniu punktów
występowania zagrożeń w ubiegłym roku i przygotowaniu się na przyszłe ataki.
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Zespół IBM Security X-Force wykorzystał miliardy danych zebranych od
naszych klientów i ze źródeł publicznych w okresie od stycznia do grudnia
2020 r. do opracowania analiz rodzajów i wektorów ataków oraz porównań
w płaszczyźnie globalnej i branżowej. Oto niektóre z najważniejszych wyników
zaprezentowanych w raporcie X-Force Threat Intelligence Index.

23%

Udział ransomware w atakach
Oprogramowanie szantażujące było w roku 2020 najpopularniejszą metodą ataków, stanowiąc 23% wszystkich
incydentów wymagających reakcji i eliminacji z pomocą IBM Security X-Force.

123+ mln USD

Szacunkowe zyski z wiodących ataków ransomware
Według ostrożnych szacunków zespołu X-Force hakerzy używający oprogramowania Sodinokibi (znanego też jako
REvil) wyłudzili w 2020 r. co najmniej 123 miliony dolarów, kradnąc przy tym około 21,6 TB danych.

25%
Najwyższy udział podatności na ataki w I kwartale 2020 r.
Cyberprzestępcy wykorzystali lukę Path Traversal na platformie Citrix, eksploatując tę podatność w 25%
wszystkich ataków w pierwszych trzech miesiącach roku 2020, oraz w 8% wszystkich ataków w całym roku.

35%

Udział mechanizmu „skanuj i przejmij” w puli głównych wektorów ataków
Skanowanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach stanowiło główny „modus operandi” w 2020 r.,
wyprzedzając phishing, będący wiodącym wektorem w roku 2019.

Nr 2

Sektor produkcyjny wśród najczęściej atakowanych branż
Przedsiębiorstwa produkcyjne były drugim co do częstości obiektem ataków w 2020 r. (w roku 2019 zajmując
ósme miejsce), ustępując pierwszeństwa jedynie usługom finansowym.
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5 godzin

Długość filmów instruktażowych na serwerze grupy hakerskiej
Błędy operacyjne popełnione przez irańskich hakerów klasy „nation-state” pozwoliły zespołowi badawczemu
X-Force uzyskać dostęp do prawie 5 godzin materiałów wideo na źle skonfigurowanym serwerze, umożliwiając
wgląd w techniki działania przestępców.

100+

Liczba osób na stanowiskach kierowniczych będących celem precyzyjnej kampanii phishingowej
W połowie roku 2020 zespół X-Force wykrył globalną kampanię phishingową, obejmującą swoim zasięgiem
ponad 100 osób na wysokim szczeblu stanowisk ds. zarządzania i zamówień dla grupy zadaniowej zajmującej się
zakupem środków ochrony osobistej (PPE) na potrzeby pandemii COVID-19.

49%

Tempo wzrostu podatności na zagrożenia w dziedzinie systemów ICS w latach 2019-2020
Liczba luk w zabezpieczeniach przemysłowych systemów sterowania (ICS) wykrytych w roku 2020 była o 49%
wyższa niż w 2019 r.

56

Liczba nowych rodzin złośliwego oprogramowania dla systemu Linux
W 2020 r. wykryto aż 56 nowych rodzin złośliwego oprogramowania atakującego system Linux, co stanowi
najwyższą jak dotychczas liczbę tego typu zagrożeń i 40% roczny wzrost w okresie 2019-2020.

31%

Udział Europy w atakach
Europa była najczęściej atakowanym obszarem geograficznym w 2020 r. — aż 31% poziomu aktywności
zaobserwowanego przez X-Force dotyczyło tego kontynentu. Następne w kolejności były Ameryka Północna (27%)
i Azja (25%).
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Spojrzenie w przyszłość
W roku 2021 splatające się ze sobą stare i nowe zagrożenia będą wymagać
od zespołów ds. bezpieczeństwa jednoczesnego reagowania na wielu
płaszczyznach. Na podstawie analizy X-Force możemy przyjąć następujące
kluczowe wnioski dotyczące priorytetów na przyszły rok.
—

Obszar ryzyka w 2021 r. będzie się powiększać. Jest bardzo prawdopodobne, że wykryjemy tysiące nowych
luk w zabezpieczeniach zarówno starych, jak i nowych aplikacji i urządzeń.

—

Dwutorowy schemat wyłudzeń za pomocą oprogramowania szantażującego zapewne utrzyma się
w 2021 roku. Napastnicy publicznie ujawniający dane z witryn WWW i piętnujący braki w zabezpieczeniach
wykorzystują ten mechanizm do stawiania wyższych żądań okupu w atakach ransomware.

—

Hakerzy nieustannie zmieniają cele i obiekty ataków. Będziemy doświadczać dalszych działań hakerskich
nakierowanych na systemy Linux, technologie operacyjne (OT), urządzenia internetu rzeczy (IoT) i środowiska
chmurowe. W miarę wzrostu zaawansowania ataków tego typu napastnicy mogą szybko zmieniać ich kierunki,
szczególnie po incydentach znaczącej wagi.

—

Każda branża jest narażona na ryzyko. Coroczna zmiana w branżowym ukierunkowaniu ataków uwidocznia
fakt, że ryzyko dotyczy wszystkich sektorów działalności i że wszystkie one wymagają rozważnych innowacji
i dojrzałych programów bezpieczeństwa cybernetycznego w całym swoim środowisku.
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Zalecenia dotyczące odporności
W oparciu o zawarte w tym raporcie ustalenia IBM X-Force, nadążanie za
inteligencją zagrożeń i budowanie silnych możliwości reagowania to skuteczne
sposoby na łagodzenie zagrożeń we wciąż zmieniającym się krajobrazie
bezpieczeństwa, niezależnie od branży i kraju, w których działa dana firma.
Zespół X-force zaleca organizacjom podjęcie następujących działań, aby lepiej przygotować się na zagrożenia
cybernetyczne w 2021 roku:
Proaktywne, a nie reaktywne reagowanie na

Przygotowanie jest kluczem do odpowiedzi na

zagrożenia. Należy wykorzystać wywiad dotyczący

oprogramowanie wyłudzające. Zaplanowanie reakcji na

zagrożeń w celu lepszego zrozumienia motywacji

atak ransomware — w tym plan uwzględniający mieszane

i taktyk napastników, oraz ustalenia priorytetów

techniki wymuszania okupu i kradzieży danych — oraz

zasobów związanych z bezpieczeństwem.

regularne szkolenia w tym zakresie mogą mieć decydujące
znaczenie w obliczu wystąpienia tego zagrożenia i reakcji
organizacji w tym kluczowym momencie.

Dokładna kontrola struktury zarządzania poprawkami

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi. Należy

w organizacji. Ponieważ mechanizm „skanuj i przejmij”

wdrożyć rozwiązania z zakresu zapobiegania utracie

był najczęstszym wektorem ataku w zeszłym roku,

danych (DLP), szkolenia i monitoring, które zapobiegać

należy wzmocnić infrastrukturę organizacji i jej funkcje

będą nieumyślnym lub złośliwym naruszeniom

wewnętrznego wykrywania zagrożeń, aby szybko

bezpieczeństwa organizacji przez osoby z wewnątrz.

i skutecznie wykrywać i powstrzymywać
automatyczne próby naruszenia zabezpieczeń.

Stworzenie i wyszkolenie zespołu ds. reagowania

Testowanie w organizacji planu reagowania na incydenty,

na incydenty w organizacji. Jeśli nie jest to możliwe,

które pozwoli wykształcić odpowiednie odruchy. Ćwiczenia

należy zaangażować skuteczne zasoby do reagowania

symulacyjne lub ćwiczenia na platformie Cyber Range

na incydenty, aby zapewnić szybką reakcję na ataki

mogą zapewnić zespołowi firmy kluczowe doświadczenie,

o znaczeniu kluczowym dla działania przedsiębiorstwa.

przekładające się na szybszy czas reagowania i krótsze
przestoje, a co za tym idzie, oszczędność kosztów
w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa.

Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

Tworzenie kopii zapasowych, testowych i przechowywanie

Dodanie warstw ochrony do kont pozostaje wciąż jednym

ich offline. Należy nie tylko zadbać o obecność kopii

z najbardziej efektywnych priorytetów dla bezpieczeństwa

zapasowych, ale także o ich użyteczność, za pośrednictwem

organizacji.

testowania w warunkach rzeczywistych — podejście takie
zapewni większe bezpieczeństwo organizacji, szczególnie
w ujęciu ewidentnego na podstawie danych z roku 2020
wzrostu ataków typu ransomware.
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Informacje o IBM Security X-Force
Zespół IBM Security X-Force analizuje, wykrywa i doradza
w kwestiach dotyczących zagrożeń, zapewniając klientom
wsparcie w ulepszaniu poziomu bezpieczeństwa ich firm.
Raport IBM Security X-Force Threat Intelligence łączy dane telemetryczne firmy IBM
z zakresu operacji dotyczących bezpieczeństwa, badania, monitoring reagowanie na
incydenty, informacje handlowe oraz otwarte źródła danych, aby pomóc klientom
w zrozumieniu pojawiających się zagrożeń i szybkim podejmowaniu świadomych decyzji
dotyczących bezpieczeństwa.
Co więcej, doskonale wyszkoleni członkowie zespołu X-Force Incident Response dostarczają
strategiczne środki zaradcze, pomagające organizacjom w skuteczniejszej kontroli
incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.
X-Force w połączeniu z umiejętnościami zespołów z operacyjnych centrów zabezpieczeń
IBM Security Command Center szkoli i przygotowuje klientów na realia dzisiejszych
cyberzagrożeń.
Przez cały rok specjaliści IBM X-Force zapewniają też regularne badania i analizy w formie
blogów, opracowań, webinariów i podcastów, prezentujących nasze spostrzeżenia odnośnie
najgroźniejszych hakerów, nowych form złośliwego oprogramowania oraz ewoluujących
metod ataków. Klientom posiadającym subskrypcję zapewniamy ponadto dostęp do
obszernej bazy aktualnych, nowatorskich analiz na platformie Premier Threat Intelligence.

Wykonaj kolejny krok
Dowiedz się, jak skutecznie reagować na incydenty bezpieczeństwa za pomocą usług IBM Security >
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Informacje o IBM Security
Współpraca z IBM Security zapewnia organizacjom wsparcie za pośrednictwem zaawansowanego
i zintegrowanego portfolio produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa — rozwiązań wspartych możliwościami
sztucznej inteligencji i nowoczesnym podejściem do strategii ochrony przedsiębiorstwa, opartym na zasadach
zerowego zaufania i pomagającym rozwijać działalność w ciągle zmieniających się realiach. Dostosowując
strategię bezpieczeństwa firmy do jej modelu operacyjnego, oferując zintegrowane rozwiązania w celu
ochrony użytkowników, zasobów i danych, oraz wdrażając technologie z zakresu zarządzania mechanizmami
bezpieczeństwa wobec rosnącej fali zagrożeń, pomagamy organizacjom administrować i nadzorować ryzyko
w dzisiejszych środowiskach chmur hybrydowych.
Nasza awangardowa, nowoczesna i otwarta platforma IBM Cloud Pak for Security jest zbudowana w technologii
RedHat Open Shift i obsługuje dzisiejsze hybrydowe środowiska wielochmurowe z rozbudowanym ekosystemem
partnerów. Cloud Pak for Security to gotowe do użycia w przedsiębiorstwie, kontenerowe rozwiązanie
programowe, które umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem danych i aplikacji — szybko i łatwo integrując
istniejące narzędzia bezpieczeństwa w celu uzyskania głębszego wglądu w zagrożenia w środowiskach chmury
hybrydowej — pozostawiając dane organizacji tam, gdzie się znajdują, oraz umożliwiając proste wdrażanie
i automatyzację reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź serwis www.ibm.com/security, śledź profil @IBMSecurity na Twitterze
lub przeczytaj blog IBM Security Intelligence.
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