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Podsumowanie i kluczowe trendy

Część 1

Podsumowanie i kluczowe trendy

IBM Security opracowuje inteligentne rozwiązania i usługi bezpieczeństwa
dla przedsiębiorstw pomagające firmom budować odporność na
zagrożenia cybernetyczne już dziś.
Aby informować specjalistów ds. bezpieczeństwa

zarządzanych przez IBM Security, usług w zakresie

o najistotniejszych zagrożeniach, IBM® X-Force®

reagowania na incydenty, testów penetracyjnych

regularnie publikuje blogi, białe księgi, webinaria

i usług zarządzania lukami w zabezpieczeniach.

i podcasty o pojawiających się zagrożeniach oraz
taktykach, technikach i procedurach (Tactics,

Zespoły badawcze IBM X-Force analizują dane

Techniques and Procedures, TTP) napastników.

pochodzące z setek milionów chronionych punktów
końcowych i serwerów, a także dane pochodzące

Co roku firma IBM Security® publikuje dokument

z zasobów niebędących własnością klientów, takich

IBM X-Force Threat Intelligence Index, podsumowujący

jak czujniki antyspamowe i honeynety. IBM Security

miniony rok pod kątem najważniejszych zagrożeń

Research uruchamia też na całym świecie pułapki

zgłaszanych przez różne zespoły badawcze w celu

antyspamowe i codziennie monitoruje dziesiątki

zapewnienia zespołom ds. bezpieczeństwa informacji,

milionów wiadomości-śmieci i ataków phishingowych,

które mogą pomóc w lepszym zabezpieczeniu

analizując miliardy stron internetowych i obrazów

ich organizacji.

w celu wykrycia ataków, oszustw i nadużyć
dotyczących marki, aby lepiej chronić naszych

Dane i spostrzeżenia przedstawione w niniejszym

klientów i świat, w którym żyjemy.

raporcie pochodzą z usług bezpieczeństwa
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W X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS) opracowano
analizy oprogramowania IBM Security i usług bezpieczeństwa z ubiegłego
roku, z których wynika, że rok 2019 był rokiem ponownego pojawienia się
starych zagrożeń wykorzystywanych na nowe sposoby.
— Według danych X-Force wzrost obecności technologii

— Analiza X-Force dotycząca globalnej aktywności

operacyjnych (OT) dotkniętych incydentami w 2019

w dziedzinie spamu wskazuje, że wiadomości

roku o 2000 procent może świadczyć o rosnącym

śmieciowe nadal wykorzystują ograniczony podzbiór

zainteresowaniu atakujących systemami przemysłowymi

luk, ze szczególnym uwzględnieniem tylko dwóch

w 2020 roku.

popularnych luk i zagrożeń (CVE): 2017-0199
i 2017-11882. Obie te załatane luki stanowiły

— W 2019 roku stracono ponad 8,5 miliarda rekordów,
czyli o ponad 200% więcej niż w 2018 roku. W dużej

prawie 90% zagrożeń, które atakujący starają
się wykorzystać za pomocą kampanii spamowych.

mierze odpowiedzialny za ten znaczny wzrost może
być przypadkowy dostęp do informacji poufnych.

— Mimo że w 2019 roku usługi finansowe zachowały

Rekordy ujawnione z powodu źle skonfigurowanych

swoją czołową pozycję jako sektor najbardziej

serwerów (w tym publicznie dostępna pamięć masowa

narażony na ataki, to poziom narażenia

w chmurze, niezabezpieczone bazy danych w chmurze

w poszczególnych branżach uwypuklił zmianę

oraz niewłaściwie zabezpieczone za pomocą protokołu

priorytetów napastników, przy czym sektory

rsync kopie zapasowe lub otwarte urządzenia pamięci

detaliczny, medialny, edukacyjny i rządowy

masowej podłączone do Internetu) stanowiły 86%

awansowały na światowej liście najbardziej

rekordów utraconych w 2019 roku.

narażonych sektorów.

— Krajobraz złośliwego oprogramowania zmienił się

— Nowością w tegorocznym dokumencie X-Force

w 2019 roku, a przestępcy powrócili do działalności

Threat Intelligence Index są spostrzeżenia

związanej z wyłudzaniem okupu i tworzeniem botnetów.

dotyczące podziału geograficznego, dostarczające

W 2019 roku X-Force IRIS zareagował na działania

danych na temat obserwowanych trendów z całego

związane z wyłudzaniem okupu w 12 różnych krajach

świata. IBM Security w dalszym ciągu śledzi

na 5 różnych kontynentach i w 13 różnych branżach.

wielu atakujących, których ataki są kierowane

Dodatkowo, destrukcyjna aktywność złośliwego

na wszystkie regiony geograficzne. W niniejszym

oprogramowania pokazuje, że ten potencjalnie

raporcie zwrócono uwagę na kluczowe podmioty

katastrofalny trend nadal stanowi rosnące zagrożenie.

generujące zagrożenia kierowane na różne regiony,
ataki zaobserwowane w 2019 roku oraz potencjalne

— Trzy główne wektory infekcji obserwowane przez

dane dotyczące cyberbezpieczeństwa w 2020 roku.

X-Force IRIS w 2019 roku były bardzo bliskie
podziału na równe części: phishing (31%), skanowanie
i wykorzystywanie luk w oprogramowaniu (30%)
oraz kradzież danych uwierzytelniających (29%).
W szczególności phishing, który stanowił prawie
połowę wszystkich incydentów w 2018 roku, zmalał
do mniej niż jednej trzeciej w 2019 roku. Z kolei

W kolejnych częściach niniejszego rocznego
raportu omówiono najważniejsze trendy
i przedstawiono informacje na temat tego,
co kształtowało je w 2019 roku.

skanowanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach
wzrosło z zaledwie 8% w 2018 roku do prawie jednej
trzeciej przypadków.
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Ukierunkowanie infekcji i ich wektory początkowe

Rysunek 1:

Trendy dotyczące ataków skierowanych na technologię operacyjną
(Operational technology, OT)
Miesięczny wolumin ataków OT — porównanie lat 2016–2019 (Źródło: IBM X-Force)
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Gwałtowny wzrost liczby ataków na infrastrukturę
technologii operacyjnej (OT)
Dane z systemu IBM X-Force wskazują, że od

Większość obserwowanych ataków koncentrowała

2018 roku liczba zdarzeń, w których atakujący

się na wykorzystaniu kombinacji znanych luk

wykorzystywali przemysłowe systemy sterowania

w komponentach sprzętowych SCADA i ICS, a także

(ICS) i podobne zasoby technologii operacyjnych

użyciu do łamania haseł techniki „password-spraying”

(OT) wzrosła o ponad 2000 procent. W rzeczywistości

z użyciem taktyki „brute force” do atakowania celów ICS.

liczba zdarzeń dotyczących zasobów OT w 2019 roku
była większa niż wolumin aktywności obserwowany
w ciągu ostatnich trzech lat.

6
			

Ukierunkowanie infekcji i ich wektory początkowe

Część 2

Niektóre zgłoszone aktywności dotyczące ataków

Mimo że trend dotyczący ataku sieciowego na ICS

na ICS były związane z dwoma znanymi podmiotami

pokazany na rysunku 1 wykazuje tendencję spadkową

generującymi zagrożenia i zbiegały się w czasie ze

od początku października 2019 roku, X-Force

skokiem w naszej telemetrii w czasie ataku, który

spodziewa się, że liczba ataków na cele OT/ICS będzie

zaobserwowaliśmy. Dwie konkretne kampanie zostały

nadal rosnąć w roku 2020, ponieważ różni atakujący

przeprowadzone przez Xenotime group i przez

planują i uruchamiają nowe kampanie przeciwko

IBM Hive0016 (APT33), którzy prawdopodobnie

sieciom przemysłowym na całym świecie. Z ponad

rozszerzyli swoje ataki na cele ICS.

200 nowymi zagrożeniami i lukami (CVE) związanymi
z ICS przedstawionymi w 2019 roku baza danych

Nakładanie się na siebie elementów infrastruktury

IBM X-Force dotycząca luk w zabezpieczeniach

IT i OT, takich jak sterowniki programowalne (PLC)

pokazuje, że zagrożenia dla ICS będą prawdopodobnie

i ICS, w 2019 roku nadal stwarzało ryzyko dla

nadal rosnąć w 2020 roku.

organizacji, które polegały na takiej hybrydzie.
Konwergencja infrastruktury IT/OT pozwala kierować
naruszenia bezpieczeństwa IT na urządzenia OT
kontrolujące zasoby materialne, co może znacznie
zwiększyć koszt ich odzyskania. Na przykład na
początku 2019 roku zespół IBM X-Force IRIS
pomógł zareagować na naruszenie bezpieczeństwa
w globalnej firmie produkcyjnej, w której infekcja
typu ransomware, rozpoczynająca się od systemu
informatycznego, przeniosła się na infrastrukturę OT
i zatrzymała działalność zakładu. Atak wywarł wpływ

X-Force spodziewa się, że liczba
ataków na cele ICS będzie nadal rosła
w 2020 roku, ponieważ różni atakujący
planują i uruchamiają nowe kampanie
przeciwko sieciom przemysłowym
na całym świecie.

nie tylko na działalność własną firmy, ale spowodował
również efekt fali na rynkach światowych.
Oceny bezpieczeństwa X-Force IRIS dostarczone
naszym klientom do roku 2019 wskazały na podatność
systemów OT, które często korzystają ze starszego
oprogramowania i sprzętu. Utrzymywanie systemów
produkcyjnych, których nie da się już naprawić i które
są pełne starych, dawno już upublicznionych luk,
oznacza, że nawet jeśli systemy OT nie są połączone
z Internetem, mogą być łatwą zdobyczą z powodu ich
niezałatanych luk. W przypadku poziomego ruchu,
po zdobyciu przez napastnika pierwszego przyczółka,
dostęp do tych systemów staje się możliwy z wnętrza
sieci i bezpieczeństwo systemu jest naruszane
za pomocą stosunkowo prostych technik.
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Gwałtowny wzrost liczby utraconych rekordów danych
Liczba naruszeń bezpieczeństwa znacznie wzrosła
w 2019 roku — o ponad 8,5 mld rekordów — to ponad
trzykrotnie więcej niż w ciągu 2018 roku. Głównym
powodem tak znacznego wzrostu jest fakt, że wycieki
danych spowodowane błędną konfiguracją wzrosły
prawie dziesięciokrotnie w ciągu roku. Rekordy te
stanowiły 86% wszystkich danych utraconych
w 2019 roku. Jest to wyraźna zmiana sytuacji z roku
2018, kiedy to zaobserwowaliśmy 52-procentowy
spadek ilości wycieków danych w stosunku do roku
2017, spowodowanych błędną konfiguracją. Rekordy
te stanowiły mniej niż połowę wszystkich rekordów.

Część 2

Utracone rekordy w 2019 roku

8,5 miliarda

Warto zauważyć, że w 2019 roku faktycznie nastąpił
spadek liczby przypadków błędnej konfiguracji
o 14% w stosunku do roku poprzedniego. Fakt ten
oznacza, że jeśli chodzi o naruszenia bezpieczeństwa
z powodu błędnej konfiguracji, liczba dotkniętych tym
rekordów była znacznie większa w 2019 roku. Prawie
trzy czwarte naruszeń bezpieczeństwa, dotyczących
100 milionów rekordów, stanowiły incydenty związane
z błędną konfiguracją. W dwóch z tych incydentów
związanych z błędną konfiguracją, które miały miejsce
w sektorze usług profesjonalnych, wycieki rekordów
były liczone w miliardach.
Ten znaczny wzrost liczby utraconych rekordów w różnych
branżach podkreśla rosnące ryzyko naruszenia
bezpieczeństwa danych, nawet w przypadku organizacji
z sektorów, które zazwyczaj nie były uważane za główne cele.

8
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Rysunek 2:

Ataki na konsumentów w porównaniu z atakami na korporacyjny Internet rzeczy
Miesięczny wolumen ataków konsumenckich na Internet przedmiotów w 2019 roku (Źródło: IBM X-Force)
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Przedsiębiorstwo

Zagrożenia skierowane na urządzenia IoT obejmują
sferę korporacyjną
Oczekuje się, że w 2020 roku do Internetu zostanie
podłączonych ponad 38 miliardów urządzeń,
a krajobraz zagrożeń związanych z Internetem
przedmiotów (IoT) stopniowo przekształci się w jeden
z wektorów zagrożeń, który może wpływać zarówno
na działalność konsumentów, jak i przedsiębiorstw
przez stosowanie dość uproszczonego złośliwego
oprogramowania i zautomatyzowanych, często
skryptowych, ataków.
W dziedzinie złośliwego kodu używanego do zarażania
urządzeń IoT podczas badań IBM X-Force śledzono
wiele kampanii złośliwego oprogramowania Mirai
w 2019 roku, które w szczególności przeszły od
atakowania elektroniki użytkowej do ataków na
sprzęt klasy korporacyjnej — działania, których nie
zaobserwowaliśmy w 2018 roku. Przejęte urządzenia
z dostępem do sieci mogą być wykorzystywane
przez napastników jako punkt do potencjalnych
prób ustanowienia przyczółka ataku na organizację.
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Mirai to powszechnie stosowane złośliwe oprogramowanie
atakujące IoT, które od 2016 roku jest używane przez wielu
napastników w celu spowodowania masowych zakłóceń,
infekując dużą liczbę urządzeń IoT i wykorzystując je
w rozproszonych atakach typu DDoS (Distributed Denial
of Service). W naszej analizie kampanii z 2019 roku
stwierdziliśmy, że techniki TTP osób posiadających
złośliwe oprogramowanie Mirai uległy znacznym
zmianom od 2018 roku, a w roku 2019 skoncentrowały
się na sprzęcie przedsiębiorstw, a nie tylko na
elektronice użytkowej.
Przyglądając się atakom, które dotknęły urządzenia
IoT w 2019 roku, zaobserwowaliśmy szerokie
wykorzystanie ataków typu Command Injection
(CMDi), zawierających instrukcje pobierania złośliwych
ładunków przeznaczonych dla różnych typów
urządzeń IoT. Większość z tych ataków iniekcyjnych
jest zautomatyzowana przez skrypty, które skanują
urządzenia i próbują masowo je zainfekować. Jeżeli
docelowe urządzenie IoT jest podatne na ataki
iniekcyjne, ładunek jest pobierany i wykonywany,
co pozwala na skuteczne podłączenie urządzenia do
dużego botnetu IoT. Jednym z najczęstszych powodów
tych ataków jest występowanie urządzeń IoT ze
słabymi lub domyślnymi hasłami, które można łatwo
złamać za pomocą skromnego ataku słownikowego.

10
			

Ukierunkowanie infekcji i ich wektory początkowe

Część 2

Rysunek 3:

Główne początkowe wektory dostępu
Podział na 6 głównych początkowych wektorów ataku w 2019 roku, jako procent podanych sześciu wektorów dostępu (Źródło: IBM X-Force)
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Początkowe wektory dostępu głównych
zagrożeń phishingiem w atakach w 2019 roku
Szerokie możliwości IBM X-Force IRIS w zakresie
reagowania na incydenty zapewniają cenny wgląd
w metody i motywacje atakujących.
W 2019 roku najczęściej stosowanym wektorem
wstępnego dostępu był phishing (31%). Procent ten
jest mniejszy niż w 2018 roku, gdy sięgał połowy.1
				

1 W dokumencie X-Force Threat Intelligence Index 2019 podano, że prawie jedna trzecia — 29% — ataków analizowanych przez X-Force IRIS dotyczyła phishingu
realizowanego przez wiadomości e-mail. Od tego czasu wartość ta została skorygowana w celu uwzględnienia dodatkowych dowodów, które pojawiły się po opublikowaniu
kilku incydentów, zwiększając ten odsetek do 44% w 2018 roku.
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Część 1

Przede wszystkim w roku 2019 napastnicy coraz
częściej skanowali środowiska w poszukiwaniu luk
do wykorzystania, przy czym osoby reagujące na
incydenty znajdowały tę technikę w 30% przypadków
— w porównaniu z zaledwie 8% wszystkich incydentów
w poprzednim roku.

Ataki typu „brute force” spadły od ostatniego roku
na odległą czwartą pozycję, stanowiąc 6% wszystkich
przypadków, a na drugim miejscu (2% przypadków)
znalazły się urządzenia BYOD, które stały się
początkowym punktem dostępu do atakowanych
organizacji.

Atakujący mają duży wybór technik skanowania
i wykorzystywania luk, a IBM X-Force śledzi ponad
150 000 luk, które zostały publicznie ujawnione. Podczas
gdy zaawansowani napastnicy mogą opracowywać ataki
typu zero-day, poleganie na znanych lukach zdarza się
częściej, ponieważ umożliwiają one zdobycie przyczółka
bez konieczności wydatkowania środków na realizowanie
nowych technik TTP, oszczędzając w ten sposób
najlepszą broń na najsilniej bronione sieci. Ponadto
napastnicy szukają organizacji, które nie likwidują na
bieżąco luk, nawet wtedy, gdy poprawki do nich są
dostępne już od pewnego czasu. Na przykład przypadki
zakażenia WannaCry są nadal stwierdzane — ponad
dwa lata od momentu pierwszej infekcji — a poprawka
(MS17-010) jest powszechnie dostępna.

Badacze z X-Force zaobserwowali znaczny wzrost
aktywności napastników w czerwcu i lipcu 2019 roku,
z liczbą zdarzeń przekraczającą całkowitą liczbę
zdarzeń w 2019 roku do tego momentu. O ile
przyczyny tego nagłego wzrostu aktywności nie
są znane, o tyle miesiące letnie wydają się bardziej
sprzyjać aktywności również pod względem spamu,
a szczytowy poziom wysyłania spamu odnotowano
w sierpniu 2019 roku. Możliwe, że atakujący byli wtedy
po prostu bardziej aktywni i łatwiejsi do wykrycia,
lub że taką znaczną aktywność spowodowała zmiana
ich taktyki lub narzędzi. Krótkoterminowe szczyty
aktywności są mniej prawdopodobne w wyniku
pojawienia się nowych atakujących, ponieważ
oczekuje się, że takie nowe wejścia spowodują
trwały wzrost aktywności, a nie tymczasowy skok.

Wykorzystanie skradzionych uwierzytelnień,
gdy atakujący używają wcześniej uzyskanych
uwierzytelnień w celu uzyskania dostępu do
organizacji, osiągnęło blisko jedną trzecią całości
ataków i wynosiło 29%. Często dane te mogą
zostać skradzione z witryn stron trzecich lub zostać
uzyskane w wyniku próby wyłudzenia informacji od
organizacji, do której są skierowane. Atakujący mogą
wykorzystywać skradzione uwierzytelnienia, aby
wtopić się w legalny ruch, co sprawia, że wykrycie
ich jest jeszcze trudniejsze.

12
			

Trendy dotyczące złośliwego oprogramowania

Część 3

Trendy dotyczące złośliwego oprogramowania

Gwałtowny wzrost liczby destruktywnych ataków
złośliwym oprogramowaniem
Dochodzenia prowadzone przez IBM X-Force
IRIS wskazują, że do 2019 roku destrukcyjne ataki
złośliwego oprogramowania stały się częstsze
i miały większy zasięg geograficzny i rozmach.
Destrukcyjne złośliwe oprogramowanie wykorzystywane
zarówno przez cyberprzestępców, jak i napastników
klasy „nation-state” może uniemożliwić działanie
dotkniętych nim systemów i ograniczyć możliwości
ich odtworzenia. Większość destrukcyjnych wariantów
złośliwego oprogramowania powoduje zniszczenia
przez usunięcie lub nadpisanie plików, które
są krytyczne dla zdolności systemu operacyjnego
do działania. W kilku przypadkach destrukcyjne
złośliwe oprogramowanie może wysyłać do urządzeń
przemysłowych dostosowane komunikaty, powodując
ich nieprawidłowe działanie. W naszej definicji
destrukcyjnego złośliwego oprogramowania znajduje
się rodzaj programów typu ransomware, które są
w stanie wymazać dane z maszyn lub nieodwracalnie
je zaszyfrować.
Między drugą połową 2018 roku a drugą połową roku

Szacuje się, że destrukcyjne ataki
kosztują średnio 239 milionów USD,
czyli ponad 60 razy więcej niż średni
koszt naruszenia bezpieczeństwa danych.

2019 zespół X-Force IRIS zareagował na taką samą
liczbę destrukcyjnych ataków (w porównaniu rok do
roku), co wskazuje, że ta potencjalnie katastrofalna
tendencja w zakresie złośliwego oprogramowania
nadal stanowi zagrożenie dla organizacji.
Historycznie destrukcyjne ataki były prowadzone
zazwyczaj przez atakujących klasy „nation-state”.
Obserwujemy jednak trend, w którym więcej
motywowanych finansowo ataków związanych
z żądaniem okupu obejmuje także elementy
destrukcyjne, a warianty takie jak LockerGoga
i MegaCortex zadebiutowały w destrukcyjnym ataku
pod koniec roku 2018 i na początku 2019.
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Pod koniec 2019 roku w X-Force IRIS ogłoszono
odkrycie nowego destrukcyjnego złośliwego
oprogramowania, które nazwano ZeroCleare.
Ten wirus typu wiper był skierowany na sektor
energetyczny na Bliskim Wschodzie i został przypisany
przez IBM do grupy APT ITG13 związanej z Iranem.2
Znanej również jako APT34/OilRig.
X-Force IRIS szacuje, że koszt destrukcyjnego ataku
złośliwego oprogramowania może być dla firm
szczególnie wysoki. Duże międzynarodowe firmy
ponoszą średnio 239 mln USD kosztów jednego
incydentu. Jest to ponad 60 razy więcej niż średni
koszt naruszenia bezpieczeństwa danych w 2019 roku
obliczony przez Instytut Ponemon. W odróżnieniu od
naruszeń bezpieczeństwa danych, które polegają na
kradzieży lub ujawnieniu, ataki destrukcyjne polegają
zazwyczaj na zniszczeniu do trzech czwartych lub
więcej urządzeń w sieciach poszkodowanej organizacji.

2 ITG to skrót od IBM Threat Group. Termin ten jest dalej omawiany w części dotyczącej najczęściej atakowanych branż. X-Force używa nazwy ITG ze zmiennymi nazwami
dla grup zagrożeń wskazanych w nawiasach po nazwie ITG.
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Agresywne ataki typu ransomware i cryptomining w 2019
Liczba wariantów złośliwego oprogramowania i ataków
wykorzystujących złośliwe oprogramowanie rośnie
i spada w ciągu roku, jednak wgląd w rodzaje zagrożeń,
które powinny być traktowane priorytetowo, może

W IV kwartale 2019 roku nastąpił 67%
wzrost liczby ataków typu ransomware
w porównaniu z IV kwartałem roku 2018.

pomóc organizacjom lepiej zarządzać ryzykiem.
W pierwszej połowie 2019 roku około 19%
obserwowanych przez nas ataków było związanych
z incydentami wymuszania okupu, podczas gdy
w drugiej połowie 2018 roku było to tylko 10%
ataków. W IV kwartale 2019 roku nastąpił 67%
wzrost liczby ataków typu ransomware w porównaniu
z IV kwartałem roku poprzedniego. W 2019 roku
X-Force IRIS zareagował na działania związane
z wymuszaniem okupu w 12 różnych krajach na
5 różnych kontynentach i w 13 różnych branżach.
Ten gwałtowny wzrost może wynikać z rosnącej liczby
atakujących i kampanii podejmowanych przeciwko
różnym organizacjom w 2019 roku. Na uwagę
zasługują instytucje miejskie i publiczne, które
padły ofiarą ataków typu ransomware, a także
lokalne agencje rządowe i podmioty świadczące
usługi zdrowotne. Ataki na tego typu organizacje
często wykazywały ich nieprzygotowanie do reakcji.
Organizacje były bardziej skłonne do zapłacenia
okupu, a w niektórych przypadkach pod wpływem
skrajnego stresu mogły zagrozić bezpieczeństwu
publicznemu i ludzkiemu życiu, aby tylko wyjść
z ataku obronną ręką.
Dane X-Force pokazują, że w przypadku ataków
związanych z wymuszaniem okupu główny wektor
ataku w 2019 roku polegał na próbie wykorzystania
luk w protokole Windows Server Message Block
(SMB) do rozprzestrzeniania się w sieci. Taktyka ta,
stosowana wcześniej w atakach WannaCry, stanowiła
ponad 80% obserwowanych prób ataku.
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Malspam/phishing
with PowerShell script

Część 3

Emotet/Trickbot
infection

PSExec/WMI
lateral movement

Ransomware Attack

Rysunek 4:

Wieloetapowa infekcja programami typu ransomware
Atak typu ransomware oparty na wieloetapowej procedurze infekcji (Źródło: IBM X-Force)

Malspam/phishing
ze skryptem PowerShell

Infekcja
Emotet/Trickbot

Poziomy ruch
PSExec/WMI

Atak typu ransomware

Ataki na wrażliwe wersje protokołu SMB mogą być

Ransomware nie było jedynym rodzajem złośliwego

zautomatyzowane, co sprawia, że jest to tania opcja

oprogramowania, którego liczba zwiększyła się

dla atakujących, która pozwala dokonywać prób

w 2019 roku. Innym rodzajem złośliwego oprogramowania,

i łatwiej skalować atak w celu wywarcia wpływu

które było niezwykle popularne w 2019 roku, był kod

na jak największą liczbę systemów w jednym ataku.

umożliwiający wydobywanie kryptowalut.

Atakujący często używali również koni trojańskich,

Według telemetrii X-Force w połowie 2019 roku

takich jak Emotet i TrickBot, aby wymuszać

aktywność typu cryptomining wzrosła do niespotykanego

okup za przywrócenie zaatakowanego systemu.

wcześniej poziomu, a w czerwcu prawie przekroczyła

Ta technika często wykorzystywała program

wszystkie inne działania związane w wydobywaniem

PowerShell do pobrania złośliwego oprogramowania

kryptowalut w całym roku.

i rozprzestrzenienia go przy użyciu natywnych funkcji,
takich jak PSExec lub Windows Management

Podczas gdy trendy dotyczące złośliwego oprogramowania

Instrumentation (WMI), co może być trudniejsze

rosną i maleją zgodnie z motywami i zasobami tych,

do wykrycia.

którzy obsługują botnety, ten skok może być związany
z potrojeniem wartości Monero, kryptowaluty często

Aby infekować użytkowników, napastnicy stosują

używanej przez złośliwe oprogramowanie typu miner.

wiele etapów, zamiast bezpośredniego żądania
okupu. Zapewnia im to lepszą kontrolę nad atakiem,
uniknięcie kontroli i wykrycia oraz rozpoczęcie
operacji wymuszania okupu, która obejmowałyby
wystarczającą liczbę urządzeń, aby zachęcić ofiary
do zapłaty. Zwrot z ich inwestycji w cierpliwość
i planowanie jest duży — w ciągu pięciu miesięcy
ataki Ryuk zgromadziły ponad 3,7 miliona USD dla
przestępczego gangu. W innym przypadku atak na
domy opieki w USA doprowadził do żądania przez
operatorów Ryuk 14 milionów USD okupu.
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Rysunek 5:

Innowacje w kodzie genetycznym złośliwego oprogramowania
Odsetek nowych (wcześniej nieobserwowanych) kodów według kategorii, 2018–2019 (Źródło: Intezer)
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Główni innowatorzy w dziedzinie ewolucji
złośliwego kodu w 2019 roku
Opierając się na wcześniejszej współpracy z X-Force
w zakresie wykrywania nowych wariantów złośliwego
oprogramowania, firma Intezer wykorzystała swoją
technologię analizy genetycznej złośliwego
oprogramowania, ujawniając pochodzenie całego
kodu w celu identyfikacji podobieństw i ponownego
wykorzystania kodu do pomiaru poziomu „innowacji”

Ta część raportu została napisana we
współpracy z badaczami IBM X-Force
i Intezer. Intezer wykonuje analizy
genetyczne kodu binarnego złośliwego
oprogramowania.

złośliwego oprogramowania. Miarą innowacyjności jest
stopień, w jakim atakujący inwestują w opracowanie
nowego kodu, co wskazuje, że szukają możliwości
zwiększenia siły swoich ataków i unikania ich wykrywania.
Dane z Intezer pokazują, że w 2019 roku atakujący
skupiali się przede wszystkim na rozwoju i ewolucji
bazy kodów trojanów bankowych i oprogramowania
wymuszającego okup, wkładając jednocześnie duży
wysiłek w modyfikacje i tworzenie szczepów złośliwego
oprogramowania do wydobywania kryptowalut.
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W 2019 roku bankowe trojany miały najwyższy
poziom zawartości nowego kodu (45%), a następne
było oprogramowanie typu ransomware (36%).
W przeszłości w IBM obserwowano zainteresowanie
atakujących i ich inwestowanie w rodzaje złośliwego
oprogramowania skuteczne wobec użytkowników
biznesowych. Wynika z tego, że te rodziny
złośliwego oprogramowania mogą być kierowane na
przedsiębiorstwa w 2020 roku. Jeśli nie będą one
stale ewoluować, operatorzy bankowych trojanów
i oprogramowania typu ransomware będą musieli
pogodzić się z wyginięciem, ponieważ złośliwe
oprogramowanie będzie szybciej wykrywane
i z czasem zmniejszy zwrot z inwestycji.

Część 3

W 2019 roku atakujący koncentrowali
się na rozwijaniu i ewolucji bazy
kodowej trojanów bankowych
i oprogramowania typu ransomware.

W 2019 roku twórcy programów typu cryptomining
wykazali spadek innowacyjności, ale wielkość
aktywności związanej w wydobywaniem kryptowalut
była nadal wysoka. Oznacza to, że atakujący nadal
opracowują nowe wersje programów cryptomining, ale
w coraz większym stopniu polegają na wcześniejszym
kodzie. Z doświadczeń IBM wynika, że te uproszczone
kody złośliwego oprogramowania często opierają się
na innych nieszkodliwych przodkach, takich jak na
przykład XMRig, zmodyfikowanych w celu zarabiania
w nielegalny sposób. Nowi twórcy oprogramowania
do wydobywania kryptowalut mają na celu na przykład
zbieranie monet na urządzeniach IoT lub, z drugiej
strony, na zainfekowanych serwerach, gdzie moc
procesora jest większa niż na mniejszych urządzeniach
i pojedynczych komputerach.
Z kolei złośliwe oprogramowanie typu generic botnet
(11%) miało z roku na rok coraz mniej innowacji
w kodzie, co oznacza mniejsze inwestycje w modyfikację
jego możliwości. W IBM zaobserwowano tego typu
kody przenoszone do użytkowników przez spam
lub złośliwe reklamy. Główną rolą złośliwego
oprogramowania typu generic botnet jest zdobycie
pewnego przyczółka na zainfekowanym urządzeniu,
ale jego funkcjonalność pozostaje minimalna, co może
tłumaczyć, dlaczego nie widać wyższego poziomu
ewolucji kodu.
W 2020 roku te tendencje w zakresie innowacji
w kodzie mogą wskazywać na pojawienie się takich
rodzajów złośliwego oprogramowania, których
zidentyfikowanie i opanowanie będzie wymagało
większego wysiłku ze względu na inwestycje mające
na celu ciągłą ewolucję jego kodu.
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Rysunek 6:

Główne rodziny trojanów bankowych
Podział głównych rodzin trojanów bankowych w 2019 roku jako odsetek dziewięciu prezentowanych rodzin (Źródło: IBM X-Force)
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Trojany bankowe i ataki typu ransomware —
podstępne małżeństwo, które staje się coraz gorsze
Finansowa arena złośliwego oprogramowania stała się

Wykres dotyczący najbardziej aktywnych rodzin

głównym tematem nieco ponad dziesięć lat temu, wraz

trojanów w tej kategorii za rok 2019 wygląda raczej

z pojawieniem się zagrożeń, takich jak Zeus Trojan,

podobnie do tego, który opracowaliśmy na rok 2018.

który w tym czasie był pierwszym komercyjnym

TrickBot, Gozi i Ramnit zajmują trzy pierwsze pozycje.

trojanem bankowym ogólnie dostępnym dla świata

Te trojany są obsługiwane przez grupy zorganizowane,

cyberprzestępczości. Przegląd sytuacji w zakresie

które oferują różne modele biznesowe innym

przestępczości finansowej w 2019 roku wskazuje

cyberprzestępcom. Są to modele „botnet jako usługa”

na wyraźną tendencję w przypadku czołowych

i modele dystrybucji za pośrednictwem przejętych

bankowych gangów stosujących trojany — te złośliwe

zasobów.

botnety są coraz częściej wykorzystywane do
otwierania drzwi dla ukierunkowanych ataków
z wykorzystaniem oprogramowania typu ransomware
żądającego wysokich okupów.
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Gang obsługujący trojana TrickBot był zdecydowanie

Ponadto raporty z końca 2019 roku wskazują, że gang

najbardziej aktywną grupą przestępczą na arenie

ITG08 (FIN6), który w przeszłości koncentrował się

cyberprzestępczości w 2019 roku. Aktywność ta

na masowych kradzieżach danych z kart płatniczych,

wyrażała się w różnych aspektach:

również zdywersyfikował swoje taktyki TTP.
Teraz ma na celu wprowadzenie oprogramowania

—

—

Częstotliwość aktualizacji i poprawek kodu

typu ransomware w sieciach przedsiębiorstw.

(ewolucja kodu, wersji i funkcji)

Gromadzenie, a następnie sprzedawanie lub

Częstotliwość i skala kampanii związanych
z infekcjami

—

Częstotliwość i natężenie ataków

Gangi, które trafiły na czołówki gazet z powodu ataków

wykorzystywanie danych skradzionych z kart może
wymagać czasu i wysiłku, podczas gdy atak za
pomocą oprogramowania typu ransomware za jednym
zamachem może doprowadzić do zainkasowania
milionów, zachęcając kolejne gangi do żądania okupu
i cyberwyłudzeń.

związanych z żądaniami bardzo wysokich okupów
w 2019 roku, to również te, które wprowadziły
na arenę cyberprzestępczości ataki polegające na
oszustwach telekomunikacyjnych na duże kwoty
w 2015 roku. W pewnym sensie nadrzędna strategia jest
taka sama, tylko taktyka została zmodyfikowana — firmy
docelowe to te, które mogą zapłacić większy okup.

Głównymi przykładami trojanów bankowych,
którym zdywersyfikowano funkcjonalność,
aby rozpowszechniały także oprogramowanie
typu ransomware, są:

Dridex
Wcześniej LokiBot był wprowadzany do urządzeń
użytkowników, teraz wprowadza się BitPaymer/
DopplePaymer do sieci korporacyjnych.

GootKit
Podejrzewany o wprowadzenie LockerGoga do
sieci korporacyjnych. LockerGoga pojawił się na
początku 2019 roku i od tego czasu jest częścią
destrukcyjnych ataków na przedsiębiorstwa.

QakBot
Wprowadza MegaCortex do sieci korporacyjnych.

TrickBot
Wprowadza Ryuk do sieci korporacyjnych.
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Rysunek 7:

Główne luki wykorzystywane przez malspam
Podział głównych luk wykorzystywanych przez malspam w 2019 roku, według wolumenu (Źródło: IBM X-Force)

CVE-2017-11882

CVE-2017-0199

CVE-2017-8759

CVE-2018-0802

CVE-2017-1182

Liczba wiadomości e-mail typu malspam

Luki z 2017 roku nadal są „gwiazdami spamu”
w roku 2019
IBM X-Force uruchamia pułapki na spam na całym
świecie i codziennie monitoruje dziesiątki milionów
wiadomości-śmieci i wiadomości phishingowych.
Nasze zespoły i technologia analizują miliardy stron
internetowych i obrazów w celu wykrycia nieuczciwej
działalności i nadużyć marki.
Analiza X-Force dotycząca globalnej aktywności
w dziedzinie spamu wskazuje, że wiadomości
śmieciowe nadal wykorzystują ograniczony podzbiór
luk, ze szczególnym uwzględnieniem tylko dwóch
popularnych luk i zagrożeń (CVE): 2017-0199
i 2017-11882. Obie te załatane luki stanowiły prawie
90% zagrożeń, które atakujący starają się wykorzystać
za pomocą kampanii spamowych. Mają one wpływ
na aplikację Microsoft Word i nie wymagają interakcji
z użytkownikiem poza otwarciem dokumentu z pułapką.
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Z naszych danych o zdarzeniach wynika,
że częstotliwość wykorzystywania tych dwóch
luk przez napastników w 2019 roku przewyższała
wykorzystywanie każdej innej luki do zdalnego
wykonywania kodu Microsoft Word niemal
pięciokrotnie.
Chociaż te dwie luki umożliwiają przedostawanie
się znacznej ilości spamu, nic nie wskazuje na
to, jak skuteczne mogą być w wykorzystywaniu
użytkowników. W związku z tym spam jest często
loterią; przy odpowiedniej ilości spamu, nawet
niewielki sukces jest wystarczający, aby wygenerować
wartość dla atakujących. Ponieważ wielu użytkowników,
a nawet organizacji, może pozostać w tyle, jeśli
chodzi o usuwanie pewnych problemów, nadal można
zauważyć, że urządzenia są przejmowane z powodu
występowania starych błędów.
Może istnieć wiele wytłumaczeń dla popularności
starszych luk, w tym łatwość użycia i dostępność
darmowych generatorów dokumentów, ich ciągła
skuteczność, czy też wszechstronność w dostarczaniu
różnych złośliwych ładunków.
Stałe korzystanie ze starych luk wskazuje na długą
historię złośliwej działalności i to, jak luki mogą być
nadal wykorzystywane przeciwko użytkownikom
po latach od ich ujawnienia i udostępnienia poprawek.
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Rysunek 8:

20 głównych krajów, z których jest wysyłany spam
20 głównych krajów pod względem udziału serwerów „command and control” (C2) wysyłających spam na świecie w 2019 roku
(Źródło: IBM X-Force)
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Botnety rozsyłające spam hostowane
na zachodzie — globalny wpływ
Badania prowadzone przez IBM X-Force nad botnetami

W wielu przypadkach infrastruktura spamującego

spamującymi dotyczą różnych danych geograficznych

botnetu C2 jest hostowana na przejętych serwerach,

połączonych z infrastrukturą sterowania i kontroli

a przy korzystaniu z serwerów północnoamerykańskich

(C2) tych botnetów. Jednym z parametrów, na który

i europejskich powszechne jest przekonanie,

zwróciliśmy uwagę, jest lokalizacja geograficzna,

że w krajach tych na ogół czas sprawności serwerów

w której znajdują się botnety C2. W 2019 roku

jest bardziej stały. Ponadto cyberprzestępcy wolą

stwierdziliśmy, że botnety C2 znajdowały się

organizować swoje ataki na zasoby lokalne,

głównie w Ameryce Północnej i krajach Europy

co z mniejszym prawdopodobieństwem uruchamia

Zachodniej, stanowiąc ponad połowę wszystkich

alerty, gdy ruch z tych serwerów wchodzi w interakcję

zaobserwowanych przypadków C2 w 2019 roku.

z urządzeniami i sieciami w docelowej lokalizacji

Pozostała część hostingu C2 rozkłada się na większą

geograficznej.

liczbę regionów.
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Rysunek 9:

20 krajów o największej liczbie ofiar botnetów spamujących
20 głównych krajów pod względem udziału klientów (ofiar) botnetu spamującego na świecie w 2019 roku (Źródło: IBM X-Force)
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Ofiary spamu w podziale na regiony geograficzne
Ofiary botnetów spamujących w 2019 roku pochodziły
z całego świata, przy czym najwięcej ze Stanów
Zjednoczonych, a następnie Indii, Indonezji, Rosji
i Chin. Takie rozłożenie celów ataków jest zgodne
z pragnieniem spamerów dotarcia do jak największej
liczby odbiorców za pomocą wielkoskalowych
kampanii spamowych. Naturalnie w krajach, w których
populacja jest większa, obserwuje się większą ilość
docierającego spamu.
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Zablokowane złośliwe domeny wskazują na
rozpowszechnienie usług anonimizacji
Jeśli chodzi o ochronę sieci przed zagrożeniami
internetowymi, jedną z powszechnych praktyk
jest uniemożliwianie użytkownikom i zasobom
komunikowania się z potencjalnie złośliwymi
domenami lub znanymi złośliwymi domenami.
Aby zminimalizować to ryzyko, większość organizacji
korzysta z czarnych list, na których umieszcza
podejrzane adresy IP. Podobnie na poziomie
globalnym działa serwer Quad9, świadczący
bezpłatną usługę DNS (Domain Name Server)3
Blokuje on dziennie średnio 10 milionów żądań
DNS pochodzących ze złośliwych stron.

Część 4

Spam pocztowy pozostaje jednym
z najskuteczniejszych sposobów
dotarcia do największej liczby
potencjalnych ofiar.

Według próby danych z Quad9 skorelowanych
z danymi wywiadowczymi IBM Security, adresy
URL znalezione w spamie stanowiły większość
podejrzanych żądań DNS, przy czym w roku
2019 było to 69% wszystkich żądań. W porównaniu
z 77% w 2018 roku, kategoria spamu URL nadal
stanowi najbardziej znaczącą kategorię złośliwych
domen. Spadek o 8 punktów procentowych można by
przypisać kategorii usług anonimizacji, która stanowiła
24% żądań DNS.
Spam pocztowy pozostaje jednym z najskuteczniejszych
sposobów dotarcia do największej liczby potencjalnych
ofiar dzięki dużym botnetom spamującym, takim jak
botnet Necurs, które mogą wysyłać dziesiątki milionów
wiadomości-śmieci dziennie. Złośliwe domeny często
rozpowszechniają złośliwe oprogramowanie w celu
żądania okupu, kradzieży uwierzytelnień lub łączy
do dalszych oszustw, a ich celem jest oszukanie
użytkownika końcowego, gdyż wyglądają na legalne
lub podszywają się pod znaną markę.
Łączenie się ze złośliwymi adresami URL
w wiadomościach spam jest również wybraną
metodą dla zdecydowanej większości atakujących
zmotywowanych finansowo, ponieważ pozwala im
na zarzucenie rozległej sieci przy minimalnym wysiłku
lub wybranie celów geograficznych, które mogą
ograniczyć narażenie na ich oszustwa.
Wykres na rysunku 10 przedstawia rozmieszczenie
złośliwych typów domen zarejestrowanych przez
IBM Security w 2019 roku.
Serwer 3 Quad9 został utworzony i jest sponsorowany dzięki współpracy pomiędzy IBM, Packet Clearing House (PCH) i Global Cyber Alliance (GCA).

25
			

Trendy dotyczące spamu i phishingu

Część 4

Rysunek 10:

Główne typy zagrożeń związanych ze złośliwymi domenami
Podział głównych typów zagrożeń związanych ze złośliwymi domenami jako odsetek sześciu pokazanych typów, w 2019 roku
(Źródło: IBM X-Force i Quad9)
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Phishing URL:

Domeny odsyłające do stron związanych

Domeny udające legalne, zazwyczaj w celu

z kampaniami spamowymi, często są uciążliwe,

uzyskania danych uwierzytelniających lub innych

ale niezwiązane z dalszą działalnością przestępczą

wrażliwych informacji od użytkownika

Usługi anonimizacji:

Botnet typu „command and control”

Domeny odsyłające do operatorów anonimizacji,

Domeny związane z działalnością botnetu

które ukrywają ruch przed dalszym wyświetlaniem

i potencjalnie zarażające odwiedzających

80%

Przestępczość komputerowa/hakerstwo:

Złośliwe oprogramowanie:

Domeny specjalnie zidentyfikowane jako

Domeny hostujące znane złośliwe oprogramowanie

zaangażowane w działalność przestępczą, takie
jak witryny hostujące skrypty wykorzystujące
przeglądarkę internetową
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Podsumowanie i kluczowe trendy

Część 1

Operatorzy anonimizacji, tacy jak na przykład Tor,
umożliwiają użytkownikom anonimizację źródła ich
ruchu internetowego przez przeglądanie węzłów
obsługiwanych przez inne podmioty. Chociaż
usługi anonimizacji mogą służyć i często służą
uzasadnionemu celowi, jakim jest zapewnienie
użytkownikom większej prywatności podczas
przeglądania stron internetowych, działalność
ta może również utrudnić lub uniemożliwić śledzenie
i blokowanie złośliwej działalności.
Anonimizacja jest powszechną taktyką stosowaną
przez cyberprzestępców próbujących ukryć
swoje ślady, ponieważ może być używana do
zatarcia złośliwych łączy, usuwania danych bez
wyzwalania reguł Data Loss Prevention (DLP) lub do
ściągania dodatkowych złośliwych ładunków przed
zablokowaniem IP zdalnego serwera.
Cztery procent złośliwych żądań DNS zostało
sklasyfikowanych jako przestępstwa komputerowe
lub hakerstwo blackhat, dotyczące stron internetowych.
Niektórzy przestępcy wykorzystują w tym przypadku
luki przeglądarki internetowej, rozpowszechniają
oszukańcze informacje lub angażują się w inne rodzaje
przestępstw internetowych. Ta stosunkowo niewielka
liczba wynika prawdopodobnie z faktu, że łącza te
są albo kierowane przez węzły anonimizacji, albo
wykrywane i blokowane przez firmowe serwery proxy
i zapory firewall, a w konsekwencji zamykane.
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Rysunek 11:

10 branż, które padły ofiarą spoofingu
Podział 10 głównych branż oszukanych z wykorzystaniem spamu w 2019 roku jako odsetek prezentowanych 10 branży (Źródło): IBM X-Force)

39%

Google
17%

YouTube
15%

Apple
12%

Amazon

Spotify

5%

Netflix

5%

3%

Microsoft

2%

Facebook

Instagram

1%

WhatsApp

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Phishing polegający na podszywaniu się pod
firmy technologiczne, media społecznościowe
Phishing nadal był kluczowym wektorem zagrożeń
w 2019 roku, a dane z X-Force pokazują, że w kampaniach
phishingowych najczęściej atakowanymi branżami były
platformy technologiczne i media społecznościowe.
Sfałszowane domeny mogą być trudne do rozpoznania
przez użytkowników, a często imitują legalne
domeny używane przez podszywającą się pod nie
firmę. Wiarygodnie wyglądająca strona internetowa
może pomóc przekonać użytkownika do ujawnienia
danych osobowych na złośliwej stronie, jeśli jest ona
wystarczająco zbliżona do oryginału.

Ukierunkowanie na media społecznościowe lub
witryny realizujące strumieniowe przesyłanie danych,
takie jak Instagram i Spotify, może nie dostarczać
atakującym informacji, które można łatwo spieniężyć,
na przykład pochodzących z kradzieży kont Google
lub Amazon. Jednak mogą oni mieć nadzieję, że osoby
fizyczne ponownie użyją haseł, aby zalogować się
do tych kont i usług. Atakujący mogą więc spróbować
wykorzystać zebrane dane uwierzytelniające w celu
uzyskania dostępu do bardziej wartościowych kont
tego samego użytkownika.

Dane te uzyskano, analizując wszystkie złośliwe
domeny zablokowane przez Quad9 w 2019 roku,
opierając się na wykrywaniu domen przez zespół
IBM X-Force ds. domen.
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Najczęściej atakowane branże

W dzisiejszym krajobrazie zagrożeń specyfika niektórych rodzajów ataków
w zależności od motywacji ich uczestników oznacza, że zarządzanie
ryzykiem związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym może
wyglądać bardzo różnie w zależności od sektora.
Aby każdego roku uzyskać pogląd na to, które branże

Łatwo zauważyć, że choć nie było niespodzianki

są najbardziej atakowane, badacze X-Force oceniają

na froncie usług finansowych, branża detaliczna

liczbę ataków, jakie zaobserwowano w każdym

zyskiwała coraz większe zainteresowanie ze strony

sektorze. Najczęściej wybierane branże zostały

atakujących. To samo dotyczyło firm medialnych

określone na podstawie danych o atakach

i rozrywkowych, edukacyjnych i agencji rządowych.

i incydentach związanych z bezpieczeństwem
w sieciach zarządzanych przez X-Force, danych

W poniższych sekcjach przedstawiono relatywną

i spostrzeżeń pochodzących z naszych usług

częstotliwość ataków w oparciu o różne źródła danych

reagowania na incydenty oraz publicznie

i nasze ustalenia dla każdej z tych branż w 2019 roku.

ujawnianych incydentów.

W niektórych opisach branż wskazano atakujących,
którzy w ostatnich latach byli szczególnie aktywni
w danym sektorze, ale lista ta nie jest wyczerpująca

Rysunek 12:

10 głównych atakowanych branż

i zawiera dane sprzed 2019 roku. X-Force IRIS

10 głównych atakowanych branż uszeregowanych według
wielkości ataku, porównanie lat 2019 i 2018 (Źródło: IBM X-Force)
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Na rysunku 12 pokazano wykres porównawczy
najbardziej najsilniej atakowanych gałęzi przemysłu
w 2019 roku i ich pozycji w porównaniu z rokiem 2018.
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Finanse i ubezpieczenia
Przez cztery lata z rzędu, do 2019 roku, sektor
finansowy i ubezpieczeniowy był najbardziej
atakowaną branżą. Ataki na ten sektor stanowiły
17% wszystkich ataków w pierwszej dziesiątce
atakowanych branż.
Jest prawdopodobne, że cyberprzestępcy zmotywowani
finansowo stanowią największą część aktywnych
napastników, których celem są podmioty finansowe.
Przedsiębiorstwa finansowe są atrakcyjne dla
cyberprzestępców — po udanym ataku potencjalnie
zapewniają znaczące i szybkie wypłaty — w milionach.
Dane pochodzące z reakcji na incydenty w X-Force
wykazały, że sektory finansowy i ubezpieczeń
były na pierwszym miejscu wśród głównych branż
docelowych, pomimo mniejszej liczby publicznie
ujawnionych naruszeń bezpieczeństwa danych.
Sugeruje to, że firmy finansowe i ubezpieczeniowe
zazwyczaj doświadczają większej ilości ataków
w porównaniu z innymi branżami, ale prawdopodobnie
dysponują skuteczniejszymi narzędziami i procesami
wykrywania i powstrzymywania zagrożeń, zanim

Naruszenia bezpieczeństwa w organizacjach, które
szczegółowo przetestowały swój plan reagowania na
incydenty w środowisku cybernetycznym, kosztowały
średnio 320 000 USD mniej niż wyniósł ogólny średni
koszt naruszenia danych wynoszący 3,92 mln USD.
W 2019 roku dominującymi grupami zagrożeń
skierowanymi na organizacje z sektora finansowego
były ITG03 (Lazarus), ITG14 (FIN7) oraz różne frakcje
Magecart . Trojany bankowe, takie jak TrickBot, Ursnif
i URLZone, były jednymi z głównych zagrożeń, które
nękały banki w 2019 roku, przejmując i defraudując
konta klientów.

przerodzą się one w poważne incydenty. Firmy
finansowe są również bardziej skłonne do testowania
swoich planów reagowania na zagrożenia i korzystają
z ośrodków IBM Security Command Center w celu
przygotowania i przećwiczenia reakcji na atak
cybernetyczny. Zgodnie z danymi z 2019 roku,
szeroko zakrojone testy planów reagowania na
incydenty i zespołów w odniesieniu do odpowiednich
scenariuszy okazały się skuteczne w ograniczaniu
szkód finansowych wynikających z naruszenia
bezpieczeństwa danych. Report dotyczący kosztów
naruszeń bezpieczeństwa danych4 opracowany przez
Instytut Ponemon i sponsorowany przez IBM Security.

4 Roczny raport dotyczący kosztów naruszeń bezpieczeństwa danych jest opracowywany przez Instytut Ponemon i sponsorowany przez IBM.
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Sprzedaż detaliczna
Według danych X-Force z 2019 roku, branża sprzedaży
detalicznej była drugim najbardziej atakowanym sektorem
spośród wszystkich branż. Sektor ten został dotknięty
16% wszystkich ataków na 10 głównych branż,
co oznacza wyraźny wzrost w stosunku do czwartego
miejsca i 11% ataków w 2018 roku. Branża ta doświadczyła
drugiej co do wielkości liczby ataków sieciowych
w 2019 roku.
W oparciu o dane X-Force IRIS i publicznie ujawnione
informacje o naruszeniu bezpieczeństwa danych
wykazano, że sektor detaliczny znalazł się na drugim
miejscu w 2019 roku. Najczęstszym rodzajem
zagrożeń kierowanych na organizacje handlu
detalicznego są cyberprzestępstwa z motywacją
finansową. Cyberprzestępcy atakują dane branże
w celu uzyskania danych osobowych konsumentów,
danych kart płatniczych, danych finansowych,
historii zakupów oraz informacji o programach
lojalnościowych. Zazwyczaj wykorzystują te dane
do przejmowania kont klientów, oszukiwania
ich i ponownego wykorzystywania w różnych
scenariuszach kradzieży tożsamości.
Popularną techniką ataku wykorzystywaną przez
cyberprzestępców do atakowania sprzedawców
detalicznych w 2019 roku było złośliwe oprogramowanie
w punktach sprzedaży (POS) i skimming kart płatniczych
w handlu elektronicznym. Techniki te miały na celu
gromadzenie informacji z kart płatniczych podczas
transakcji za pośrednictwem fizycznych terminali
płatniczych lub podczas transakcji online.
W szczególności cyberprzestępcy zgrupowani pod nazwą
Magecart kierowali swoje ataki bezpośrednio na platformy
płatnicze stron trzecich i znanych detalistów internetowych
w celu wstrzyknięcia złośliwego kodu JavaScript na
stronach płatności kartą w ich witrynach internetowych.
Kod ten jest wykonywany w ramach procesu kasowego
w celu przesłania informacji o karcie płatniczej ofiary
do cyberprzestępców — dodatkowo służy do uzyskania
danych sprzedawcy.

Do głównych grup napastników, którzy
atakują na sektor detaliczny, należą:

ITG14 (FIN7)

Hive0061 (Magecart 10)

HIVE0065 (TA505)

Hive0062 (Magecart 11)

ITG08 (FIN6)

Hive0066 (Magecart 12)

Hive0038 (FIN6)

Hive0067 (FakeCDN)

Hive0040 (Cobalt Gang)

Hive0068 (GetBilling)

Hive0053 (Magecart 2)

Hive0069 (Illum Group)

Hive0054 (Magecart 3)

Hive0070 (PostEval)

Hive0055 (Magecart 4)

Hive0071 (PreMage)

Hive0056 (Magecart 5)

Hive0072 (Qoogle)

Hive0057 (Magecart 6)

Hive0073 (ReactGet)

Hive0058 (Magecart 7)

Hive0083 (Inter Skimmer)

Hive0059 (Magecart 8)

Hive0084 (MirrorThief)

Hive0060 (Magecart 9)

Hive0085 (TA561)

Oprócz internetowego skimmingu w handlu elektronicznym
złośliwe oprogramowanie w punktach sprzedaży nadal
jest popularną techniką wykorzystywaną przez
cyberprzestępców wobec sprzedawców detalicznych
w ich lokalizacjach. Podczas transakcji lub w momencie
zapisywania danych w pamięci ściągają dane kart
płatniczych z maszyn w punktach sprzedaży i serwerów
back-end.

Członkowie zespołu X-Force IRIS, reagujący na incydenty
z udziałem kart, zaobserwowali tego typu ataki w 2019
roku i zauważyli, że o ile złośliwe fragmenty kodu są raczej
proste, o tyle naruszenia bezpieczeństwa w odniesieniu
do platform, na których są one wykorzystywane, mogą
mieć łączny wpływ na tysiące sklepów, w których
przestępcy mogli uderzyć za pomocą tej samej techniki.
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Transport
Sektor transportu jest uważany za krytyczną część
infrastruktury każdego kraju. Przedsiębiorstwa z tego
sektora mobilizują gospodarkę za pośrednictwem
trzech głównych rodzajów transportu — lądowego,
morskiego i lotniczego, zarówno w zakresie usług
przemysłowych, jak i konsumpcyjnych. Sektor ten
był trzecim najbardziej atakowanym w 2019 roku.
Częstotliwość ataków spadła jednak z 13% w 2018
roku do 10% w roku 2019.
Miejsce branży transportowej po finansach i handlu
detalicznym podkreśla rosnącą atrakcyjność danych
i infrastruktury obsługiwanej przez firmy transportowe.
Zasoby te przyciągają zarówno cyberprzestępców,
jak i atakujących. Informacje posiadane przez
firmy transportowe stanowią atrakcyjny cel dla
cyberprzestępców. Potencjalnie obejmują informacje
umożliwiające identyfikację osoby (PII), informacje

Do głównych grup napastników, którzy kierowali
swoje ataki na sektor transportu, należą:

ITG07 (Chafer)

ITG17 (Muddywater)

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

ITG11 (APT29)

Hive0044 (APT15)

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0047 (Patchwork)

biograficzne, numery paszportów, informacje
o programach lojalnościowych, dane o kartach
płatniczych i planach podróży.
W tym sektorze linie lotnicze i porty lotnicze są
szczególnie w coraz większym stopniu celem
cyberprzestępców i napastników z państw
narodowych, którzy próbują śledzić podróżnych
będących przedmiotem ich zainteresowania lub
zarabiać na ich danych osobowych, sprzedając
je w tzw. ciemnej sieci.
Zagrożenia cybernetyczne wobec przemysłu
transportowego wiążą się z dodatkowym ryzykiem
w porównaniu z innymi sektorami. Biorąc pod uwagę
potencjalny efekt kinetyczny, jaki może wywołać
atak, występuje narażenie życia ludzi, jak również
możliwość kaskadowego oddziaływania na inne
branże, które w swojej działalności opierają się
na usługach transportowych.
W 2019 roku grupy przestępcze atakujące sektor
transportowy były zróżnicowane — zarówno grupy
cyberprzestępcze, jak i napastnicy z państw
narodowych przeprowadzali ataki na organizacje
na całym świecie.
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Media i rozrywka
Czwarta najbardziej atakowana branża w rankingu
X-Force za rok 2019 to sektor mediów, który doświadczył
10% wszystkich ataków na 10 głównych branż.
Ataki na sektor mediów wzrosły z 8% w 2018 roku
i awansowały z szóstej na czwartą pozycję.
Sektor mediów obejmuje prestiżowe branże, takie
jak telekomunikacja, a także firmy zajmujące się
produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją mediów
informacyjnych i rozrywkowych. Branża medialna
i rozrywkowa jest cennym celem dla cyberprzestępców,
którzy chcą wpływać na opinię publiczną, kontrolować
przepływ informacji lub chronić reputację swojej

Do najważniejszych grup napastników,
którzy kierowali swoje ataki na sektor
mediów i rozrywki, należą:

organizacji lub kraju. W szczególności grupy klasy
„nation-state” mogą postrzegać negatywne treści

ITG03 (Lazarus)

w mediach jako istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa

Hive0003 (Newscaster)

narodowego, podczas gdy cyberprzestępcy uważają

Hive0047 (Patchwork)

ataki na media i rozrywkę za finansowo lukratywne,
ponieważ mogą przetrzymywać skradzione media
i żądać okupu.
Oportunistyczni cyberprzestępcy i napastnicy
z państw narodowych chętnie zajmowali się tym
sektorem w 2019 roku.
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Usługi profesjonalne
W branży usług profesjonalnych działają różne firmy,
które świadczą specjalistyczne usługi doradcze dla
innych sektorów. Niektóre z tych firm zapewniają
prawną, księgową, kadrową i specjalistyczną obsługę
klienta, aby wymienić tylko kilka obszarów działania.
Według danych X-Force, sektor ten doświadczył
10% wszystkich ataków na 10 głównych branż,
w porównaniu z 12% w 2018 roku.
Publicznie ujawnione informacje o naruszeniach
bezpieczeństwa danych wskazują, że również branża
usług profesjonalnych miała największą liczbę
przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych
spośród wszystkich branż w naszym rankingu.
Wiele z tych firm pozyskuje od swoich klientów bardzo
wrażliwe dane — w tym dane do celów postępowania
sądowego, dane księgowe i podatkowe — które
mogą stać się lukratywnym celem dla napastników
szukających zysków pieniężnych lub poufnych informacji.
Ponadto branża ta obejmuje firmy technologiczne,
które są coraz częściej atakowane ze względu na
dostęp stron trzecich i mogą być wykorzystywane
przez napastników próbujących atakować większe
i potencjalnie bezpieczniejsze organizacje, które są
obsługiwane przez te firmy technologiczne.
Codzienna działalność profesjonalnych firm
usługowych umożliwia przestępcom tworzenie
naturalnych wektorów ataku za pomocą phishingowych
wiadomości e-mail i złośliwych makr. Wiele profesjonalnych
firm usługowych przy pisaniu umów, komunikowaniu
się z klientami i wykonywaniu codziennych zadań
polega w dużej mierze na plikach produkcyjnych,
takich jak dokumenty Word i Excel. Korzystanie z makr
jest jednym z najbardziej znanych wektorów ataku,
które cyberprzestępcy wykorzystują do osadzania
złośliwych skryptów w typach plików, których żadna
organizacja nie może całkowicie zablokować.
Godne uwagi grupy atakujących, które w 2019
roku skierowały swoje działania na profesjonalnych
usługodawców: ITG01 (APT10, Stone Panda), grupa
sponsorowana przez państwo narodowe, która wydaje
się pochodzić z Chin.
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Administracja publiczna
Sektor rządowy jest szóstym najbardziej atakowanym
sektorem w naszym rankingu, doświadczając 8% ataków
przypadających na 10 głównych branż. Nie zaszła zmiana
w porównaniu z poprzednim rokiem, ale nastąpił awans
w ogólnym rankingu z siódmej pozycji w 2018 roku.
Sektor rządowy jest cennym celem dla napastników
z państw narodowych, którzy dążą do uzyskania
przewagi nad swoimi przeciwnikami, haktywistów
próbujących ujawnić kompromitujące informacje
lub udowodnić swoją sprawność techniczną oraz
cyberprzestępców szukających zysków pieniężnych
przez wymuszenia lub kradzież danych.
W ostatnich latach szczególnie atakowane są samorządy
miejskie, ponieważ cyberprzestępcy starają się wyłudzać
pieniądze od organizacji, które mają mniejsze szanse na
to, że będą mieć zapewnione bezpieczeństwo na takim
poziomie jak organizacje w sektorze prywatnym. Podmioty
rządowe dysponują zasobami wartościowymi dla
atakujących, przede wszystkim informacjami poufnymi
i ewentualnymi tajemnicami państwowymi, które mogą
obejmować informacje umożliwiające identyfikację
osób (PII) — pracowników i agentów rządowych
— informacje finansowe, dotyczące komunikacji
wewnętrznej oraz związane z funkcjonalnością
krytycznych sieci.
Atakujący klasy „nation-state” wykazali długoterminowe

W 2019 roku tylko w okresie od stycznia do lipca od
ponad 70 podmiotów rządowych zażądano okupu.
Cyberprzestępcy dokonali również kradzieży danych —
w tym ze stron internetowych związanych z obronnością —
a następnie opublikowali je w ciemnej sieci. Haktywiści
stale uważają rządy za atrakcyjny cel, zwłaszcza jeśli
istnieje kontrowersyjna kwestia, w sprawie której chcieliby
złożyć oświadczenie. Organizacje rządowe często nie
dysponują takim samym poziomem finansowania
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, jak ich
odpowiedniki z sektora prywatnego, a jednocześnie
muszą utrzymywać stałą obsługę wyborców, co jeszcze
bardziej zwiększa wyzwanie, jakie stanowią dla tych
organizacji cyberprzestępcy.
Istotne grupy przestępcze atakujące agencje rządowe
w 2019 roku — różne organizacje cyberprzestępcze
i grupy sponsorowane przez państwa narodowe.

zainteresowanie podmiotami z sektora rządowego,
a siły X-Force IRIS oceniają, że są niewątpliwie zdolni
do takich ataków. Coraz częściej jednak w 2019 roku
grupy cyberprzestępców kierowały swoje działania
również na podmioty rządowe, starając się zaszyfrować
i przechowywać dla celów okupu dane, które są
niezbędne do działania administracji, zwłaszcza
na szczeblu gminnym lub prowincjonalnym.
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Edukacja
Sektor edukacji doświadczył 8% wszystkich ataków na
10 głównych branż, w porównaniu z 6% w 2018 roku,
co czyni go siódmą najbardziej atakowaną branżą
w naszym rankingu.
Branża edukacyjna ma szereg cennych atutów dla
podmiotów zmotywowanych finansowo i napastników
klasy „nation-state”. Od własności intelektualnej
(intellectual property, IP) do informacji umożliwiających
identyfikację osoby (PII)— organizacje edukacyjne
są częstym celem dla różnego rodzaju atakujących.
Każdy z nich, mając inną motywację, wykorzystywał
różne początkowe wektory infekcji do naruszania
bezpieczeństwa sieci instytucji akademickich, ale
najczęściej obserwowaną metodą pozostaje phishing
za pośrednictwem poczty elektronicznej, często
dostosowany do konkretnej instytucji akademickiej
lub obszaru badawczego.

Główne grupy napastników kierujących
ataki na sektor edukacyjny, to:

ITG05 (APT28)
ITG12 (Turla Group)
ITG13 (APT34)
ITG15 (Energetic Bear)
ITG17 (Muddywater)
Hive0075 (DarkHydrus)

Organizacje z sektora edukacyjnego zazwyczaj dysponują
dużą i zróżnicowaną infrastrukturą informatyczną oraz
cyfrowym otoczeniem. Obsługują one różne zasoby,
które służą dużej liczbie użytkowników, od pracowników
po studentów i podwykonawców. Ten rozległy obszar
ataku, który może być wykorzystany przez napastników
do różnych szkodliwych działań, jest trudniejszy do
zabezpieczenia. Raporty opublikowane w październiku
2019 roku wskazywały, że w 2019 roku w samych
Stanach Zjednoczonych cyberatakami, głównie
programami typu ransomware, zostało dotkniętych
co najmniej 500 szkół.

X-Force IRIS ocenia z dużą dozą pewności, że branża
ta będzie nadal polem działań podmiotów zmotywowanych
finansowo i powiązanych z państwami narodowymi,
które pragną uzyskać dostęp do cennych informacji.
W 2019 roku istotne grupy podmiotów stanowiących
zagrożenie dla tego sektora to m.in. oportunistyczne
frakcje cyberprzestępców i napastnicy z państw
narodowych, takich jak Chiny, Rosja i Iran.
				

Istotnymi przykładami bardziej wyrafinowanych
ataków w tym sektorze są ataki klasy „nation-state”,
które naraziły na szwank sieci uniwersyteckie,
a następnie wykorzystały je jako miejsce inscenizacji
w celu zainfekowania organizacji medialnych oraz
wojskowych podwykonawców. Podobnie, napastnicy
poszukujący badań finansowanych przez USA,
regularnie rozpoznają sposoby na naruszenie
bezpieczeństwa sieci uniwersytetów w celu kradzieży
własności intelektualnej, która czasem może być
bezcenna. IBM
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Produkcja
Przeglądając gałęzie gospodarki — metale, chemia,
dobra kapitałowe i elektronika — producenci nie są
wolni od zagrożeń informatycznych oraz zagrożeń
związanych z podłączoną technologią operacyjną
(OT). Przy 8% wszystkich ataków na 10 głównych
atakowanych branż, produkcja plasuje się na ósmym
miejscu w naszym rankingu. W roku 2018 było to 10%.
Chociaż wygląda na to, że w tym sektorze z roku na
rok odnotowuje się mniej ataków, to spadek ich liczby
może odzwierciedlać fakt, że w wielu przypadkach
naruszenia bezpieczeństwa danych w sektorze
produkcyjnym nie dotyczą informacji, które koniecznie
podlegają ujawnieniu i regulacjom prawnym. W rezultacie
ataki nie zawsze są ujawniane publicznie, co może
sprawiać wrażenie, że producenci są atakowani

Wśród nich znalazły się istotne grupy
napastników, którzy kierowali swoje ataki
na przemysł wytwórczy:
ITG01 (APT10)
ITG09 (APT40)

rzadziej niż w rzeczywistości.

HIVE0006 (APT27)

Producenci działają zarówno w środowiskach IT, jak

Hive0044 (APT15)

i OT, a zatem są narażeni na te same zagrożenia, które

Hive0076 (Tick)

Hive0013 (OceanLotus)

dotyczą systemów ICS i SCADA. Chociaż w przeszłości
bezpieczeństwo informacji w tym sektorze było
zaniedbywane, to udana publiczna reakcja norweskiego
producenta na poważny atak typu ransomware
w 2019 roku może świadczyć o zmianie podejścia
do bezpieczeństwa cybernetycznego w tej branży.
Cyberprzestępcy lub atakujący, którzy poszukują
zysków finansowych i danych dotyczących własności
intelektualnej stanowią prawdopodobnie największe
zagrożenie cybernetyczne dla przedsiębiorstw
w sektorze produkcyjnym. Jedną z najczęstszych
technik ataku na producentów w 2019 roku były
oszustwa związane z biznesową pocztą elektroniczną
(Business Email Compromise, BEC), zwłaszcza
jeśli często prowadzą oni interesy z zagranicznymi
dostawcami. W takich przypadkach firmowe serwery
poczty elektronicznej, a nawet po prostu konta
pocztowe, są zagrożone przez napastników, którzy
przejmują istniejące wątki komunikacyjne, aby
ostatecznie przekierować miliony dolarów

Producenci są również podatni na ataki w ramach
łańcucha dostaw i mogą być wykorzystywani przez
napastników z państw narodowych do umieszczania
w wytwarzanych przez nich produktach luk
w zabezpieczeniach typu backdoor lub złośliwego
oprogramowania i wysyłania ich do innych krajów.
Jeśli chodzi o motywację finansową, napastnicy
mogą atakować producentów z powodu tajemnic
handlowych i własności intelektualnej. Badania,
których opracowanie zajęło organizacji lata, mogą
zapewnić cyberprzestępcom szybki zysk w ciemnej
sieci lub zwiększyć przewagę gospodarczą lub obronną
państwa narodowego — szczególnie w przypadku
producentów sprzętu obronnego i wojskowego.
Według danych z X-Force, ataki typu ransomware,
phishing i SQLi injection również często uderzają
w przemysł wytwórczy.

na kontrolowane przez siebie konta.
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Energetyka
Sektor energetyczny znajduje się na dziewiątym miejscu
w naszym rankingu, będąc celem 6% wszystkich ataków
i incydentów w 10 głównych branżach w 2019 roku.
Sytuacja tego sektora pozostaje niezmieniona od
2018 roku, kiedy to również ucierpiał on z powodu
6% ataków.
Firmy z sektora energetycznego okazują się być
częstym celem ataków cybernetycznych, po części
ze względu na ich znaczenie jako podstawy krytycznej
infrastruktury każdego kraju. Energia, w różnych jej
formach, ma nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa
gospodarczego, narodowego i codziennego
funkcjonowania miast i przemysłu.			

Cele ataków na sektor energetyczny są zróżnicowane.
Niektóre lukratywne zasoby w przedsiębiorstwach
energetycznych, takie jak dane o klientach, materiały
finansowe, tajemnice handlowe i zastrzeżone informacje
technologiczne są podobne pod względem wartości
do tych, które znajdują się w przedsiębiorstwach
z innych branż.

Istotne grupy napastników, którzy
kierowali swoje ataki na ten sektor:

ITG01 (APT10)

HIVE0006 (APT27)

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

ITG07 (Chafer)

Hive0044 (APT15)

ITG11 (APT29)

Hive0045 (Goblin Panda)

ITG12 (Turla Group)

Hive0047 (Patchwork)

ITG13 (APT34)

Hive0076 (Tick)

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0078 (Sea Turtle)

ITG17 (Muddywater)

Hive0081 (APT34)

Hive003 (APT35)

To, co odróżnia branżę energetyczną od innych,
to możliwość fizycznego zakłócania i niszczenia
systemów ICS oraz systemów SCADA, które nimi
zarządzają. Systemy te mogą być bardzo cennymi
celami dla przeciwników, którzy chcą monitorować
lub nawet kontrolować operacje w obiekcie docelowym,
zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o sytuacje związane
z wojną cybernetyczną i atakowanie obiektów jądrowych
w rywalizujących krajach. Branża ta została również
dotknięta destrukcyjnym złośliwym oprogramowaniem,
takim jak ZeroCleare.
Udany atak na system ICS, mający na celu zakłócenie
operacji, może mieć katastrofalne skutki dla klientów,
którzy polegają na energii elektrycznej, gazie, ropie
naftowej lub innych zasobach pochodzących z sektora
energetycznego. Przykłady takich ataków i ich szkodliwych
skutków obserwowano w przeszłości w serii
incydentów, które były skierowane przeciwko
elektrowniom na Ukrainie, rzekomo przeprowadzonym
przez Rosję i mającym na celu fizyczne zniszczenie.

38
			

Najczęściej atakowane branże

Część 5

Opieka medyczna
Na dziesiątą, najbardziej narażoną branżę, czyli
opiekę zdrowotną, przypadło 3% wszystkich ataków
na 10 głównych branż, co oznacza spadek z ósmej
pozycji (w 2018 roku było to 6% ataków).
Większość dowodów sugeruje, że cyberprzestępcy
motywowani finansowo są głównymi atakującymi sieci
i urządzenia medyczne w sektorze opieki zdrowotnej.
Mają oni na celu albo kradzież, a następnie sprzedaż
dokumentacji medycznej w ciemnej sieci, albo
zaszyfrowanie urządzeń podłączonych do sieci
w celu przerwania działalności i zażądania okupu.
Zakłócenia w sieciach szpitali i domów opieki były
w stanie wywierać presję na organizacje opieki
zdrowotnej, aby zapłaciły okup w celu szybszego
przywrócenia ich działalności i ochrony życia
ludzkiego. W niektórych przypadkach okup jest po
prostu zbyt niedorzeczny, jak żądanie 14 milionów
USD, co nastąpiło po ataku Ryuk w 2019 roku.
W miarę wchodzenia w rok 2020 sektor opieki
zdrowotnej będzie musiał w dalszym ciągu zmieniać
swoje stanowisko w zakresie bezpieczeństwa
w celu ochrony danych. Ze względu na częste
ataki typu ransomware, szpitale muszą wzmocnić
zdolność reagowania na incydenty i zwracać uwagę
na pojawiające się ataki na niechronione wyroby
medyczne, które mogą być łatwo przejęte
i wykorzystane przez napastników.
Do istotnych grup przestępczych atakujących ten sektor
należeli zmotywowani finansowo cyberprzestępcy, tacy
jak ci, którzy obsługują oprogramowanie Ryuk. Podczas
gdy ataki za pomocą oprogramowania typu ransomware
mogą spowodować kryzys w dotkniętych nim szpitalach,
nie obserwujemy stałego zainteresowania tego sektora
ze strony napastników klasy „nation-state”.
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Spostrzeżenia dotyczące podziału geograficznego

W 2019 roku atakujący kierowali swoją aktywność na wszystkie
regiony geograficzne, przy czym największy poziom aktywności
zaobserwowano w Ameryce Północnej, Azji i Europie.
Badacze X-Force stwierdzili również, że w 2019 roku
działalność atakujących była skierowana na Bliski
Wschód i Amerykę Południową. Przy czym na Bliskim
Wschodzie więcej było ataków haktywistów i napastników
z państw narodowych, podczas gdy w Ameryce
Południowej byli to głównie atakujący nastawieni
na zysk finansowy.
W tej sekcji przeanalizujemy głębiej w ataki w tych
obszarach geograficznych, aby lepiej zrozumieć
charakter obserwowanych przez X-Force ataków,
kluczowych atakujących skupionych na danym
obszarze oraz kluczowe daty, które należy poznać
w 2020 roku, związane z potencjalnym wzrostem
aktywności napastników. Niektóre regiony
geograficzne były w ostatnich latach szczególnie
narażone na ataki, ale lista ta nie jest wyczerpująca
i zawiera dane sprzed 2019 roku. W niniejszej sekcji
wykorzystano opisaną powyżej nomenklaturę
grupy IBM Threat Group i oparto się na danych
pochodzących z globalnej reakcji IBM na incydenty,
jak również na publicznie ujawnionych danych
dotyczących naruszeń bezpieczeństwa.
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Ameryka Północna
Ameryka Północna uplasowała się najwyżej we wszystkich

Nadchodzące wydarzenia o historycznym
znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa:

kategoriach ataków — dotyczyło jej 44% incydentów
w 2019 roku.
W Ameryce Północnej znajduje się wiele potencjalnych
celów i utrzymywana jest znaczna część infrastruktury
internetowej, co czyni ją pożądanym celem dla
napastników. W 2019 roku w Ameryce Północnej
zanotowano ponad 5 miliardów utraconych rekordów.
W 2019 roku IBM zareagował na wiele incydentów
w Ameryce Północnej, w których wykorzystano
komercyjne kody złośliwego oprogramowania, które
można było kupić na podziemnych rynkach lub
otrzymać za darmo. Złośliwe oprogramowanie typu
commodity może być trudne do przyporządkowania,
ale może być bardzo skuteczne w osiąganiu celów
przestępczych.
Aktywność napastników klasy „nation-state”
w Ameryce Północnej pozostawała na stałym poziomie,
ale w 2019 roku nie zaobserwowano żadnych większych
incydentów. Ostatnie negocjacje handlowe między

13 lipca
(Demokratyczna Konwencja Narodowa, Stany
Zjednoczone)
24 sierpnia
(Republikańska Konwencja Narodowa, Stany
Zjednoczone)
3 listopada
(Wybory prezydenta USA)
Grupy atakujących, które skierowały swoją
aktywność na ten region, to między innymi:
ITG05 (APT28)

Hive0006 (APT27)

ITG08 (FIN6)

Hive0003 (APT35)

ITG11 (APT29)

ITG01 (APT10)

ITG15 (Energetic Bear)

ITG03 (Lazarus)

Hive0082 (Cobalt
Dickens)

ITG04 (APT19)

Hive0042 (Kovter)

ITG07 (Chafer)

Hive0016 (APT33)

ITG09 (APT40)

Hive0013
(OceanLotus)

Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogą doprowadzić
do większego zainteresowania przestępców organizacjami
prowadzącymi działalność gospodarczą w obu
regionach. Organizacje te powinny zachować czujność
tak długo, jak długo negocjacje te nie przyniosą
ostatecznych rezultatów.

Najbardziej zauważalna aktywność w atakach
zaobserwowana w X-Force w reakcjach
na incydenty w 2019 roku:
Ataki na wiadomości e-mail dotyczące firm,
ransomware, ataki klasy „nation-state”
ukierunkowane na sektor finansowy.
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Azja
Azja na podstawie analizy X-Force otrzymała drugą

Nadchodzące wydarzenia o historycznym
znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa:

co do wielkości ocenę ryzyka. Druga co do wielkości
liczba incydentów związanych publicznymi naruszeniami
bezpieczeństwa stanowiła 22% incydentów w 2019
roku. W 2019 roku w Azji nastąpiło naruszenie
bezpieczeństwa ponad 2 miliardów rekordów,

24 lipca
(Olimpiada w Tokio 2020)
10 października
(Dzień Niepodległości Tajwanu).

co ustępuje jedynie Ameryce Północnej w tym roku.
Znaczna liczba atakujących skupiła się na organizacjach
azjatyckich, zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim,
w Japonii i Chinach. Wiele zaobserwowanych ataków
w tym regionie było realizowanych za pomocą taktyk
TPP napastnika klasy „nation-state”. Jednym z przykładów
jest ITG10, prawdopodobnie północnokoreański
napastnik, atakujący południowokoreańskie cele.
Innym z przykładów jest ITG01, prawdopodobnie
chiński napastnik, atakujący Japonię.
Ostatnie wydarzenia geopolityczne w Azji zwiększyły
prawdopodobieństwo aktywności w tym regionie
napastników z państw narodowych. Protesty
demokratyczne w Hongkongu i następujące po nich
sankcje zaostrzyły sytuację w Chinach. Zwiększone
napięcie między Koreą Północną a jej sąsiadami
wzmocniły reżim. Zajęcie Kaszmiru przez Indie
również doprowadziło do zwiększenia napięć
w tym regionie.
Wchodząc w rok 2020, monitorowanie tych potencjalnie
niestabilnych regionów geopolitycznych ma kluczowe

Grupy atakujących, które skierowały swoją
aktywność na ten region, to między innymi:
Hive0013
(OceanLotus)

ITG16 (Kimsuky)

Hive0044 (APT15)

Hive0040
(Cobalt Gang)

Hive0045
(Goblin Panda)
Hive0049
(Samurai Panda)
ITG01 (APT10)
ITG03 (Lazarus)

Hive0016 (APT33)

Hive0047 (Patchwork)
Hive0063
(DNSpionage)
Hive0076 (Tick)

ITG05 (APT28)

Hive0079
(Labryinth Cholima)

ITG06 (APT30)

Hive0006 (APT27)

ITG09 (APT40)

Hive0003 (APT35)

ITG10 (APT37)

ITG15
(Energetic Bear).

ITG11 (APT29)

Najbardziej zauważalna aktywność w atakach
zaobserwowana w X-Force w reakcjach
na incydenty w 2019 roku:
Ataki PowerShell, zagrożenia wewnętrzne, ransomware.

znaczenie dla zrozumienia ryzyka, na jakie są narażone
działające tam organizacje.
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Europa
Europa padła ofiarą podobnego poziomu złośliwej aktywności,

Nadchodzące wydarzenia o historycznym
znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa:

jak Azja, w której odnotowano 21% incydentów.
W przeciwieństwie do Azji, na którą największy wpływ
mają rywalizujące ze sobą państwa narodowe, Europa
wydawała się być w pierwszej kolejności celem działań
napastników motywowanych finansowo. Różnicę tę można
wytłumaczyć większym prawdopodobieństwem
kradzieży z przedsiębiorstw z siedzibą w Europie
w oparciu o kursy wymiany walut. Motywacją
przestępców może też być dążenie do uzyskania
własności intelektualnej, którą można sprzedać
konkurentom za znacznym zyskiem.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit)
może pobudzić do działania kręgi haktywistów
w 2020 roku, ale w 2019 roku nie zaobserwowano
żadnej aktywności. Ponadto, nadchodzące wybory

31 stycznia
(Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską
zgodnie z art. 50)
28 czerwca
(Dzień Konstytucji Ukrainy / rocznica ataku
NotPetya).
Grupy atakujących, które skierowały swoją
aktywność na ten region, to między innymi:
ITG05 (APT28)

ITG17 (Muddywater)

ITG08 (FIN6)

Hive0006 (APT27)
Hive0003 (APT35)

ITG12 (Turla)
ITG15 (Energetic Bear)
ITG09 (APT40)
ITG07 (Chafer)

w głównych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja)

ITG11 (APT29)

mogą potencjalnie stać się celem dla atakujących

ITG14 (FIN7)

Hive0013
(OceanLotus)
Hive0044 (APT15)
Hive0063
(DNSpionage)

klasy „nation-state”, którzy chcą wpływać na politykę
w tych krajach.

Najbardziej zauważalna aktywność w atakach
zaobserwowana w X-Force w reakcjach na
incydenty w 2019 roku:
Ataki za pośrednictwem protokołów pulpitu
zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP),
złośliwe oprogramowanie w punktach sprzedaży
(POS), zagrożenia wewnętrzne.
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Nadchodzące wydarzenia o historycznym
znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa:

związanych z państwami narodowymi, które miały
wpływ na organizacje na Bliskim Wschodzie w 2019
roku, ale ogólne wskaźniki aktywności napastników
były w 2019 roku stosunkowo niskie — w tym regionie

21 listopada
(Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
2022, Katar)

odnotowano 7% incydentów.
Może istnieć szereg wyjaśnień dla ograniczonej

Grupy atakujących, które skierowały swoją
aktywność na ten region, to między innymi:

działalności, takich jak inne obszary geograficzne
zapewniające większe korzyści z inwestycji w działalność

Hive0044

Hive0016 (APT33)

cyberprzestępczą. Jednak w odróżnieniu od innych

ITG07 (Chafer)

Hive0006 (APT27)

regionów geograficznych Bliski Wschód miał większy

ITG13

Hive0003 (APT35)

udział w aktywności haktywistów i napastników

Hive0081 (APT34

ITG17 (Muddywater)

z państw narodowych niż inne części świata.

Hive0078 (Sea Turtle)

ITG12 (Turla)

Działalność haktywistów może mieć związek

Hive0075
(DarkHydrus)

ITG11 (APT29)

Hive0063
(DNSpionage)

ITG09 (APT40)

z niepokojami politycznymi w regionie w 2019 roku,
przy czym w Iranie miały miejsce liczne poważne
incydenty. Podobnie aktywność napastników klasy

Hive0047 (Patchwork)

„nation-state”, takich jak ITG13, dążących do realizacji

Hive0022
(Gaza Cybergang)

irańskich interesów państwowych, kierowały destrukcyjne
ataki na organizacje z sektora energetycznego
w tym regionie.
Niepokoje polityczne i wojny kinetyczne w Jemenie
nadal stwarzają ryzyko działalności związanej
z zagrożeniem cybernetycznym, w której podmioty

ITG10 (APT37)
ITG05 (APT28)
ITG01 (APT10)

Najbardziej zauważalna aktywność w atakach
zaobserwowana w X-Force w reakcjach na
incydenty w 2019 roku:
Destrukcyjne złośliwe oprogramowanie, ataki
DDOS, skrypt sieciowy.

po wszystkich stronach konfliktu wykorzystują
cyberataki do rozpowszechniania swojego przekazu
i generowania dochodów. Ryzyko to prawdopodobnie
utrzyma się do 2020 roku, ponieważ różne strony
nadal publicznie grożą sobie nawzajem w tym
trwającym konflikcie.
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Nadchodzące wydarzenia o historycznym
znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa:

cyberprzestępczą w 2019 roku, ale nie był to taki
sam poziom, jak w trzech pierwszych regionach —
było to zaledwie 5% incydentów. Jednak z roku na
rok aktywność w tym regionie rośnie, a X-Force

12 czerwca
(Turniej Piłki Nożnej Copa America 2020,
Kolumbia i Argentyna).

obserwuje wzrost aktywności w zakresie reagowania
na poważne incydenty, szczególnie w sektorze
detalicznym i usług finansowych.

Grupy atakujących, które skierowały swoją
aktywność na ten region, to między innymi:

Obserwowane incydenty w tym regionie obejmowały

Hive0081 (APT34)

ITG17 (Muddywater)

Hive0044 (APT15

ITG12 (Turla)

Hive0016 (APT33)

ITG11 (APT29)

Hive0013
(OceanLotus)

ITG05 (APT28)

Hive0003 (APT35)

ITG01 (APT10)

ataki typu ransomware, które w 2019 roku nadal
cieszyły się rosnącą popularnością.

ITG03 (Lazarus)

Najbardziej zauważalna aktywność w atakach
zaobserwowana w X-Force w reakcjach na
incydenty w 2019 roku:
Ataki na wiadomości e-mail dotyczące firm,
ransomware, ataki klasy „nation-state”
ukierunkowane na sektor finansowy.
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Budowanie odporności w 2020 roku

W oparciu o zawarte w tym raporcie ustalenia IBM X-Force, nadążanie
za inteligencją zagrożeń i budowanie silnych możliwości reagowania,
to skuteczne sposoby łagodzenia zagrożeń w zmieniającym się
otoczeniu, niezależnie od branży i kraju, w których działa dana firma.
Nasz zespół zaleca podjęcie szeregu kroków przez

—

Wdrażanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

każdą organizację, aby lepiej przygotować się

(MFA) nadal jest jednym z najbardziej efektywnych

na zagrożenia cybernetyczne w 2020 roku:

priorytetów dla bezpieczeństwa organizacji.
W 2019 roku kradzież uwierzytelnień lub ponowne

—

—

Należy wspierać wywiad dotyczący zagrożeń

użycie były jedną z najczęściej obserwowanych

w celu lepszego zrozumienia motywacji i taktyki

metod ataku stosowanych przez atakujących,

napastników, aby nadać priorytet zasobom

a uwierzytelnianie wieloskładnikowe może

związanym z bezpieczeństwem.

skutecznie powstrzymać ten atak, zanim zostanie
przeprowadzony.

Trzeba zbudować i przeszkolić zespół reagowania
na incydenty w swojej organizacji. Jeśli nie jest

—

Należy się upewnić, że organizacja ma rozwiązanie

to możliwe, należy zaangażować skuteczne zasoby

umożliwiające wykrywanie i blokowanie sfałszowanych

do reagowania na incydenty, aby zapewnić szybką

domen, takie jak Quad9 ze względu na

reakcję na incydenty o dużej skali. W 2019 roku

rozpowszechnienie phishingu jako wektora ataku.

w IBM Security zauważono, że ograniczenie
wpływu ataków znacznie obniża związane z tym

—

Trzeba mieć kopie zapasowe, testowe

koszty, dzięki szybkiej interwencji naszego zespołu

i przechowywać je offline. Nie tylko należy

na infekcję MegaCortex, która spowodowała

zapewnić kopie zapasowe, ale także ich

zatrzymanie ataku typu ransomware i zapobiegła

użyteczność przez testowanie w warunkach

stracie tysięcy dolarów.

rzeczywistych — zapewni to większe
bezpieczeństwo organizacji.

—

Warto przetestować plan reagowania na incydenty
w organizacji, aby łatwo było później z niego
skorzystać. Ćwiczenia symulacyjne lub ćwiczenia
na platformie Cyber Range mogą zapewnić
Twojemu zespołowi krytyczne doświadczenie,
co poprawi czas reakcji, skróci czas przestoju
i ostatecznie zaoszczędzi pieniądze w przypadku
wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa.
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Główne wnioski

W 2020 roku organizacje będą musiały zajmować się starymi
i nowymi zagrożeniami.
—

Ryzyko będzie nadal rosnąć w 2020 roku —

—

Wysoki poziom innowacji w zakresie kodu

regularnie jest zgłaszanych ponad 150 000

oprogramowania ransomware i cryptomining

istniejących i nowych słabych punktów.

prawdopodobnie oznacza, że zagrożenia te
będą się nadal rozwijać w 2020 roku, co będzie

—

Przy ponad czterokrotnie większej liczbie

wymagać lepszych zdolności wykrywania

rekordów utraconych w 2019 roku niż w 2018,

i zabezpieczania.

w 2020 roku znów będzie można zaobserwować
dużą liczbę rekordów utraconych z powodu

—

naruszeń bezpieczeństwa i ataków.

Aktywność w dziedzinie spamu jest niesłabnąca,
co wymaga starannego tworzenia czarnych list,
łatania luk i monitorowania zagrożeń przez organizacje.

—

Atakujący nadal stosują różne wektory ataku,
przy zwiększonym ukierunkowaniu na urządzenia

—

Zmieniające się z roku na rok ukierunkowanie

IoT, technologie operacyjne (OT) oraz połączone

na branże uwydatnia ryzyko dla wszystkich

systemy przemysłowe i medyczne, aby wymienić

sektorów przemysłu oraz potrzebę znacznego

tylko kilka z nich.

postępu w dziedzinie programów bezpieczeństwa
cybernetycznego na wszystkich płaszczyznach.

—

Złośliwe oprogramowanie wykorzystywane przez
atakujących nadal podlega wahaniom — w 2019

—

Organizacje mogą wykorzystać swoje położenie

roku inicjatywę w różnych punktach przejęły

geograficzne, aby pomóc w identyfikacji

zagrożenia typu ransomware, cryptomining

najbardziej prawdopodobnych napastników

i botnety. Oczekujemy, że ta tendencja utrzyma

i motywacji do ataku w celu oszacowania

się w 2020 roku, co oznacza, że organizacje będą

i złagodzenia niektórych istotnych zagrożeń,

musiały chronić się przed różnymi zagrożeniami,

z którymi mogą się zmierzyć.

które zmieniają się w czasie.
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Część 9

Podsumowanie i kluczowe trendy

Część 1

Informacje o X-Force

IBM X-Force bada i monitoruje najnowsze trendy,
doradzając klientom i opinii publicznej w zakresie
pojawiających się i krytycznych zagrożeń oraz
dostarczając treści dotyczące bezpieczeństwa,
które pomagają chronić klientów IBM.
Od infrastruktury, przez ochronę danych i aplikacji, po

Dowiedz się
więcej o IBM
Security

usługi w chmurze i zarządzane usługi bezpieczeństwa
— IBM Security Services dysponuje specjalistyczną
wiedzą, która pomaga chronić najważniejsze zasoby
użytkownika. IBM Security chroni jedne z najbardziej
zaawansowanych sieci na świecie i zatrudnia jedne
z najlepszych umysłów w branży.
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