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Кибер изнудване
Какво е Кибер изнудване?
Кибер изнудването е специален вид зловреден софтуер,
който бива активно разпространяван в Интернет,
заплашващ да унищожи документи и други файлове
на жертвата си. Зловредния софтуер е просто софтуер
– компютърна програма – използвана за зловредни
действия. Кибер изнудването е само един от многото
различни видове зловреден софтуер, който започва да
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придобива голяма популярност в последно време, тъй
като носи парична печалба за кибер престъпниците. Веднага щом зарази компютъра ви, този софтуер криптира
определени файлове или целият твърд диск. След това системата бива заключена или нямате достъп до важните
си файлове като документи и снимки. В последствие зловредният софтуер ви информира, че единственият начин
да декриптирате файловете си и добиете отново достъп до системата си е да платите откуп (оттук и термина
кибер изнудване). Най-често откупът трябва да бъде платен в дигитална валута като Биткойн. Кибер изнудването
се разпространява по същият начин, по който и всеки останал зловреден софтуер. Най-използваният метод е
изпращане на имейл, който иска от вас да отворите заразен прикачен файл, или да кликнете на връзка, която ви
отвежда на уебсайта на злосторника.

Трябва ли да платя откупа?
Труден въпрос. Проблемът е, че колкото по-често престъпниците получават откупа, толкова повече се мотивират
да продължават с тази дейност. От друга страна обаче, може да няма друг начин да си възвърнете файловете.
Добре е да се знае, че дори и да платите откупа, няма гаранция, че ще си получите файловете обратно. Имате си
работа с престъпници, те може и да не декриптират файловете ви, и дори и да ви дадат начина за декриптиране,
нещо може да се обърка по време на процеса на декриптиране, или може да се сдобиете с още зловреден софтуер.

Правете резервни копия
Вероятно най-добрият начин да получите обратно данните си в случай на кибер изнудване без да платите откуп
е да ги възстановите от резервно копие. По този начин, дори и да сте заразени, имате начин да възстановите
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файловете си след преинсталиране или почистване
на компютъра. Имайте предвид, че ако резервното ви
копие е достъпно от заразената система, то може да
бъде изтрито или криптирано от кибер изнудването.
Следователно е важно да съхранявате резервните
копия на данните си в доверена облачна услуга или да
ги съхранявате на външни дискове, които не са винаги
включени в системата. В допълнение, често срещана
грешка, която много хора допускат е, че се приема за
даденост, че резервното копие ще проработи без това
да бъде проверено. Тествайте регулярно резервните
си копия, и се уверете, че можете да възстановите
файловете си, ако системата ви е атакувана от кибер

Кибер изнудването е зловреден софтуер,

изнудване. Резервните копия са важни, тъй като също

който криптира файловете в компютъра

помагат в случай на неволно изтриване или на повреда

ви веднага щом го зарази, отнемайки ви

в твърдия диск.

достъпа до тях.

Допълнителни защитни мерки
Можете да се предпазите от кибер изнудване по същия
начин, по който и от другите видове зловреден софтуер – не допускайте заразата. Започнете с проверка дали
имате работеща и обновена антивирусна програма от доверен производител. Тези програми, понякога наричани
anti-malware software, са проектирани да засекат и предотвратят появата на зловредния софтуер. Важно е да
се знае, че антивирусните програми не могат да засекат или отстранят всяка една зловредна програма. Кибер
престъпниците постоянно развиват дейността си, създавайки нови и по-усъвършенствани атаки, които заобикалят
защитите. В отговор, създателите на антивирусен софтуер постоянно добавят нови възможности да засичат
зловредните програми. Процесът се е превърнал в надпревара във въоръжаването, в която всяка страна се опитва
да надхитри другата. За съжаление обикновено престъпниците са една крачка напред, поради което трябва да се
уверите, че имате резервно копие, и е добре да приложите следните съвети:

•

Престъпниците често заразяват компютри или устройства, като се възползват от пропуски в сигурността
на софтуера ви. Колкото по-нов е софтуера ви, толкова по-малко уязвимости има системата ви и е потрудно да бъде заразена. Затова трябва да се уверите, че операционната ви система, приложенията и
устройствата ви са с включено автоматично обновяване.

•

Използвайте стандартен акаунт на компютъра си – такъв, който има ограничени правомощия, вместо
обичайните като “Administrator” или “root”. Това предоставя допълнителна защита, предотвратявайки
инсталирането много видове зловреден софтуер.
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Престъпниците често подмамват хората да инсталират зловредния софтуер сами. Например, може да ви
пратят имейл, който изглежда истински и съдържа прикачен файл или интернет връзка. Този имейл може да
изглежда така, сякаш е пратен от банка или от ваш приятел. Ако отворите файла или кликнете на връзката,
бихте активирали кода, който инсталира зловредния софтуер. Ако едно съобщение създава впечатление за
спешност, изглежда объркващо, изглежда твърде хубаво, за да е истина, или е граматически неправилно,
голяма е вероятността да бъде атака. Бъдете подозрителни, здравият разум често е най-добрата защита.

Защитете се от кибер изнудване, като внимавате ообено много при работа с имейли с прикачени файлове или
връзки, като проверите дали имате съвременна антивирусна програма, и се уверите, че файловете ви се архивират
редовно и могат да бъдат възстановени.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Абонирайте се за месечния бюлетин за информационна сигурност OUCH!, разгледайте архивните броеве на OUCH!
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