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Càpsula informativa DPD núm. 02 

ALERTA RYUK! 

Ryuk és un ransomware que va començar a detectar-se a finals de l’estiu de 2018, però 
diversos investigadors en ciberseguretat han identificat, en aquestes últimes setmanes,  una 
allau de ciberatacs del ransomware Ryuk, que segresta la informació de grans empreses a 
canvi de recompenses en forma de bitcoin. 
 
El ransomware és un tipus d’amenaça de programari maliciós que fan servir els agents per 
infectar ordinadors i xifrar fitxers d’ordinador fins que es paga un rescat. Després de la infecció 
inicial, el ransomware intentarà distribuir-se a sistemes connectats, incloses les unitats 
d’emmagatzematge compartit i altres equips accessibles. 
 
Si no es compleixen les demandes de rescat de l’actor amenaçador (és a dir, si la víctima no 
paga la rescat), els fitxers o les dades normalment seran xifrades i no estaran disponibles per 
a la víctima. Fins i tot, després que s’hagi pagat un rescat per desbloquejar fitxers xifrats, els 
actors de l’amenaça a vegades exigiran pagaments addicionals, es negaran a desxifrar les 
dades o rebutjaran proporcionar una clau de desxiframent que funcioni per restaurar l’accés 
de la víctima.  
 
Aquest programari maliciós identifica les unitats d’un sistema infectat i comença a xifrar els 
fitxers dins de cada unitat, i una vegada ha completat el xiframent de fitxers, crea i mostra un 
fitxer o fitxers que contenen instruccions sobre com la víctima pot pagar el rescat. Si la víctima 
paga el rescat, l’actor amenaçador pot proporcionar una clau criptogràfica que la víctima pot 
utilitzar per desbloquejar els fitxers, fent-los accessibles. 
 
I aquest s’aconsegueix introduir en els sistemes informàtics, generalment, a través de correus 
electrònics de phishing o mitjançant descàrregues “drive-by”. Els correus electrònics de 
phishing apareixen sovint com si hagin estat enviats des d’una organització legítima o algú 
conegut per la víctima i atreuen l’usuari a fer clic en un enllaç maliciós o a obrir un document 
adjunt. Una "descàrrega impulsada" és un programa que es descarrega automàticament 
d'Internet sense el consentiment de l'usuari o sovint sense el seu coneixement. 
 
Ryuk va ser utilitzat principalment en campanyes dirigides cap a empreses, sense mostrar 
capacitats tècniques sofisticades ni sent detectat en campanyes massives de correu brossa. 
De manera que requereix d'una distribució manual per part dels atacants a causa de que el 
seu esquema de xifrat està dissenyat per a operacions a petita escala. Aquesta estratègia 
d'atac cap a uns pocs objectius concrets dificulta el rastreig de l'activitat econòmica de 
l'atacant, però la selecció d'empreses amb gran capacitat de pagament ha permès als atacants 
atresorar ja més de l'equivalent a dos milions d'euros en bitcoins. 
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El que fa que aquest atac sigui únic i més rar és com els hackers es preparen per tenir èxit 
amb el ransomware. A diferència del que és habitual, quan els pirates informàtics ataquen 
indiscriminadament tantes màquines com sigui possible, els delinqüents primer intenten 
instal·lar el troià Trickbot. Aquest troià residiria en un sistema de destinació durant un llarg 

període de temps, potser fins i tot un any! 

 
En aquest temps, el virus porta una tasca de reconeixement molt valuosa per permetre als 
ciberdelinqüents comprendre si la xarxa de destinació pertany a una empresa, i si aquesta té 
diners o no per pagar el rescat. 
 
En cas de comprovar que la companyia / potencial víctima és idònia per a un atac, els 
ciberdelinqüents faran servir el mateix Trickbot per identificar els ordinadors i conjunts de 
dades més importants abans d'enviar a Ryuk per fer la feina bruta. 
 
Des de la fase d'explotació fins al procés d'encriptació i la pròpia demanda de rescat, la 
campanya de Ryuk està curosament dirigida a empreses que són capaços de pagar una gran 
quantitat de diners. 
 
Precaucions per prevenir infeccions amb ransomware 
 
- Obriu els fitxers adjunts de correu electrònic amb precaució. 

 
- Manteniu la vostra informació personal segura. 
 
- Verifiqueu els remitents de correu electrònic.  
 
- Informeu-vos i mantingueu-vos informats sobre les amenaces de ciberseguretat recents.  
 
- Utilitzeu i mantingueu programes preventius.  
 
- Assegureu les vostres còpies de seguretat. 
 
- Assegureu-vos que les dades de còpia de seguretat estiguin fora de línia i segures.  
 
Ara bé, si es detecta una infecció amb ransomware, tant si es tracta d’usuaris domèstics, 
d’organitzacions cal contactar immediatament amb la Unitat Central de Delictes Informàtics 
(UCDI). I també, canviar totes les contrasenyes del sistema un cop suprimit el ransomware. 


