
Σύντομος οδηγός
αντιμετώπισης Ransomware

Τι ακριβώς είναι το Ransomware;
Το Ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου προγράμματος που μολύνει ένα
σύστημα υπολογιστή, αποτρέπει την πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία και

απαιτεί
πληρωμή για την αποκατάστασή τους.

Αυτός ο τύπος κακόβουλου λογισμικού έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής μεταξύ
των

εγκληματιών, κοστίζοντας σε οργανισμούς εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο.

23%

Το Ransomware ήταν υπεύθυνο για
το 23% των  κυβερνοεπιθέσεων μέσα

στο 2020.

21 
 Ο μέσος χρόνος διακοπής λειτουργίας

που βιώνει μια εταιρεία μετά από μια
επίθεση Ransomware είναι 21 ημέρες.

Μια απειλή που
μεγαλώνει

Το Ransomware είναι:

Οι επιθέσεις τύπου Ransomware γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες,
μολύνοντας περισσότερα αρχεία και απαιτώντας υψηλότερα ποσά

λύτρων από τα θύματα.

Το μέσο κόστος ανάκτησης 
από μια επίθεση τύπου Ransomware

το 2021 
ήταν 1,75 εκατομμύρια ευρώ.

80%
46%

Το 80% των θυμάτων που πλήρωσαν λύτρα
αντιμετώπισε άλλη μια επίθεση αμέσως μετά,
ενώ το 46% που απέκτησε ξανά πρόσβαση στα

δεδομένα του τα βρήκαν αλλοιωμένα.

Πως το Ransomware
μολύνει τους Η/Υ σας

1
Ο εισβολέας μολύνει το θύμα: 

Tο Ransomware μπορεί να προέρχεται από πολλά μέρη, 
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ξεκινά όταν κάποιος κάνει κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. 
Το Ransomware εγκαθίσταται αυτόματα και 

λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα ενεργοποιηθεί κατά την εκκίνηση.

2
Ρύθμιση επικοινωνιών: 

Το Ransomware προετοιμάζει τις συνδέσεις
 που θα χρειαστεί 

για να επικοινωνήσει 
με τον έλεγχο του διακομιστή.

3
Handshake: 

Το Ransomware επικοινωνεί 
με τον έλεγχο του διακομιστή.

Δημιουργούνται 2 κλειδιά κρυπτογράφησης.
Το ένα αποθηκεύεται στον Η/Υ του θύματος 

και το άλλο πάνω στον έλεγχο του διακομιστή.

4
Κρυπτογράφηση: 

Το Ransomware σαρώνει
και κρυπτογραφεί τα αρχεία του θύματος, κάνοντας τα

απρόσιτα και απαιτεί πληρωμή λύτρων
για να τα αποκρυπτογραφήσει.

5
Εκβιασμός: 

Ο εισβολέας λαμβάνει την πληρωμή και
στέλνει το κλειδί κρυπτογράφησης στο θύμα. 

Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, 
οι εισβολείς συνήθως απειλούν να διαθέσουν

τα κρυπτογραφημένα αρχεία στη δημοσιότητα.

Πως να 
προστατέψετε τον οργανισμό σας

από επιθέσεις τύπου
Ransomware

Αποσυνδεθείτε από το δίκτυο 
αμέσως μόλις υποψιαστείτε ότι 

ο H/Y σας έχει μολυνθεί.

Δημιουργήστε κανόνες
που αποτρέπουν 

την εκτέλεση 
προγραμμάτων

 σε φακέλους τύπου 
AppData/LocalAppData.

Δράστε ενάντια στην απειλή
επιθέσεων τύπου phishing

εκπαιδεύοντας το προσωπικό
πάνω στην κοινωνική μηχανική.

Δημιουργήστε σε τακτά χρονικά διαστήματα
αντίγραφα ασφαλείας 

Επίσης φροντίστε έχετε αντίγραφα ασφαλείας ακόμα και
εκτός δικτύου. 

Με αυτόν τον τρόπο, αν έχετε μολυνθεί με Ransomware, τα
αντίγραφα ασφαλείας σας δεν θα κρυπτογραφηθούν.

Διατηρήστε τα συστήματά σας ενημερωμένα.
 

Οι χάκερ μπορούν να τρέξουν 
αυτοματοποιημένες σαρώσεις που πραγματοποιούν 

αναζήτηση στο Διαδίκτυο
 για συστήματα με γνωστά και ευάλωτα σημεία.

Βεβαιωθείτε ότι 
ενημερώνετε τακτικά 

το λογισμικό προστασίας από
ιούς  (antivirus software).

Απενεργοποιήστε τα scripts
μακροεντολών σε αρχεία του

Microsoft Office που
αποστέλλονται μέσω email.

Περιορίστε τα δικαιώματα
χρηστών και τα δικαιώματα
εγγραφής στους διακομιστές

αρχείων όσο το δυνατόν
περισσότερο.

</>

Δημιουργήστε προσομοιώσεις
 επιθέσεων τύπου Phishing 

για να διαπιστώσετε εάν 
οι υπάλληλοί σας είναι ευάλωτοι

 σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος.

Παρακολουθήστε προσεκτικά τα αρχεία καταγραφής 
για ύποπτες δραστηριότητες 
σε τείχη προστασίας (firewall), 

δίκτυα 
και λογισμικό προστασίας από ιούς.

Προστατευθείτε με τη βοήθεια της:

Technology, Security, Risk & Compliance

Με τις υπηρεσίες Ρίσκου και Ασφάλειας & 
Penetration Testing

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από 
μια ομάδα έμπειρων συμβούλων και Penetration Testers.

Προετοιμασία, αναγνώριση και αντιμετώπιση επιθέσεων
τύπου Ransomware

 με τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες της αγοράς.


