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INTRODUCTIE

STEEK JE HOOFD NIET IN HET ZAND!

Ransomware vormt steeds vaker een grote dreiging voor
organisaties en individuen. Deze vorm van malware die data
versleutelt en systemen infecteert is een lucratieve
bezigheid voor cybercriminelen.

Zodra iemand ransomware opent, gijzelt het alle files van het
slachtoffer. Criminelen geven deze pas vrij na betaling van
een fors bedrag. 

Denk niet dat het jou niet kan overkomen, organisaties in
diverse sectoren, van klein tot groot krijgen hiermee te
maken. Het MKB blijkt het meest kwetsbaar voor aanvallen,
en dat risico neemt alleen maar toe.

Ransomware verspreid zich op diverse manieren en het is
ontzettend lastig je hier tegen te beschermen omdat het, net
als een griepvirus, constant evolueert. Toch zijn er wel
mogelijkheden je te wapenen tegen Ransomware
aanvallen. 

In deze whitepaper gaan we dieper in op de verschillende
soorten ransomware, hoe je een aanval kunt vermijden of
snel kunt herstellen na een aanval. Je hoofd in het zand
steken helpt in elk geval niet! Het spel wordt vuil gespeeld.
Dus zorg dat je voorbereid bent.

3  |  Zakel i jk  handboek  RansomWare



RANSOMWARE
VANDAAG DE DAG

Er zijn verschillende soorten ransomware in omloop en
dagelijks ontstaan nieuwe soorten. Historisch gezien
waren er veel aanvallen op onder meer Microsoft Office
en Adobe PDF. Tegenwoordig liggen steeds meer
systemen en bestandstypen onder vuur.

Een veel gebruikt algoritme om bestanden te encrypten
is AES. Voor het vrijgeven van bestanden vragen
cybercriminelen meestal geld in de vorm van Bitcoins,
omdat deze minder makkelijk te traceren zijn. Tarieven
variëren sterk, van een paar duizend euro tot het
tienvoudige hiervan.

Het versturen van een mail is de meest gebruikte
methode om Ransomware te verspreiden. Vaak worden
slachtoffers verleid om een bijlage in een email te
downloaden of op een link te klikken.

E-mailadressen lijken afkomstig van een vriend of een
collega, die vraagt om een bestand te bekijken. Of het
bericht is afkomstig van een vertrouwde instelling, zoals
je bank, die je vraagt een routine handeling uit te voeren.

Ook gebruiken criminelen tactieken waarmee zij
slachtoffers afpersen, bijvoorbeeld door te claimen dat
hun computer voor illegale activiteiten werd gebruikt.
Als de gebruiker daar op ingaat infecteert de malware
systemen en worden files versleuteld.

DE VERSPREIDING VAN RANSOMWARE:
SPAM EN EXPLOIT  KITS

De Angler exploit kit maakt
gebruik van HTML en
JavaScript om de browser
en geïnstalleerde plug-ins
van het slachtoffer te
identificeren. Dit stelt de
hacker in staat om
vervolgens een aanval te
kiezen met de grootste kans
op succes. Met behulp van
een verscheidenheid aan
verduisteringstechnieken
evolueert Angler constant
om detectie door
beveiligingssoftware
producten te omzeilen.
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Software, onder de naam exploit kit komt ook vaak voor.
Deze werd ontwikkeld om kwetsbaarheden te
identificeren om Ransomware te installeren. Hiervoor
installeren hackers code op een legitieme website die
bezoekers vervolgens doorstuurt naar een andere site
alwaar hun computer geïnfecteerd wordt.

In tegenstelling tot spam, vraagt dit vaak helemaal geen
actie van de gebruiker. Zo ’n exploit kit scant door middel
van HTML en JavaScript de browser en plugins van het
potentiële slachtoffer, waarmee wordt vastgesteld op
welke manier de aanval het meest succesvol is.

Spam botnets en exploit kits zijn eenvoudig in gebruik,
maar hackers hebben wel enige technische kennis
nodig. Steeds vaker is zogenaamde ransomware-as-a-

Service beschikbaar via het Tor netwerk, waardoor
nagenoeg iedereen in staat is om dit soort aanvallen uit
voeren.
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BESCHERM JEZELF
TEGEN RANSOMWARE
Ransomware cybercriminelen vormen een geduchte
tegenstander. Al richten ransomware aanvallen zich niet
specifiek op het MKB, deze doelgroep loopt wel een
groter risico op een eventuele aanval. Niet alleen
kleine(re) IT teams, ook verouderde technologie speelt
hierbij een rol.

Gelukkig kunnen organisaties zichzelf beschermen
tegen aanvallen. Alhoewel security software essentieel
is, is het onverstandig alleen daarop te vertrouwen. Een
goede ransomware beschermingsstrategie vereist een
drietrapsraket en bestaat uit educatie, security en
backup.

Educatie is het eerste en meest essentiële element
waarmee een organisatie zich kan beschermen tegen
ransomware. Het is evident dat personeel moet begrijpen
wat ransomware is en welke gevaren het met zich
meebrengt.

Train medewerkers en informeer hen over de risico ’s van
ransomware en andere cyberdreigingen. Zodat zij
ransomware herkennen en infectie kunnen voorkomen.

EDUCATIE
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Beveiligingssoftware is
essentieel. Echter, je kan er
niet alléén op vertrouwen.
Een goede strategie voor
ransomware beveiliging
vereist een aanpak op 3
niveaus: educatie,
beveiliging en backup.



Antivirus en Anti-Malware software is voor iedere
organisatie essentieel voor de bescherming tegen
ransomware en andere risico ’s. Zorg ervoor dat
deze security software up-to-date is. Het is ook van
groot belang om te zorgen dat al je bedrijfsapplicaties
de meest recente versies hebben om de kans op
kwetsbaarheden te minimaliseren.

Het is van groot belang dat bedrijfsapplicaties de meest
recente versies hebben om zo kwetsbaarheden te
minimaliseren. Er bestaat technologie waarmee het
mogelijk is systemen te monitoren op bestandsextensie
of registry changes. Zodra ransomware wordt
gedetecteerd kan de software deze blokkeren en
gebruikers direct op de hoogte stellen.

Door de continue evolutie van ransomware, kan zelfs
de beste security software worden gekraakt. Daarom is
een derde laag, de backup, noodzakelijk om je
organisatie te beschermen en te zorgen dat je in geval
van een aanval snel weer over je data kunt beschikken.

Een moderne dataprotectieoplossing zoals Datto
maakt eens per vijf minuten een snapshot gebaseerde
backup. Op basis van deze snapshots wordt een serie
recovery punten gecreëerd. Mocht je slachtoffer
worden van een  ransomware aanval dan zorgt deze
technologie ervoor dat je data eenvoudig kan
terugzetten naar het moment net voor de aanval
plaatsvond.

Het voordeel is tweeledig wanneer het gaat om
ransomware. Ten eerste voorkom je dat je moet
betalen om data terug te krijgen. Ten tweede restored
het systeem naar een punt in de tijd voordat de
ransomware het infecteerde, een ‘schoon ’ systeem.

SECURITY

BACK-UP
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Omdat ransomware continu
evolueert, kan zelfs de beste
security software worden
gekraakt. Daarom is een
tweede laag noodzakelijk
om je organisatie te
beschermen en te zorgen
dat je in geval van een
aanval snel weer over je
data kunt beschikken, en dat
is de backup.



Instant Virtualisation van Datto
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Sommige van de huidige dataprotectie producten
stellen gebruikers in staat om applicaties te
gebruiken vanaf imagebased backups
op virtuele machines. Deze mogelijkheid is bekend
onder de noemer ‘recoveryinplace ’ of ‘instant
recovery ’.

Deze technologie is ook bruikbaar voor het
herstellen van een ransomware aanval.
Bedrijfsprocessen kunnen door lopen, terwijl de
primaire systemen met weinig tot geen
downtime worden gerestored.

Deze oplossing van Datto heet Instant
Virtualisation, waarmee systemen in luttele worden
gevirtualiseerd:
- lokaal
- op afstand
- of in een beveiligde cloud

Kijk voor meer informatie op www.campai.nl/datto



EEN AANTAL BEKENDE
VARIANTEN RANSOMWARE

Ransomware is iets wat zich dagelijks ontwikkeld, een bekend
virus dat zichzelf verbeterd of een compleet nieuwe variant
wordt geboren. Dit maakt het onmogelijk om een complete lijst
met de varianten op te stellen. We beschrijven hieronder enkele
van de bekendste varianten om een beeld te geven.

Verreweg de bekendste en haast synoniem voor ransomware:
CryptoLocker. Dit bestaat al zo ’n 20 jaar en in die periode
maakten hackers grote bedragen buit. CryptoLocker verspreid
zich via spam en exploit kits. Zodra de malware wordt
uitgevoerd installeert het zichzelf in de Windows User Profiles
folder en zal het bestanden encrypten op de lokale harddrive en
binnen het netwerk. Daarbij zijn alleen bestanden met een
specifieke extensie doelwit, zoals Microsoft Office,
OpenDocument, afbeeldingen en AutoCAD bestanden. Daarna
ontvangt de gebruiker een bericht over de versleutelde files,
met een eis om een Bitcoin betaling.

Na de val van de originele versie van CryptoLocker werd
CryptoWall een beruchte variant. Het dook begin 2014 voor het
eerst op onder diverse namen, zoals:
Cryptorbit, CryptoDefense, CryptoWall 2.0 en CryptoWall 3.0.
Het verspreid zich ook via spam en exploit kits. De eerste versie
van CryptoWall maakte gebruikt van een RSA publieke
encryptie sleutel die verder gemaskeerd wordt door een
publieke AES sleutel. Direct na het openen van de malware
attachment installeert CryptoWall zich in de Microsoft temp
folder en start met het versleutelen van (een grotere variëteit
dan CryptoLocker) bestanden. Ook hier krijgt de gebruiker een
melding op het scherm met een eis om betaling.

CRYPTOLOCKER

CRYPTOWALL
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De cybercriminelen achter CTB-Locker gebruiken een andere
methode om virussen te verspreiden. Zij werken met partners
en gebruiken hun sites in ruil voor een deel van de winst. Een
bewezen strategie voor het bereiken van grote hoeveelheden
van malware besmettingen in een hoog tempo. CTB-Locker
installeert ook in de Microsoft temp folder. Het maakt gebruikt
van Elliptic Curve Cryptography (ECC) om een grote variëteit
aan bestanden te versleutelen. Ook CTB-Locker vraagt om
losgeld middels betaling van, inderdaad, Bitcoins.

Ook TeslaCrypt is een nieuwkomer op het gebied van
ransomware. Zoals veel van de eerder genoemde
voorbeelden maakt het gebruik van een AES algoritme om
bestanden te versleutelen. Het maakt meestal gebruik van een
Angler exploit kit en richt zich specifiek op Adobe
Kwetsbaarheden. Na detectie van zo ’n kwetsbaarheid
installeert TeslaCrypt zichzelf in de Microsoft temp folder. En
na encryptie mag het slachtoffer in elk geval wel kiezen...uit
meerdere manieren van betaling, hoe fijn is dat? 

Locky is een relatief nieuwe speler op het gebied van
ransomware, maar de aanpak is bekend. De malware verspreid
zich via spam, meestal in de vorm van een e-mailbericht dat
eruit ziet als een factuur. Na opening wordt het bestand
onleesbaar en het slachtoffer krijgt de instructie om macro ’s in
te schakelen om het document te kunnen lezen. Direct na het
uitvoeren begint Locky met het versleutelen van een groot
aantal bestanden middels AES encryptie. En, je begint vast het
patroon al te herkennen, de gebruiker krijgt een eis om een
Bitcoin betaling. Vooral de grote hoeveelheid aanvallen die
Locky in een keer kan uitvoeren, zijn kenmerkend voor deze
variant van ransomware.

CTB-LOCKER

TESLACRYPT

LOCKY
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TorrentLocker verspreid zich via spam email campagnes en
richt zich meestal op berichten aan specifieke regio ’s. Het lijkt
op CryptoLocker en maakt gebruik van een AES algoritme voor
het versleutelen van bestanden. Daarnaast haalt TorrentLocker
e-mailadressen uit het adresboek van het slachtoffer om de
malware verder te verspreiden. Dit is ook uniek aan deze vorm
van ransomware. TorrentLocker maakt gebruik van een
techniek genaamd proces uitholling. Een Windows proces
wordt geopend in een opgeschorte variant, de kwaadaardige
code wordt geïnstalleerd en het proces gaat weer verder. Het
gebruikt explorer.exe voor proces uitholling. Deze malware
delete ook Microsoft Volume Shadow Copies om restores met
behulp van Windows file recovery tools te voorkomen. Ook hier
is Bitcoin weer de manier van betaling die de voorkeur heeft.

Volgens computer community ArsTechnica werd KeRanger
ransomware recent ontdekt op een populaire BitTorrent client.
KeRanger het is nog niet wijdverspreid, maar dat zegt niets. Het
is de eerste bekende variant ransomware ontworpen om Mac
OS X applicaties te versleutelen.

TORRENTLOCKER 

KERANGER
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CONCLUSIE
Cybercriminelen die ransomware gebruiken vormen
een reëel gevaar voor organisaties, van de lokale
pizzeria tot de grote AEX bedrijven. Met kennis en de
juiste oplossingen kom je een heel eind om je
organisatie te beschermen. Voorlichting kan een hoop
kopzorgen voorkomen, dus zorg dat je medewerkers
weten waar ze op moet letten.

Onderschat echter nooit de toewijding of expertise
van de huidige generatie hackers. Zij hebben een
enorm aanpassingsvermogen en werken continu aan
het verbeteren van hun aanvalsmethodes. De enige
manier om je organisatie veilig te houden is het
gebruik van excellente security en back-

up oplossingen.

Kennisdeling kan helpen bij het vermijden van
cyberaanvallen. Zorg er altijd voor dat al je
bedrijfssoftware up-to-date is. Het maken van back-

ups gaat je helpen in het geval niets anders meer
werkt. Gebruik een moderne back-up oplossing zoals
Datto waarmee je downtime minimaliseert. Met
een hersteltijd van minder dan een half uur kun je snel
weer aan de slag.

MEER INFORMATIE:
www.campai .n l / ransomware
www.campai .n l /datto
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