
 

Tendències de Seguretat 2015 – CESICAT | 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Tendències de Ciberseguretat 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tendències de Seguretat 2015 – CESICAT | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contingut d’aquesta guia és titularitat de la Fundació Centre de 

Seguretat de la Informació de Catalunya i resta subjecta a la llicència 

de Creative Commons BY-NC-ND. L’autoria de l’obra es reconeixerà a 

través de la inclusió de la menció següent: 

 

Generalitat de Catalunya 

Autoria: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

Llicència Creative Commons:  

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 

 

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, amb les següents 

condicions:  

Reconeixement. S’ha de reconèixer l’autoria de l’obra de la manera 

especificada per l’autor o el llicenciador (en tot cas, no de manera que 

suggereixi que gaudeix del suport o que dóna suport a la seva obra).  

No comercial. No es pot emprar aquesta obra per a finalitats comercials o 

promocionals.  

Sense obres derivades. No es pot alterar, transformar o generar una obra 

derivada a partir d’aquesta obra. 

 Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la 

llicència de l’obra. 

 Qualsevol de les condicions d’aquesta llicència podrà ser modificada si 

disposeu de permisos del titular dels drets. 

Podeu trobar el text legal de la llicència a: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


 

Tendències de Seguretat 2017 – CESICAT | 3 

 

 

 

INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................................................5 

VISIÓ GENERAL ................................................................................................................................................7 

HA ESTAT NOTÍCIA ......................................................................................................................................... 11 

EVOLUCIÓ DE LES AMENACES ........................................................................................................................ 13 

TENDÈNCIES ................................................................................................................................................... 15 

ROBATORI DE CREDENCIALS ..................................................................................................................................... 15 

ROBATORI D’INFORMACIÓ ....................................................................................................................................... 17 

ENGINYERIA SOCIAL ............................................................................................................................................... 18 

CIBERESPIONATGE I HACKTIVISME ............................................................................................................................. 20 

CRIPTOMONEDES .................................................................................................................................................. 22 

INTERNET DE LES COSES, IOT .................................................................................................................................... 24 

CIBERASSETJAMENT I EXTORSIÓ ................................................................................................................................ 27 

MOBILITAT .......................................................................................................................................................... 29 

DDOS ................................................................................................................................................................. 31 

 

 

 

 
 

Índex 



 

 



 

Tendències de Seguretat 2017 – CESICAT | 5 

 

INTRODUCCIÓ 

El present document és fruit del seguiment i de l'anàlisi de les 

tendències en relació amb amenaces de ciberseguretat detectades 

durant l'any 2017 pel CESICAT. 

Per a la realització d'aquest informe s'ha tingut en compte 

l’experiència pròpia del CESICAT i de les seves àrees, així com s’han 

consultat informes de referència i fonts qualificades de múltiples 

entitats, fabricants, organismes i professionals del món de la 

ciberseguretat, tant de l’àmbit nacional com internacional. 

 

 

 

 

La informació de l’informe està contrastada amb diversos 
informes de referència i fonts qualificades d’entitats, fabricants, 

organismes i professionals del món de la ciberseguretat 
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VISIÓ GENERAL 

El 2017, des del punt de vista de la ciberseguretat, ens ha deixat un 

seguit d’esdeveniments que permeten identificar les tendències més 

destacables. Per una banda, veiem com la ciberdelinqüència cada 

vegada està més ben organitzada. Per una altra, tenim un espai a 

l’entorn d’Internet que no avança prou ràpid en la mitigació de les 

amenaces, al mateix temps que es fa evident l’augment constant dels 

dispositius connectats. 

Els cibercriminals, avui en dia, disposen d’estructures empresarials1 

que treballen en l'economia submergida, actuen utilitzant els millors 

models de gestió empresarials a l'hora de crear, expandir les seves 

operacions i obtenir la major rendibilitat financera possible. Aquestes 

empreses de cibercrim, tenen els seus empleats, els seus horaris, 

directius amb diferents nivells de responsabilitat, etc. 

Segons Symantec, durant el 2017 i a nivell global, el cibercrim va 

obtenir una gens menyspreable quantitat propera als 172.000 milions 

d’euros.2 Comparativament, aquesta quantitat és un 56% superior als 

ingressos de Google (110.000 milions d’euros) o, fins i tot, sorprèn 

identificar que arriba a un 74% del PIB de Catalunya (234.000 milions 

d’euros). 

"Funcionen pràcticament com una empresa tradicional. Tenen 

problemes amb el flux de caixa, volen obtenir guanys, requereixen 

inversió, desenvolupen productes, necessiten promocionar-se, tenen 

un departament d'atenció al client i probablement un altre de recursos 

humans" segons Santorelli de Symantec. 

No obstant això, les mesures de seguretat per mitigar l’amenaça que 

tot això representa no van a la mateixa velocitat. Ens trobem en una 

                                                
1 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131127_tecnologia_hackers_negocio_millonario_kv 

2 https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/about/2017-ncsir-global-results-en.pdf 

La professionalització de les organitzacions dedicades al 
cibercrim i el que s'ha denominat ciberespionatge marcarà la 

pauta de la ciberseguretat en els propers anys 

El malware o badware és 

un tipus de programari que 

té l’objectiu d’infiltrar-se o 

danyar un equip o sistema 

informàtic sense el 

consentiment del propietari. 

En funció de l’efecte que 

causi sobre l’equip es 

classifiquen en:  virus, cucs, 

troians, rootkits, scareware, 

spyware, adware, 

crimeware, etc. 
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situació on actuem de manera reactiva i la ciberdelinqüència sempre 

va dos passos endavant. És cert que hi ha molt esforç per lluitar contra 

la delinqüència a Internet, però tot aquest esforç és insuficient. 

Veiem com s’aprofiten vulnerabilitats que en el seu dia ja havien estat 

identificades, però els endarreriments en la posada al dia de servidors, 

ordinadors i altres aparells connectats a Internet són terreny adobat 

pels atacants, que ho tenen fàcil per treure profit dels seus atacs. 

Igualment, observem com la mancança d’un disseny segur de 

programari i maquinari, així com la posada en el mercat de solucions 

no suficientment provades, faciliten la feina a la ciberdelinqüència. 

Si a tot això hi afegim la poca consciència generalitzada dels perills 

de no mantenir els equips actualitzats, tenim una situació realment 

preocupant que ens obliga a ser molt creatius per revertir-la. 

Seguint en el terreny de les tendències del 2017, apuntem a una 

evolució del ransomware a causa de la infecció massiva pel 

malware WannaCry, que es va produir de manera aleatòria i no 

dirigida, aprofitant que companyies i particulars no havien actualitzat 

els sistemes operatius dels seus ordinadors malgrat feia un mes que 

el pegat ja estava disponible. Per a l'atac es van utilitzar exploits de 

nivell governamental que havien estat robats a la NSA un any abans.  

Els robatoris o fugues de credencials han continuat sent una 

tendència per a les grans organitzacions, com ho evidencien els 57 

milions de dades personals robades a Uber3 4, els 143 milions a 

Equifax ICN5 6 o els 32 milions de comptes de correu de Yahoo7. 

Vinculat a aquest darrer, no podem oblidar el robatori de més de 1.000 

milions de comptes a Yahoo del 2013 i els 500 milions del 20148.  

                                                
3 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/uber-supposedly-paid-hackers-100-000-to-keep-quiet-about-a-2016-data-breach/ 

4 http://www.zdnet.com/article/uber-says-data-breach-compromised-380k-users-in-singapore/ 

5 https://krebsonsecurity.com/2017/09/breach-at-equifax-may-impact-143m-americans/ 

6 https://www.helpnetsecurity.com/2017/09/11/equifax-failed-miserably/ 

7 https://www.techrepublic.com/article/yahoo-confirms-32m-accounts-breached-in-2015-2016-forged-cookies-attack/ 

8 https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/14/yahoo-hack-security-of-one-billion-accounts-breached  

L’evolució del ransomware ha estat una de les tendències més 
rellevants, especialment de la mà del Wannacry, que va afectar 

més de 560.000 usuaris a més de 150 països 

Un exploit és una eina de 

programari dissenyada per 

aprofitar una vulnerabilitat 

o error i aconseguir el 

comportament no desitjat 

d’un dispositiu. 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/uber-supposedly-paid-hackers-100-000-to-keep-quiet-about-a-2016-data-breach/
http://www.zdnet.com/article/uber-says-data-breach-compromised-380k-users-in-singapore/
https://krebsonsecurity.com/2017/09/breach-at-equifax-may-impact-143m-americans/
https://www.helpnetsecurity.com/2017/09/11/equifax-failed-miserably/
https://www.techrepublic.com/article/yahoo-confirms-32m-accounts-breached-in-2015-2016-forged-cookies-attack/
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/14/yahoo-hack-security-of-one-billion-accounts-breached


 

Tendències de Seguretat 2017 – CESICAT | 9 

 

 

Amb relació a l’hacktivisme, trobem la filtració de 9GB de correus 

electrònics que afectaven el candidat Emmanuel Macron en la 

campanya presidencial francesa9. També es podria inscriure en 

aquest apartat, la sostracció d’eines d'espionatge a la CIA i posterior 

publicació a Wikileaks10, filtrant codis pel hacking de routers wifi11, 

intercepció de SMS a mòbils Android12, espionatge de càmeres13, etc. 

En la mateixa línia d’accions hacktivistes, s'ha detectat un increment 

considerable d'atacs DDoS dirigits a objectius concrets, 

especialment plataformes de jocs, per tractar-se d’una indústria 

puntera i lucrativa, on la caiguda del servei té un fort impacte 

mediàtic atès que es converteix ràpidament en trending-topic a les 

xarxes socials, fòrums, etc.  

Els atacants han perfeccionat l’atac DDoS amb la tècnica del 

PulseWave, que augmenta la potència de l'atac gràcies a les 

vulnerabilitats de les plataformes híbrides on-premise i cloud, tal com 

indica l'empresa Imperva Incapsula14. 

En aquest sentit, identifiquem els atacs a Final Fantasy, Blizzard 

Entertainment i la plataforma nord-americana de jocs de cartes 

Cardroom. Un altre exemple d'atac és el que va tenir com a objectiu 

l'administració de loteria nacional del Regne Unit, que va deixar als 

clients sense poder jugar durant 90 minuts15 16. 

El repàs del 2017 també ens obliga a destacar que l'increment i 

popularització de les criptomonedes ha convertit tot allò que hi 

té a veure en un món molt atractiu per als atacants. D’aquesta 

                                                
9 https://www.theregister.co.uk/2017/05/06/hackers_release_9gb_of_email_from_macron_two_days_before_french_presidential_election/ 

10 https://wikileaks.org/ciav7p1/ 
11 https://www.theregister.co.uk/2017/06/15/wikileaks_dumps_cia_wifi_pwnage_tool_docs_online/ 
12 https://betanews.com/2017/07/17/wikileaks-vault-7-highrise-sms/ 

13 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4757508/WikiLeaks-releases-details-CIA-webcam-spying-project.html 
14 https://www.incapsula.com/blog/pulse-wave-ddos-pins-down-multiple-targets.html 

15 www.silicon.co.uk/security/uk-national-lottery-ddos-222601 

16 http://www.tomshardware.co.uk/imperva-pulse-wave-ddos-attacks,news-56488.html 

Es manté la tendència del robatori de credencials, al mateix 
temps que ha incrementat l'activitat del ciberespionatge i de 

l’hacktivisme 

https://www.theregister.co.uk/2017/05/06/hackers_release_9gb_of_email_from_macron_two_days_before_french_presidential_election/
https://www.incapsula.com/blog/pulse-wave-ddos-pins-down-multiple-targets.htm
http://www.silicon.co.uk/security/uk-national-lottery-ddos-222601
http://www.tomshardware.co.uk/imperva-pulse-wave-ddos-attacks,news-56488.html
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manera hem vist com els atacs DDoS en aquest sector s'han 

multiplicat i, segons Imperva Incapsula, el 73% de les webs de serveis 

de criptomonedes que utilitzen els seus serveis han estat atacades 

mitjançant DDoS durant l’últim trimestre de l’any. 

Aquests atacs DDoS fan ús de dispositius compromesos, 

majoritàriament dispositius IoT que, per una manca de normativa i 

les limitacions per incorporar-hi elements de seguretat, esdevenen 

presa fàcil. Segons el F5 Lab en el seu informe The Hunt for IoT Vol. 

3: The Rise of Thingbots, en el primer semestre del 2017, els atacs 

utilitzant botnets van incrementar-se un 280%17. 

Arran de la proliferació de dispositius IoT en sectors industrials, cal 

destacar com han esdevingut l’autèntic taló d’Aquil·les de les 

instal·lacions d'infraestructures crítiques davant d’atacs. Amb 

l’objectiu de comprometre la infraestructura o prendre el control del 

seu funcionament, els atacants poden causar la seva indisponiblitat o, 

fins i tot, un dany físic.  

Un exemple és la família de programari maliciós Triton que, dirigida a 

la manipulació de sistemes de control industrial, va ser detectat 

accidentalment fruit d’un error del malware que va causar l'apagada 

d'emergència dels sistemes de l'empresa Schneider Electric18 19. 

 

  

                                                
17 https://f5.com/labs/articles/threat-intelligence/ddos/the-hunt-for-iot-the-rise-of-thingbots 

18 https://blog.segu-info.com.ar/2017/12/triton-malware-contra-ics-de-schneider.html 

19 https://www.wired.com/story/triton-malware-targets-industrial-safety-systems-in-the-middle-east/
 

Els dispositius IoT, a causa de la seva vulnerabilitat, segueixen 
sent notícia per ser objectiu en l’atac a infraestructures crítiques 

o per ser utilitzats, a través de botnets i tècniques DDoS, en 
l’atac a tercers 

https://f5.com/labs/articles/threat-intelligence/ddos/the-hunt-for-iot-the-rise-of-thingbots
https://blog.segu-info.com.ar/2017/12/triton-malware-contra-ics-de-schneider.html
https://www.wired.com/story/triton-malware-targets-industrial-safety-systems-in-the-middle-east/
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HA ESTAT NOTÍCIA 

El ransomware ha tingut un gran ressò mediàtic durant l'any 2017 

pels efectes que va tenir a l'empresa Telefònica S.A. Es calcula que 

van ser més de 1.200 ordinadors infectats pel ransomware Wannacry 

a Espanya (xifra molt optimista), tot i que va generar un fort impacte 

perquè va obligar a algunes organitzacions a parar part de les 

activitats fins que no van desinfectar els PC. De fet, davant la 

notorietat de l'atac, van ser moltes les empreses que van tallar les 

seves comunicacions, van enviar els treballadors a casa i van aturar 

activitats per por d’infectar-se. La situació es va agreujar amb 

l'augment considerable d'avisos, per part dels empleats, d'incidències 

que no tenien res a veure amb l'atac20. 

Ara bé, al marge del Wannacry, altres ransomware han atacat a 

petites i mitjanes empreses. Així, han aparegut casos de malware amb 

versions molt especialitzades de Cerber21 22, Locky23 i Petya (variant 

anomenada NotPetya) 24, entre els més coneguts.  

També han tingut ressò múltiples successos que deixen palès que un 

objectiu dels cibercriminals segueix sent els dispositius IoT per 

la seva gran quantitat, varietat i relativa facilitat de ser infectats. 

Segons Kaspersky, durant el 2017 s’han duplicat aquests atacs.25  

En aquest sentit, ens hem fet ressò de la proliferació de dispositius 

IoT connectats a la xarxa, com ara alarmes de seguretat, Smart TV, 

dispositius per a la gestió de l'energia, reguladors de temperatura 

industrials i domèstics,  dispositius relacionats amb la salut, el 

seguiment dels nens i adolescents, etc. Aquests dispositius, 

majoritàriament, es connecten a Internet amb una configuració per 

defecte, de manera que són vulnerables a una ràpida infecció (a 

destacar el cas d’una càmera infectada en 98 segons pel malware de 

la botnet Mirai).26 

. 

  

                                                
20 https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/actualizacion-informativa-los-ciberataques-producidos-1

  

21 http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cerber-ransomware-evolves-now-steals-bitcoin-wallets/ 

22https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/08/cerber-ransomware-delivered-format-different-order-magnitude/ 

23 https://blog.comodo.com/comodo-news/new-locky-ransomware-trojan-spotted/ 

24 https://www.infosecurity-magazine.com/news/fedex-notpetya-cost-us-300-million/ 

25 https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2017_amount-of-malware-targeting-smart-devices-more-than-doubled-in-2017 

26 https://techcrunch.com/2016/11/18/this-security-camera-was-infected-by-malware-in-98-seconds-after-it-was-plugged-in/
 

El ransomware és un tipus 

de programari maliciós que, 

una vegada ha infectat un 

equip, remotament permet 

bloquejar-lo i/o xifrar els 

arxius en memòria. 

L’objectiu de l’atacant és 

demanar un rescat a canvi 

de la clau de desxifrat dels 

arxius imprescindible per la 

seva recuperació. 
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EVOLUCIÓ DE LES AMENACES 

Amb relació a les amenaces, un dels aspectes destacables que 

apareix de manera regular és el fet que es puguin descobrir 

vulnerabilitats amb una existència de fins 20 anys que no havien 

estat detectades prèviament. En altres casos, les vulnerabilitats 

poden estar detectades i tenir identificats els corresponents 

pegats per  solucionar-les, encara que no han estat implementats 

per diferents motius (desconeixement, programari no original sense 

dret a actualitzacions, desconfiança als canvis, problemes de 

desenvolupament, detecció recent, etc.). Sigui com sigui, el conjunt 

d’aquestes vulnerabilitats poden ser explotades per ciberatacants27. 

La realitat és que els processos d’actualització poden ser lents, 

impactar negativament en el programari, alentir o causar inestabilitat 

en els sistemes. Per aquesta raó, es segueix detectant sistemes 

desactualitzats que fomenten l’aparició i la persistència de 

vulnerabilitats, ja sigui a causa dels sistemes operatius, pels quals es 

publiquen actualitzacions regularment, les firmes de l’antivirus o les 

versions del firmware. 

Entre les vulnerabilitats que han estat notícia aquest 2017, podem 

destacar el ROBOT (Return of Bleichenbacher's Oracle Attack) RSA28 

(19 anys d'antiguitat): una vulnerabilitat que permet realitzar 

operacions de desxifrat RSA comprometent la clau privada d'un 

servidor TLS29. 

També s’han detectat vulnerabilitats que afecten al nucli de Linux (11 

anys d'antiguitat)30, al Microsoft Office Word (17 anys d'antiguitat)31 i, 

encara molt més crític, vulnerabilitats dels connectors Wordpress (9 

anys d'antiguitat) que es troben sense suport per desús, tot i que 

s'utilitzen en més de 100.000 servidors32. Finalment cal esmentar el 

descobriment de vulnerabilitats relatives al maquinari, com és el cas 

d'Intel Active Management Technology (9 anys d’antiguitat), la qual 

afecta als processadors33. 

                                                
27 https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX/20-year-old-flaw-found-in-Ubiquiti-networking-gear-running/td-p/1874011 

28 https://robotattack.org/ 

29 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/12/13/Transport-Layer-Security-TLS-Vulnerability 

30 https://www.csoonline.com/article/3173687/security/eleven-year-old-root-flaw-found-and-patched-in-the-linux-kernel.html 

31 https://threatpost.com/microsoft-patches-17-year-old-office-bug/128904/ 

32 https://www.wordfence.com/blog/2017/05/22-abandoned-wordpress-plugins-vulnerabilities/ 

33 https://thenextweb.com/insider/2017/05/02/intel-sold-remotely-exploitable-workstation-server-chips-almost-nine-years/
 

Un pegat és una peça de 

software que s’afegeix a un 

programa per actualitzar-lo 

amb l’objectiu de solucionar 

vulnerabilitats, errors o 

millorar les seves 

prestacions. 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX/20-year-old-flaw-found-in-Ubiquiti-networking-gear-running/td-p/1874011
https://robotattack.org/
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/12/13/Transport-Layer-Security-TLS-Vulnerability
https://www.csoonline.com/article/3173687/security/eleven-year-old-root-flaw-found-and-patched-in-the-linux-kernel.html
https://threatpost.com/microsoft-patches-17-year-old-office-bug/128904/
https://www.wordfence.com/blog/2017/05/22-abandoned-wordpress-plugins-vulnerabilities/
https://thenextweb.com/insider/2017/05/02/intel-sold-remotely-exploitable-workstation-server-chips-almost-nine-years/
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Pel que fa a l'explotació de les vulnerabilitats, en aquest 2017 ha estat 

una constant l’ús de malware, especialment en forma de 

ransomware. De fet, s’ha constatat com diferents versions d’un 

mateix malware apareixen diàriament dissenyades per no ser 

detectades, transcorrent menys de 24 hores entre versió i versió 

(temps màxim que triguen els antivirus en actualitzar les signatures en 

tots els clients). Tanmateix, la manera més habitual per la qual 

s'introdueixen en organitzacions o ordinadors particulars segueix 

sent l'enviament massiu de correus electrònics, amb un arxiu 

infectat i un text que convida a obrir-lo, com ho demostra l'augment 

significatiu del correu spam34. 

Segons el fabricant d'antivirus Panda, podem detectar fins a 1.500 

programes maliciosos al dia, quan fa alguns anys se’n detectaven 400 

al mes35. Per la seva banda, AV TEST Institute afirma que es registren 

més de 250.000 noves variants diferents de malware al dia, amb un 

creixement del total de malwares detectats anualment que es mostra 

en el següent gràfic36: 

 

 

                                                
34 https://www.av-test.org/en/statistics/malware/ 

35 https://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/cybercrime/ 
36 https://www.av-test.org/en/statistics/malware/ 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE MALWARE 
DETECTAT PER ANY 

https://www.av-test.org/en/statistics/malware/
https://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/cybercrime/
https://www.av-test.org/en/statistics/malware/
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TENDÈNCIES 

ROBATORI DE CREDENCIALS 

El robatori de credencials ha esdevingut un dels objectius de la 

ciberdelinqüència aquest 2017 pel seu increment significatiu. El valor 

de les dades personals i l’obtenció de credencials per aconseguir 

privilegis en els sistemes o robar informació són els motius de 

l’augment del nombre d’atacs.  

L'obtenció de credencials és una porta per comprometre els sistemes 

d'una organització. Amb aquest principi, aquest 2017 destaquen 

alguns robatoris massius com els 143 milions de dades personals a 

Equifax ICN37 38, o el cas de la xarxa social Taringa, on 28 milions 

d'usuaris van ser víctimes de l'apropiació indeguda dels seus 

perfils en quedar al descobert les seves credencials d'accés39.  

Nissan Finance Canada també anunciava que les dades personals 

d'1,3 milions de clients van quedar exposades a conseqüència d'una 

filtració de dades, descoberta per l’empresa a finals de de 201740. 

Al desembre de 2017, 4iQ anunciava el descobriment, a la dark web, 

d'una base de dades amb més d'1.400 milions de credencials en 

text pla sense xifrar. "Qualsevol que vulgui, pot simplement obrir-lo, 

fer una recerca ràpida i començar a tractar d'iniciar sessió en els 

comptes d'altres persones", escriu Lee Matthews en una peça de 

Forbes. Aquesta base de dades inclou fonts de filtracions ja 

conegudes, juntament amb noves claus i hashes que han estat 

compromesos i dels quals no se’n tenia constància41 42. 

                                                
37 https://krebsonsecurity.com/2017/09/breach-at-equifax-may-impact-143m-americans/ 

38 https://www.helpnetsecurity.com/2017/09/11/equifax-failed-miserably/ 

39 http://thehackernews.com/2017/09/taringa-data-breach-hacking.html 

40 http://securityaffairs.co/wordpress/67023/data-breach/nissan-finance-canada-hacked.html 

41 http://www.henet.mx/1-4-mil-millones-de-credenciales-de-texto-sin-formato-filtradas-en-la-red-oscura/ 

42 https://www.redeszone.net/2017/12/12/mas-1-000-millones-contrasenas-usuarios-se-filtran-texto-plano/
 

4iQ anunciava el descobriment, a la dark web, d'una BD amb 
més d'1.400 milions de credencials 

La dark web és la xarxa 

accessible mitjançant un 

programari específic i que, 

per les seves 

característiques d’anonimat 

i difícil traçabilitat, allotja 

multitud de mercats il·legals 

o continguts inadequats. 

Sovint  el terme deep web 

s’utilitza com a sinònim 

però, en realitat, aquesta es 

refereix a la part de la xarxa 

no visible per cercadors 

d'Internet (no indexada). La 

dark web és un subconjunt 

de la deep web. 

https://krebsonsecurity.com/2017/09/breach-at-equifax-may-impact-143m-americans/
https://www.helpnetsecurity.com/2017/09/11/equifax-failed-miserably/
http://thehackernews.com/2017/09/taringa-data-breach-hacking.html
http://securityaffairs.co/wordpress/67023/data-breach/nissan-finance-canada-hacked.html
http://www.henet.mx/1-4-mil-millones-de-credenciales-de-texto-sin-formato-filtradas-en-la-red-oscura/
https://www.redeszone.net/2017/12/12/mas-1-000-millones-contrasenas-usuarios-se-filtran-texto-plano/
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Aquests fets permeten constatar com es manté una dels tendència 

dels darrers anys, amb la reiteració d’importants robatoris de 

credencials i dades personals. 

 

 

 

 

  

Sabies que.. 

… moltes notícies de 
robatori de 
credencials es 
coneixen passat els 
anys. 
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ROBATORI D’INFORMACIÓ 

Els atacs basats en l’ús de credencials d'administradors de xarxa, 

sistemes o bases de dades són objectius preferents dels 

cibercriminals pels seus resultats especialment lucratius. 

Un exemple de l’obtenció d’informació confidencial el tenim en la base 

de dades emmagatzemada en un contenidor d'Amazon Simple 

Storage Service (S3) de l'empresa d'anàlisi Alteryx. El contingut 

l'aquesta BD va revelar les dades financeres i personals de 123 

milions de llars nord-americanes. No obstant això, aquesta fallada de 

seguretat va ser detectada per un investigador de UpGuard i, per 

aquest motiu, no hi va haver les mateixes conseqüències que si els 

cibercriminals s’haguessin apropiat de la base de dades43. 

La consultora Deloitte va ser també atacada utilitzant la contrasenya 

d'administrador del seu servidor de correu electrònic. Van quedar al 

descobert els correus de 244.000 treballadors de l'empresa i, per 

tant, milers de clients de Deloitte també van quedar afectats pel 

contingut de correus amb les corresponents dades confidencials. Si 

bé l'incident no es va donar a conèixer fins a l'abril del 2017, es creu 

que l'atac va començar a finals de 201644. 

També podem veure com el robatori d’informació afecta tauletes i 

mòbils intel·ligents, amb els sistemes operatius Android i iOS, com en 

el cas descobert pel centre de seguretat Kromtech en el qual, a causa 

d’una BD mal configurada, es podia accedir a dades i detalls de 31 

milions d'usuaris que havien estat recopilades per un popular teclat 

virtual. 

 

 

                                                
43 https://nakedsecurity.sophos.com/2017/12/22/data-on-123-million-us-households-exposed/

 

44 https://www.theguardian.com/business/2017/sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-clients-secret-emails?CMP=share_btn_tw 

L'atac a credencials d'administradors de xarxa, sistemes o BD 
són els objectius preferents dels cibercriminals pels seus 

resultats especialment lucratius 

... la importància del 
robatori d’informació 
és especialment 
crítica pel que fa a l’ús 
que es pot fer d’ella. 

Sabies que... 

https://nakedsecurity.sophos.com/2017/12/22/data-on-123-million-us-households-exposed/
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-clients-secret-emails?CMP=share_btn_tw
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ENGINYERIA SOCIAL 

Segons Mitnick, l'enginyeria social es basa en quatre principis bàsics 

de pura psicologia: “tots volem ajudar, d'entrada sempre tendim a 

confiar  en l'altre, no ens agrada dir no i sí ens agrada que ens lloïn”45.  

L'enginyeria social ha estat, històricament, un recurs recurrent a l'hora 

de dissenyar atacs als sistemes informàtics. Apart de les tradicionals 

formes d'accedir a les víctimes, com són els correus electrònics, les 

trucades telefòniques, la cessió de llapis de memòria infectats, etc., 

actualment, la utilització de les xarxes social (Twitter, Facebook, 

Instagram, LinkedIn, etc.) és un altre focus d’atacs. 

Una manera efectiva que utilitzen els cibercriminals és crear perfils 

falsos i usuaris ficticis a les xarxes socials, establir relacions de 

confiança amb les futures víctimes i, un cop guanyada aquesta 

confiança, executar l'atac: intercanvien correus on s’infecta 

l'ordinador per aconseguir l'accés als sistemes d'informació d'on 

treballen, se sol·licita accés a informació sensible o, en els casos més 

extrems, es fa xantatge a la víctima sol·licitant una suma econòmica 

a canvi de no filtrar informació personal. Aquesta manera d'operar és 

freqüent per captar víctimes que són extorsionades, on un dels 

col·lectius més afectats són els adolescents. 

Una altra estratègia són els correus 

de phishing enviats de manera 

massiva i indiscriminada, que 

encara generen resultats positius 

pels atacants. Són coneguts els 

correus simulant ser de la Hisenda 

Pública en els quals, aprofitant la 

campanya de declaració a Hisenda,  

es demanava informació personal i 

bancària per obtenir una suposada 

devolució d'impostos. En aquesta línia 

també es troben els correus que 

simulen ser d'una entitat bancària i 

sol·liciten un canvi de contrasenya per 

qüestions de manteniment o qualsevol 

altra excusa46. 

                                                
45 https://www.pandasecurity.com/mediacenter/security/social-engineering-businesses/ 

46http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advier

te_de_un_nuevo_intento_de_fraude_tipo__phishing__a_traves_de_Internet.html 

L’enginyeria social 

engloba tècniques de 

manipulació de persones 

amb l’objectiu d’eludir els 

sistemes de seguretat. Els 

atacants fan servir la força 

persuasiva i s'aprofiten de 

la innocència de l'usuari 

fent-se passar per un 

conegut, un tècnic, un 

administrador o una 

empresa de confiança per 

obtenir informació. 

... durant el 2017 
s’ha fet ús per 
primera vegada del 
domini ".fish" per a 
una pàgina de 
phishing.  
 

Sabies que... 

https://www.pandasecurity.com/mediacenter/security/social-engineering-businesses/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advierte_de_un_nuevo_intento_de_fraude_tipo__phishing__a_traves_de_Internet.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advierte_de_un_nuevo_intento_de_fraude_tipo__phishing__a_traves_de_Internet.html
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Ara bé, els atacs de phishing són cada dia més sofisticats, simulant 

pàgines web molt realistes per enganyar les víctimes amb l’objectiu 

que aquestes proporcionin informació confidencial i personal. Si bé 

encara s'utilitza el mailing indiscriminat, cada vegada és més 

personalitzat i enfocat, gràcies a l'estudi que es pot fer de les 

víctimes mitjançant els seus perfils a les xarxes socials. En 

alguns casos recents, algunes webs fan inclús ús de mesures de 

seguretat, com ara certificats TLS, per intentar convèncer els usuaris 

que els llocs de pesca són fiables47. 

  

                                                
47 https://www.itnews.com.au/news/digital-certificate-use-by-phishing-sites-spikes-458183 

Els atacs de phishing cada vegada són més personalitzats i 
enfocats, gràcies a l'estudi que es pot fer de les víctimes 

mitjançant els seus perfils a les xarxes socials 

El phishing és un atac 

d'enginyeria social en el 

qual l’atacant imita una 

organització de confiança 

simulant l’entorn habitual 

d'interacció de l'usuari 

(pàgina web, correu 

electrònic, aplicació, etc.) 

amb l’objectiu d’enganyar-lo 

i obtenir-ne un benefici o 

informació. 

https://www.itnews.com.au/news/digital-certificate-use-by-phishing-sites-spikes-458183
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CIBERESPIONATGE I HACKTIVISME 

Durant l'any 2017, l'espionatge entre estats i empreses s'ha 

intensificat de manera exponencial. El ciberespionatge, ja sigui en la 

crisi comercial i política entre els EUA, Rússia i la Xina, o en els 

conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà, consisteix en la intervenció dels 

estats per influir en la política interna d'altres estats i és una situació 

que ha arribat per quedar-se. Per aquesta raó, actualment, els estats 

inverteixen molts milions d'euros per aconseguir tant la capacitat de 

defensar-se de ciberatacs com per ciberatacar als seus oponents. 

Els ciberatacs d’origen hacktivista, amb la intenció d’influir en l’agenda 

social, augmenten amb motiu d’esdeveniments polítics. S’han pogut 

identificar casos com la filtració de 9 GB de correus, durant la 

carrera presidencial francesa, que buscava desestabilitzar el procés 

electoral i afectar al resultat. 

Fent referència de nou al paper dels estats, darrerament es poden 

identificar alguns exemples de la seva intervenció en l'activitat de la 

xarxa en un intent de limitar i controlar el seu ús. A Rússia, a partir 

d'octubre de 2017, van entrar en vigor unes lleis que limiten la 

utilització de VPN: s’obliga a tots els proveïdors a estar registrats i a 

garantir que no donaran accés a aquelles webs prohibides pel govern, 

així com informaran de qualsevol violació i accés no autoritzat a les 

mateixes48. Anàlogament, també s’ha posar en entredit la suposada 

neutralitat d’agents com  els fabricants d’antivirus i les empreses 

de seguretat. Destaca, per la seva rellevància política, la prohibició 

de l’administració dels EEUU a utilitzar els productes del fabricant 

Karspensky amb seu a Rússia49. 

Durant el 2017 també hem vist com s’utilitzen partidàriament les 

xarxes socials per mitjà de la proliferació de notícies falses o fake 

news, donada la seva ràpida i àmplia difusió. Això inclou des de la 

                                                
48 https://www.scmagazine.com/russia-bans-non-compliant-vpns/article/704707/

 

49 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/19/companias/1513716270_387308.html 

Els atacs hacktivistes en ocasions són causats per terceres parts 
que, si bé no estan afectades pels esdeveniments en qüestió, 
busquen la desestabilització d'una o de diverses de les parts 

implicades 

El ciberespionatge és 

l’activitat secreta que, 

utilitzant el ciberespai com 

a espai d’acció les 

tecnologies de la 

informació com a les 

úniques armes, consisteix 

en intentar aconseguir 

informació confidencial o 

causar un perjudici, 

especialment, amb relació 

a un país estranger. 

Una VPN (Virtual Private 

Network) permet l'extensió 

segura d’una xarxa local 

(LAN) sobre una xarxa 

pública com Internet, de 

manera que externament 

no es pot monitoritzar la 

comunicació ni les dades 

transmeses. Això és 

possible perquè el tràfic de 

dades de l’usuari es dirigeix 

a un servidor VPN i, 

posteriorment, la connexió 

entre el servidor VPN i el 

destí es realitza de forma 

xifrada i anònima pel 

proveïdor d’Internet. 

https://www.scmagazine.com/russia-bans-non-compliant-vpns/article/704707/
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informació manipulada amb fins polítics i econòmics, la difamació de 

persones i empreses, la generació de pànic (risc d'atemptat, 

catàstrofes, etc.), fins a falsos consells i manuals que poden posar en 

risc la salut i/o integritat dels usuaris. En molts d'aquests casos es fa 

ús de bots en xarxes socials per a "automatitzar" la difusió i crear 

tendències amb aquestes notícies falses50. 

  

                                                
50 http://www.lavanguardia.com/politica/20180115/4439810825/la-ue-acelera-su-lucha-contra-las-noticias-falsas-que-amenazan-

democracia.html
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180115/4439810825/la-ue-acelera-su-lucha-contra-las-noticias-falsas-que-amenazan-democracia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180115/4439810825/la-ue-acelera-su-lucha-contra-las-noticias-falsas-que-amenazan-democracia.html
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CRIPTOMONEDES 

Les monedes virtuals han estat un mitjà tradicional de les transaccions 

econòmiques dels ciberdelinqüents, que els permet amagar els seus 

beneficis i rebre els pagaments d’extorsions de forma anònima 

(per exemple, en el pagament del rescat pels atacs amb ransomware).  

L'augment exponencial del valor de les criptomonedes i la seva 

popularització ha estat una nova atracció per a la indústria de la 

ciberdelinqüència. 

 

 

Atès l’alt valor de les criptomonedes, el seu robatori i els atacs a 

pàgines web que en gestionen han esdevingut un objectiu de font 

d’ingressos. 

A finals de desembre de 2017, es va publicar la notícia que 

l’intercanviador de criptomonedes EtherDelta havia patit un atac 

DNS, permetent als atacants el robatori de l'equivalent a 266.789 $ 

i  una gran quantitat de tokens51. No és l'únic cas, ja que durant 

aquest any es va comprometre el Projecte Enigma, amb un robatori 

de més de 470.000 $ en Ethereum52, així com el cas del robatori a 

YouBit, on la suma sostreta va ascendir a 4,3 milions $ en 

Bitcoins53. 

D'altra banda, una fallada de paritat en les carteres de Ethereum 

va causar la pèrdua de més de 280 milions de dòlars en 

criptomonedes sense possibilitat de recuperació54. 

Lookout va publicar al seu bloc un cas diferent, en el qual tres 

aplicacions d'Android disfressades de moneders de Bitcoin 

servien per enviar pagaments a l'adreça de l'atacant. Descoberta 

                                                
51 http://securityaffairs.co/wordpress/67146/cyber-crime/exchange-etherdelta-dns-attack.html 

52 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-steals-475-000-worth-of-ethereum-after-breaching-enigma-project/ 

53 http://unaaldia.hispasec.com/2017/12/la-casa-de-intercambio-de-bitcoin.html 

54 http://securityaffairs.co/wordpress/65303/digital-id/ethereum-parity-wallet-flaw.html 

... a Tarragona s'ha 
realitzat la primera 
compra-venda d'un 
habitatge en 
Bitcoins. En total van 
ser 41 Bitcoins 
(550.000 € en el 
moment de la 
transacció). 

Sabies que... 

http://securityaffairs.co/wordpress/67146/cyber-crime/exchange-etherdelta-dns-attack.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-steals-475-000-worth-of-ethereum-after-breaching-enigma-project/
http://unaaldia.hispasec.com/2017/12/la-casa-de-intercambio-de-bitcoin.html
http://securityaffairs.co/wordpress/65303/digital-id/ethereum-parity-wallet-flaw.html
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l'estafa, Google Play Store va treure ràpidament les apps, tot i que no 

va poder evitar que s’haguessin realitzat 20.000 descàrregues55. 

Inclús s'ha arribat a un punt on ha estat rentable contractar hackers 

que manipulin i ataquin aquests sistemes per, virtualment, inflar el 

valor de la criptomoneda, convertint-la en un valor d'inversió molt 

potent. El fet és que gent que va invertir tot just 100 € en moneda 

digital fa 5 anys poden ser actualment milionaris. 

Un altre recurs que han utilitzat els hackers per motius lucratius és la 

mineria de criptomonedes fent ús d’un malware que, 

comprometent el maquinari de tercers, n’utilitza la capacitat de 

computació. Un exemple d'això és el cas del gegant rus del oleoducte 

Transneft, ordinadors del qual estaven infectats per un malware de 

criptomineria incrustat.  

Anàlogament, mitjançant Facebook Messenger s’ha expandit el 

malware Digmine amb l’objectiu de minar criptomonedes des de 

l'ordinador infectat. Utilitzant un vídeo com a esquer, infecta 

l'ordinador i es transmet a través dels contactes infectant a altres 

ordinadors56. 

Altres casos rellevants són l’extensió de Chrome que incloïa un 

programari de mineria de moneda digital i el cas de la inclusió de codi 

de mineria a servidors Wordpress compromesos57. 

 

 

 

  

                                                
55 http://securityaffairs.co/wordpress/67123/malware/fake-bitcoin-wallet-apps.html

 

56 https://www.certsi.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/compania-rusa-oleoductos-usada-minar-criptomonedas 

57 https://computerhoy.com/noticias/software/digmine-malware-criptominado-que-ataca-facebook-messenger-73359
 

S'ha arribat a un punt on és rentable contractar hackers que manipulin 
i ataquin aquests sistemes per, virtualment, inflar el valor de la 

criptomoneda 

La mineria de 

criptomonedes o 

criptomineria és el procés 

de validació de les 

transaccions fetes amb 

criptomonedes a través de 

la resolució d’un càlcul 

matemàtic complex fent ús 

dels recursos 

computacionals d’un 

dispositiu que, en aquestes 

funcions, rep el nom de 

miner. Un cop el miner ha 

resolt el càlcul, rep una 

recompensa en 

criptomonedes que pot 

variar segons la moneda i la 

transacció. 

http://securityaffairs.co/wordpress/67123/malware/fake-bitcoin-wallet-apps.html
https://www.certsi.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/compania-rusa-oleoductos-usada-minar-criptomonedas
https://computerhoy.com/noticias/software/digmine-malware-criptominado-que-ataca-facebook-messenger-73359
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INTERNET DE LES COSES, IoT 

Un dels principals objectius dels cibercriminals segueix sent els 

dispositius IoT, per la seva gran quantitat, varietat i la relativa facilitat 

per ser atacats. 

"En l'últim any, es va poder veure que no només era possible atacar 

els dispositius connectats, sinó que teníem davant un autèntic perill. 

Hem vist en aquest any com el nombre de malwares dirigits contra 

l’IoT creixia, però encara queda molt recorregut per davant. 

Aparentment, l'alta competitivitat en el mercat dels atacs DDoS, està 

fent que molts d'aquests cibercriminals busquin nous recursos que 

permetin augmentar la força de les seves accions. Diversos analistes 

prediuen que, en el 2020, el nombre de dispositius IoT podria arribar 

a assolir una xifra entre 20 i 50 mil milions", comenta Vladimir 

Kuskovo, experta en seguretat de Kaspersky Lab58. 

Com a conseqüència d’aquesta proliferació de dispositius IoT i la seva 

vulnerabilitat, cal destacar la recent detecció de la xarxa botnet 

Satori, que aprofita una vulnerabilitat dels routers Huawei i 

sembla que podria arribar a superar la potència de la botnet Mirai59. 

Dins de la diversificada aparició de 

dispositius IoT, cal fer menció específica de 

les joguines connectades a Internet. Ja són 

múltiples els exemples de falles de 

seguretat per les quals s'han exposat 

converses i fotografies de menors, com 

en el cas de la filtració d’informació dels 

fabricants Vtech Espiral Toys60 o l’aparició 

de joguines que poden ser utilitzades per 

hackers amb l’objectiu d’espiar 61. Això ha 

portat al fet que l'FBI publiqués un avís del 

risc que poden suposar aquestes joguines 

per a la privacitat i, fins i tot, la pròpia 

seguretat dels menors62. 

Addicionalment, aprofitant que el comprador no n’és conscient, els 

fabricants estableixen uns termes de privacitat i confidencialitat 

                                                
58 https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2017_amount-of-malware-targeting-smart-devices-more-than-doubled-in-2017 

59 http://unaaldia.hispasec.com/2017/12/grave-vulnerabilidad-en-routers-huawei.html 

60 https://www.computerworld.com/article/3012173/security/this-is-why-tech-toys-are-dangerous.html 

61 https://news.sophos.com/es-es/2017/12/26/juguetes-cada-dia-mas-inteligentes-pero-son-seguros/ 

62 https://www.ic3.gov/media/2017/170717.aspx 

 

Una botnet és un conjunt 

o xarxa de robots 

informàtics (bots) que 

s'executen de manera 

autònoma i automàtica. 

L'artífex de la botnet pot 

controlar tots els 

ordinadors/servidors 

infectats de forma remota i 

poden ser utilitzats per a 

dur a terme activitats 

criminals. 

https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2017_amount-of-malware-targeting-smart-devices-more-than-doubled-in-2017
http://unaaldia.hispasec.com/2017/12/grave-vulnerabilidad-en-routers-huawei.html
https://www.computerworld.com/article/3012173/security/this-is-why-tech-toys-are-dangerous.html
https://news.sophos.com/es-es/2017/12/26/juguetes-cada-dia-mas-inteligentes-pero-son-seguros/
https://www.ic3.gov/media/2017/170717.aspx
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insuficients tenint en compte els riscos que poden suposar. Aquests 

termes acostumen a cedir el control absolut pel tractament de les 

dades obtingudes i la llibertat d'aconseguir-ne beneficis de la manera 

que més convingui als fabricants, fins i tot compartint la informació 

amb tercers. En el cas comentat, les joguines incorporen anuncis 

subliminals per incentivar la compra d’altres productes de la casa o 

dels seus socis.  

Si es compara el tractament de la ciberseguretat de les joguines amb 

el de la seguretat física, es constata com aquesta última està altament 

regulada (anualment es retiren un gran nombre de joguines pel risc 

físic per als menors), però no passa el mateix amb la primera, dotant 

a cada fabricant de la capacitat de decidir les corresponents 

mesures a aplicar.  

En aquest sentit, un dels reptes a resoldre per la indústria IoT és 

garantir la seguretat dels seus dispositius. Els fabricants han 

d'implementar una seguretat activa, amb possibilitats d’implementar 

una configuració adequada, paraules de pas fortes, actualització del 

firmware i, en general, permetre que l'usuari conegui les implicacions 

de la seva utilització en termes de seguretat. Ara bé, això és un gran 

desafiament donat l'increment de cost i la complexitat que pot suposar 

(processament addicional, latència, risc de fallada durant 

actualitzacions, etc.). 

No obstant això, a dia d’avui encara estem lluny d’aquest objectiu i 

són molts els casos que evidencien com és de fàcil piratejar 

dispositius IoT. Unes 120.000 càmeres del fabricant xinès Shenzhen 

Neo Electronic presenten una vulnerabilitat que permet prendre el 

control total sobre la càmera i utilitzar per crear botnets, 

independentment de la configuració de l'usuari63. Anàlogament, hi ha 

dispositius IoT que no obliguen a canviar les credencials d'accés, fet 

que els fa tant vulnerables com si no tinguessin protecció, atès que 

                                                
63 https://motherboard.vice.com/en_us/article/j5qwb8/more-than-120000-internet-connected-cameras-can-be-easily-hacked-researcher-

warns 

Uns dels aspectes que ha de resoldre la Indústria d’IoT és 
garantir la seguretat dels seus dispositius. Els fabricants han 

d'implementar una seguretat activa amb possibilitats de 
configurar correctament paraules de pas fortes, actualització del 

firmware, etc. 
 

Sabies que... 

... un casino dels 
Estats Units va ser 
atacat aprofitant una 
vulnerabilitat de 
seguretat d’un “aquari 
intel·ligent” connectat 
a la xarxa. 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/j5qwb8/more-than-120000-internet-connected-cameras-can-be-easily-hacked-researcher-warns
https://motherboard.vice.com/en_us/article/j5qwb8/more-than-120000-internet-connected-cameras-can-be-easily-hacked-researcher-warns
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les contrasenyes per defecte es troben llistades en multitud de llocs a 

Internet. 64 

La situació esdevé més severa davant de la irrupció i ràpida 

proliferació de dispositius IoT en entorns industrials, atès que són 

objectiu d’atacs que pretenen controlar infraestructures crítiques 

manipulant els Sistemes de Control Industrial (ICS). És el cas del 

malware Triton que provoca la interrupció operativa del sistema i 

impedeix que els sistemes de seguretat executin la seva funció65. En 

general, aquests tipus d'atac segueixen el patró del pioner Stutnex, 

atacant infraestructures crítiques per tal de desestabilitzar-les o 

inhabilitar-les.  

A Israel, s’ha descobert un cas destacable força innovador, en el qual 

s’ha identificat la manera de capturar informació a partir dels PLC 

industrials mitjançant la freqüència que emeten a l'hora 

d'escriure en memòria. Un grup d’investigadors van analitzar les 

ones de ràdio d'aquests sistemes i van trobar que la freqüència canvia 

quan les dades s’escriuen en la memòria del dispositiu: una 

determinada freqüència representa un bit "0" i una de diferent 

representa un bit "1". Per tant, un atacant podria utilitzar aquests PLC 

per filtrar informació confidencial de dins de la organització bit a bit, 

capturant les freqüències d’escriptura dels PLC des de l’exterior amb 

una antena pròxima i desxifrant-les66. 

 

 

  

 

  

                                                
64 https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/iot-riesgos-del-internet-los-trastos

 

65 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html 

66 http://www.securityweek.com/hackers-can-steal-data-air-gapped-industrial-networks-plcs 

 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/iot-riesgos-del-internet-los-trastos
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/attackers-deploy-new-ics-attack-framework-triton.html
http://www.securityweek.com/hackers-can-steal-data-air-gapped-industrial-networks-plcs
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CIBERASSETJAMENT I EXTORSIÓ 

L'anonimat, la no percepció directa i immediata del dany causat i la 

possibilitat d’adopció de rols imaginaris a la xarxa fan que, aquest 

tipus d'atacs, siguin cada dia més freqüents. 

Si hi sumem la popularització de les xarxes socials, els videojocs en 

línia i la proliferació dels mòbils intel·ligents en adolescents, podem 

afirmar que l'assetjament a Internet, ciberassetjament o cyberbullying 

s’ha convertit en un greu problema. A diferència del bullying, que es 

refereix a l'assetjament a l'escola, el cyberbullying afecta al 

col·lectiu de companys d'escola però també a joves amb qui es 

té relació a través de les xarxes socials67. 

El fet que els joves tinguin un domini major de les tecnologies que 

en generacions anteriors, superant els coneixements dels seus pares, 

fa que la supervisió sigui complexa. Exemples clars d’això són les 

proves pilot a instituts en les quals es distribuïen iPads restringits als 

usuaris i, davant la sorpresa dels professors, en menys d'una setmana 

estaven tots els dispositius desbloquejats pels alumnes68. 

En quan a les diferents 

formes de ciberassetjament, 

aquestes poden anar des de 

l’insult, la difamació i arribar a 

les amenaces o a l'extorsió, 

provocant en la víctima un 

estat d'angoixa que, en 

alguns casos, arriba al 

suïcidi.  

En un estudi realitzat per la Fundació Anar amb la col·laboració 

de la Mútua Madrilenya, es constata que els casos de 

ciberassetjament han baixat lleument l’edat mitjana a 13,6 anys. 

Segons l’informe, les agressions verbals són el principal tipus de 

ciberassetjament, seguit de les amenaces, tot i que ha crescut la 

difusió d'informació personal de la víctima i el pirateig de comptes. En 

la majoria d’ocasions, l'eina més utilitzada és el telèfon mòbil i el 

WhatsApp n’és la xarxa preferent, afegeix l'informe69. 

                                                
67 https://www.anar.org/estudio-ciberbullying/ 

68 https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/students-are-hacking-their-school-issued-ipads-good-for-them/280196/ 

69 https://www.anar.org/estudio-ciberbullying/ 

 

El ciberassetjament és 

l’assetjament que es 

produeix a través 

d'Internet, especialment per 

mitjà de les xarxes socials i 

les aplicacions mòbils. Els 

ciberassetjadors emeten 

comentaris ofensius, 

amenacen, poden publicar 

informació de contacte 

personal de les víctimes i, 

fins i tot, suplantar la seva 

identitat per publicar 

continguts falsos amb 

l’objectiu de difamar o 

ridiculitzar.  

 

https://www.anar.org/estudio-ciberbullying/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/students-are-hacking-their-school-issued-ipads-good-for-them/280196/
https://www.anar.org/estudio-ciberbullying/
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La Fundació Anar descriu que les agressions verbals, insults o 

paraules ofensives directes prevalen sobre la resta de conductes  

(present en el 52,1% dels successos). Seguidament es manifesten les 

conductes amb amenaces (22,3%), la difusió d'imatges i vídeos 

compromesos (20,2%) i la difusió d'informació personal, segueix 

comentant l'informe70. 

La situació que cal destacar és que les xarxes socials són una font 

de difusió actualment incontrolable, on s'han popularitzat reptes 

que posen en risc la integritat o inclús la vida dels mateixos joves 

(balena blava)71. 

 

 

 

  

                                                
70 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf

 

71 https://listas.20minutos.es/deportes/los-juegos-peligrosos-de-internet-como-la-ballena-azul-420959/ 

Sabies que... 

... els reptes de les 
xarxes socials, com el 
de la balena blava, 
han arribat a ser tan 
populars que fins i tot 
has estat objecte de 
pel·lícules com Nerve 
(2016). 

https://www.anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf
https://listas.20minutos.es/deportes/los-juegos-peligrosos-de-internet-como-la-ballena-azul-420959/
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MOBILITAT 

Fruit de la proliferació de mòbils intel·ligents i de tauletes, així com de 

l’ampli ventall de tecnologies en matèria de connectivitat, els usuaris 

ja realitzen tota mena d’activitats de la vida diària i 

emmagatzemen una gran quantitat d'informació sensible a través 

dels seus dispositius. En conseqüència, els ciberdelinqüents se 

centren cada vegada més en aquests dispositius, introduint malware 

amb l’objectiu d’obtenir un ampli espectre de possibles beneficis: 

robatori d'informació sensible, credencials, dades bancàries, 

extorsió, ús dels dispositius per perpetrar atacs DDoS o minar 

moneda digital, etc. 

Segons un informe de Check Point, els serveis financers (29%) i els 

governamentals (26%) van experimentar la major part d’atacs de 

programari maliciós en mòbils, molt més enllà de la presència efectiva 

d’aquests serveis. El fet és que ambdós sectors ofereixen possibilitats 

valuoses per als atacants, com grans dipòsits d'informació financera i 

personal. Val a dir que els serveis tecnològics (18%) també van ser 

fortament afectats per aquest tipus de malware72. 

 

 

En qualsevol cas, els atacants aprofiten les vulnerabilitats dels 

sistemes operatius que faciliten la infecció dels sistemes i el robatori 

d'informació. Aquest punt s’agreuja amb la falta d'actualització de 

molts terminals, de manera que alguns fabricants amb prou feines 

proporcionen actualitzacions puntuals al llarg d'1 o 2 anys. 

                                                
72 http://www.sadvisor.com/wp-content/uploads/2017/11/Informe-sobre-amenazas-a-los-dispositivos-móviles-en-ambientes-corporativos.pdf 

Sabies que... 

... a partir d’accessoris 
que monitoritzen el 
rendiment esportiu i 
que incorporen GPS, 
van quedar 
descobertes bases 
secretes  dels Estats 
Units a països com 
Iraq o Afganistan. 

ATACS AMB MALWARE SOBRE SERVEIS 

MÒBILS PER SECTOR 
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Els atacs més utilitzats tracten d’explotar vulnerabilitats en el procés 

de les transaccions bancàries fent ús de malware que permeti 

comprometre l'autenticació de dos factors que utilitzen les entitats 

bancàries. Això passa, per una banda, pel robatori de credencials 

d'accés a les aplicacions bancàries per mitjà d’atacs de tipus overlay 

o phishing, arribant a extrems en els quals es clona la targeta SIM dels 

dispositius per capturar la recepció del SMS de validació d'operacions 

bancàries73 74. 

Finalment, cal destacar la popularització d’un gran nombre de 

dispositius mòbils que contenen funcionalitats similars als telèfons 

mòbils o que disposen d'integració amb els mateixos. Aquests 

dispositius, en moltes ocasions, recopilen dades de geolocalització, 

salut de l'usuari, activitat diària, etc., informació que pot ser de gran 

valor per als atacants. 

 

 

  

                                                
73 https://securelist.com/jack-of-all-trades/83470/ 

74 http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/toast-overlay-weaponized-install-android-malware-single-attack-chain/
 

Un dels atacs que més persegueixen és el que fa referència a les 
transaccions bancàries, on es desenvolupa malware per saltar-

se l'autenticació de dos factors que utilitzen les entitats bancàries 

L’overlay és un atac amb 

programari maliciós a 

través del qual l’atacant 

crea una interfície gràfica 

falsa superposada a les 

aplicacions legítimes, amb 

l’objectiu d’enganyar als 

usuaris i que introdueixin 

dades o credencials que 

arriben directament a 

l’atacant. 

https://securelist.com/jack-of-all-trades/83470/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/toast-overlay-weaponized-install-android-malware-single-attack-chain/
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DDoS 

Durant l'any 2017, el nombre d’atacs DDoS (Denegació de Servei 

Distribuït) s’ha incrementat notablement. L'objectiu principal que 

persegueix aquest tipus d'atac és l'obtenció de beneficis econòmics 

mitjançant el xantatge, tot i que hi ha casos en els quals únicament es 

busca minvar la reputació de la víctima. El fet és que els 

ciberdelinqüents utilitzen, cada vegada més, botnets formades per 

dispositius IoT infectats que permeten aconseguir atacs massius i de 

gran impacte. 

Segons ha indicat  Kaspersky, els atacs DDoS a empreses s’han 

incrementat més d’una tercera part (33%) durant aquest any, un 

increment notable respecte el 2016 (17%)75. 

De la mateixa manera, també han incrementat els atacs per raons 

polítiques, com en els atacs que va partir la web de Aljazeera durant 

la crisi de Qatar i les webs de Le Figaro i Le Monde arran de les 

eleccions franceses76. Aquests atacs són causats, sobretot, per 

motivacions polítiques o socials i tenen la voluntat de desestabilització 

en moments crítics. 

Tal com es pot observar en el següent gràfic77, la intensitat dels 

atacs DDoS s’ha anat incrementant de forma vertiginosa en els 

darrers anys, però a partir de 2016 es visualitza una disminució 

que en certa mesura és una sorpresa, tenint en compte la capacitat 

d’algunes botnet que actualment estan en actiu. Ara bé, els atacs 

DDoS cada vegada són més sofisticats i el seu impacte no depèn tant 

de la intensitat de l’atac com de la forma en què s’utilitza. 

 

 

 

 

  

                                                
75 https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2017_ddos-devastation-on-organizations-continues-to-climb 

76 https://securelist.lat/ddos-attacks-in-q3-2017/85669/ 

77 «Arbor Networks (2016). “Worldwide Infrastructure Security Report”». 

Sabies que... 

... el teu router de 
casa podria estar 
infectat amb codi 
maliciós i ser utilitzat 
per cometre atacs de 
DDoS. 
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VOLUM MÀXIM REGISTRAT EN UN ATAC DDoS

El DDoS (Distributed Denial 

of Service) és un atac 

originat per una xarxa de 

dispositius o botnet que, 

amb l’objectiu de causar la 

indisponiblitat d’un servei i 

impedir l’accés als usuaris 

legítims, saturen el tràfic i el 

processat computacional 

que els servidors són 

capaços de suportar. 
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