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INTRODUCCIÓ 

Aquest document és fruit del seguiment i de l'anàlisi de les tendències 

en relació amb les amenaces de ciberseguretat detectades durant el 

primer trimestre del 2018 per part del CESICAT. 

Per a la realització d'aquest informe s'ha tingut en compte l’activitat i 

la documentació pròpia generada pel CESICAT, així com diversos 

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. 

 

 

 

 

 
El contingut d’aquest document està contrastat 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 

Durant el primer trimestre de 2018 s’ha identificat una intensa 

activitat de la ciberdelinqüència i una tendència creixent en 

l’especialització dels atacs, amb l’ús tant de versions de malware com 

d’altres tècniques cada vegada més dirigides.  

En aquesta línia, el malware dirigit a la mineria il·legal de 

criptomonedes ha tingut un pes específic en les incidències d’aquesta 

primera part de l’any. Algunes fonts apunten un increment del 725% 

de les webs amb codi maliciós per a mineria des de setembre de 

2017 i un increment del 27% de les empreses infectades respecte a 

l’any passat. En especial, es constata un increment en la mineria de 

Monero, un fet esperonat per diferents motius com ara el de poder 

fer les transaccions més anònimes o la facilitat per minar des de 

qualsevol dispositiu.  

També, en relació amb les criptomonedes, s’ha advertit una 

continuïtat en els atacs i els robatoris focalitzats en les plataformes 

de canvi de criptodivisa. Destaca el robatori de 535 milions de dòlars 

en criptomonedes a Coincheck, el major de la història. 

Pel que fa al malware de tipus ransomware, no només persisteix, sinó 

que els atacs són descaradament cada vegada més específics. Si bé 

s’estima un descens del 35% en termes generals, es xifra en un 28% 

l’increment del ranswomware especialment dirigit contra objectius 

empresarials. Amb el Ramsomware-as-a-Service (RaaS), mitjançant la 

venta de kits de generació de programari maliciós per menys de 200 € 

en criptomoneda, els ciberdelinqüents promouen la difusió de 

malware en format comercial de la mateixa manera que ho faria un 

negoci empresarial. 

El malware o badware és un 

tipus de programari que té 

com a objectiu infiltrar-se o 

malmetre un equip o sistema 

informàtic sense el 

coneixement del propietari. En 

funció de l’efecte que causi 

sobre l’equip es classifiquen 

en: virus, cucs, troians, 

rootkits, scareware, spyware, 

adware, crimeware, etc. 

 

El malware dirigit a la mineria il·legal de criptomonedes ha tingut un 

pes específic en les incidències d’aquesta primera part de l’any 
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Encara més, s’han identificat nombrosos atacs de ransomware a 

hospitals que han hagut de fer front a extorsions i, en algunes 

ocasions, al pagament d’importants sumes de diners. Es constata com 

el sector sanitari s’ha vist molt afectat pels atacs i per la fuita de 

dades personals de salut. En aquest sentit, als EEUU s’ha identificat 

com un perfil mèdic complet arriba als 250 dòlars al mercat negre.  

Pel que fa als atacs de denegació de servei distribuït (DDoS), s’ha 

observat que han baixat pel que fa a nombre, però també han 

augmentat en especificitat i intensitat, i han arribat a xifres rècord. Un 

bon exemple el trobem durant aquest primer trimestre de l’any: 

aprofitant una vulnerabilitat del protocol ‘memcached’, s’ha realitzat 

l’atac DDoS més gran de la història, amb una intensitat d’1’7 Tbps, 

més del doble de l’anterior marca. 

Finalment, i tenint en compte que a l’estat espanyol ja ha començat 

la campanya de la declaració de la Renda, cal alertar de campanyes 

de phishing molt personalitzat que s’han donat als Estats Units, 

precisament relacionades amb el pagament d’impostos. De fet, tot i 

que la campanya acaba de començar, ja han començat a aparèixer 

algunes incidències a Catalunya. 

 

Al marge dels atacs, també s’han advertit moviments que, més enllà 

de la rellevància dels aspectes purament tecnològics, confirmen la 

incidència i l’interès dels governs pel que fa a diferents aspectes del 

món cibernètic. D’una banda, els Estats mostren la voluntat d’exercir 

una supervisió sobre les xarxes socials amb l’objectiu de controlar les 

notícies falses que afecten o volen influir sobre l’agenda social. 

D’acord amb les regulacions que imposen els Estats, cada vegada 

agafa més importància la ciberseguretat com a garantia de la 

privacitat i la protecció de les dades personals. D’altra banda, en 

relació amb les criptomonedes, s’observen diversos intents de 

control de l’ús per part dels Estats.  

S’han advertit moviments que, més enllà de la rellevància dels 

aspectes purament tecnològics, confirmen la incidència i l’interès 

dels governs pel que fa a diferents aspectes del món cibernètic 

El phishing és un atac 

d'enginyeria social en el qual 

l’atacant imita una 

organització de confiança 

simulant l’entorn habitual 

d'interacció que l'usuari 

tindria amb ella (pàgina web, 

correu electrònic, aplicació, 

etc.). L’objectiu del phishing és 

enganyar l’usuari i obtenir un 

benefici econòmic o una 

determinada informació.  
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HA ESTAT NOTÍCIA 

L'escàndol que ha sorgit els darrers dies del trimestre sobre la 

utilització indeguda de les dades d'usuaris de Facebook ha obert de 

nou la discussió sobre la privacitat: veiem com les dades personals són 

utilitzades amb finalitats no consentides per les persones afectades. 

En el cas de Facebook, es tracta d'una recopilació d'informació no 

consentida de gairebé 87 milions d’usuaris1, amb l’objectiu de crear 

perfils per influir en les seves decisions: en concret, per ajudar a 

guanyar les eleccions a Donald Trump l'any 20162.  

El mecanisme era força senzill: mitjançant un qüestionari (anomenat 

ThisIsMyDigitalLife) es demanava a l’usuari que donés un perfil de la 

seva personalitat. Fins aquí tot correcte, atès que es demanava el 

consentiment a la persona per accedir al seu perfil de Facebook. El 

                                                      
1 https://www.xataka.com/privacidad/facebook-eleva-la-cifra-a-87-millones-de-afectados-por-cambridge-analytica-mientras-admiten-que-

tambien-leen-nuestros-mensajes 
2 https://www.xataka.com/privacidad/el-escandalo-de-cambridge-analytica-resume-todo-lo-que-esta-terriblemente-mal-con-facebook 
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problema venia quan també se sol·licitava permís per accedir a la 

informació dels contactes (que no n’eren conscients, és clar) i, per 

tant, no havien donat el seu consentiment. Tot va començar amb una 

campanya de publicitat que convidava a omplir el qüestionari, la qual 

va permetre l’accés directe a uns 350.000 perfils. Com que aquests 

havien donat consentiment per accedir a la informació publicada dels 

seus contactes, es va arribar fins als 87 milions d'usuaris, molts dels 

quals ciutadans europeus. Amb les dades recopilades dels perfils, es 

treballava en un pla que tenia com a objectiu dirigir l’opinió de milions 

de persones. 

Aquest pla contemplava crear un entorn personalitzat per a cada 

perfil basat en l’enviament de rumors, notícies falses i desinformació 

per aconseguir influir sobre l’opinió. 

Un cop vist això, ja no es pot parlar de fuita d'informació, sinó que més 

aviat es tracta d'una recol·lecció fraudulenta de dades personals. Per 

tant, l’objectiu que es perseguia era il·legal. Facebook, en aquest cas, 

no va protegir les dades d'aquells que no van donar el consentiment 

d'accés als seus perfils. 

Cal recordar que no és la primera vegada que Facebook està 

involucrada en afers que afecten la privacitat. De fet, l'any passat, la 

mateixa Agencia Española de Protección de Datos va multar Facebook 

per recol·lectar, emmagatzemar i usar dades amb finalitats 

publicitàries, sense recollir el consentiment de manera inequívoca per 

part dels seus usuaris. Les dades podien ser d'ideologia, preferències 

sexuals, creences religioses (dades que la legislació qualifica com a 

especialment sensibles), gustos personals o dades de navegació3. 

 

                                                      
3

 https://thehackernews.com/2017/09/facebook-privacy.html 

Cal remarcar que les dades personals tenen importància i la 

publicació a les xarxes té un cost 
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En definitiva, cal remarcar que les dades personals tenen importància 

i la publicació a les xarxes té un cost. Quan s’interactua a les xarxes 

socials, o a Internet en general, el rastre digital que es deixa pot ser 

utilitzat per tercers per fer negoci, amb la creació de bases de dades 

utilitzades per planificar campanyes publicitàries de tot tipus o per 

revendre-les a empreses d'anàlisi de comportament, que les analitzen 

i se’n deriven accions per influir en les decisions de les persones. 

Amb l’objectiu de protegir la privacitat de les dades personals, la 

ciberseguretat pren rellevància per sobre dels habituals controls de 

compliment prefixats. La nova Reglamentació General de Protecció 

de Dades (RGPD) és un intent de potenciar la privacitat i protegir el 

dret de les persones, a través de l’aplicació d’eines de ciberseguretat 

específiques i adequades a cada context.  

El cas és que, amb l'exemple de Facebook, s’observa clarament com 

la privacitat requereix alguna cosa més que disposar de mesures per 

protegir alguns aspectes de la vida privada de l’usuari: també 

necessita la responsabilitat del qui tracta les dades per implementar 

controls de seguretat pertinents i eficaços. Altrament, poden 

coordinar-se mecanismes per influir en la manera de pensar i actuar. 

 

  

L’RGPD és el Reglament 

europeu d’obligat compliment 

a partir del 25 de maig de 

2018 que, a Espanya, 

substitueix la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades (LOPD). 

Aquest reglament estableix 

canvis importants en relació a 

la normativa precedent. Per 

exemple, la responsabilitat 

proactiva de l’encarregat de 

tractar les dades i 

l’enfocament de la seguretat 

orientada al risc. 
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TENDÈNCIES 

CRIPTOMONEDES 

 Si hi ha una temàtica que ha estat tendència durant els 

darrers mesos i que es preveu que continuarà, és tot 

allò relacionat amb les criptomonedes, des de la 

mineria, el robatori o les intencions dels Estats 

d’aplicar-hi regulacions. 

Mineria 

 L’increment dels atacs per a la realització de mineria 

de criptomonedes ha crescut exponencialment en els 

darrers mesos. Aquests atacs reben el nom de 

cryptojacking, i consisteixen a fer ús del dispositiu de la víctima, sense 

el seu coneixement, per a minar criptomonedes. Aquest fet provoca 

no només un alentiment del sistema del dispositiu, sinó que pot, fins 

i tot, comprometre les dades que emmagatzemi. 

Per tal d’entendre el creixement del volum de scripts o programari 

descarregable de pàgines web amb malware de mineria, s’apunta a 

un increment del 725% entre els mesos de setembre de 2017 i gener 

de 20184. Aquesta proliferació fins i tot genera que els propis 

malwares de cryptojacking s’ataquin entre ells per obtenir el control 

exclusiu de xarxes de dispositius infectats anteriorment per altres, de 

manera que abans d’instal·lar-se esborren els “adversaris” dels 

sistema. 

Al capdavant es troba CoinHive com a malware més utilitzat per a la 

mineria de criptomonedes i, segons el fabricant d’antivirus 

Checkpoint, un 23% de les empreses del món s’han vist afectades per 

aquesta amenaça5. Constantment, però, van apareixent nous 

malwares i estratègies de cryptojacking, entre els quals destaquen: el 

                                                      
4 https://www.cyren.com/blog/articles/increase-in-cryptocurrency-mining-threatens-more-than-just-your-cpu 
5 https://www.checkpoint.com/press/2018/januarys-wanted-malware-cryptomining-malware-continues-drain-enterprise-cpu-power-say-check-

point/ 

La mineria de criptomonedes 

o criptomineria és el procés de 

validació de les transaccions 

fetes amb criptomonedes fent 

ús dels recursos 

computacionals d’un dispositiu 

determinat. Aquest dispositiu, 

que en aquestes funcions rep 

el nom de miner, obté una 

recompensa en criptomonedes 

que pot variar segons la 

moneda i la transacció. 
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Wannamine (variant del famós Wannacry) i el Smominru6, que 

utilitzen l’exploit EternalBlue per propagar-se, l’aprofitament de 

vulnerabilitats com les existents a Oracle WebLogic, la publicitat web 

maliciosa o les aplicacions falses. 

Aquest increment en la dedicació d’esforços dels ciberatacants dirigits 

a la mineria de criptomonedes està motivat per la compensació 

econòmica que s’aconsegueix d’una forma molt directa. Un exemple 

destacable per la magnitud del benefici és el d’un grup de hackers que, 

durant el mes de febrer, va segrestar un miler de servidors Jenking i 

va arribar a minar 3 milions de dòlars en Monero7. 

Sigui com sigui, la realitat és que la mineria de criptomonedes és un 

fenomen global i afecta sectors molt diversos: 

 Governs: webs oficials dels governs del Regne Unit, els Estats 

Units o Austràlia han estat infectades amb un criptominer que 

forçava els visitants a minar Monero8. 

 Hospitals: un hospital de Tennessee, als Estat Units, ha estat el 

primer afectat per la criptomineria a través d’un dispositiu de 

recollida de dades. Amb la infecció, les dades de 24.000 pacients 

es poden haver vist compromeses9. 

 Serveis públics: es troba la primera infraestructura crítica, en els 

sistemes de monitorització d’una planta de tractament d’aigua, 

segrestada per fer mineria de Monero, amb la conseqüent 

reducció del control i l’alentiment dels processos físics10. 

                                                      
6 https://www.siliconrepublic.com/enterprise/wannamine-smominru-botnets-cryptocurrency 
7 https://research.checkpoint.com/jenkins-miner-one-biggest-mining-operations-ever-discovered/ 
8 https://www.cso.com.au/article/633287/thousands-sites-using-same-accessibility-tool-serve-up-cryptocurrency-miner/ 

9 https://www.darkreading.com/attacks-breaches/tennessee-hospital-hit-with-cryptocurrency-mining-malware/d/d-id/1331014? 
10 https://www.securityweek.com/cryptocurrency-mining-malware-hits-monitoring-systems-european-water-utility 

Un exploit és una eina de 

programari dissenyada per 

aprofitar una vulnerabilitat o 

error i aconseguir el 

comportament no desitjat 

d’un dispositiu per part del 

seu propietari. 

Aquest increment en la dedicació d’esforços dels ciberatacants 

dirigits a la mineria de criptomonedes està motivat per la 

compensació econòmica que s’aconsegueix d’una forma molt directa 
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Monero és la criptomoneda més minada pels cibercriminals, principalment per tres 

motius: 

 Anonimat: a diferència d’altres criptomonedes, l’usuari decideix si exposar les seves 

dades a l’hora de realitzar transaccions, la qual cosa en dificulta el rastreig. 

 Transaccions més ràpides: els blocs de la cadena blockchain no tenen mida fixa i, per 

aquest motiu, les transaccions curtes poden ser més ràpides, ja que no s’han d’esperar 

que un bloc s’ompli de transaccions. 

 Tecnologia: la menor computació necessària en el minat no afavoreix l'ús de circuits 

integrats específics, sinó que qualsevol dispositiu és adequat. Aquesta possibilitat de fer 

mineria productiva des de qualsevol CPU ha motivat l’increment de cryptojacking en 

navegadors o dispositius IoT. 

 Empreses: la web de L.A. Times11, a través de CoinHive, o el 

mateix cloud de Tesla12, sense especificar quin tipus d’atac, s’han 

vist afectats per la mineria. 

 Investigacions: la producció massiva de xips GPU específics per a 

fer mineria de bitcoin o ethereum afecta altres sectors, com la 

investigació per curar el càncer o la recerca de senyals 

extraterrestres, atès que la indústria de circuïts integrats és 

incapaç de cobrir la demanda que aquests mercats requereixen13. 

 Dispositius IoT: comença una tendència de minar a través de 

dispositius IoT, des d’Smart TV fins a torradores. També ha 

aparegut una nova variant de Mirai: la botnet OMG, que 

converteix dispositius IoT en servidors proxy per fer mineria14. 

 

 

 

 

  

                                                      
11 https://www.infosecurity-magazine.com/news/la-times-hit-with-cryptomining 

12 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/02/22/tesla-cryptojacked-by-currency-miners/ 
13 http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180216/44803920818/bitcoin-cancer-aliens.html 
14 https://www.fortinet.com/blog/threat-research/omg--mirai-based-bot-turns-iot-devices-into-proxy-servers.html 

Monero és la criptomoneda ideal pels cibercriminals, ja que permet fer 
transaccions sense que ningú pugui fer-ne seguiment i es pot fer 

mineria productiva des de qualsevol dispositiu 
 

La GPU (Graphics Processing 

Unit) o tarjeta gràfica és el 

hardware d’un ordinador 

encarregat de processar 

gràfics, però que té molt 

interés per a la minería a 

causa del seu alt rendiment, la 

capacitat d’operació en 

paral·lel i la possibilitat d’unir-

ne diverses en un mateix 

ordinador. 

https://www.infosecurity-magazine.com/news/la-times-hit-with-cryptomining/
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Robatori 

D’altra banda, el robatori de criptomonedes també s’incrementa com 

a conseqüència de l’alt valor en el mercat. S’han pogut observar 

diferents tipus d’atac com, per exemple, campanyes de phishing fent-

se passar per persones famoses i sol·licitant donacions per causes 

solidàries15, hackers dedicats a robar criptomonedes a cibercriminals 

del ransomware16 o robatoris mitjançant atacs de DNS (Domain Name 

System)17. 

Els robatoris de criptomonedes més massius detectats en aquest 

primer trimestre de l’any han estat diversos casos en plataformes de 

canvi com CoinCheck, a la qual es va robar l’equivalent a 500 milions 

de dòlars18, els 150-170 milions de dòlars a BitGrail19 i els 400.000 

dòlars a BlackWallet20. 

                                                      
15 http://www.ibtimes.co.uk/crypto-scammers-pose-john-mcafee-elon-musk-twitter-steal-bitcoin-1660166 
16 http://www.ibtimes.co.uk/no-honour-among-thieves-hackers-using-tor-proxy-site-steal-ransomware-operators-bitcoins-1657190 
17 https://www.criptonoticias.com/sucesos/hackers-robaron-400-mil-dolares-xlm-directamente-plataforma-blackwallet/ 
18

https://www.xataka.com/criptomonedas/coincheck-detiene-operaciones-de-retirada-de-criptodivisas-y-los-usuarios-estan-empezando-a-temer-lo-peor 
19 https://www.scmagazineuk.com/crypto-exchange-bitgrail-and-token-developer-nano-in-coin-theft-dispute/article/743926/ 
20 https://www.criptonoticias.com/sucesos/hackers-robaron-400-mil-dolares-xlm-directamente-plataforma-blackwallet/ 

Un atac DNS va dirigit al 

Sistema de Noms de Domini, el 

qual té com a funció la 

traducció del domini web a 

l’adreça IP que correspongui, 

amb l’objectiu de redirigir les 

connexions cap a un lloc 

fraudulent específic (p. ex. 

redirigir les transaccions 

monetàries cap a un servidor 

determinat).  
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Regulació 

Tenint en compte l’efecte que les criptomonedes estan causant, i el 

que podrien arribar a causar, sobre l’economia mundial, diversos 

Estats com Canadà, la Xina, els Estats Units o Corea del Sud ja han 

començat a aplicar regulacions al respecte, i molts d’altres es 

plantegen fer-ho en breu. De fet, durant la pròxima cimera del G20, a 

petició de França i Alemanya, aquest és un dels temes a tractar21. La 

incertesa produïda per les noves regulacions de les criptomonedes 

ha provocat fluctuacions de fins al 50% del seu valor. 

Pel que fa a l’estat espanyol, es realitzarà un estudi de les tendències 

i efectes de l’emissió de criptomonedes, així com les mesures de 

regulació que estan adoptant altres països22. D’entrada, Hisenda ha 

requerit informació sobre les operacions amb bitcoins dutes a terme 

per diverses plataformes de canvi, bancs i empreses23. 

A banda de les regulacions per part dels Estats, també s’estan 

produint accions en diferents sectors com, per exemple, la prohibició 

d’anuncis de criptomonedes a Facebook, Google i Twitter; empreses 

que han descartat els pagaments en bitcoins com Steam, Microsoft i 

la plataforma Stripe; o companyies d’assegurances que ofereixen 

cobertura sobre els dipòsits de criptomoneda. 

 

 

                                                      
21 https://www.forbes.com.mx/francia-y-alemania-piden-llaman-a-una-accion-conjunta-del-g-20-sobre-criptomonedas/ 
22 https://www.criptonoticias.com/regulacion/senado-espanol-estudiara-medidas-regulatorias-criptomonedas-otros-paises/ 
23 https://elpais.com/economia/2018/04/05/actualidad/1522925585_848445.html 

A banda de les regulacions per part dels Estats, també s’estan 

produint accions en diferents sectors 
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SECTOR SANITARI 

Els hospitals i centres de salut reben atacs informàtics 

de forma contínua i diàriament apareixen incidents al 

respecte. Aquests atacs utilitzen diferents tècniques, 

però només tenen un objectiu: obtenir beneficis 

econòmics. 

Alguns ciberdelinqüents busquen robar dades dels 

pacients, ja que en el mercat negre són molt 

apreciades i la valoració varia segons el tipus 

d’informació i la grandària de la base de dades24. Altres 

atacs persegueixen una infecció amb  ransomware i la 

corresponent exigència d’una compensació econòmica per alliberar 

les dades. En definitiva, el robatori i l’extorsió són els atacs més 

freqüents que s’han observat en aquests tres primers mesos de l’any 

2018 sobre el sector sanitari. 

Incidents 

Durant el mes de gener, el Helse CERT (Centre Nacional de Seguretat 

de la Informació del Sector Sanitari de Noruega) anunciava a 

l’autoritat regional Health South-East l’accés no controlat a gairebé 

3 milions de dades de pacients. No s’han determinat les 

conseqüències que pot haver tingut, ni el tipus de malware utilitzat, 

però possiblement és l’atac més voluminós en el sector sanitari25.  

La informació que han pogut intervenir els atacants és considerada 

sensible i ha pogut ser utilitzada en espionatge cibernètic, ja que els 

registres de salut també contenien dades de persones que treballen 

al govern, serveis secrets, personal militar, d’intel·ligència política i 

altres personatges públics26. 

Un altre atac, també durant el mes de gener, va ser a un servidor del 

St. Peter’s Surgery and Endoscopy Center, a Nova York, a partir d’un 

malware del qual els responsables del centre tampoc han donat 

                                                      
24 http://www.ticbeat.com/salud/cuanto-valen-nuestros-datos-sanitarios-en-el-mercado-negro/ 
25

 https://www.helpnetsecurity.com/2018/01/18/norwegian-health-authority-hacked/ 
26 https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3024692/norway-health-south-east-rhf-hacked 
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detalls. L’atac va afectar gairebé 135.000 pacients, incloent-hi noms, 

adreces, dates de naixement, expedients mèdics, dades del servei, 

diagnòstics, procediments i informació de l’assegurança. El malware 

va ser detectat el mateix dia, però els pacients no van ser avisats fins 

a final de febrer, gairebé dos mesos després27.  

També va haver-hi un atac al Hancock Health, un hospital regional 

d’Indiana, als Estats Units, que va ser extorsionat en un atac amb el 

ransomware Sam Sam (que xifrava els fitxers i en canviava el nom per 

un “I’m sorry”) i que finalment va pagar 55.000 dòlars pel rescat de les 

dades. En aquest cas, els hackers van accedir al sistema a través d’un 

portal remot utilitzant l’usuari i la contrasenya d’un proveïdor28. 

Pel que fa als atacs de phishing, també als Estats Units hi ha hagut el 

cas de Florida, on ha quedat exposada la informació de 30.000 

pacients del centre Medicaid29, i el de Buffalo, amb les dades 

exposades de 53.000 pacients del centre Onco36030. 

Com a fet puntual cal mencionar que un hospital de Tennessee va ser, 

al mes de febrer, el primer en ser atacat per la mineria de 

criptomonedes. Les investigacions realitzades semblen indicar que les 

dades dels 24.000 pacients que contenia el servidor no van quedar 

compromeses, encara que l’hospital no ha pogut demostrar-ho31. 

Finalment, cal destacar un estudi de Verizon, l’operador més gran de 

telefonia mòbil als Estats Units. En aquest informe, anomenat 

“Protected Health Information Data Breach Report”, Verizon aporta 

una dada realment significativa: el 58% dels atacs al sector sanitari són 

realitzats per actors interns32.  

                                                      
27 http://www.healthcareitnews.com/news/malware-attack-causes-breach-134512-patient-records 
28

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/samsam-ransomware-hits-us-hospital-management-pays-55k-ransom 
29 https://www.engadget.com/2018/01/07/florida-phishing-attack-exposes-data-for-30-000-medicaid-recipie/ 
30 http://www.healthcareitnews.com/news/53000-patient-records-breached-after-phishing-hack-onco360-caremed 
31 https://www.darkreading.com/attacks-breaches/tennessee-hospital-hit-with-cryptocurrency-mining-malware/d/d-id/1331014 
32

http://www.verizonenterprise.com/resources/protected_health_information_data_breach_report_en_xg.pdf  

El ransomware és un tipus de 

programari maliciós que, una 

vegada ha infectat un equip, 

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 a la seva 

recuperació. 

El 58% dels atacs al sector sanitari són realitzats per actors interns 
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POLÍTIQUES I XARXES SOCIALS 

La repercussió potencial de les xarxes socials provoca 

que siguin un medi de gran impacte, i que tant la 

necessitat d’autenticitat com les mesures de seguretat 

per garantir la privacitat cada vegada prenguin més 

protagonisme. 

Autenticitat 

En els darrers mesos s’han detectat moviments per 

part de les pròpies xarxes i dels governs per controlar les 

notícies falses (o fake news) que afecten tots els sectors de la 

societat.  

D’una banda, aquestes notícies falses pretenen influir sobre aspectes 

relacionats amb la política, marques comercials, personatges, etc. 

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte l’interès econòmic que 

hi ha darrere les notícies falses, que utilitzen la creació d’expectatives 

per provocar una major interacció i, per exemple, obtenir un gran 

nombre de clics que es tradueixen en ingressos més grans per 

publicitat33 i 34. En aquest sentit, segons un estudi del MIT, les notícies 

falses es retuiten un 70% més que les vertaderes35. Així doncs, 

l’interès d’influir políticament, difamar la competència i, pels més 

espavilats, fer calaix, ha obligat tant les pròpies xarxes socials com els 

governs a intervenir.  

                                                      
33 http://www.perfil.com/tecnologia/fake-news-el-cancer-de-la-web-gestado-por-google-y-facebook.phtml 
34 http://www.bbc.com/mundo/noticias-37910450 
35

 http://www.publico.es/sociedad/fake-news-noticias-falsas-retuitean-70-probabilidades-verdaderas.html 

L’interès d’influir políticament, difamar la competència i, pels més 

espavilats, fer calaix, ha obligat tant les pròpies xarxes socials com 

els governs a intervenir 
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Pel que fa a les mesures aplicades per algunes de les principals xarxes, 

cal destacar que: Facebook ha introduït algoritmes que milloren la 

identificació de les notícies més fiables36; Google va eliminar 

3.200 milions d’anuncis que redirigien a webs amb mala reputació 

durant l’any 201737, i Twitter s’ha afegit a aquesta lluita tot impedint 

la publicació en massa de tuits duplicats. D’aquesta manera ha evitat 

que es repeteixi el mateix tuit des del mateix compte o des de 

diferents copiant i enganxant el mateix contingut, en comptes de fer 

retuit38. 

Pel que fa a la intervenció governamental, destaquen les iniciatives de 

la Unió Europea per crear una comissió per lluitar contra les notícies 

falses, la qual ja ha formulat una sèrie de recomanacions39. En el cas 

concret d’Alemanya, la llei NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, o 

Llei d’Aplicació de Xarxa)40 es troba en funcionament des de gener de 

2018 i obliga els grans actors d’Internet a retirar una notícia falsa o 

que vulneri els drets de les persones en menys de 24 hores41. Altres 

països com França, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia i Espanya estan 

analitzant mesures contra aquestes pràctiques, especialment en 

relació a processos polítics, però intentant no coartar la llibertat 

d’expressió42. Totes aquestes mesures, necessàries per crear 

confiança,  preocupen pel fet que es poden utilitzar per retallar el dret 

a la informació i a l’opinió si els governs les utilitzen per silenciar 

moviments opositors. 

 

                                                      
36 https://www.independent.co.uk/news/business/facebook-newsfeed-fake-news-media-surveys-a8169436.html 
37 https://www.engadget.com/2018/03/15/google-pulled-over-3-billion-bad-ads-in-2017/ 
38 https://www.theverge.com/2018/2/21/17036708/twitter-automation-rule-changes-ban-bulk-tweeting-bot-crackdown-election 
39 https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-comissi%C3%B3-europea-lluita-contra-les-fake-news_ca 
40 https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html 
41

 https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/desde-etiquetas-especiales-hasta-multas-de-50-millone 
42 http://www.diaridegirona.cat/opinio/2018/01/31/governs-contra-fake-news-necessitat/893212.html 

Totes aquestes mesures, necessàries per a crear confiança, 

preocupen pel fet que es poden utilitzar per retallar el dret a la 

informació i a l’opinió 
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Si bé és cert que els governs intenten lluitar contra les notícies falses, 

també cal destacar que en alguns casos ells mateixos en són 

generadors per combatre enemics polítics i Estats rivals.  

El que és segur és que aquestes notícies poden tenir molta força. Com 

a exemple paradigmàtic, les anteriors eleccions a la presidència dels 

Estats Units: en el següent gràfic es pot observar com, a Facebook, les 

notícies falses relacionades amb les eleccions van ser superiors a les 

reals43: 

 

 

  

                                                      
43 https://marketingaholic.com/noticias-falsas-facebook-superan-noticias-reales/3028/ 
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Privacitat 

Un altre aspecte que s’ha tractat durant el primer trimestre d’aquest 

any 2018 i que afecta les xarxes socials és el de la privacitat. En aquest 

sentit, la regulació europea va en direcció de protegir aquests drets i 

ja tenim notícies on es fa menció de sancions a Facebook i WhatsApp 

per creuar dades dels seus usuaris sense consentiment. En total han 

estat 300.000 euros a cadascú44. 

Facebook també ha anunciat la creació d’un centre de privacitat 

tenint en compte la implantació de la nova regulació de privacitat 

europea (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) que 

obliga totes les empreses que operen amb ciutadans europeus a 

utilitzar la informació personal de manera segura45. 

 

Per tant, en aquest començament d’any, s’observa com la 

ciberseguretat esdevé un element clau per intentar protegir la 

privacitat de les dades personals, i com les xarxes socials es mouen 

per complir amb les mesures de seguretat que les regulacions 

imposen. 

 

  

                                                      
44 https://www.xataka.com/privacidad/la-aepd-multa-a-whatsapp-y-facebook-con-600-000-euros-por-cruzar-datos-sin-permiso-poco-o-mucho 
45 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/01/25/facebook-to-give-you-more-control-over-your-data/ 

La ciberseguretat està esdevenint un element clau per intentar 

protegir la privacitat de les dades personals, i les xarxes socials 

s’estan movent per complir amb les mesures de seguretat que les 

regulacions imposen 



 

Tendències de Seguretat T1 2018 – CESICAT | 23 

 

SEGURETAT EN EL DISSENY 

En els darrers mesos s’ha vist com els ciberdelinqüents 

s'han aprofitat de vulnerabilitats originades per un 

disseny poc segur del maquinari i/o programari. El cas 

és que és imprescindible introduir la seguretat des 

de l'inici del disseny del producte, i tenir-ho en 

compte en tot el seu cicle de vida. Tanmateix, 

diversos motius hi juguen en contra: des de la 

urgència per la posada en el mercat del producte 

(time-to-market), passant per la manca de potència 

del programari que pugui sostenir eines de seguretat 

addicionals, fins a la voluntat de no incrementar els costos de 

disseny. 

 

És una realitat que les praxis que no tenen en compte la 

ciberseguretat han estat una tendència per part dels fabricants en els 

darrers anys (s’identifiquen vulnerabilitats d’aquesta naturalesa amb 

una antiguitat de fins a 20 anys). Ara bé, tampoc s’espera que la 

solució sigui immediata, com indica un informe de Trend Micro46, en 

el qual es pronostica “un augment de les vulnerabilitats en la Internet 

de les Coses (IoT) a mesura que es fabriquen més dispositius sense 

seguir les normes de seguretat o els estàndards de la indústria”. 

Sigui com sigui, com a conseqüència de la quantitat d'incidents, cada 

vegada més s’estén el concepte del disseny segur. Així doncs, esperem 

estar més a prop de concebre la seguretat des de l'inici i deixar enrere 

el concepte “prova/error” per millorar els productes.  

En aquest moment, amb el gran ressò de les vulnerabilitats Meltdown 

i Spectre, tenim un exemple clar que la manca de seguretat en el 

disseny continua tenint efectes molt actuals. 

                                                      
46 http://haycanal.com/noticias/11366/en-2018-los-ciberataques-dependeran-de-las-vulnerabilidades 

És una realitat que les praxis que no tenen en compte la 

ciberseguretat han estat una tendència per part dels fabricants  
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Meltdown i Spectre 

L’any 2018 es va iniciar amb una notícia inquietant sobre seguretat 

que afectava els processadors INTEL, AMD i ARM. Apareixien les 

vulnerabilitats Meltdown i Spectre, que afecten el propi disseny dels 

processadors, tot remuntant-se fins a aquells fabricats 19 anys enrere. 

Per tant, afecta tant a ordinadors com a smartphones, ja que els 

processadors ARM són utilitzats en la majoria d’aquests dispositius. 

Però, com afecten la seguretat aquestes vulnerabilitats? Meltdown 

permet accedir a la memòria protegida del nucli dels sistemes 

operatius, i trenca l’aïllament entre aplicacions i sistema operatiu. Pel 

que fa a Spectre, permet accedir a les dades mentre el  processador 

intenta iniciar un procés especulatiu que decideix la següent ordre a 

executar47. 

La bona noticia és que, a hores d’ara, no hi ha coneixement que 

aquestes vulnerabilitats hagin estat explotades i s’estan instal·lant 

els pegats pertinents, tot i que val a dir que al principi van generar 

problemes. 

 
 

  

                                                      
47 https://www.cnet.com/es/noticias/que-es-spectre-y-meltdown-intel-amd-arm/ 

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. 
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APPLE 

Durant aquest trimestre, s’ha observat com Apple ha 

estat implicat en diferents incidents i polèmiques. Això 

demostra que, fins i tot un dels sistemes considerats més 

estables i segurs, també és vulnerable.  

A més, Apple ha patit la filtració de codi font més 

gran de la seva història, la qual cosa podria 

comportar conseqüències en el futur amb la 

descoberta de noves vulnerabilitats48. 

 

Vulnerabilitats 

Entre les vulnerabilitats detectades, se’n troben dues que han estat 

aprofitades per a la realització d’atacs de denegació de servei. El 

primer cas fa referència a un atac a partir d’un missatge que, en rebre’l 

a través de l’aplicació de missatgeria del sistema iMessage, produïa 

una descàrrega tan gran d’informació que bloquejava el terminal49. El 

segon cas es tractava d’un caràcter indi que, en escriure’l o rebre’l en 

determinades aplicacions d’ús habitual (WhatsApp, Instagram, 

Facebook Messenger o Gmail) en provocava el bloqueig i inhabilitava 

l’ús del dispositiu.50 

Pel que fa a les vulnerabilitats que afecten el sistema operatiu MacOS, 

se n’ha descobert una amb més de 15 anys d’antiguitat que permet, a 

qualsevol usuari no administrador, aconseguir privilegis per executar 

                                                      
48 https://www.securityweek.com/source-code-ios-security-component-iboot-posted-github 
49 https://www.grahamcluley.com/chaios-bug-crash-ios-macos-messages/ 

50 http://unaaldia.hispasec.com/2018/02/apple-vuelve-sufrir-ataques-por-text.html 

Això demostra que, fins i tot un dels sistemes considerats més 

estables i segurs, també és vulnerable 
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codi maliciós o realitzar accions més enllà de les que li són permeses51. 

Seguint amb el sistema operatiu MacOS, també s’ha pogut observar 

com el malware ColdRood aprofitava una vulnerabilitat que permetia 

l’enregistrament del teclat. El ColdRoot era indetectable per la 

majoria d’antivirus, tot i que el codi font de versions anteriors del 

malware es trobava disponible a Github des de feia gairebé dos 

anys52.  

Una altra vulnerabilitat detectada durant aquest període afectava 

l’AppStore, i permetia l’accés a les preferències sense la necessitat 

d’introduir cap contrasenya53. 

Xifrat dels iPhone 

Ja fa temps que, als Estats Units, l’FBI ha sol·licitat en reiterades 

ocasions suport a Apple per al desxifrat dels seus dispositius. Davant 

la negativa d’Apple a col·laborar (per tal de protegir la privacitat dels 

seus usuaris), durant el mes de gener l’FBI va difondre missatges de 

pressió a través dels mitjans de comunicació54. Segons alguns 

informes, l’FBI no havia pogut accedir a més de 7.000 dispositius, els 

quals tenia interès a investigar55. 

A final de febrer, Cellebrite, una empresa contractada pel govern dels 

Estats Units, va anunciar que podia desxifrar Iphones en les versions 

des de iOS5 fins a iOS1156. Posteriorment, l’empresa Grayshift 

anunciava que també podia desbloquejar els dispositius Iphone fins a 

les darreres versions57. 

  

                                                      
51 https://www.redeszone.net/2018/01/02/vulnerabilidad-15-anos-macos/ 
52 https://tecnonucleous.com/2018/02/27/coldroot-el-nuevo-malware-para-mac-que-realiza-silenciosamente-un-registro-de-teclas-en-todo-el-sistema/ 
53 https://www.securityweek.com/bogus-passwords-can-unlock-appstore-preferences-macos 

54 https://threatpost.com/fbi-director-calls-smartphone-encryption-an-urgent-public-safety-issue/129382/ 
55 https://www.bankinfosecurity.com/fbi-encryption-blocked-access-to-7800-devices-a-10569 
56 https://thehackernews.com/2018/02/unlock-iphone-software.html 
57 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/03/07/second-company-claims-it-can-unlock-iphone-x/ 

L’algoritme de xifrat és un 

conjunt d’operacions que 

permeten transformar un 

missatge de tal manera que 

sigui incomprensible o, com a 

mínim, difícil de comprendre 

sense la clau secreta de 

l’algoritme. 

Els algoritmes de xifrat ajuden 

a protegir la confidencialitat i 

la integritat de la informació i 

a evitar que es perpetri frau de 

dades. 
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CIBERAMENACES DETECTADES 

A continuació, es mostra l’evolució de les deu amenaces més 

importants del primer trimestre del 2018 i se’n destaquen els 

esdeveniments més representatius. 

 

TENDÈNCIES 1T 2018 

Top 10 Amenaces58 

1 Compromís d’informació 

2 Difusió de programari maliciós 

3 Accés lògic no autoritzat 

4 Frau econòmic 

5 Execució de codi arbitrari 

6 Suplantació d’identitat 

7 Informació / programari corrupte  

8 Denegació de serveis intencionada  

9 Sabotatge 

10 Ús indegut de recursos 

Taula 1 – Tendències detectades durant el 1r trimestre del 2018 

 

1. COMPROMÍS D’INFORMACIÓ 

L’amenaça de compromís d’informació inclou la publicació 

d’informació o credencials d’accés als sistemes d’informació i ha 

estat l’amenaça principal del trimestre. Habitualment, encapçala les 

posicions de rellevància, ja que moltes altres amenaces també 

impliquen que la informació pugui quedar compromesa.  

El cas més destacable del trimestre ha estat el de Facebook. Tal i com 

s’explica a l’apartat “Ha estat notícia”, es van obtenir dades dels 

perfils d’aproximadament 87 milions d’usuaris, sense consentiment, 

amb la intenció d’utilitzar-les per dissenyar una campanya que influís 

en la decisió de vot dels afectats. 

                                                      
58 Catàleg d’amenaces del CESICAT 
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Per la seva magnitud, cal destacar la fuita de 150 milions de comptes 

d’usuaris de l’aplicació de control d’activitat física MyFitnessPal, 

mitjançant la qual uns hackers van obtenir noms d’usuari, correus 

electrònics i passwords xifrats59. És similar el cas de d’Orbitz, 

companyia que va informar d’evidències que un hacker havia accedit 

a la seva plataforma, amb l’exposició de les dades de 880.000 targetes 

de crèdit amb la corresponent informació personal i de facturació.60 

De manera similar s’ha detectat en la filtració de dades de més de 

119.000 usuaris de FedEx, a causa de l’exposició de la base de dades 

d’Amazon Web Services61. 

Tal i com s’ha destacat en l’apartat 

de “Tendències” d’aquest informe, 

el sector sanitari s’ha vist 

especialment afectat en diferents 

casos: a Florida, a partir d’un atac de 

phishing, quedaven exposades les 

dades de 30.000 usuaris del centre 

mèdic Medicaid62; al centre nacional 

de seguretat Helse CERT de Noruega es van exposar dades de gairebé 

3 milions de pacients a partir d’un hackeig dels sistemes63 i, a l’hospital 

St. Peter’s Surgery and Endoscopy Center de Nova York, quedaven 

exposades les dades de 135.000 pacients64. 

Altres sectors també han patit aquest tipus d’incidents, com és el cas 

del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, on es va 

produir una fuita de dades de més de 240.000 empleats65, o l’atac 

realitzat pel grup de hackers Fancy Bear, vinculat a la fuita de correus 

electrònics i documents que posaven en evidència la transparència de 

controls antidopatge durant els Jocs Olímpics d’hivern66. 

                                                      
59 https://www.securityweek.com/under-armour-says-150-million-affected-data-

breach?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+Securityweek+%2528SecurityWeek+RSS+Feed%2529  

60 https://es.digitaltrends.com/tendencias/hack-orbitz-vuelos/ 

61 https://www.scmagazine.com/open-aws-s3-bucket-exposes-private-info-on-thousands-of-fedex-customers/article/744812/ 
62 https://www.engadget.com/2018/01/07/florida-phishing-attack-exposes-data-for-30-000-medicaid-recipie/ 
63 https://www.helpnetsecurity.com/2018/01/18/norwegian-health-authority-hacked/ 
64 http://www.healthcareitnews.com/news/malware-attack-causes-breach-134512-patient-records 
65 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/department-of-homeland-security-suffers-data-breach/ 
66 http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-russia-linked-hackers-leak-stolen-emails-documents-international-luge-federation-1656567 

El jailbreak o desbloqueig és la 

modificació del sistema 

d'explotació d'un aparell 

electrònic per a accedir a 

funcions i a programes en 

teoria inaccessibles a causa de 

les restriccions implementades 

pel fabricant.  

La fuita de dades és 

l’exposició no autoritzada de 

la informació classificada d’un 

ordinador, servidor o base de 

dades. Aquesta fuita es pot 

donar de manera intencionada 

o per accident, i pot implicar 

greus conseqüències per a 

l’organització.  

Figuren entre els tipus de fuita 

sensibles per qualsevol 

organització: dades de 

propietat intel·lectual, 

financeres, informació de 

clients, dades de targetes de 

crèdit... 

Clarament el cas més 

rellevant ha estat 

l’obtenció de dades 

dels perfil de 87M 

d’usuaris de Facebook 



 

Tendències de Seguretat T1 2018 – CESICAT | 29 

 

Apple no n’ha estat una excepció i ha patit la filtració de codi font més 

gran de la seva història, la qual cosa ha fet que els hackers l’utilitzin 

per cercar vulnerabilitats en el sistema operatiu i desenvolupar nous 

mètodes de Jailbreak.67 

 

2. DIFUSIÓ DE PROGRAMARI MALICIÓS 

L’amenaça recull qualsevol enviament intencionat o no intencionat de 

programari maliciós a través dels sistemes d’informació. Es tracta 

d’una de les amenaces més rellevants, ja que engloba tots els 

mitjans pels quals els ciberdelinqüents propaguen malware.  

En aquest primer trimestre del 

2018, destaca el fet que ha 

augmentat de manera molt 

important la difusió de malware de 

mineria de criptomonedes, i s’ha 

convertit en la primera posició en 

l’apartat d’amenaces de difusió de 

programari maliciós. Segons el fabricant d’antimalware 

Malwarebytes, les empreses afectades han incrementat en un 27% 

respecte a l’any anterior i els atacs relacionats amb Android (el 

sistema operatiu de la majoria d’smartphones) han crescut un 4.000%. 

El món d’Apple tampoc s’escapa d’aquesta tendència, ja que s’han 

detectat gairebé 1.000 equips Mac infectats68. 

En segon lloc de la difusió de 

malware trobem el ramsomware, 

que ha baixat un 35% en termes 

generals. No obstant això, s’ha 

incrementat un 28% en l’entorn 

empresarial, la qual cosa demostra 

que aquest tipus d’atacs s’han especialitzat: són més dirigits i el seu 

impacte és més gran. Un exemple d’això és el darrer cas a la ciutat 

                                                      
67 https://www.securityweek.com/source-code-ios-security-component-iboot-posted-github 
68 https://www.malwarebytes.com/pdf/white-papers/CTNT-Q1-2018.pdf 

El nombre d’empreses 

afectades per atacs de 

mineria ha incrementat 

un 27% respecte l’any 

anterior 

El ransomware 

s’especialitza i creix un 

28% en l’entorn 

empresarial 
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americana d’Atlanta, on el ransomware SamSam ha afectat diferents 

departaments del govern.69  

Continuant amb el ransomware, durant aquest trimestre s’han 

identificat distribucions gratuïtes, a canvi de comissions al 

desenvolupador en funció dels beneficis obtinguts de les víctimes 

infectades. Com a exemples tenim el ransomware Saturn70 o un altre 

identificat per Kaspersky disponible a la dark web71. També s’està 

consolidant la venda de kits de generació de ransomware fàcils d’usar 

i accessibles per a persones amb pocs coneixements tècnics, com per 

exemple: Philadelphia, Stampado, Frozz Locker, i un kit específic per 

atacar mòbils Android. El preu de venta d’aquests kits oscil·la entre els 

40 i els 200 €, accessibles, per tant, a moltes butxaques, especialment 

tenint en compte el rendiment econòmic que se’n pot obtenir72. 

Pel que fa al malware de creació de 

botnets, a final de 2017 apareixia 

Satori, variant de Mirai, capaç 

d’infectar centenars de milers de 

dispositius IoT en qüestió d’hores 

gràcies a una gran capacitat de 

propagació per si mateix. En aquest primer trimestre se segueix 

observant que Satori és exponencialment més perillosa que la seva 

predecessora i s’espera que aquesta tendència continuï. Les variants 

són cada vegada més potents i creatives i, probablement, les botnets 

basades en dispositius IoT continuaran proliferant pel gran nombre de 

dispositius ja connectats i la facilitat d’infecció73. 

Durant aquests mesos, també ha tingut repercussió el malware 

ColdRoot, que ataca equips amb sistema operatiu MacOS. Era 

indetectable per a la majoria d’antivirus, tot i que la seva existència es 

coneix des de fa gairebé dos anys74. 

                                                      
69 https://www.wired.com/story/atlanta-ransomware-samsam-will-strike-again/ 
70 https://fossbytes.com/saturn-ransomware-as-a-service-free/ 
71 https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/free-ransomware-available-dark-web 
72 http://cso.computerworld.es/social-security/la-dark-web-proporciona-kits-de-ciberataques-desde-40-euros 
73 https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/fortiguard/research/RootedCon-IoT-Battle-of-the-bots.pdf 
74 https://tecnonucleous.com/2018/02/27/coldroot-el-nuevo-malware-para-mac-que-realiza-silenciosamente-un-registro-de-teclas-en-todo-el-

sistema/ 

Una botnet és un conjunt o 

xarxa de robots informàtics 

(bots) que s’instal·len als 

dispositius i s'executen de 

manera autònoma i 

automàtica. Una botnet pot 

controlar tots els 

ordinadors/servidors 

infectats de forma remota i 

poden ser utilitzats per dur a 

terme activitats criminals. 

Satori és exponencialment 

més perillosa que la seva 

predecessora i s’espera 

que continuï creixent 

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, 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. 
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3. ACCÉS LÒGIC NO AUTORITZAT 

Fa referència a l’accés als sistemes d’informació sense el 

consentiment de l’administrador. 

Aquesta amenaça és present en molts dels casos descrits prèviament 

en l’apartat de l’amenaça de “Compromís d’informació”, atès que la 

informació quedava exposada a partir de l’accés no autoritzat d’un 

hacker, ja sigui directament o a través d’un malware. Són els casos 

d’Orbitz75, el centre mèdic Medicaid76, el centre nacional de seguretat 

Helse CERT de Noruega77 i l’hospital St. Peter’s Surgery and Endoscopy 

Center de Nova York78. 

També s’ha pogut observar la vulnerabilitat de MacOS que, amb més 

de 15 anys d’antiguitat, permetia accés sense necessitat de tenir 

permisos de l’administrador79. Seguint amb Apple, també s’ha 

detectat la vulnerabilitat a l’AppStore que permetia l’accés a 

preferències sense contrasenya80. 

Un cas molt curiós i amb gran 

afectació ha aparegut a la Índia. Uns 

investigadors van comprar l’accés a 

la base de dades personals d’usuaris 

d’Aadhaar, que és el sistema 

d’identificació biomètrica més gran 

del món (equivalent al DNI 

espanyol), per menys de 7 €. Pel que 

sembla, els atacants eren persones vinculades als funcionaris i havien 

desenvolupat originalment la plataforma creant una porta d’enllaç a 

la base de dades81. 

 

                                                      
75 https://es.digitaltrends.com/tendencias/hack-orbitz-vuelos/ 

76 https://www.engadget.com/2018/01/07/florida-phishing-attack-exposes-data-for-30-000-medicaid-recipie/ 
77 https://www.helpnetsecurity.com/2018/01/18/norwegian-health-authority-hacked/ 
78 http://www.healthcareitnews.com/news/malware-attack-causes-breach-134512-patient-records 
79 https://www.redeszone.net/2018/01/02/vulnerabilidad-15-anos-macos/ 

80 https://www.securityweek.com/bogus-passwords-can-unlock-appstore-preferences-macos 

81 http://www.ibtimes.co.uk/aadhaar-data-breach-indias-national-id-database-details-1-2-billion-citizens-leaked-1654014 

Per menys de 7 € era 

possible obtenir accés a 

Aadhaar, el sistema 

d’identificació biométrica 

més gran del món 
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4. FRAU ECONÒMIC 

En l’amenaça de frau econòmic s’inclouen els atacs que, mitjançant 

l’engany, busquen aconseguir un benefici econòmic. 

El cas més rellevant detectat durant el 

trimestre ha estat la campanya de 

phishing que ha afectat la declaració 

d’impostos dels Estats Units. Els 

cibercriminals robaven informació a 

professionals del sector i, un cop 

obtingudes les dades dels 

contribuents, iniciaven un atac dirigit 

contra la víctima, tot argumentant un 

error en la devolució i demanant el  retorn de l’ingrés econòmic82. No 

s’ha de perdre de vista que ha començat la campanya de la Renda a 

l’estat espanyol i la metodologia d’aquesta campanya s’hi podria 

reproduir. 

 

Exemple de 
correu phishing 
obtingut durant 
la campanya 
d’Hisenda a 
Espanya 
d’enguany 

 

Sense deixar de banda els Estats Units, s’ha donat un cas de frau 

econòmic contra els caixers automàtics, fent servir tècniques de 

jackpotting per accedir als servidors i extreure’n tots els diners. Una 

pràctica que va tenir el seu origen als països de l’Europa de l’Est83. 

Finalment, destaca el cas de frau milionari de les benzineres a Rússia, 

on, a partir d’un malware, modificaven els sortidors de benzina per tal 

que proveïssin menys combustible del que l’usuari pagava84. 

                                                      
82 http://www.ibtimes.co.uk/irs-scam-cybercrooks-target-taxpayers-fake-refunds-debt-collection-threats-new-brazen-scheme-1662491 
83 https://www.engadget.com/2018/01/28/atm-jackpotting-hacks-reach-the-us/ 
84 https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/hacker-uses-malware-to-steal-resell-gas-in-major-russian-fraud-scheme-19497.html 

El jackpotting és l'explotació 

fraudulenta d'un caixer 

automàtic, de manera que 

dispensa efectiu que no ha 

estat retirat d'un compte. 

S’ha produït una 

campanya de phishing 

als Estats Units 

coincidint amb la 

campanya de declaració 

d’impostos 
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5. EXECUCIÓ DE CODI ARBITRARI 

Es considera una amenaça de codi arbitrari aquella causada per a 

l’execució de comandes o la injecció de codi en una aplicació, 

generalment aprofitant alguna vulnerabilitat del sistema. 

Durant aquest primer trimestre de l’any s’han identificat 

vulnerabilitats que afecten els productes de BitTorrent i UTorrent, els 

quals permeten l’execució remota de codi amb els mateixos privilegis 

que l’usuari.85  

També s’ha detectat una 

vulnerabilitat a l’eina d’assistència 

remota de Windows (RDP) que 

afectava totes les versions. La 

mecànica consistia que, quan es 

realitzava una invitació a un tercer per 

accedir a l’equip, es generava un arxiu 

XML que contenia un codi maliciós 

sense coneixement per part del 

receptor. Per tant, l’atacant podia enviar un arxiu d’invitació 

d’assistència remota propi infectat amb malware, a través del qual 

podia aconseguir que la víctima li enviés la informació 

emmagatzemada a l’ordinador86.  

En el cas d’Adobe Flash Player, s’ha descobert una vulnerabilitat zero-

day que permetia l’execució de codi de forma remota, afectant les 

versions dels navegadors Chrome, Internet Explorer i Edge, així com 

les versions d’escriptori de Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS. 

En aquest sentit, han aparegut sospites que Corea del Nord ha 

aprofitat aquesta vulnerabilitat per realitzar accions d’espionatge87. 

 

                                                      
85 https://www.scmagazineuk.com/utorrent-apps-vulnerable-to-remote-code-execution-information-disclosure/article/746248/ 
86

 https://blog.segu-info.com.ar/2018/03/vulnerabilidad-critica-en-rdp-afecta.html 
87 https://www.darknet.org.uk/2018/02/0-day-flash-vulnerability-exploited-in-the-wild 

Les vulnerabilitats zero-day 

són errors en el programari 

que deixen els usuaris 

exposats enfront els ciberatacs 

abans que existeixi un pegat o 

solució alternativa. 

Una vegada que la 

vulnerabilitat zero-day és 

publicada, per al 

desenvolupador comença una 

carrera a contrarellotge per 

solucionar-ho i protegir els 

usuaris. 

S’ha detectat una 

vulnerabilitat a l’eina 

d’assistència remota de 

Windows (RDP) que 

afectava totes les 

versions 
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6. SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT 

Aquesta amenaça engloba la suplantació o usurpació de la identitat 

digital, tant d’un sistema com d’una persona. 

En aquesta línia, s’han identificat diverses campanyes de phishing 

amb l’objectiu d’obtenir les dades de l’usuari per tal de suplantar la 

seva identitat amb diverses 

finalitats. Alguns exemples són la 

campanya per robar dades 

personals als clients de Movistar88, 

les campanyes fent-se passar pel 

Banc Santander89 o el BBVA90 per 

obtenir dades d’accés als comptes 

bancaris de les víctimes, i la falsa 

campanya d’Endesa91 on es demanava a l’usuari que proporcionés les 

dades bancàries per rebre el retorn de l’import de la darrera factura, 

en la qual s’havia realitzat un cobrament doble per error. 

En relació a aquest tipus d’amenaça, també s’han identificat moltes 

accions de suplantació de la identitat de famosos per a la difusió de 

notícies falses. Fins i tot ha aparegut un algoritme de machine 

learning, anomenat DeepFakes, que permet modificar la cara de 

qualsevol personatge de pel·lícula o vídeo per tal que aparegui la 

cara d’una altra persona92. 

 

7. INFORMACIÓ/PROGRAMARI CORRUPTE 

Fa referència a la corrupció d’informació o de programari, la qual 

cosa implica que el seu contingut lògic estigui organitzat d’una 

manera no apropiada, li faltin dades o no sigui vàlid.  

                                                      
88 http://www.ticbeat.com/seguridad/cuidado-detectan-una-gran-campana-de-phising-en-las-facturas-de-movil-de-movistar/ 
89 https://www.redeszone.net/2018/03/21/servicio-pago-movil-banco-santander-spam/ 
90 https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2018/02/campana-phishing-bbva 
91 https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-phishing-suplanta-falsas-devoluciones-endesa 
92 http://www.ibtimes.co.uk/deepfakes-people-are-now-swapping-their-friends-faces-into-porn-1657101 

El Machine Learning és una 
disciplina inclosa en el camp 

de la intel·ligència artificial, 

que estudia la capacitat 

d’aprenentatge automàtic 

dels ordinadors amb 

programes que es 

perfeccionen sense que la 

intervenció humana sigui 

necessària. Aquests 

programes aprenen a partir 

d’un gran volum de dades 

(decisions preses, errors 

comesos...) i de l’ús 

d’algoritmes. 

Campanyes per robar 

dades personals als 

clients de Movistar, 

Banc Santander, BBVA 

i Endesa 
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Una de les maneres més habituals 

que es corrompi la informació o el 

programari és a partir d’atacs amb 

ransomware. En aquest àmbit, ja 

habitual, durant el primer trimestre 

de 2018 s’han identificat noves 

estratègies com el xifrat lent dels 

documents i la simultània pujada 

progressiva del preu del rescat per 

pressionar la víctima, que realitza el programari maliciós Scarabei93. 

Un altre cas destacable és el de Thanatos94, un malware que no 

retorna claus de desxifrat i és el primer ransomware que accepta la 

criptomoneda Bitcoin Cash (BCC). 

A començament d’any també s’han tractat diferents notícies 

relacionades amb el malware NotPetya, el qual ha tingut un gran 

impacte en les indústries Maersk95. En aquest cas, se l’ha desclassificat 

de la categoria de ransomware perquè no segresta els arxius, sinó que 

directament els destrueix. La CIA ha acusat formalment Rússia de la 

propagació d’aquest programari maliciós96. 

En aquesta amenaça, també s’ha detectat un cas destacable de 

corrupció d’informació a la Xina, on sembla que els operadors que 

mantenen la base de dades de vulnerabilitats estatal (CNNVD) 

habitualment endarrereixen l’actualització de vulnerabilitats d’alt 

risc, per permetre que el govern del país pugui avaluar-les prèviament 

i utilitzar-les en operacions d’espionatge97. 

 

 

                                                      
93 http://www.ibtimes.co.uk/scarabey-this-ransomware-threatens-slowly-delete-your-files-every-24-hours-until-you-pay-1658742 
94 https://www.securityweek.com/thanatos-ransomware-makes-data-recovery-impossible 
95 https://www.zdnet.com/article/maersk-forced-to-reinstall-4000-servers-45000-pcs-due-to-notpetya-attack/ 
96 http://www.bbc.com/news/uk-politics-43062113 
97 https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/chinas-vulnerability-database-altered-to-hide-govt-influence/d/d-id/1331235 

S’han identificat noves 

estratègies com el 

xifrat lent dels 

documents i la pujada 

progressiva del preu 

del rescat  
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8. DENEGACIÓ DE SERVEIS INTENCIONATS 

És l’amenaça que impossibilita l'accés als serveis i recursos durant un 

període indefinit de temps. 

En aquest àmbit, durant el mes de 

febrer, es va detectar l’atac DDoS 

més gran de tota la història. Va ser el 

dia 26 de febrer quan les empreses 

de ciberseguretat CloudFlare i Arbor 

van advertir que actors maliciosos estaven aprofitant el protocol 

‘memcached’ per realitzar atacs de denegació de servei distribuïts. 

Dos dies més tard, el 28 de febrer, GitHub va ser atacat fent ús del 

mateix protocol ‘memcached’ amb una intensitat de 1’35 Tbps, i va 

ocasionar que no estigués disponible durant 4 minuts. La setmana 

següent es produïa una denegació encara més gran, de fet la més 

gran registrada fins a dia d’avui, amb 1.7 Tbps98. Segons els informes, 

les dades dels usuaris no es van veure compromeses99. 

En aquest trimestre, com s’explica 

a l’apartat dedicat a “Apple”, 

aquesta marca ha patit dos 

incidents de denegació de servei. 

El primer cas va ser ocasionat per 

una vulnerabilitat en el sistema de 

missatgeria propi d’Apple 

(iMessage), a partir de la qual, quan s’obria un missatge de text 

específic, es feia una descàrrega d’informació tan gran que el terminal 

quedava bloquejat100. Posteriorment, va aparèixer una altra 

vulnerabilitat que impossibilitava la interpretació d’un caràcter indi, 

de manera que, en escriure’l o rebre’l, el dispositiu (ja fos Mac, iPhone 

o iPad) quedava bloquejat. L’enviament d’aquest caràcter es va fer 

viral i la societat, especialment el col·lectiu adolescent, n’ha fet ús per 

molestar els seus coneguts i a mode de broma101. 

                                                      
98 https://blog.segu-info.com.ar/2018/03/17-tbps-en-un-nuevo-record-de-ddos.html 
99 https://www.securityweek.com/memcached-abused-ddos-amplification-attacks 
100 https://www.grahamcluley.com/chaios-bug-crash-ios-macos-messages/ 
101 http://unaaldia.hispasec.com/2018/02/apple-vuelve-sufrir-ataques-por-text.html 

El DDoS (Distributed Denial of 

Service) és un atac originat per 

una xarxa de dispositius o 

botnet. L’objectiu és causar la 

indisponiblitat d’un servei i 

impedir l’accés als usuaris 

legítims, amb la saturació del 

tràfic i el processat 

computacional que els servidors 

són capaços de suportar. 

S’ha produït l’atac 

DDoS amb intensitat 

1,7 Tbps, el més gran 

mai registrat 

Apple ha patit dos 

incidents de denegació 

de servei; un a partir d’un 

missatge de text i l’altre a 

partir d’un carácter indi  

El memcached és un software 

utilitzat per a 

l’emmagatzematge a la 

memòria cau o chaché de 

dades i objectes, de manera 

que facilita que la pàgina es 

pugui carregar de forma més 

ràpida.  

La vulnerabilitat consistia a 

permetre modificar la petició, 

de tal manera que 

s’aconseguís dirigir les dades 

del resultat cap a l’objectiu 

d’atacar. 
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9. SABOTATGE 

Aquesta amenaça inclou totes les accions deliberades adreçades a 

afeblir els recursos, tant físics com lògics, a través de la subversió, 

obstrucció, interrupció o destrucció. 

Tal i com comença a ser habitual, els esdeveniments importants són 

susceptibles de ser sabotejats, i els Jocs Olímpics d’hivern no han estat 

pas una excepció. Durant la cerimònia d’obertura, més de 300 

ordinadors de les autoritats olímpiques van quedar compromesos, els 

routers van ser hackejats i va aparèixer un malware destructiu 

distribuït per la xarxa102. Aquests incidents, juntament amb la fuita de 

correus electrònics i documents relacionats amb els controls 

antidopatge (descrits a l’apartat “Compromís  d’informació“ d’aquest 

mateix informe) han estat els aspectes més rellevants, però el cas és 

que l’esdeveniment ha experimentat constants atacs de sabotatge. 

També s’han observat intents de 

sabotatge contra països, com en 

l’anunci del govern d’Alemanya, amb 

la informació que havia estat atacat i 

sense especificar l’autoria, tot i que 

l’atac havia estat aïllat i posat sota control103. Un altre exemple és la 

campanya de phishing anomenada MuddyWater que afectava 

diverses indústries de l’Àsia i l’Orient Mitjà, i difonia documents amb 

macros malicioses per obtenir el control dels dispositius104. 

Pel que fa al sabotatge d’instal·lacions industrials, s’ha constatat com 

el malware Triton, considerat com una variant avançada de Stuxnet, 

ha estat utilitzat per apagar una instal·lació de petroli i gas de l'Orient 

Mitjà105. Anàlogament, tot i que es va dur a terme durant el mes 

d’agost de 2017, ha sortit a la llum l’intent de sabotatge d’una planta 

petroquímica de l’Aràbia Saudita, on els atacants volien provocar una 

explosió mortal106. 

                                                      
102 http://www.ibtimes.co.uk/winter-olympics-hit-by-cyberattack-during-opening-ceremony-officials-refuse-say-who-did-it-1660570 
103 https://blog.segu-info.com.ar/2018/03/alemania-denuncia-ciberataque-de-los.html 

104 https://threatpost.com/iran-linked-group-temp-zagros-updates-tactics-techniques-in-latest-campaign/130447/ 
105

https://www.ibtimes.co.uk/triton-malware-next-gen-cyberweapon-that-can-shut-down-power-plants-accidentally-leaked-online-1655465 
106

https://www.securityweek.com/hackers-tried-cause-saudi-petrochemical-plant-blast-nyt 

S’han observat intents 

de sabotatge contra 

diferents països  
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10. ÚS INDEGUT DE RECURSOS 

Aquesta amenaça engloba la utilització dels sistemes d’informació 

per realitzar activitats no autoritzades, com poden ser la descàrrega 

de continguts il·legals o les comunicacions P2P no controlades. 

L’ús indegut més rellevant 

identificat durant el trimestre és 

el cas d’un grup d’investigadors 

que ha estat arrestat, acusat 

d’utilitzar una instal·lació nuclear 

russa d’alt secret amb l’objectiu 

de minar bitcoins107.  

En la mateixa línia de l’ús indegut de dades, s’ha observat com un grup 

d’investigadors de la Universitat d’Stanford, als Estats Units, ha 

aconseguit fer prediccions precises sobre els patrons de votació d’un 

barri, analitzant milions d’imatges i dades d’ubicació recopilades per 

Google Street View108. De manera similar, la cadena de cines 

americana MoviePass va informar que, a partir de les dades 

recopilades sense avís previ, realitzarien accions de màrqueting que 

beneficiessin els seus clients109.  

                                                      
107 http://www.bbc.com/news/world-europe-43003740 
108 http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-ya-sabe-a-quien-vas-a-votar-gracias-a-street-view/ 
109 https://www.engadget.com/2018/03/09/moviepass-the-new-face-of-unbridled-data-greed/ 

Un grup d’investigadors ha 

estat acusat d’utilitzar una 

instal·lació nuclear russa per 

minar bitcoins  
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