
Oprogramowanie typu ransomware stało się tak powszechne, że niektórzy 
wręcz nazywają to zjawisko epidemią. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest to 
dość łatwy sposób na „zarobienie” pieniędzy. Oprogramowanie crimeware jest 
powszechnie dostępne, a jego rozprowadzaniem zajmuje się wielu dostawców  
i dystrybutorów. To niemalże „szkodliwe oprogramowanie jako usługa”,  
a przestępcy nie muszą nawet umieć programować. Oto, co wystarczy,  
by odnieść sukces .
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CYBERPRZESTEPCÓW

2. BĄDŹ ANONIMOWY. Cyberprzestępcy ukrywają tożsamość i komunikację. 
Wiedzą, czym jest Bitcoin. Ponadto są ostrożni, gdyż mogą na każdym 
kroku popełnić błąd, którego ceną będzie wykrycie przestępstwa. 2. TWÓRZ KOPIE 

ZAPASOWE. Walka 
ze szkodliwym 
oprogramowaniem 
zaczyna się znacznie 
wcześniej niż sam 
atak. Chroń swoje 
pliki przez regularne 
tworzenie kopii 
zapasowych.

3. ZADBAJ O 
AKTUALIZACJĘ 
OPROGRAMOWANIA. 
Ransomware 
wykorzystuje luki w 
zabezpieczeniach 
nieaktualnego 
oprogramowania w 
celu przejęcia plików.  

4. UWAŻAJ NA 
WIADOMOŚCI E-MAIL. 
Nigdy nie otwieraj 
załącznika ani nie 
klikaj w linki, co do 
których nie masz 
zaufania. 

3. ZBUDUJ SWOJĄ 
REPUTACJĘ W 
PODZIEMIU. Reputacja w 
podziemiu jest najważ-
niejsza. Aby zbudować 
swoją pozycję w Dark 
Webie, cyberprze-
stępcy funkcjonują 
w nim na tyle długo, 
by zyskać zaufanie 
innych użytkowników i 
nie zostać uznanym za 
agenta FBI.

4. POZYSKAJ ODPOWIEDNIE 
NARZĘDZIA: szkodliwe oprogra-
mowanie, spam, boty. Na 
cyberprzestępcach mogą również 
polegać dostawcy i współpra-
cownicy (w przeciwnym razie 
współpraca może zostać zerwana).

5. ZAPEWNIJ ZNAKOMITĄ OBSŁUGĘ 
KLIENTA. Cyberprzestępcy zapewniają 
niezawodną obsługę swoim ofiarom. 
Pliki są odszyfrowywane w 100% 
przypadków. Na zapłatę mogą bowiem 
liczyć tylko wtedy, gdy ofiary im ufają. 

1. LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ. Pamiętaj, 
że oprogramowanie ransomware może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy ludzie i przedsię-
biorstwa nie są na nie przygotowani.

5. KORZYSTAJ Z NIEZAWODNEGO OPROGRAMOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO. 
Korzystaj z oprogramowania obejmującego różne warstwy zabezpieczeń, które 
może blokować znane typy ransomware, jak również całkiem nowe zagrożenia.

1. PORZUĆ WSZELKIE ZASADY 
MORALNE I ETYCZNE. Cyberprze-
stępcy zarabiają na ludzkim 
nieszczęściu, które sami powodują. 
Jest to naganne, więc najpierw 
sami muszą porzucić swoje zasady 
moralne .
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