


Dokumentu hau BCSC-k erakundeen eta herritar interesdunen segurtasunaren alde beharrezkotzat jotzen dituen alertak 

zabaltzeko ematen da. BCSC ezin izango da, inola ere, zuzenean edo zeharka, jakinarazitako informazioa eta BCSC -ren 

webguneko zein kanpoko informazioko teknologiak ustekabean edo ezohiko moduan erabiltzeak eragin ditzakeen 

kalteen erantzuletzat jo, baldin eta kanpoko web-orrialdeetara, sare sozialetara, software-produktuetara edo alertan edo 

BCSC-ren webgunean ager daitekeen beste edozein informaziora estekatuta sartzen bada. Nolanahi ere, alertaren 

edukiak eta mezu elektronikoen bidez eman daitezkeen erantzunak hemen jasotako terminoen araberako iritziak eta 

gomendioak dira, eta ezin da ondorio juridiko loteslerik sortu jakinarazitako informaziotik. 

 

Erabat debekatuta dago edozein onura ekonomiko saltzea edo lortzea, hargatik eragotzi gabe dokumentu hau kopiatu, 

banatu, hedatu edo zabaltzeko aukera. 
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Zibersegurtasuneko Euskal Zentroaren helburuetako bat 

da Euskadin eragina izan dezaketen mehatxuak 

proaktiboki identifikatzea eta horiek arintzeko beharrezko 

neurriak hartzea, eta txosten hau helburu horrekin 

egindako monitorizazio eta analisi etengabearen emaitza 

da. Bertan, 2022ko hirugarren hiruhilekoan izandako 

gertakari eta mehatxu garrantzitsuenen laburpena eta 

analisia jasotzen dira. EAEko erakunde publikoen, 

enpresen eta herritarren zibermehatxuen aurrean 

prebentzio-, detekzio- eta erantzun-gaitasunak hobetzeko 

informazio erabilgarria biltzen du txostenak. 

Euskadiko zibersegurtasunaren egungo egoera ulertzeko, 

funtsezkoa da ekosistema digitala baldintzatzen duten 

hainbat alderditan nazioarteko errealitatearen ikuspegi 

globala izatea. Errusia eta Ukrainaren arteko gatazkak 

nazioarteko egoera baldintzatzen jarraitzen du neurri 

handi batean. Hiruhileko honetan hirukoiztu egin dira 

Ukrainak jasandako erasoak, aurreko aldiarekin 

alderatuta. Era berean, gerran dauden herrialdeen 

mugetatik kanpo, bikoiztu egin dira eraso horiek, bigarren 

hiruhilekoarekin alderatuta. Kasu honetan, erasorik 

ohikoena zerbitzu-ukapenaren erasoa da, eta nabarmen 

murriztu dira aurretik detektatutako beste eraso-mota 

batzuk, hala nola informazio-ihesak. Zentzu honetan, 

fronte errusiarraren erasoak dira nagusi, eta People 's 

CyberArmy, Red Hackers Alliance, Anonymous Russia, 

RahtDIt, Zarya eta XakNet bezalako talde kriminalek parte 

hartzen dute. Ukrainaren aldetik, Errusiaren aurkako 

erasoetan inplikatutako talde nagusia IT Army of Ukraine 

da. Bestalde, Albaniaren eta Portugalen aurka egindako bi 

zibererasoak nabarmendu behar dira. NATOri abisua 

eman diote, baina ez dago argi nondik datozen erasoak; 

lehenengo kasuan Irani leporatu zioten, eta horrek 

diplomazialariak herrialde albaniarretik kanporatzea 

ekarri zuen. 

Estatu-mailan, hainbat albiste garrantzitsu sortu dira, hala 

nola Kataluniako hainbat erakunde publikoren aurka 

egindako 8 milioi euroko iruzur informatikoa, baita bi 

astez CSIC blokeatu zuen talde ziberkriminal errusiar 

baten erasoa ere. Azken kasuan, gobernuaren arabera, ez 

da lapurtu datu garrantzitsurik. 

Euskadin, nabarmentzekoa izan da Gipuzkoako 

Ogasunak ohartarazi duen iruzurra: errenta-aitorpena 

SMS bidez ordaintzeko simulazioa egin da, eta 

Zibersegurtasuneko Euskal Zentroak 173 gertakari 

kudeatu ditu. Gertakari horien tipologia ohikoena iruzurra 

da. 

Detektatutako zaurgarritasunei dagokienez, aldi horretan 

6.888 argitaratu dira. Horrek esan nahi du % 3,5eko 

igoera izan dela aurreko hiruhilekoaren aldean, orduan 

6.653 erregistratu baitziren. Halaber, zaurgarritasun 

kritikoak % 55 igo dira, aldi honetan 1.153 erregistratu 

baitira, aurreko hiruhilekoan 745 erregistratu ondoren. 

Gainerako zaurgarritasunei dagokienez, 2.664k balorazio 

altua dute, 2.528 ertainak dira, 395 baxuak dira CVSSaren 

V3 balorazioaren arabera, eta 148 esleitzeko daude 

informazioa aukeratzeko unean. Zaurgarritasunaren 

tipologia ohikoena cross-site-scripting (XSS) izan da, eta 

gehien kaltetutako produktuak Google (Android), 

Microsoft edo Applerenak dira. Era berean, aldi horretan 

21 zaurgarritasun berri identifikatu dira, eta erasotzaileek 

aktiboki ustiatzen dituzte. 

Malware tipologia gisa, ransomwareak mehatxu 

garrantzitsua izaten jarraitzen du. Hiruhileko honetan 100 

biktima baino gehiago identifikatu dira, eta horien multzo 

nagusiak bat datoz aurreko aldietako detekzioekin: 

RedLine, Azorult, Arkei eta Racoon Stealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022ko hirugarren hiruhilekoan, 496.015 mehatxu-zantzu 

identifikatu dira, eta, hasierako prozesatze eta iragazte 

baten ondoren, 1.931 ikerketa eragin dituzte, bakoitzari 

dagokion analisiarekin. Ildo horretan, informazio-ihesak 

eragin handiena duen mehatxuetako bat izaten jarraitzen 

du, nahiz eta aztertutako aldiaren amaieran talde 

hacktibisten jarduerek gorakada izan duten. 

ITURRIA: BCSC-REN ADIMEN-EREDUA 

496.015 mehatxu 

1.931 ikerketa 



 

Mundu hiperkonektatu batean bizi gara, beharrezkoa 

baita enpresek beren negozioak garatzeko, bai eta 

gizartea garatzeko ere, oro har, maila pertsonalean zein 

profesionalean, esparru guztietan. Testuinguru horren 

barruan, erakundeen ziberdefentsa-gaitasunak eraiki 

behar dira, ez bakarrik tokian tokiko ikuspegitik 

begiratuta, baizik eta nazioarteko errealitatea ere kontuan 

hartuta. Horretarako, hainbat alderditan (soziala, 

ekonomikoa, politikoa, etab.) gizartearen errealitatea 

etengabe aldatzen duten joerak aztertu behar dira, baita 

“ziber” munduan dituzten ondorioak ere, dauden arriskuak 

arintzeko eta egokitzeko modu egokian erreakzionatu 

ahal izateko, erresilientzian lagunduz eta, zalantzarik 

gabe, lehiakortasunean lagunduz. 

Hori dela eta, urteko hirugarren hiruhilekoko ekitaldi 

garrantzitsuenak laburbiltzen dira txosten honetan, 

Euskadin nazioarte-, estatu- eta toki-mailan 

gertatutakoak. Horrela, erakundeei azterketa zehatz hori 

eginez, etorkizuneko arriskuak prebenitzeko eta, oro har, 

haien defentsa-gaitasunak hobetzeko funtsezkotzat 

jotzen dugun informazioa eskaintzen diegu. 

Nazioarteko egoeraren analisiari dagokionez, 2022ko 

hirugarren hiruhilekoan nabarmenak dira Errusiaren eta 

Ukrainaren arteko gatazkatik eratorritako ziberespazioko 

jarduerak. Ukrainak bere kontraerasoarekin Karkov eta 

Jerson fronteetan militarki aurrera egin duen heinean, 

errusiar federazioaren aldeko eragile maltzurrek areagotu 

egin dituzte Ukrainaren helburuen aurkako zibererasoak, 

eta hirukoiztu egin dute eraso-kopurua, aurreko 

hiruhilekoarekin alderatuz gero. Gainera, 2022ko uztailetik 

irailera bitartean, herrialde gerra-egileen mugen barruan 

eta kanpoan izandako gatazkari lotutako zibererasoen 

kopuru orokorra bikoiztu egin da bigarren hiruhilekoarekin 

alderatuta.  

Eragina jasan duten sektore nagusiak energia, finantza, 

IKT, fabrikazioa, komunikabideak, administrazio 

publikoak, garraioa eta merkataritza izan dira, eta 

desinformazioa eta eragiketa psikologikoak izan dira bi 

aldeen helburu nagusietako bat. Hiruhileko honetan 

zehar, mota horretako eragiketekin lotutako hainbat 

gertaera izan dira, kontrako alderdia nahasteko eta 

desmoralizatzeko helburuarekin. Adibidez, uztailaren 7an, 

Kremlinen aldeko taldeek Ukrainako Artxibo Zerbitzuaren 

aurka egindako zibereraso batek haren webgunea 

aldatzea eragin zuen, bideo faltsu bat argitaratuz, non 

Ukrainako presidentearen antzeko aktore batek, 

Volodímir Zelenskik, Ukrainako kapitulazioa sinatzen 

zuen. Hil bereko 21ean, halaber, Ukrainako irrati-holding 

bateko zerbitzari eta sareei egindako beste zibereraso 

batek aukera eman zien erasotzaileei grabazio bat 

erreproduzitzeko. Grabazio horrek zioen Ukrainako 

presidentea zainketa intentsiboetan zegoela eta Arrada 

Goreneko presidenteak bere gain hartuko zituela 

presidentearen funtzioak. Horrelako erasoak 

ukrainarraren jarraitzaileek ere erabili dituzte. Adibide bat 

irailaren 1ean eman zen, Krimeako penintsulako hainbat 

telebista-kateri egindako zibereraso batek Ukrainako 

presidentearen hitzaldi bat ematea ahalbidetu zuenean.  

Hirugarren hiruhilekoan, 74 zibereraso jasan zituen 

Ukrainak, 47 Errusiako Federazioak eta 115 zibereraso 

munduko gainerako herrialdeetan. 

Aurreko hilabeteetan ez bezala, hirugarren hiruhilekoan 

jakinarazitako zibererasoen tipologia ez da hain 

askotarikoa izan, eta berriz ere nabarmentzekoa da 

zerbitzu-ukapenaren erasoen (DDoS) bolumena gero eta 

handiagoa dela. 



Aurreko hilabeteetan ez bezala, hirugarren hiruhilekoan 

jakinarazitako zibererasoen tipologia ez da hain 

askotarikoa izan, eta berriz ere nabarmentzekoa da 

zerbitzu-ukapenaren erasoen (DDoS) bolumena gero eta 

handiagoa dela. 

Hala ere, hiruhileko honetan zehar jakinarazitako 

informazio-ihesen (Hack & Leak) kopurua izugarri 

murriztu da. Errusiar Federazioan 37 gertakari eman ziren 

bigarren hiruhilekoan zehar, eta hiruhileko honetan, aldiz, 

6. Horrek iradokitzen du agertoki digitala eboluzionatzen 

ari dela, eta erasotzaileak beren TTPak aldatu beharrean 

daudela. Gainera, defendatzaileak ahuleziak arintzen eta 

segurtasun-neurri berriak ezartzen ari dira, 

konfidentzialtasuna, osotasuna eta informazioaren 

eskuragarritasuna babesteko. 

DDoS erasoak xehetasun handiagoz aztertuz gero, 

gehienak gatazkan dauden herrialdeen artean gertatu 

dira, eta, batez ere, finantza-sektoreei, komunikabideei eta 

administrazio publikoei eragin diete. Guztira, 51 DDoS 

zibereraso izan dira Ukranian, eta 36 Errusian. Mota 

horretako gainerako zibererasoek gatazkatik gertu 

dauden NATOko kideei eragin diete, eta herrialde 

baltikoak (Lituania, Letonia eta Estonia) eta Polonia izan 

dira kaltetuenak, guztira 65 zibererasorekin. Zibereraso 

horiek finantza-sektorea, IKTak, fabrikazioa, 

komunikabideak, administrazio publikoak eta garraioa 

bezalako sektore estrategikoei eragin diete.  

Azkenik, Errusiako gobernu-instantziei zuzenean lotutako 

eragile maltzurrek egindako gertakarien kopurua nahiko 

mugatua izan da. Aitzitik, Errusiaren aldekoak diren 

kolektiboek egindako zibererasoen kopuruak gora egin 

du, eta aktiboenak People 's CyberArmy, Red Hackers 

Alliance, Anonymous Russia, RahtDIt, Zarya eta XakNet 

kolektiboak izan dira. Ukrainari dagokionez, IT Army of 

Ukraine kolektiboak hirugarren hiruhilekoan egindako 

ekintzek hartu dute protagonismoa; izan ere, kolektibo 

hori dago Errusiako helburuen aurka egindako DDoS 

eraso gehienen atzean. 

Errusiaren eta Ukrainaren arteko gatazkaz gain, 

nazioarteko beste gertakari interesgarri batzuk ere jazo 

dira. 

• Ikertzaileek kontratista militarrei zuzendutako ezkutuko 

eraso-kanpaina bat aurkitu duteI. Ezkutuko eraso-

kanpaina berri batek zenbait enpresa militar eta arma-

kontratista hautatu zituen spear-phishing mezu 

elektronikoekin, horiei lotutako makinetan playload 

ezezagun bat hedatzeko diseinatutako hainbat 

etapatako infekzio-prozesua abiarazteko. Infekzio-

kateak phishing mezu batekin hasten dira. Mezu 

horrek ZIP fitxategi bat du, eta, horren barruan, sarbide 

zuzeneko fitxategi bat du, "Enpresa eta onurei" 

buruzko PDF dokumentu bat dela dioena. Dokumentu 

hori, gero, urrutiko zerbitzari batetik nahi den 

malwarea deskargatzeko erabiltzen den stager bat –

hasierako bitar bat– berreskuratzeko erabiltzen da. 

• Orain dela 15 urteko Pythonen akats bat dago kode 
irekiko 350.000 proiektutanII. Python kode irekiko 

programazio lengoaiaren ahulezia bat da, duela 15 

urtekoa, eta kode bizian bidea irekitzen jarraitzen du. 

Ondorioz, 350.000 proiektuk baino gehiagok hornidura 

katean zibererasoak jasateko arriskua dute, Trellixeko 

(FireEye eta McAfeeren elkarketa) mehatxu-

ikertzaileen arabera. 2007ko urrian lehen aldiz agertu 

zenean, Red Hatek uste zuen zaurgarritasuna ez zela 

oso garrantzitsua. Hala ere, Trellixeko ikertzaileen 

arabera, oso hedatuta dago oraindik Amazon Web 

Services, Google, Intel eta Netflix bezalako enpresek 

sortutako esparruetan, baita ikaskuntza 

automatikorako eta Dockerren automatizaziorako 

erabilitako beste aplikazio askotan ere. 

• Sarkin bat Uberren sarean sartu da: urratutako barne-
sistemak eta lapurtutako zaurgarritasun-txostenakIII. 

Uberrek erasoa baieztatu du, eta segurtasun 

indarrekin kontaktuan daudela txiokatu du. 

Mehatxuaren aktorearen arabera, saioa hasten saiatu 

ziren Uberreko langile gisa, baina ez zuten zehaztu 

nola sartu ziren kredentzialetara. Uberren kontua 

faktore anitzeko autentifikazioarekin babestuta 

zegoenez, erasotzaileak ustez Fatiga MFA eraso bat 

erabili zuen eta Uberren IT euskarritik pasa zen 

langilea MFA eskaera onartzeko konbentzitzeko. 

• Montenegrok ransomware eraso bat jasan du, eta 

erasotzaileek 10 milioi dolar eskatzen dituzteIV. 

Montenegroko gobernuak azpiegitura kritikoei 

egindako erasoari buruzko informazio gehiago eman 

du, kalteen eta etenduren erantzulea ransomware bat 

dela esanez. 

• BlackCat ransomwareak bere gain hartu du Italiako 

energia-agentziaren aurkako erasoaV. BlackCat/ALPHV 

ransomware-taldeak bere gain hartu du Gestore dei 

Servizi Energetici SpA (GSE) Italiako energia-

agentziaren sistemek asteburuan jasan zuten eraso 

baten erantzukizuna. GSE enpresa publikoa da, eta 

energia-iturri berriztagarriak (FER) sustatzen eta 

babesten ditu Italia osoan. Erasotzaileek diote 

lapurtutako artxiboek isilpeko datuak dituztela, hala 

nola kontratuak, txostenak, proiektuei buruzko 

informazioa, kontabilitate-dokumentuak eta barne-

dokumentazioa. 



• Albaniak eta Portugalek bi zibereraso jasan dituzteVI. 
Albaniak Irani leporatu dio jasan duen datuen filtrazio 

larria, eta diplomatiko irandar guztiak kanporatu ditu. 

Erasoak, halaber, zerbitzu publikoak geldiarazi zituen 

eta gobernuko sistemen datu eta komunikazio 

elektronikoak pirateatu zituen. Portugalek, aldi berean, 

eraso luze bat jasan du, eta NATOren ehunka 

dokumentu sekretu filtratu dira. 

• Microsoft 365en phishing erasoek Estatu Batuetako 

gobernu agentziak ordezten dituzteVII. Ameriketako 

Estatu Batuetako Gobernuko kontratistei zuzendutako 

phishing kanpaina batek haren eragiketa zabaldu du 

kalitate handiagoko amuak eta hobeto egindako 

dokumentuak eskaintzeko. Phishing mezu elektroniko 

horien amua irabazizko gobernu-proiektuetarako 

eskaintzak dira, eta agentzia federalen atari legitimoen 

klonak diren phishing orrietara bideratzen dute 

biktima. Eraso hau Eni SpAri (Italiako energia enpresa 

handiena) eragin zion beste gertakari baten ondoren 

gertatu da. Enpresa horrek 31.000 langile baino 

gehiago ditu nazioko eta nazioarteko merkatuetan. 

Hirugarren hiruhilekoan, Estatu mailan albiste ugari eman 

dira zibersegurtasunari buruz, eta garrantzitsutzat jotzen 

dira, eragileek gaur egun nola jokatzen duten kontuan 

hartuta. Hona hemen gertakari garrantzitsu horien 

laburpena: 

• Kataluniako erakundeek 8 milioi euroko iruzur 
informatikoa jasan duteVIII. Iruzurgile informatiko talde 

batek 8 milioi euroko iruzurra egin die Kataluniako 

hainbat erakunde publikori. Kataluniako Trafiko 

Zerbitzua, Viladecanseko Udala eta Sant Pau 

Ospitalea dira, besteak beste, biktima nagusiak. 

Iruzurgileek hornitzailetzat jartzen zuten beren burua, 

eta mezu elektroniko bat bidaltzen zuten, zerbitzu bat 

ordaintzeko banku-kontua aldatu zutela jakinarazteko. 

Iruzurgileek gardentasun-atarien bidez lortu zituen 

hornitzaileen datuak, logoa imitatu zuten eta 

jatorrizkoaren oso antzeko posta elektronikoko kontu 

bat sortu zuten, fakturak ordaintzea eskatzeko. 

• Errusiar zibereraso batek CSICa blokeatu du bi astezIX. 
Joan den uztailaren 17an CSICek ransomware eraso 

bat jasan zuen. Inteligentzia Zentro Nazionaleko eta 

Zentro Kriptologiko Nazionaleko (CCN) arduradunek 

azaldu dutenaren arabera, erasoaren helburua 

CSICeko datu-base gehienen informazioa lortzea zen. 

Erasoa Alemaniako Max Planck Institutuak 

jasotakoaren antzekoa izan zen, bai eta AEBko 

NASAren antzekoa ere. 

• Polizia Nazionalak Erradioaktibitatearen Alerta Sareko 

ustezko saboteatzaileak atxilotu dituX. Herrialde osoan 

zabaldutako sentsoreen herena aldi baterako 

deuseztatu zuten. Bi atxilotuak Babes Zibileko eta 

Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiko bi langile ohi 

ziren. 

2022ko hirugarren hiruhilekoan, Gipuzkoako errentaren ordainketak simulatzen dituen iruzurrezko SMS kanpaina bat 

nabarmentzen da. 

Gipuzkoako Ogasunak iruzur horren berri eman zuen, eta esan zuen zerga-administrazioaren plantak egiten ari zirela eta 

errenta ordaintzeko esteka faltsu bat bidaltzen ari zirela. 



Gertakari horiek herritarrak, enpresak eta erakunde 

publikoak dira, eta zentroko aholkularitza-zerbitzuari 

informazioa ematen diote. Edozein jarduera susmagarri 

identifikatuz gero, eskertuko genizuke 

incidencias@bcsc.eus helbide elektronikoaren bidez edo 

900 104 891 telefonora deituz jakinaraztea, mehatxua 

arintzeko neurri tekniko egokiak hartu ahal izateko. 

 

BCSCK KUDEATUTAKO GERTAEREN TIPOLOGIAK. ITURRIA: BCSC 

Aldi horretan 6.888 zaurgarritasun berri argitaratu dira, 

hau da, aurreko hiruhilekoan baino % 3,5 gehiago, orduan 

6.653 izan baitziren. Halaber, zaurgarritasun kritikoak % 

55 igo dira, adi horretan 1.153 erregistratu baitira, eta 

aurreko hiruhilekoan 745 izan baitziren. Gainerako 

zaurgarritasunei dagokienez, 2.664k balorazio altua dute, 

2.528 ertainak dira, 395 baxuak dira CVSSaren V3 

balorazioaren arabera, eta 148 esleitzeko daude 

informazioa aukeratzeko unean. 
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Zaurgarritasun bakoitza desberdina da eta modu 

desberdinean eragiten die aktiboei. Batzuek urruneko 

kodea exekutatzea ahalbidetzen dute, beste batzuek 

kodea edo jarraibideak injektatzea eta programa baten 

portaeran eragina izatea, beste batzuek pribilegioak 

eskalatzea ahalbidetzen dute, etab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritikotasun horrek eta zaurgarritasun kopuru osoak 

bilakaera izan dute hiruhileko honetan, jarraian adierazten 

den moduan: 

 

 

 

 

 

 

 

CWE 

(Common Weakness Enumeration) estandarra oinarritzat 

hartuta eta zaurgarritasun mota aztertuta, honela 

banatzen dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikus daitekeenez, aztertzen ari garen hiruhilekoan, cross-

site-scripting (XSS) izan da zaurgarritasun mota 

ohikoena. 

Eragindako fabrikatzaileei dagokienez, hurrengo 

grafikoan ikus daiteke hiruhileko honetan argitaratutako 

zaurgarritasunen eraginpean daudenen TOP 10ari: 
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Ikus daitekeenez, gehien erabiltzen diren produktuetako 

batzuen fabrikatzaileak Google (Android bezalako 

produktuen bidez), Microsoft edo Apple dira. 

Eragindako produktuaren araberako zaurgarritasunen 

zerrenda grafiko honetan ikus daiteke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikus daitekeenez, lotura mantentzen da fabrikatzaileen 

aurreko grafikoarekin. 

 

Hiruhileko honetan identifikatutako zaurgarritasun 

guztietatik, eta hainbat irizpide kontuan hartuta, hala nola, 

larritasuna bera, ustiapen aktiboa eta inpaktu potentziala, 

honako hauek nabarmentzen dira: 
 

CVE-2022-2274 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

2274 

• CWE: 787 

• Eragindako produktuak: OpenSSL 3.0.4 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

OpenSSLren 3.0.4 bertsioak akats larri bat sartu zuen 

RSAren ezarpenean AVX512IFMA jarraibideen euskarri 

diren X86_64 CPUetarako. Arazo horren ondorioz, 2048 

biteko gako pribatuekin RSAren inplementazioa okerra da 

makina horietan, eta kalkuluan zehar memoria hondatzen 

da. Memoria hondatzearen ondorioz, erasotzaile bat 

kalkulua egiten duen makinan kode-exekuzio urrun bat 

eragiteko gai izan daiteke. SSL/TLS zerbitzariak edo 2048 

biteko RSA gako pribatuak erabiltzen dituzten beste 

zerbitzari batzuk, X86_64 arkitekturaren AVX512IFMA 

jarraibideak dituzten makinetan exekutatzen direnak, 

arazo horren eraginpean daude. 
 

CVE-2022-2590 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

2590 

• CWE: 78 

• Eragindako produktuak: git-clone  

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Git-clone paketearen bertsio guztiek komandoa 

injektatzeko arriskua dute, --upload-pack git funtzioaren 

erabilera ez-segurua dela-eta. 

ZAURGARRITASUNEK ERAGINDAKO PRODUKTUEN TOP 10A. ITURRIA: MITRE 
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CVE-2022-22043 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

22043 

• CWE: 269 

• Eragindako produktuak: Windows Fast FAT File 
System Driver 

• CVSS balorazioa: 7.8 (Altua) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/

PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Lokala 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Windowsen FAT fitxategi-sistemaren kontrolatzailearen 

baimenak jasotzeko zaurgarritasuna. 

 

CVE-2022-22048 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

22048 

• CWE: 863 

• Eragindako produktuak: BitLocker 

• CVSS balorazioa: 6.1 (Ertaina) CVSS:3.1/AV:P/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N 

• Eraso-bektorea: Fisikoa 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Bat ere ez 

Zaurgarritasuna BitLockerren segurtasun-funtzioan, 

erasotzaileari enkriptatutako datuak baimenik gabe 

deszifratzea ahalbidetzen diona. 

CVE-2022-36934 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

36934 

• CWE: 122 eta 190 

• Eragindako produktuak: WhatsApp 

• CVSS balorazioa: 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/

S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

WhatsAppen gainezka eginez gero, kodeak urruneko 

exekuzioa eragin dezake bideo-dei batean. Jarraian, 

industria-inguruneei eta -produktuei dagokienez, 

zaurgarritasun garrantzitsuenak adierazten dira. 
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Jarraian, industria-inguruneei eta -produktuei dagokienez, 

zaurgarritasun garrantzitsuenak adierazten dira. 

 

CVE-2022-29959  

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

29959 

• CWE: 327 

• Eragindako produktuak: Emerson OpenBSI 

• CVSS balorazioa: 5.5 (Ertaina) 
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N 

• Eraso-bektorea: Lokala 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Baxuak 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Bat ere ez 

• Erabilgarritasuna: Bat ere ez 

Emerson OpenBSIk txarto erabili du kredentzialen 

biltegiratzea 2022-04-29ra arte. Ingeniaritza-ingurune bat 

da RTUs ControlWave eta Bristol Babcock-en linearako. 

Ingurune horrek sarbidea kontrolatzeko funtzionaltasuna 

ematen du, erabiltzaileak autentifikatuz eta baimenak 

kudeatuz. Hainbat erabiltzaileren kredentzialak modu ez 

seguruan gordetzen dira SecUsers.ini fitxategian, 

mekanismo kriptografiko baten ordez kate-transformazio 

soil bat erabiliz. 

 

CVE-2022-26649 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

26649 

• CWE: 120 

• Eragindako produktuak: SCALANCE X200-4P IRT 

• CVSS alorazioa: 7.5 (Altua) CVSS: 3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Bat ere ez 

• Osotasuna: Bat ere ez 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Zaurgarritasun bat identifikatu da SCALANCE X200-4P 

IRTn (bertsio guztiei eragite die). Eragindako gailuek ez 

dute behar bezala baliozkotzen sartzen diren HTTP GET 

eskaeren URIa. Horrek kaltetutako gailuak blokeatzeko 

aukera eman liezaioke autentifikatu gabeko urruneko 

erasotzaile bati. 

 

CVE-2022-26078 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

26078 

• CWE: 754 

• Eragindako produktuak: Gallagher Controller 6000 

• CVSS balorazioa: 7.5 (Altua) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Bat ere ez 

• Osotasuna: Bat ere ez 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Gallagher 6000 kontrolatzailea zaurgarria da ARP pakete 

gatazkatsuen bidez zerbitzua ukatzeko eraso baten 

aurrean, IP helbide bikoiztu batekin. 

 

CVE-2022-34819 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

34819 

• CWE: 787 eta 122 

• Eragindako produktuak: SIMATIC CP 

• CVSS balorazioa: 10.0 (Kritikoa) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 
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• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldatuta 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua  

Aplikazioak ez du egokitasunez baliozkotzen 

erabiltzaileak mezu espezifikoak aztertzean emandako 

datuak. Horrek pilan oinarritutako bufer-gainezkatze bat 

ekar lezake. Erasotzaile batek zaurgarritasun hori balia 

dezake gailuaren testuinguruan kodea exekutatzeko. 

 

CVE-2022-29884 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

29884 

• CWE: 772 

• Eragindako produktuak: CP-8000 MASTER MODULE 

WITH I/O 

• CVSS balorazioa: 7.5 (Altua) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Bat ere ez 

• Osotasuna: Bat ere ez 

• Erabilgarritasuna: Altua 

HTTPS zerbitzaria berariazko baldintzetan erabiltzean, 

eragindako gailuek ez dituzte baliabideak behar bezala 

askatzen. Horrek gailua zerbitzua ukatzeko baldintza 

batean jartzeko aukera eman liezaioke autentifikatu 

gabeko urruneko erasotzaile bati. 

Era berean, zibersegurtasun-esparruko produktu batzuek 

zenbait zaurgarritasun dituzte. Garrantzitsua da horien 

berri izatea; izan ere, gure sistemen segurtasuna 

produktu horiengan delegatzen badugu, zaurgarritasun 

batek erasotzaile baten aurrean jar ditzake. 

Jarraian, hiruhileko honetan argitaratu diren segurtasun-

produktuen eta -teknologien zaurgarritasun 

garrantzitsuenak erakusten dira: 

 

CVE-2022-40630 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

40630 

• CWE: 384 

• Eragindako produktuak: Tacitine Firewall 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) 

• CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua  

Zaurgarritasun hori Tacitine Firewall-en ere badago, 

EN6200-PRIME QUAD-35 eta EN6200-PRIME QUAD-

100en 19.1.1 eta 22.20.1 bertsioen arteko bertsio 

guztietan (biak barne), saioa Tacitine Firewall-en 

webgunean oinarritutako kudeaketa-interfazean modu 

desegokian kudeatu delako. Autentifikatu gabeko 

urruneko erasotzaile batek zaurgarritasun hori ustiatu 

dezake xede-gailuan bereziki diseinatutako http eskaera 

bat bidaliz. Zaurgarritasun horren ustiapen 

arrakastatsuak saioa xede-gailuan finkatzeko aukera 

eman liezaioke autentifikatu gabeko urruneko erasotzaile 

bati. 

 

CVE-2022-3236 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

3236 

• CWE: 74 

• Eragindako produktuak: Sophos Firewall 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) 

• CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29884
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29884
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40630
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40630
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3236
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3236


• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Erabiltzaileen Atarian eta Webadminen koeda 

injektatzeko zaurgarritasunak Sophos Firewall-en v19.0 

MR1 bertsioan eta aurrekoetan kodea exekutatzeko 

aukera ematen dio urrutiko erasotzaile bati. 

 

CVE-2022-40855 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

40855 

• CWE: 787 

• Eragindako produktuak: Tenda W20E 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) 

• CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

Tenda W20E V15.11.0.6 bideratzaileak 

formSetPortMapping funtzioan pila-gainezkatze bat du, 

ondorengo 'goform/setPortMapping /' eskaerarekin. 

Zaurgarritasun horrek aukera ematen die erasotzaileei 

zerbitzua ukatzeko (DoS) edo kodea urrunetik 

exekutatzeko (RCE), portMappingServer, 

portMappingProtocol, portMappingWan, porMappingtInternal y 

portMappingExternal parametroen bidez. 

 

CVE-2022-39956 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

39956 

• CWE: 116 eta 863 

• Eragindako produktuak: OWASP ModSecurity Core 

Rule Set 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

OWASP ModSecurity Core Rule Set (CRS) delakoari HTTP 

multiparte eskaeretarako erregela multzoaren bypass 

partzial batek eragiten dio, karaktereak kodetzeko 

eskema bat erabiltzen duen karga erabilgarri bat 

bidaltzean Content-Type edo MIME goiburuko eremu 

zaharkituak multiparteen bidez, eta web-aplikazioen 

firewall motorrak eta erregela multzoak ez dute 

deskodetuko eta ikuskatuko. Beraz, karga erabilgarri 

multiparteak detekzioa saihestuko du. Kodifikazio-

eskema horiei eusten dien backend zaurgarri bat ustiatu 

daiteke.  

 

CVE-2022-35413 

Erreferentzia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

35413 

• CWE: 798 

• Eragindako produktuak: WAPPLES 

• CVSS balorazioa: 9.8 (Kritikoa) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Eraso-bektorea: Sarea 

• Konplexutasuna: Baxua 

• Eskatutako pribilegioak: Bat ere ez 

• Erabiltzailearen elkarrekintza: Bat ere ez 

• Irismena: Aldaketarik gabe 

• Konfidentzialtasuna: Altua 

• Osotasuna: Altua 

• Erabilgarritasuna: Altua 

6.0 bertsiora arteko WAPPLESek systemi kontu kodetua 

du. Mehatxu-eragile batek kontu hau erabil dezake 

sistemaren konfigurazioan eta informazio 

konfidentzialean sartzeko (SSL gakoetan, adibidez), 443 

edo 5001 ataken bidez HTTPS al URI/webapi/ eskaera 

egitean. 
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BCSCk Euskadin eragin-tasa handiena duten malware-

familiak monitorizatzen ditu. 2022ko hirugarren 

hiruhilekoan malware-familia desberdinen 100 infekzio 

identifikatu dira. Honela banatu dira: 

 

REDLINE 

Redline Stealer (RedLine izenez ere ezaguna) software 

maltzurra da, 150 eta 200 dolar artean eros daitekeena, 

bertsioaren arabera, hacker foroetan. Redline datuak 

lapurtu eta sistema eragileak malwarearekin infektatu 

ditzake. Oro har, ziberdelitugileak ordenagailuak RedLine 

Stealer bezalako software maltzurrarekin infektatzen 

saiatzen dira, lapurtutako informazioa behar ez bezala 

erabiliz dirua sortzeko eta sistemak helburu berarekin 

mota horretako software gehigarriarekin infektatzeko. 

Honako elementu hauei buruzko datuak biltzeko gai da: 

ekipoa eta sistema eragilea, fitxategiak, nabigatzaileak, 

VPN bezeroak, ftp bezeroak, mezularitza-bezeroak, 

jokoen bezeroak eta kriptomoneten zorroak.  

1. Esteka maltzur 

bat duen email bat 

iristen da 

2. Biktima iruzurrezko 

webgune batera 

sartzen da 

3. Ezekutagarri 

maltzurra 

deskargatzen du 

4. Biktimak 

malwarea 

exekutatzen du 

5. Malwareak 

sistema 

konprometitzen du 

6. Bankuko eta 

biktimaren 

informazioa biltzen da 

7. Eskariaren 

araberako ustiapen 

ondoko fase posiblea 

EUSKADIN ERAGIN HANDIE-

NA DUTEN MALWARE FAMI-
LIEN TOP 5A. ITURRIA: BCSC Redline 

90% 

Azorult 
5% 

Arkei 
4% 

Raccoonstealer 
1% 

REDLINEREN ERASO-KATEA. ITURRIA: BCSC 



Aztertutako laginen eta ikusitako eraso tipikoen arabera, malware horren infekzioan erabilitako teknikak honako hauek 

dira:  

Initial Access 

Phishing User Execution 
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REDLINE MALWAREAREN TTPAK. ITURRIA: BCSC 

AZORULT 

Azurolt troiarra 2016an sortu zen, eta Chthonic banku-

troiarraren zati bat erabili zuten bertan.  

Infektatutako gailuetan ahalik eta isilpeko informazio 

gehien biltzeko diseinatuta dago, fitxategiak edo 

pasahitzak, cookieak eta nabigazio-historia izan, bankuko 

kredentzialak edo kriptomoneten diruzainak ahaztu gabe. 

Laburbilduz, Azuroltek honako ekintza hauek egiten ditu: 

• VPN bezero legitimo batekin bat datorrelako itxurak 
egiten ditu. 

• Sistemari buruzko informazioa bildu eta C2ra 

bidaltzen du http bidez, modu ofusatuan. 

• Hainbat aplikazio eta zerbitzutako cookieak, 
kredentzialak eta hainbat kriptomonetari lotutako diru-

zorroak ateratzen ditu. 

Malwarean bertan ez da iraunkortasunik identifikatu; hala 

ere, Azuroltek funtzionalitateak ditu bitar berriak 

deskargatu eta exekutatzeko; beraz, posible da 

Command & Control sistemak sisteman bitar berriak 

exekutatzen irakastea, eta horiek biktima-taldean 

iraunkortasuna inplementatu ahal izatea. 



Erabili ohi duen infekzio-eskema honako hau da: 
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AZORULTEN ERASO-KATEA. ITURRIA: BCSC 

Hauek dira malwareak Mitreren taktiketan oinarritutako eraso-kateari jarraituz erabiltzen dituen TTPak: 
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AZORULT MALWAREAREN TTPAK. ITURRIA: BCSC 

ARKEI 

Arkei malware bat da, 2018ko maiatzetik ezaguna, 

informazio-lapurretan espezializatua. Erasotzaileak 

definitutako patroi batekin bat datozen nabigatzaileen, 

kriptomoneten eta fitxategien datuak biltzen ditu 

(erasotzaile bakoitzak bere patroiak zehaztu ditzake).  



Pertsonalizatzeko gaitasuna dutenez, aldaera berriak 

ateratzen dira etengabe, eta zaila da eraso-mekanismo 

zehatz bat identifikatzea. 

Honako hauek dira malwarearen TTPak komunak: 

Command and Scripting Interpreter 

ARKEI MALWAREAREN TTPAK. ITURRIA: BCSC 

OS Credential Dumping Query Registry 

Execution Credential Access Discovery 

RACCOON STEALER 

Raccoon Stealer informazio-lapur ugarienetako bat izan 

zen 2021ean, eta hainbat eragile ziberkriminalek erabili 

zuten. Lehen, malware gisa saltzen zen foro 

klandestinoetako zerbitzu gisa 2019ko hasieratik, baina 

haren funtzionamendua bat-batean gelditu zen 2022ko 

martxoaren 25ean. 2022ko ekainaren 10ean, Shodan 

bilatzailean lapurrak administratzeko panelak bilatzen ari 

zirela, SEKOIA.IOko analistek "Raccoon Stealer 2.0" 

izeneko web orria ostatatzen zuten zerbitzari aktiboekin 

topo egin zuten. 

Software honen gaitasunak biktimei buruzko informazioa 

eskuratzean oinarritzen dira, eta honako hauek lortzeko 

gai dira: nabigatzailearen historia, kriptomoneten zorroak, 

posta elektronikoko helbideak, pasahitzak, cookieak, 

pantaila-kapturak, sistemaren informazioa. Hori da 

infekzio-fluxua. 

1. Esteka maltzur 

bat duen email bat 
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2. Biktima iruzurrezko 
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ondoko fase posiblea 

RACCOON STELER MALWAREAREN ERASO-KATEA. ITURRIA: BCSC 



Malware honek erabiltzen dituen TTPak irudi honetan ageri dira: 
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RACCOON STEALER-EN TTP-AK. ITURRIA: BCSC. 

Command and 

Scripting 

Interpreter 

Deobfuscate/

Decode Files or 

Information 

Credentials from 

Password Stores 

Account 

Discovery 
Archive 
Collected Data 

Application 
Layer Protocol 

Exfiltration Over 
C2 Channel 

 

Execution 

Defense 

Evation 

Credential 

Access 

 

Discovery 

 

Collection 

Command 

and Control 

 

Exfiltration 

Phishing 
Exploitation for 
Client Execution 

Native API 

Obfuscated Files 

or Information 

Credentials 

from Web 

Browsers 

Input Capture 

OS Credential 

Dumping 

Unsecured 

Credentials 

Credentials 

in Files 

File and Directory 

Discovery 

Process 

Discovery 

Query 

Registry 

Remote System 
Discovery 

System 

Information 

Discovery 

System Network 

Configuration 

Discovery 

System Owner/
User Discovery 

System Time 

Discovery 

Automated 

Collection 

Data from 

Local System 

Email 

Collection 

Input Capture 

Screen 

Capture 

Data 

Encoding 

Non-Application 
Layer Protocol 



Malware-familiak erabilitako TOP 5 teknikak oinarri hartuta, horiek guztiak alderatu dira, gehien zein errepikatzen diren 

identifikatzeko, eta emaitza honako hau izan da. 

Hurrengo grafikoan, Mitre Att&ck matrizearen arabera, TTP arruntak zehazten dira.  

Azken hiruhilekoan EAEn eragin handiena izan duen malwarea. Teknika bakoitza 1 arteko balio batekin (berdea) 

puntuatzenda eta 4 (gorria). Puntuazio altuagoak esan nahi du teknika malware-familia kopuru handiagoak erabiltzen 

duela. 
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Jarraian, gehien erabiltzen den teknika bakoitzaren 

deskribapen zehatza adierazten da; deskribapen hori, 

gutxienez, aztertutako malware-familien erdietan 

ikusitako tekniketarako egingo da: 

 

Credential access 

• T1555.003 – Credentials from Web Browsers: 

Erasotzaileek web-nabigatzaileen kredentzialak 

eskura ditzakete, helburuko nabigatzailearen 

berariazko fitxategiak irakurriz. Web nabigatzaileek 

kredentzialak gorde ohi dituzte, hala nola erabiltzaile-

izenak eta webguneen pasahitzak, etorkizunean eskuz 

sartu beharrik ez izateko. Web nabigatzaileek 

kredentzialak formatu zifratu batean gorde ohi dituzte 

kredentzialen biltegi baten barruan; hala ere, web 

nabigatzaileetatik testu lauan kredentzialak ateratzeko 

metodoak daude. 

• T1003 – OS Credential Dumping: Aurkariek sistema 
eragilearen kredentzialak iraultzen saia daitezke 

kontuaren saio-hasiera eta kredentzialaren edukia 

lortzeko, sistema eragilearen eta softwarearen hash 

edo testu-pasahitz argi moduan normalean. Gero, 

kredentzialak alboko mugimenduak egiteko eta 

informazio mugatua eskuratzeko erabil daitezke.  

 

Discovery 

• T1012 – Query Registry: Erasotzaileek Windowseko 

Erregistroarekin elkarreragin dezakete instalatutako 

sistemari, konfigurazioari eta softwareari buruzko 

informazioa biltzeko. Erregistroak informazio ugari 

biltzen du sistema eragileari, konfigurazioari, 

softwareari eta segurtasunari buruz.  

• T1057 – Process Discovery: Erasotzaileak sistema 

batean gauzatzen ari diren prozesuei buruzko 

informazioa lortzen saia daitezke. Lortutako 

informazioa sareko sistemetan exekutatzen diren 

softwarea eta aplikazio komunak ezagutzeko erabil 

liteke. Erasotzaileek prozesuen aurkikuntzari buruzko 

informazioa erabil dezakete aurkikuntza 

automatizatuan, ondorengo portaerei forma emateko, 

kontuan hartuta aurkariak helburua erabat infektatzen 

duen edota ekintza espezifikoak egiten saiatzen ari 

den.  

• T1124 – System Time Discovery: Erasotzaileek 
sistema lokal edo urruneko baten ordua eta/edo ordu-

eremua lor dezakete. Windowseko Ordu Zerbitzuak 

ezartzen eta gordetzen du sistemaren ordua domeinu 

baten barruan, enpresa-sare bateko sistemen eta 

zerbitzuen arteko orduaren sinkronizazioa 

mantentzeko. 

 

Collection 

• T1113 – Screen Capture: Erasotzaileak mahaigainaren 

pantaila-argazkia ateratzen saia daitezke, eragiketan 

zehar informazioa biltzeko. Pantaila atzitzeko 

funtzionaltasuna konpromisoaren ondorengo 

eragiketetan erabilitako urrutiko sarbide-tresna baten 

ezaugarri gisa sar daiteke.  

Exfiltration 

• T1041 - Exfiltration Over C2 Channel: Erasotzaileek 
datuak ebats ditzakete, aginte- eta kontrol-kanal baten 

bidez. Lapurtutako datuak komunikazio-kanal 

arruntean kodetzen dira, aginte- eta kontrol-

komunikazioen protokolo bera erabiliz.  



Ransomwareko eragileen jardueraren laburpen gisa, 

hiruhileko honetan guztira 572 biktima zenbatu dira 

ezagutzen diren ransomware talde desberdinetan. 

Hurrengo grafikoan ikus daiteke Lockbit izan dela talderik 

aktiboena 234 biktimarekin, hau da, aurreko hiruhilekoan 

baino % 8 biktima gehiago izan ditu. Hive eta Black Basta 

taldeak 44 eta 43 biktima dituzte, hurrenez hurren, eta 

bigarren eta hirugarren talde aktiboena da. 

Aurreko hiruhilekoan, bigarren talderik aktiboena CONTI 

izan zen, eta ez du jarduerarik izan aurtengo maiatzaz 

geroztik. 

Ransomware talde aktiboenen TOP 10 grafikoa honako 

hau da: 

Ransomware mota bakoitzeko herrialde kaltetuenen banaketan, Estatu Batuak dira erasotuena, ransomware mota 

desberdinetarako. Grafiko honetan ikus daiteke ransomware-eragile horiek gehien eragindako herrialdeen TOP 10a: 

Sparta 
Group 

RANSOMWARE TALDE AKTIBOENEN TOP 10A. ITURRIA: BCSC. 
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Ransomwareak gehien erasotako sektoreak aztertuz gero, ikus daiteke nazioartean gehien erasandako sektorea 

txikizkako merkataritzarena dela, eta, ondoren, eraikuntza-enpresena. Hezkuntzaren eta osasunaren sektorea ere eraso 

gehien jasan dituzten sektoreen TOP 10an dago. 

Oro har, ez da eredu bat bereizten sektore mota bati gehiago erasotzen dion aktore batetik. Kanpaina puntualak ikusi 

ahal izan dira, baina erasoak bereizi gabeak izaten dira.  

Estatu-mailan, urteko hirugarren hiruhilekoan, 27 ransomware-erasoak gertatu dira, hau da, aurreko hiruhilekoan baino % 

170 gehiago, orduan 10 izan baitziren. Honela banatu dira taldeen artean: 

Garrantzitsua da kontuan hartzea datu horiek taldeek eurek argitara eman dituzten erasoetan oinarritzen direla, eta, 

beraz, litekeena da gehiago gertatu izana. Izan ere, zenbait ebidentzia daude erasoren bat talde horietakoren bati egotzi 

zaiola, baina talde horrek ez du hori aitortu bere webgunean. 
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Nazioartean berrikusitako joerarekin kontrajarrita, Lockbit ez da intzidentzia handieneko ransomwarea, bigarrena baizik, 

7 gertakarirekin, eta Sparta Group da inpaktu handieneko aktorea hiruhileko honetan, 13 biktimarekin. 

Gehien erasotutako sektoreei dagokienez, nahiko banatuta daude. Txikizkako merkataritza eta manufaktura -industria 

nabarmentzen dira, eta gainerako eraso guztiak sektore desberdin batekin identifikatzen dira, banaketa honi jarraituz: 

Ikus daitekeenez, industria-eremuko eta zerbitzuetako hainbat sektoretan izan dira erasoak. 
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Bigarren hiruhilekoan 74.812 phishing url aktibo identifikatu 
ditugu guztira. 

Hona hemen jatorrizko herrialdearen araberako banaketa: 

Hauek dira hiruhileko honetan phishing kanpaina gehien jasan dituzten Estatuko 5 erakundeak (edo tokiko jarduera handia 
dutenak): 

1. ING Direct 

2. Caixa 

3. Orange 

4. Banco Santander, S.A. 

5. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 
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2022ko hirugarren hiruhilekoan Euskadiri eragin dioten 

mehatxuak aztertu ondoren, arrisku ohikoenetatik 

babesteko landu beharko liratekeen babes-neurri 

egokienak identifikatu daitezke. 

ATT&CK matrizeak biltzen ditu erasotzaileek Euskadin 

gehien erabilitako teknikak. Horri erreparatuta, honako 

gomendio hauek hartu behar dira kontuan: 

• M1015 (Taktikak: Privilege Escalation, Credential 
Access, Execution, Defense Evasion) - Kudeatu sarbide

-kontroleko zerrenda "Direktorio-aldaketak kopiatzeko" 

eta domeinu-kontrolatzailearen erreplikazioarekin 

lotutako beste baimen batzuk.  Erabiltzaileak gehitu 

ditzakezu Active Directoryren "Erabiltzaile babestuak" 

segurtasun-taldera. Horrek erabiltzaileen testu lauko 

kredentzialak cachean biltegiratzea mugatzen lagun 

dezake.  

• M1040 (Taktikak: Execution, Persistence, Persistence, 

Impact, Defense Evasion, Credential Access, Privilege 

Escalation, Initial Access) - Windows 10ean, aktibatu 

eraso-azalera murrizteko arauak (ASR), LSASS 

ziurtatzeko eta kredentzialak lapurtzea saihesteko.  

• M1043 (Taktikak: Persistence, Defense Evasion, 
Credential Access) - Windows 10en, Microsoftek 

"Credential Guard" izeneko babes berriak inplementatu 

zituen, kredentzialak iraultzeko moduen bidez 

kredentzialak lortzeko erabil daitezkeen LSAren 

sekretuak babesteko. Ez dago lehenetsita, eta 

hardware eta firmware sistemaren betekizunak ditu. 

Gainera, ez du kredentzialak lortzeko modu guztien 

aurka babesten.  

• M1041 (Taktikak: Credential Access, Collection, 

Exfiltration, Impact, Defense Evasion, Credential 

Sniffing) - Ziurtatu domeinu-kontrolatzailearen 

segurtasun-kopiak behar bezala babestuta daudela.  

• M1028 (Taktikak: Privilege Escalation, Discovery, 

Persistence, Command and Control, Exfiltration, 

Defense Evasion, Impact, Discovery, Lateral Movement, 

Execution, Credential Access) - NTLM desaktibatzen 

edo murrizten saia zaitezke. Kontuan hartu WDigest 

autentifikazioa desaktibatzeko aukera.  

• M1027 (Taktikak: Credential Access, Persistance, 

Defense Evasion, Discovery, Lateral Movement, 

Execution, Exfiltration, initial Access) - Ziurtatu tokiko 

administratzailearen kontuek pasahitz konplexuak eta 

bakarrak dituztela sareko sistema guztietan.  

• M1026 (Taktikak: Privilege Escalation, Persistence, 

Defense Evasion, Execution, Persistence, Initial Access, 

Lateral Movement, Impact, Credential Access, Privilege 

Escalation) 

• Windows: ez sartu erabiltzaile-konturik edo 
administratzailearen jabari-konturik sistema 

guztietako tokiko administratzaile-taldeetan, 

oso kontrolatuta ez badaude behintzat; izan ere, 

sistema guztietan pasahitz bera duen tokiko 

administratzaile-kontu bat edukitzearen 

baliokidea izan ohi da hori. Jarraitu enpresa-

sare bat diseinatzeko eta administratzeko 

jardunbide onenei, administrazio-maila 

guztietan kontu pribilegiatuen erabilera 

mugatzeko.  

• Linux: memoriatik pasahitzak ateratzeko, root 

baimenak behar dira. Jarraitu kontu 

pribilegiatuetarako sarbidea murrizteko 

jardunbide egokienak, etsaien programak 

memoriaren zati horietara sar ez daitezen.  

• M1025 (Taktikak: Persistence, Credential Access) - 

Windows 8.1 eta Windows Server 2012 R2 

sistemetan, aktibatu LSArako prozesu babestuaren 

argia.  

• M1017 (Taktikak: Credential Access, Persistence, 

Collection, Defense Evasion, Initial Access, 

Reconaissance, Execution, Credential Access) - 

Mugatu kontuen eta sistemen artean kredentzialak 

gainjartzea, erabiltzaileak eta administratzaileak 

informatuz hainbat kontutarako pasahitz bera erabil 

ez dezaten.  

• M1057 (Taktikak: Collection, Exfiltration) - Datuen 

galeraren prebentzioak datu sentikorren bidalketa 

detektatu eta blokeatu dezake zifratu gabeko 

protokoloen bidez. 

• M1031 (Taktikak: Credential Access, Command and 

Control, Collection, Exfiltration, Exfiltration, Lateral 

Movement, Discovery, Initial Access, Persistence, 

Defense Evasion, Execution) - Sare-sinadurak 

erabiltzen dituzten sare-intrusioak detektatzeko eta 

prebenitzeko sistemak arerioaren berariazko malware 

baten trafikoa identifikatzeko erabil daitezke sare-

mailako jarduera arintzeko.  



Sinadurak adierazle bakarretarako izan ohi dira 

protokoloen barruan, eta arerio batek edo tresna jakin 

batek erabiltzen duen itsukeria-teknika espezifikoan 

oinarritu daitezke, eta ziurrenik desberdinak izango 

dira hainbat familiaren eta malware-bertsioen artean. 

Litekeena da aurkariek tresnen Command and Control 

sinadurak aldatzea, edo protokoloak eraikitzea, 

defentsa-tresna komunek detekta ez ditzaten. 

• DS0017 (Taktikak: Privilege Escalation, Discovery, 
Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Gainbegiratu gauzatutako komandoak eta argudioak 

Windowsen Erregistroarekin elkarreragin dezaketen 

ekintzen kasuan, instalatutako sistemari, 

konfigurazioari eta softwareari buruzko informazioa 

biltzeko.  

• DS0017 (Taktikak: Privilege Escalation, Discovery, 

Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Gainbegiratu sarearen konfigurazioari eta doikuntzei 

buruzko xehetasunak bila ditzaketen exekutatutako 

komandoak eta argudioak, hala nola IP eta/edo MAC 

helbideak, sartutako sistemetan edo urruneko 

sistemen informazioa aurkituz. 

• DS0017 (Taktikak: Privilege Escalation, Discovery, 

Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Gainbegiratu mahaigainetik pantaila-kapturak hartzen 

saia daitezkeen gauzatutako komandoak eta 

argudioak, eragiketa batean zehar informazioa 

biltzeko helburua dutenak. 

• DS0017 (Taktikak: Privilege Escalation, Discovery, 
Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Gainbegiratu datuak (hala nola dokumentuak) iragaz 

ditzaketen gauzatutako komandoak eta argudioak, 

Collection fasean bildu ondoren prozesamendu 

automatizatu bat erabiliz.  
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