5. Хакери виклали в даркнет особисті дані 73 мільйонів людей
Хакерське угруповання ShinyHunters зламало
бази даних і отримало доступ до особистої
інформації 73 мільйонів осіб у травні 2020 року.
Серед
викрадених
баз
даних,
що
вже
продаються в даркнеті, такі відомі 10 компаній:
Сервіс
онлайн-знайомств
Zoosk
(30
мільйонів записів);
Сервіс друку Chatbooks (15 мільйонів
записів);
Південнокорейська
платформа
моди
SocialShare (6 мільйонів записів);
Сервіс доставки їжі Home Chef (8 мільйонів
записів);
Торговий майданчик Minted (5 мільйонів
записів);
Онлайн-газета Chronicle of Higher Education
(3 мільйони записів);
Південнокорейський журнал про меблі
GGuMim (2 мільйони записів);
Медичний журнал Mindful (2 мільйони
записів);
Індонезійський інтернет-магазин Bhinneka
(1,2 мільйона записів);
Американське
видання
StarTribune
(1
мільйон записів).
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Обмежте введення свого номера телефону, що прив’язаний до онлайн-банкінгу,
в будь-які онлайн-форми.

6. WannaCry 2017
Шкідлива
програма-вимагач,
яка
використовувала вразливість нульового дня в
різних
версіях
Windows.
Проникаючи
в
комп'ютери, вірус зашифрував весь вміст, а потім
починав вимагати гроші за розблокування. Однак
розшифрувати файли було неможливо.
Вірус встиг заразити 500,000 комп'ютерів в 150
країнах світу і завдати шкоди в $ 1 млрд.
Найбільше постраждали Росія, Україна й Індія.

500,000 комп’ютерів
150 країн світу

$

$ 1 млрд шкоди

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення.

7.

Кібератаки можуть вбивати?

На жаль, так. У 2015 році хакери зламали сайт
Ashley Madison, призначений для знайомств
заміжніх жінок і одружених чоловіків.
У результаті атаки витекли дані 40 млн
користувачів.
Частині з них почали розсилати загрози з
вимогою викупу в $ 1,000.
Деякі з постраждалих злякалися, що їхні
чоловік/дружина дізнається про зраду, і
наклали на себе руки.

Витік даних
40 млн користувачів

Розсилання загроз
з вимогою
викупу в $ 1,000

Залишайте якомога менше персональних даних в Інтернеті
банкінгу, в будь-які онлайн-форми.
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