Ransomware
10 osvědčených metod obrany
Důsledky nedávných útoků pomocí viru Petya (nazývaného také Netya kvůli odlišení od předchozí generace) stále pociťuje řada firem na celém světě. Ztráty vyplývající ze zablokování přístupu k datům budou jistě vyhodnocovány ještě dlouho. Nikdo se
nemůže cítit v bezpečí, ale několik níže uvedených doporučení vám umožní lepší přípravu
na obranu proti jednomu z nejzákeřnějších programů v dějinách:

1. Záložní kopie je základ
Hlavním cílem útoků, které využívají ransomware, jsou data. Proto je tak důležité časté a pravidelné plánování záložních kopií. Četnost
vytváření záložní kopie závisí na tom, jak důležitá jsou vlastněná data pro
vykovávanou činnost. Čím častěji se provádí zálohování, tím méně
dat bude ohroženo ztrátou. V případě útoku bude kvůli eliminaci ransomwaru a zabránění jeho průniku na jiná zařízení v síti nutné formátovat
systém. V tom případě se zcela jistě bude hodit poslední uložená verze
zálohy nebo obraz disku.

Zadruhé – aktualizace

2.

Zastaralá, už dávno neaktualizovaná verze softwaru je pro ransomware ideálním prostředím. Díky známým mezerám v zabezpečení je malware schopen rychle a nepozorovaně proniknout do
firemní sítě. Důsledné a pravidelné instalování aktualizací vydávaných autory má rozhodně vliv na zvýšení úrovně ochrany proti útokům ransomwaru.

3. Člověk je nejslabším článkem
řetězce zajištění

I kdybychom disponovali zajištěním nejvyšší třídy, zůstaneme
vůči ransomwaru bezbranní, pokud se nepostaráme o vzdělávání zaměstnanců v otázkách bezpečnosti. Počítačoví zločinci při své činnosti používají celý arzenál sociotechnických triků, na
které se lidé chytají. Aby se odstranil prvek rizika ze strany nevědomých zaměstnanců, je nutné zajistit jejich vzdělávání v oblasti bezpečnostních postupů.

Instruujte zaměstnance, aby si při čtení e-mailů položili tyto otázky:
1.

2.

3.

Znám odesilatele?

Opravdu musím otevřít
tento soubor nebo kliknout na
tento odkaz?

Opravdu jsem si něco
objednal od této firmy?

Chraňte svou síť proti
ransomwaru na mnoha úrovních

4.

Zajistěte ochranu sítě prostřednictvím vícevrstvé metody, která umožní
používat bezpečnostní prvky v různých zónách pomocí řady metod. Odstraněním jednotlivých bodů náchylných k selhání lze účinně jistit a chránit síť
i data. Použijte řešení jako Cisco Firepower™ – firewall nové generace
(NGFW), který blokuje provoz související s převzetím kontroly a dohledu
a všechny nežádoucí soubory, které pronikají do sítě.

5.

Používejte segmentaci
přístupu k síti
Segmentace sítě umožňuje snížit rozsah zdrojů přístupných počítačovým
zločincům díky logickému seskupení do samostatných zón. Neustálá
dynamická kontrola přístupu umožní účinnou prevenci narušení celé sítě
během jednoho útoku. Většinu firemních sítí tvoří „ploché” sítě, v nichž
se téměř vůbec nepoužívá segmentace, zatímco použitím řešení
jako Cisco ISE nebo TrustSec se díky dynamickému rozdělení
sítě na segmenty usnadní zastavení nebo omezení rychlosti
horizontálního šíření malware.

Nemůžete chránit něco, co nevidíte

6.

Abyste dokázali včas zpozorovat pokus o průnik malwaru, musíte
mít úplný přehled o tom, co se děje ve vaší síti a datovém centru.
Chraňte hranice své sítě implementací a posílením tzv. demilitarizovaného
pásma. Demilitarizované pásmo představuje fyzickou nebo logickou
podsíť, která izoluje vnější služby organizace a která má kontakt s obvykle
širší a nedůvěryhodnou sítí, jako je např. internet. Představuje další vrstvu
zajištění lokální sítě (LAN). Výsledkem je, že vnější uzel sítě má bezprostřední
přístup pouze k serverům, které se nacházejí v demilitarizovaném pásmu,
ale ne k ostatních částech vnitřní sítě. Řešení k sledování hrozeb Cisco
Stealthwatch sleduje síťový provoz a odhaluje netypické události,
přičemž posílá varování o ohrožení systému.

7. Zabraňte počáteční infiltraci
Ransomware se do systému obvykle dostane podvědomým odkliknutím infikované přílohy e-mailu nebo stažením souboru malwaru.
Proto je tak důležité blokování webových stránek a e-mailových zpráv,
které obsahují škodlivý kód. Řešení jako Cisco® Umbrella odhaluje
nebezpečné webové stránky a blokuje požadavky na hostitelské úrovni, díky čemuž se většina souborů nakažených ransomwarem zastaví ve
vrstvě DNS dříve, než se jim podaří proniknout do zařízení koncového uživatele. Instalace softwaru k blokování reklam se může ukázat jako nedostatečná. Stojí za to zvážit také investici do schváleného programu na
zpřístupňování a výměnu souborů mezi zaměstnanci a partnery instituce.

Antivir nepostačí

8.

Implementace antivirového řešení v koncových bodech k ochraně
před ransomwarem nestačí. V souvislosti s rostoucí popularitou
principu BYOD (Bring Your Own Device – přineste si své zařízení) stojí za
to zvážit, zda aplikovat koncepci „minimálních oprávnění” pro jednotlivé
uživatelské účty, zvláště pokud jde o oprávnění uživatelů v koncových
bodech a o zpřístupnění sítě. Malware se obvykle spouští podle úrovně
oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele. Pokud je uživatel správcem,
stane se jím i počítačový zločinec. Je nutné vždy používat dvouúrovňové
ověřování. Hacker může ukrást heslo, ale je málo pravděpodobné, že
zároveň získá přístup k chytrému telefonu nebo zajišťovacímu hardwaru.

9.

Buďte v obraze, pokud jde
o počítačové hrozby
Abyste se mohli objevit na bitevním poli, musíte co nejlépe
poznat svého nepřítele. Sledováním situace ve své síti a používáním
znalostí odborníků ohledně počítačových hrozeb zvyšujete své šance v tomto nerovném boji. Talos představuje tým více než 250 osob,
které analyzují známé i nově vzniklé hrozby v kyberprostoru. Tým
Talos průběžně zveřejňuje informace o síťové bezpečnosti a nejnovějších identifikovaných variantách ohrožení na blogu a v sociálních
médiích. Odborníci ze skupiny Talos analyzují 1,5 milionu případů malwaru denně. Jejich znalosti a zkušenosti se mohou hodit
v boji za bezpečnost vlastních zdrojů.

Nenechte se vydírat

10.

Když se ukáže, že naše data byla zablokována a přístup k nim můžeme získat jen zaplacením nezanedbatelné částky, můžeme pocítit
pokušení výkupné zaplatit. Hodnota trhu ransomwaru v roce 2016
se odhadovala na cca 25 miliard Kč. Rychle se stal nejen jedním
z nejzákeřnějších, ale i nejvýnosnějším druhů softwaru počítačových
zločinců. V případě útoku se obraťte na bezpečnostní orgány a nefinancujte činnost počítačových zločinců placením výkupného.

Ransomware.
Ochrana před útokem, v jeho průběhu
a po jeho skončení
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak chránit firemní data
před útokem ransomwaru, v jeho průběhu a po jeho skončení,
podívejte se na bezplatný webový seminář
z cyklu Cisco Expert Talks.

Podívat se na webový seminář
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