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3.  az FBI 
legfelkapottabb témái” listáján1 

 
kizsarolása az FBI-hoz

forduló több mint 2400 panaszostól2  

24 millió $

60 millió dollár  Az Angler Exploit Kit 

hozó kampányának meghiúsítása3 

6x több  vállalati célpont 6
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Ismerje meg  a támadási felületeket
Az exploit kitek a támadók által a malware terjesztésére használt eszközök.

Leginkább az alábbiakon keresztül terjednek:

Webszerverek: 
belépési pontok a
hálózathoz való
hozzáféréshez

Web-alapú alkalmazások:
a titkosított fájlok közösségi

oldalakon és azonnali üzenet-
küldésen keresztül terjednek

Malvertising
(hirdetésekbe rejtett vírusok): 

nem szándékos letöltések
fertőzött oldalakról

E-mail: 
adathalász üzenetek és

kártékony linkeket vagy mellékleteket
tartalmazó levélszemét

Támadási 
felület

Vezérlés és
irányítás

Fájlok
titkosítása

Váltságdíj
követelése

Gyakran az
internetet és

az e-mailt használja

Átveszi az irányítást
a megtámadott

rendszerek felett

A fájlok elérhetetlenné
válnak

A tulajdonos/vállalat váltság-
díjat �zet (bitcoinban)

a rendszer felszabadításáért

Bővebb információ
A cisco.com/go/ransomware oldalon megismerheti a Cisco

209 millió $  
kizsarolása az első 3 hónapban4   

1 MILLIÁRD $
pro�t 2016-ban

Várhatóan

5

 

Előzze meg a támadásokat 
architekturális 

megközelítéssel:

Az egyik legnagyobb és legfejlettebb,
Angler néven ismert exploit kitet célzott

malvertising kampányokban használták fel

Közel 150 proxy szerveren keresztül elért, napi 
90 000 áldozat kifosztásának és éves szinten 

30 millió $ váltságdíj ki�zetésének vetettek véget

Észlelje és ártalmatlanítsa 

A Cisco Talos évente 60 millió dollárnyi 
kárt okozó zsarolóvírus-támadást ártalmatlanít.7 

DNS-rétegre, végpontokra,
e-mailre, webre és hálózatra
kiterjedő védelem

Tegye biztonságossá a hálózaton
lévő és attól távoli eszközeit
 
Legyen felkészülve a malware
észlelésére és mozgásának
gyors behatárolására

Zsarolóvírusok: Valóság, nem mese
Köztünk vannak, ki�nomultak – és ra�náltak!

Hírnévvesztés

Malware tetszetős árcédulával.

Bizalmas,
egyedi adatok

elvesztése

Leállás

Anyagi
veszteség

„2015 

bevételt 

a zsarolóvírusokat

egyszerű, nyílt, automatizált és hatékony biztonsági megközelítését.


