Ransomvér
10 osvedčených metód obrany
Dôsledky nedávnych útokov pomocou vírusu Petya (nazývaného aj Netya pre odlíšenie od predchádzajúcej generácie) stále pociťuje množstvo firiem na celom svete. Straty, vyplývajúce zo zablokovania prístupu k dátam, sa budú isto vyhodnocovať ešte
dlho. Nikto sa nemôže cítiť v bezpečí, no niekoľko nižšie uvedených odporúčaní vám umožní lepšie sa pripraviť na obranu proti jednému z najzákernejších typov programov v dejinách:

1. Záložná kópia je základ
Hlavným cieľom útokov, ktoré využívajú ransomvér, sú dáta. Preto
je také dôležité časté a pravidelné plánovanie záložných kópií. Frekvencia vytvárania záložnej kópie závisí od toho, aké dôležité sú vlastnené dáta pre vykonávanú činnosť. Čím častejšie sa zálohuje, tým menej
dát strata ohrozuje. V prípade útoku bude pre elimináciu ransomvéru
a zabránenie jeho prieniku na iné zariadenia v sieti potrebné formátovať
systém. V takom prípade sa bude celkom určite hodiť posledná uložená
verzia zálohy alebo obraz disku.

2.

Po druhé - aktualizácia
Zastaraná, už dávno neaktualizovaná verzia softvéru je pre
ransomvér ideálnym prostredím. Vďaka známym medzerám
v zabezpečení je malvér schopný rýchlo a nepozorovane preniknúť do firemnej siete. Dôsledné a pravidelné inštalovanie aktualizácií, vydávaných autormi, má rozhodne vplyv na zvýšenie úrovne
ochrany proti útokom ransomvéru.

3. Človek je najslabším článkom
reťazca zabezpečenia

Ak by sme aj disponovali zabezpečením najvyššej triedy, zostaneme voči ransomvéru bezbranní, ak sa nepostaráme o vzdelávanie zamestnancov v otázkach bezpečnosti. Počítačoví zločinci
pri svojej činnosti používajú celý arzenál sociotechnických trikov, na
ktoré sa ľudia chytajú, Na odstránenie prvku rizika zo strany nevedomých zamestnancov treba zaistiť ich vzdelávanie v oblasti bezpečnostných postupov.

Inštruujte zamestnancov, aby si pri čítaní e-mailov položili tieto otázky:
1.

2.

3.

Poznám odosielateľa?

Naozaj musím otvoriť
tento súbor alebo kliknúť
na tento odkaz?

Naozaj som si niečo
objednal od tejto firmy?

Chráňte svoju sieť proti ransomvéru
na mnohých úrovniach

4.

Zaistite ochranu siete prostredníctvom viacvrstvovej metódy, ktorá umožní
používať bezpečnostné prvky v rôznych zónach pomocou viacerých metód.
Odstránením jednotlivých bodov náchylných na zlyhanie možno účinne istiť
a chrániť sieť i dáta. Použite riešenia ako Cisco Firepower ™- firewall
novej generácie (NGFW), ktorý blokuje premávku súvisiacu s prevzatím
kontroly a dohľadu a všetky nežiaduce súbory, ktoré prenikajú do siete.

5.

Používajte segmentáciu
prístupu k sieti
Segmentácia siete umožňuje znížiť rozsah zdrojov prístupných počítačovým zločincom vďaka logickému zoskupeniu do samostatných zón.
Neustála dynamická kontrola prístupu umožní účinnú prevenciu narušenia celej siete počas jedného útoku. Väčšinu firemných sietí tvoria
„ploché“ siete, v ktorých sa segmentácia takmer nepoužíva. Pri použití
riešení ako Cisco ISE alebo TrustSec sa však vďaka dynamickému
rozdeleniu siete na segmenty zjednoduší zastavenie alebo obmedzenie rýchlosti horizontálneho šírenia malvéru.

6.

Nemôžete chrániť niečo, čo nevidíte
Aby ste dokázali včas spozorovať pokus o prienik malvéru, musíte
mať úplný prehľad o tom, čo sa deje vo vašej sieti a v dátovom centre,
Chráňte hranice svojej siete implementáciou a posilnením takzvaného
demilitarizovaného pásma. Demilitarizované pásmo predstavuje fyzickú
alebo logickú podsieť, ktorá izoluje vonkajšie služby organizácie a ktorá
má kontakt so zvyčajne širšou a nedôveryhodnou sieťou, akou je napríklad
internet. Predstavuje ďalšiu vrstvu zaistenia lokálnej siete (LAN). Výsledkom
je, že vonkajší uzol siete má bezprostredný prístup len k serverom, ktoré
sa nachádzajú v demilitarizovanom pásme, ale nie k ostatným častiam
vnútornej siete. Riešenie na sledovanie hrozieb Cisco Stealthwatch
sleduje sieťovú premávku a odhaľuje netypické udalosti, pričom
posiela varovania o ohrození systému.

7. Zabráňte počiatočnej infiltrácii
Ransomvér sa do systému zvyčajne dostane podvedomým odkliknutím infikovanej prílohy e-mailu alebo stiahnutím súboru malvéru.
Preto je také dôležité blokovanie webových stránok a e-mailových správ,
ktoré obsahujú škodlivý kód. Riešenie ako Cisco® Umbrella odhaľuje
nebezpečné webové stránky a blokuje požiadavky na hostiteľskej úrovni. Väčšina súborov nakazených ransomvérom sa vďaka tomu zastaví
v DNS vrstve skôr, ako sa im podarí preniknúť do zariadenia koncového používateľa. Inštalácia softvéru na blokovanie reklám sa môže ukázať
ako nedostatočná. Stojí za to zvážiť aj investíciu do schváleného programu na sprístupňovanie a výmenu súborov medzi zamestnancami a partnermi inštitúcie.

8.

Antivírus nestačí

Implementácia antivírusového riešenia na koncových bodoch na
ochranu pred ransomvérom nestačí. V súvislosti s rastúcou popularitou princípu BYOD (Bring Your Own Device - prineste si svoje zariadenie) stojí za to zvážiť, či aplikovať koncepciu „minimálnych oprávnení“
pre jednotlivé používateľské účty. Platí to najmä ak ide o oprávnenia
používateľov na koncových bodoch a o sprístupnenie siete. Malvér
sa obyčajne spúšťa podľa úrovne oprávnenia aktuálne prihláseného
používateľa. Ak je používateľ správcom, stane sa ním aj počítačový
zločinec. Preto treba vždy používať dvojúrovňové overovanie. Hacker
môže ukradnúť heslo, ale je málo pravdepodobné, že zároveň získa aj
prístup k smartfónu alebo zabezpečovaciemu hardvéru.

ide o počítačové hrozby,
9. Ak
buďte v obraze
Aby ste sa mohli objaviť na bojovom poli, musíte čo najlepšie poznať svojho nepriateľa. Sledovaním situácie vo svojej sieti
a využívaním znalostí odborníkov, týkajúcich sa počítačových hrozieb, zvyšujete svoje šance v tomto nerovnom boji. Talos predstavuje
tím viac ako 250 osôb, ktoré analyzujú známe i novovzniknuté hrozby
v kyberpriestore. Tím Talos priebežne zverejňuje informácie o sieťovej bezpečnosti a najnovších identifikovaných variantoch ohrozenia na
blogu a v sociálnych médiách. Odborníci zo skupiny Talos analyzujú 1,5 milióna prípadov malvéru denne. Ich znalosti a skúsenosti
sa môžu hodiť v boji za bezpečnosť vlastných zdrojov.

Nenechajte sa vydierať

10.

Keď sa ukáže, že vaše dáta boli zablokované a prístup k nim môžete
získať len zaplatením nezanedbateľnej čiastky, môžete pocítiť pokušenie výkupné zaplatiť.. Hodnota trhu ransomvéru sa v roku 2016
odhadovala na takmer miliardu eur. Rýchlo sa stal nielen jedným
z najzákernejších, ale i najvýnosnejších druhov softvéru počítačových zločincov. V prípade útoku sa obráťte na bezpečnostné orgány
a nefinancujte činnosť počítačových zločincov platením výkupného.

Ransomvér.
Ochrana pred útokom, v jeho priebehu
a po jeho skončení
Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane firemných dát
pred útokom ransomvéru, v jeho priebehu a po jeho
skončení, pozývame vás na webový seminár z cyklu
Cisco Expert Talks.

Pozrite si webový seminár
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