Ransomvér: Skutočne existuje
Je tu, je sofistikovaný – a je rafinovaný!

Finančné
straty

Strata
citlivých,
dôverných údajov

Poškodenie
dobrého mena

Narušenie

Malvér s mastnými sumami.

Rozpoznajte
narastajúcu hrozbu

2015
Naberá na sile

23 miliónov EUR vynútených

vo forme výkupného, ako sa uvádza vo
viac ako 2400 sťažnostiach zaslaných FBI1

57 miliónov EUR Kampaň Angler
Exploit Kit zmarená2

2016
„Rok výkupného“

199 miliónov EUR
vynútených vo forme
výkupného v prvých 3 mesiacoch3

951 miliard EUR
zisku sa očakáva v roku 20164

6-násobné zvýšenie
v prípade cieľov z radov firemných
používateľov5

Spoznajte vektory útoku

Škodlivé kódy, známe ako Exploit Kit, sú nástroje, ktoré používajú
útočníci na šírenie malvéru. Často sa rozposielajú prostredníctvom:

webových serverov:
e-mailu:
pomocou vstupných
správ zameraných na neoprávnené
získavanie údajov a nevyžiadanej pošty bodov na prístup do siete
so škodlivými odkazmi alebo prílohami

Vektor
infekcie

Často používa
web a e-mail

škodlivej reklamy:
webových aplikácií:
pomocou automatického
pomocou šifrovaných súborov
šírených cez sociálne médiá prevzatia škodlivého kódu ukrytého
v reklamách z infikovanej lokality
a okamžité správy

Príkaz a
kontrola

Šifrovanie
súborov

Prevezme kontrolu
nad cielenými
systémami

Súbory zašifruje tak,
že sú nedostupné

Zabráňte útokom

pomocou architektonického
prístupu:
Ochrana cez aplikačnú vrstvu
DNS, koncové body, e-mail,
web a sieť
Zabezpečte zariadenia v sieti
aj mimo siete
Buďte pripravení a rýchlo zistite
a zadržte postup malvéru

Žiadosť o
výkupné

Majiteľ/spoločnosť platia za
uvoľnenie prístupu k systému
výkupné (v bitcoinoch)

Odhaľte a zničte
ransomvér

Tím Talos spoločnosti Cisco každý rok zachytí útoky
prostredníctvom ransomvéru, ktorých cieľom je získať
výkupné dosahujúce hodnotu 57 miliónov EUR6

Pri cielených kampaniach šírenia škodlivého kódu
ukrytého v reklamách bol použitý jeden z najväčších a
najpokročilejších škodlivých kódov, známy ako Angler

Bolo zastavené zneužívanie, ktoré postihlo
90 000 obetí denne v hodnote 29 miliónov EUR
ročne cez takmer 150 proxy serverov

Získajte ďalšie informácie ešte dnes
Ak chcete získať jednoduchý, otvorený, automatizovaný a účinný prístup
k zabezpečeniu ponúkaný spoločnosťou Cisco, prejdite na cisco.com/go/security.
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