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2016 a zsarolóvírusok éve volt – olvashatjuk az iparági think tank, az Institute for Critical
Infrastructure Technology közelmúltban megjelent jelentésében. A zsarolóvírusok
elleni harcban a jó védekezés a legjobb támadás. Vállalata felkészült a támadások
elhárítására? Ne vesztegessen órákat a védelmi stratégia kidolgozásán – használja
az alábbi listát, hogy vállalkozása védve maradjon a kifinomult támadásoktól.
1. Biztonsági mentés minden adatról
A zsarolóvírusok elleni küzdelem leghatékonyabb fegyvere a rendszeresen időzített biztonsági mentés.
Támadás esetén kapcsolják ki a végpontot, töröljenek le róla mindent, majd telepítsék újra a legfrissebb
biztonsági mentéssel – ezzel megelőzhető, hogy a zsarolóvírus a hálózaton belüli más rendszerekre is
átterjedjen.
A zsarolóvírus eltávolításához a rendszer letörlésére van szükség, ezért a támadás utáni gyors helyreállításhoz elengedhetetlen egy rendszerszintű biztonsági mentés. Minél gyakrabban készül biztonsági
mentés, annál kevesebb adat vész el. A biztonsági mentés gyakorisága az egyes adatok stratégiai
fontosságától, illetve attól függ, hogy mennyi adatvesztést engedhet meg magának a szervezet. Mivel
a vírus a hálózathoz csatlakoztatott összes eszközt titkosítja, a biztonsági mentést egy külső, a hálózathoz
nem csatlakoztatott eszközön kell tárolni.

2. Hibajavítás, hibajavítás, hibajavítás
A zsarolóvírusokkal dolgozó támadók gyakran az ismert sebezhetőségekkel rendelkező, elavult
szoftvereket futtató felhasználókra építenek. Az ilyen alkalmazások hibáit kihasználva észrevétlen jutnak
be a hálózatokba. A nem következetes hibajavítás (patch) és az elavult szoftverek veszélynek teszik ki
a vállalatot. Frissítsék rendszeresen a szoftvereket. A támadók gyakran kihasználják az olyan külső
gyártók szoftvereinek sebezhetőségeit, mint a Java vagy a Flash, ezért ezek rendszeres frissítése
rengeteg támadást tesz sikertelenné.

3. A felhasználók tájékoztatása a támadási forrásokról
A leggyengébb láncszem általában az ember. Egy adathalász e-maillel vagy más social engineering
trükkel rászedett alkalmazott az egész szervezetet veszélynek teheti ki. Ismertesse meg felhasználóival
a támadók által leggyakrabban használt forgatókönyveket. A bűnözők azért követik ezt a taktikát, mert
az emberek bizalom iránti természetes hajlamát jellemzően könnyebb kihasználni, mint a vállalati
szoftvereket feltörni.
A biztonság egyik alapköve, hogy tisztában legyünk azzal, kiben és miben bízhatunk. Készítse fel a
felhasználókat, hogy e-mailjeik olvasásakor tegyék fel maguknak az alábbi három kérdést:
1. Ismerem a feladót?
2. Valóban szükséges megnyitnom azt a fájlt vagy rákattintanom arra a linkre?
3. Valóban rendeltem valamit ettől a cégtől?
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4. A hálózat védelme
Réteges megközelítést követve védjék hálózatukat. Vegyenek igénybe olyan technológiákat, mint a
következő generációs tűzfalak (NGFW) és a behatolásmegelőző rendszerek (IPS). A réteges védelem
többféle megközelítéssel lehetővé teszi, hogy a hálózat különböző pontjain biztonsági intézkedéseket
kényszerítsenek ki. Az egyedi hibapontok kiküszöbölésével hatékonyan védhetők és őrizhetők a
hálózatok és adatok.

5. A hálózati hozzáférés szegmentálása
A hálózat szegmentálásával korlátozható, hogy egy támadó az erőforrások milyen részéhez férhet hozzá.
A szegmentálás logikus csoportokba osztja a hálózati eszközöket, erőforrásokat és alkalmazásokat. A
hozzáférés folyamatos, dinamikus ellenőrzésével biztosítható, hogy egyetlen támadással ne lehessen
a hálózat egészét elérni.
A vállalati hálózatok többsége „egyszintű”, semmilyen vagy minimális szegmentáció nincsen az üzleti
egységek, a felhasználók és az adatok, az üzleti egységekhez kapcsolódó adatok stb. között. A
szegmentálással megállítható vagy lelassítható a kártékony programok oldalirányú terjedése, illetve
behatárolhatók a fenyegetések.

6. A hálózati tevékenység alapos megfigyelése
Amit nem látunk, azt védeni sem tudjuk. A hálózatra való, mindenre kiterjedő rálátás kialakítása ijesztő
feladatnak tűnik, ugyanakkor elengedhetetlen fontosságú. A hálózaton és az adatközpontokban zajló
összes tevékenységre való rálátással felfedezhetők a védelmi határon átjutó és a belső környezetbe
beszivárgó támadások.
Véde a hálózat külső határát egy úgy nevezett demilitarizált zóna (DMZ) kialakításával és megerősítésével.
A DMZ olyan fizikai vagy logikai alhálózat, amely a szervezet külvilágra néző szolgáltatásait tartalmazza
és teszi ki egy nagyobb és nem megbízható hálózatnak, például az internetnek. További biztonsági
réteggel egészíti ki a belső hálózatot (LAN). A külső hálózati csomópontoknak csak a DMZ-ben lévő
szerverekhez biztosít közvetlen elérését, a belső hálózat bármely más részéhez nem.
7. Az elsődleges beszivárgás megakadályozása
A végfelhasználók időnként akaratlanul is megfertőzött weboldalakra kattinthatnak vagy fertőzött
hirdetéseket (malvertising) tartalmazó e-mait nyithatnak meg, kártékony programok kockázatának kitéve
a vállalati hálózatot. A zsarolóvírusok jellemzően e-mail mellékleten vagy rosszindulatú letöltésen
keresztül kezdenek fertőzni. A rosszindulatú weboldalak, illetve a támadók által a zsarolókampányuk
részeként küldött e-mailek és mellékletek szorgalmas blokkolásával megőrizhető a hálózatok védelmét.
Fontolja meg egy vállalati fájlmegosztó alkalmazás igénybe vételét a szervezet és más felhasználók
közötti fájlmegosztásra. Fájlmegosztó megoldás használatával, illetve a felhasználókat arra utasítva,
hogy soha ne osszanak meg vagy fogadjanak el e-mailben fájlokat, szinte teljes mértékben
kiküszöbölhetőek az e-mail mellékletekkel dolgozó adathalász támadások.
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8. A végpontok felfegyverzése
Vírusirtó megoldás alkalmazása a végpontokon nem elégséges védelem a zsarolóvírusok ellen.
A „hozd a saját eszközödet” (BYOD) munkahelyek egyre népszerűbbek, így olyan megoldásra van
szükség, amely biztosítja a vállalati hálózathoz csatlakozó laptopok, mobileszközök és táblagépek feletti
ellenőrzést. Egy ilyen megoldásnak két kritikus dologra kell képesnek lennie: rálátást adni arra, hogy
mi csatlakozik a hálózathoz, és segíteni kikényszeríteni azokat a biztonsági szabályokat, amelyek
megakadályozzák, hogy a felhasználók feltört weboldalakra látogassanak vagy gyanús fájlokat töltsenek le.
Fontolja meg a „legkisebb jogosultság” elvének követését. Ez azt jelenti, hogy bármely felhasználónak
a megfelelő feladatok elvégzéséhez szükséges legkevesebb jogosultságot kell biztosítani. Ezt az elvet
kellene követni többek között a végpontokra és a hálózati megosztásokra vonatkozó felhasználói
jogosultságok tekintetében, gyakran mégsem tartják ezt be. Ennek az elvnek az a lényege, hogy a
rosszindulatú alkalmazás legtöbbször az aktuálisan bejelentkezett felhasználó jogosultsági szintjén fut.
Ha a felhasználó rendszergazda, akkor a támadó is az. Mindig kétlépcsős azonosítást használjon.
Egy hacker ellophatja ugyan a jelszavakat, de az szinte lehetetlen, hogy a jelszavakkal együtt egy
okostelefont vagy tokent is megszerezzen.

9. Valós idejű információ a fenyegetésekről
A fenyegetések elleni proaktív harcban fontos ismerni az ellenségünket. A fenyegetésekkel kapcsolatos
információk előzetes figyelmeztetést adhatnak a biztonsági szakembereknek, hogy kiberbűnözők adott
területet, iparágat vagy konkrét cégeket vettek célba, így van idejük a megfelelő óvintézkedések
megtételére.Hogyan szerezhetünk valós idejű információt a fenyegetésekről? Ha tanulunk az olyan
fenyegetések ellen küzdő szervezetektől, mint a Talos.
A Talos csapatát több mint 250 főállású kutató alkotja, akiknek az a munkájuk, hogy az ismert és a
kialakuló kiberbiztonsági fenyegetések ellen védekezzenek. A Talos blogbejegyzésekben, hírlevelekben,
közösségi oldalakon, fórumokban és oktató videókban osztja meg a biztonsági információkat, hogy
segítsenek mindenki számára biztonságosabbá tenni az internetet. Munkájukból úgy profitálhatunk
leginkább, ha figyelünk az általuk közzé tett tartalmakra, és felkészítjük vállalatunkat a fenyegetésekre.

10. Mondjon NEM-et a zsarolásra
Bár sok vállalkozás számára csábítóan hangzik a lehetőség, hogy a váltságdíj megfizetésével
visszaszerezzék az irányítást rendszereik felett, ez legyen az utolsó lehetőség, amelyet számba
vesznek. Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és óvakodjon attól, hogy a váltságdíj megfizetésével
erősödjön a kiberbűnözés.

További információ
A hálózatra való rálátásról és a Cisco Ransomware megoldásokról bővebb információért látogasson el a
http://www.cisco.com/go/ransomware
oldalra.
.
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