
Védje meg adatait 
a zsarolóvírus-
támadásoktól



A zsarolóvírusok 
fenyegetése

A WannaCry támadás volt a fordulópont a 
biztonsági fenyegetések tudatosításában. 
Hirtelen a rosszindulatú programok nem 
arról szóltak, hogy lelassítanak vagy 
veszélyeztetnék néhány munkaállomást. A 
rosszindulatú programok és különösen a 
zsarolóvírusok most már teljes hálózatokat 
blokkoltak világszerte néhány perc alatt.

Lépjen most
Az utóbbi évek számos új kihívást hoztak a hálózatépítés és az adatbiztonság 
területén. A WannaCry cryptoworm és világszerte számos más malware 
támadás jelentős adatveszteségek okoztak a vállalkozásoknak és egyéneknek. A 
rosszindulatú támadások hatalmas pénzügyi veszteségeket, üzleti hatékonyság 
csökkenést és hírnév károkat okoztak. Sokan számára ez a fenyegetés új volt, de 
az adatbiztonságra és a GDPR szabályozásra irányuló fokozott médiafigyelemmel 
az adatok védelme a rosszindulatú programoktól és azok védelmének bizonyítása 
minden vállalkozás számára elsőrendű fontosságot nyert.



A zsarolóvírusok valódi költségei a 
vállalkozások számára

A zsarolóvírusok a vállalkozások számára 
világszerte több millió költséget okoztak a 
termeléskiesés és a jó hírnév sérülése miatt. Az IBM 
által készített tanulmány szerint a célzott vállalatok 
70 százaléka fizeti meg a szükséges váltságdíjat - 
fele több mint 10 000 dollárt, 20 százalékuk pedig 
több mint 40 000 dollárt. De még a váltságdíj 
megfizetése sem garantálja a fájlokhoz való 
hozzáférést.

A vállalkozások tényleges veszteségét a leállási idő 
és a termeléskiesés jelenti. A fájlokhoz és adatokhoz 
való hozzáférés korlátozásával a vállalkozások 
hatalmas késedelmeket szenvedhetnek a fájlok 
elérésében, ami leállást és több millió dolláros 
károkat eredményezhet. Emellett pedig további 
károkat okoz a vállalat jó hírnevének, ha személyes 
adatokat is ellopnak vagy korlátoznak. 

Úgy tűnik, hogy minden vállalkozás igyekszik 
megtenni a szükséges intézkedéseket, de még 
többre van szükség. Legtöbbjük felülvizsgálja a 
hálózati biztonságot és elkezdte bővíteni a hiányos 
védelmet, a legújabb biztonsági technológiák 
használatával és az alkalmazottak fenyegetésekre 
vonatkozó képzésével. A UTM (Unified Threat 
Management) és az USG (Unified Security 
Gateways) iránti igény jelentősen nőtt, és sokan 
a virusirtó és behatolás érzékelő technológiákra 
összpontosítottak. De még mindig vannak olyan 
cégek, különösen kisvállalkozások, amelyek nem 
teszik meg a szükséges intézkedéseket, és nem 
tekinthetik magukat biztonságosnak.

Mi a zsarolóvírus?

A zsarolóvírus a rosszindulatú program 
(rosszindulatú szoftver) egy formája, amelyet 
zsaroló levélnek vagy trójai programnak is 
neveznek. A zsarolóvírus titkosítja a számítógépen 
vagy okostelefonon található fájlokat, gyakran 
egyetlen hálózaton belül egy biztonsági résen, 
vagy valamely alkalmazottnak küldött e-mailen, 
vagy általa megnyitott rosszindulatú weboldalon 
keresztül

A fájlokat a rosszindulatú program titkosítja, így 
a felhasználó nem férhet hozzá az adatokhoz. A 
kiberbűnözők gyakran bizonyítják, hogy a fájlok 
ellenőrzésük alatt állnak és váltságdíjat követelnek 
(gyakran kibervaluta formájában). De nincs 
garancia arra, hogy a váltságdíj kifizetése lehetővé 
teszi az áldozat számára, hogy újra hozzáférjen a 
fájlokhoz.

A kisvállalkozásokat is egyre több 
támadás éri

Az zsarolóvírus fertőzések esetei nem csak a 
nagyvállalatokra korlátozódnak. A kisvállalkozások 
és a mikrovállalkozások is egyre inkább a 
támadások célpontjaivá válnak. 2015-ben a 
kisvállalkozások voltak a leginkább támadott 
vállalatok, az esetek mintegy 43% -át tették ki. 
Az az általános meggyőződés, miszerint csak 
a nagyvállalatok válhatnak a zsarolóvírusok 
támadásainak célpontjává, egyértelműen téves.



01. Készítsen biztonsági mentést! 
Készítsen biztonsági mentést! 
Készítsen biztonsági mentést!

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatokat az 
adatairól, és mentse el azokat a hálózaton kívül - 
ellenkező esetben azokat is titkosíthatják. Így, ha az 
adatok veszélybe kerülnek, továbbra is hozzáférhet 
a biztonsági másolatokhoz.

02. Legyen naprakész

Mindig telepítse az operációs rendszer és az 
alkalmazások legújabb gyártói frissítéseit.

Mindig a gyártók adják ki szoftvereik legújabb 
frissítéseit. Ezért a legjobb, ha a lehető legfrissebb 
szoftver verziókat használja.

03. Nem biztonságos 
weboldalak
Kerülje a nem biztonságos webhelyek látogatását. 
Különös figyelmet kell fordítani a blogok 
látogatására, mivel ezek a leggyakrabban fertőzött 
weboldalak.

A védelmi mechanizmusokkal rendelkező tűzfalak 
növelik a webes szörfözés biztonságát. Különösen 
a tartalomszűrők segíthetnek a fertőzött oldalak 
blokkolásával és a kapcsolódó adatbázisok 
folyamatos frissítésével. Ezért az “újonnan” fertőzött 
webhelyeket is gyorsan felismeri és elérhetetlenné 
teszi. 

04. Vigyázzon az e-mailekre
Mindig óvatosan bánjon a nem kért e-mailekkel, 
és mindenekelőtt ne nyissa meg a mellékleteket. 
A csalók egyre kifinomultabban - legyen szó 
akár fiktív álláshirdetésekről, akár a pénzügyi 
szolgáltatóktól származó, hitelesnek tűnő 
e-mailekről. Ha nem várt levelet kap egy cégtől, 
legyen óvatos, és ne válaszoljon, ne kattintson a 
hivatkozásokra és ne nyissa meg a mellékleteket

05. Hardver és szoftver védelem
A leghatékonyabb védelmi rendszerek közé 
tartoznak a tűzfalak. A különböző szoftveres 
megoldásokkal kombinálva a tűzfalak átfogó 
védelmet nyújtanak a zsarolóvírusok és egyéb 
rosszindulatú programok ellen - az átjárótól a 
végpont védelméig (ügyfél). Az SSL-ellenőrzés, a 
VPN alkalmazás-figyelés, a behatolás felderítés 
és megelőzés, az egyszeri bejelentkezés és a 
tartalomszűrők napjainkban a tűzfalak gyakori 
funkciói. Ami a szoftvereket illeti, a vírusirtó 
megoldások, valamint a speciális, zsarolóvírusok 
elleni programok jó megoldást jelenthetnek. Fontos, 
hogy a programok és a tűzfalak összehangoltak 
legyenek, így nem fordulhat elő fennakadás a 
működésben.

06. Az adminisztrátori jogok 
használata
Ne ossza meg az adminisztrátori jogokkal 
rendelkező alkalmazottak felhasználói profilját. 
Számos program nem telepíthető normál jogokkal, 
és ez minimálisra csökkentheti a hálózatok 
veszélyeztetettségét a telepített rosszindulatú 
szoftverekkel.

10 zsarolóvírus 
védelmi tipp
Mit kell az IT adminisztrátoroknak és alkalmazottaknak tenniük, hogy 
védettek legyenek a zsarolóvírusokkal szemben?



07. Szkriptblokkolók
Telepítsen szkriptblokkolót a webes böngészőkre, 
amelyek megakadályozzák a rosszindulatú kódok 
végrehajtását a weboldalakon.

08. Tájékoztatás
Rendszeresen tájékoztassa munkatársait a 
zsarolóvírusok problémájáról és a fenyegetésekkel 
szembeni felelősségeikről. Biztosítson képzést a 
vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárásokról. 
A képzéseket rendszeres időközönként meg kell 
ismételni.

09. Készüljön fel

Készüljön fel a legrosszabb lehetőségre és mindenkit 
tájékoztasson a vészhelyzeti eljárásról. Mit kell 
tenniük az alkalmazottaknak, ha számítógépük 

megfertőződik, és kihez fordulhatnak? A megfelelő 
felkészültség enyhítheti a krízis súlyosságát.

10. Fertőzés esetén
Azonnal válassza le az érintett számítógépet az 
összes hálózatról. Ellenőrizze, hogy a hálózat többi 
számítógépe fertőzött-e, és azonosítsa a fertőzés 
forrását, hogy megakadályozhassa a terjedését. 
Ezután telepítse újra a rendszert, és változtassa 
meg az összes jelszót. Majd töltse fel a biztonsági 
másolatokat. Nem ajánlott váltságdíjat fizetni a 
zsarolóknak - semmi garancia nincs arra, hogy a 
titkosított adatokat valóban visszaszolgáltatják.

Auditálás indítása



Megbízható, megfizethető 
megoldások

A különböző méretű üzleti vállalkozások kedvező 
áron választhatnak megbízható védelmet a 
zsarolóvírusok és más rosszindulatú programok 
ellen.

A személyes és vállalati hálózatok megóvására 
számos biztonsági lehetőség létezik. Az 
egységesített biztonsági átjárók (USG) átfogó 
megoldást nyújtanak a zsarolóvírusokkal szemben, 
többek között olyan funkciókkal, mint: levélszemét-
blokkolás az adathalász e-mailek blokkolására, 
tartalomszűrés a gyanús linkek megnyitása ellen, 
vírusirtó programok a rosszindulatú szoftverekkel 
fertőzött fájlokkal szemben, és behatolás észlelés 
és megelőzés (IDP), amelynek segítségével 
megakadályozható, hogy illetéktelen behatolók 
vegyék át az irányítást a rendszer felett.

Biztonság ‘terv szerint’ 

A Zyxel Unified Security Gateway sorozatának 
magas szintű integrált védelmi technológiája a 
kis-, közép- és nagyvállalkozások számára IDP 
ellenőrzéssel biztosítja a legjobb védelmet a 
zsarolóvírusok és más kártevők támadásaival 
szemben. Az adattitkosítási feltételeket az IPSec és 
az SSL VPN alagút technológiák biztosítják.

A biztonság ‘terv szerint’ egy átfogó, erőteljes 
és skálázható biztonsági megoldást jelent. A 
licenc megvásárlás alapján kiválaszthatja és 
megtervezheti a vállalkozásának leginkább 
megfelelő funkciókat.

A zsarolóvírusok és egyéb rosszindulatú programok 
száma gyorsan növekszik, és a támadások egyre 

kifinomultabbak, viszont az ellenük védekező szoftverek 
és hardverek is ugyanúgy fejlődnek.

A zsarolóvírus 
probléma megoldása



A Zyxel Unified Gateway sorozat integrált 
biztonsági védelmi technológiája 

USG-sorozat
Az USG sorozat teljes mértékben elhárítja az Internetről érkező támadásokat és védelmet nyújt a hackerek 
ellen. Az anti-spam, anti-vírus, tartalomszűrő, és behatolás érzékelő funkciókat tartalmazó teljes UTM 
védelem erős megoldást jelent az egyre gyarapodó fenyegések kezelésére.

ATP-sorozat
A Fejlett Veszélyforrások Elleni Védelem (Advanced Threat Protectiont - ATP) UTM szolgáltatásokat kínál, 
de még egy lépéssel tovább megy. A sandboxing technológiát alkalmazva az ATP valós idejű ellenőrzést 
nyújt az ismeretlen fenyegetések ellen és nulladik napi támadások ellen is védelmet nyújt. Az ATP a 
megfelelő választás a hálózatok védelmére a hackerek egyre kifinomultabb támadásai ellen.

NSG sorozat
A Zyxel Nebula átjárók gyorsan és könnyen üzembe helyezhetők távoli helyszíneken is a szinte érintés 
nélküli felhő-konfiguráció segítségével. A rendszer automatikusan konfigurálja a beállításokat, 
zökkenőmentesen tölti le a firmware és biztonsági aláírás frissítéseket a felhőből, helyszíni hálózatépítési 
szakértelem szüksége nélkül.

UTM -  Teljes hálózati védelem anti-vírus, anti-spam, tartalomszűrés 
2.0, IDP és Application Patrol funkciókkal

VPN - Fiókirodák, partnerek és otthoni felhasználók ZyWALL 
Tűzfalat telepíthetnek a helyszínről helyszínre való IPSec VPN 
kapcsolatokhoz

Könnyű használhatóság - A komplex beállítások kezelése bonyolult 
és időigényes lehet. A ZyWALL USG-sorozat egy ún. “easy mode” 
telepítést kínál az új és SOHO felhasználók számáraIPSec VPN 
kapcsolatokhoz

Sandboxing - A felhő alapú Sandboxing elszigeteli, lefuttatja 
és megvizsgálja az ismeretlen programokat, majd analizálja 
viselkedésüket és megállapítja, hogy ártalmasak vagy nem 
valós idejűek-e

 UTM – z ATP szervízcsomag olyan klasszikus UTM védelmet 
tartalmaz, mint a web biztonság és a malware blokkolás

Elemzések – A SecuReporter elemzi a biztonságot és valós 
időben egyezteti az adatokat 

Easy setup - Providing site-wide visibility and control that 
enables administrators to manage event logs, traffic statistics, 
bandwidth consumption, networked clients and application 
usage without access to individual devices

VPN - The Security Gateway, either site-to-site or  
hub-and-spoke VPN connections can be configured with 
complete simplicity and without complex VPN configuration 
steps – it’s just a few clicks in the Nebula Control Center

Policy Management - Zyxel Nebula gateways streamline 
configuration of firewalls and every security feature for faster, 
easier and more consistent policy settings by supporting 
object-based management and a unified configuration 
approach for all security related policies

További információ

További információ

További információ



Content Filtering

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

Application
IntelligenceWLAN

Controller

Firewall

Megakadályozza a legújabb 
tartalomréteg fenyegetéseket 

a rosszindulatú programok 
észlelésével és eltávolításával

Beépített WLAN vezérlő átjáró 
a rádióvevőhöz, csökkentve a 
többgépes telepítés költségeit

Csökkenti a levélszemét 
mennyiségét, ellenőrzi az 

e-mailben küldött támadásokat 
és vírus fertőzéseket

Megakadályozza a nem 
megfelelő tartalmakat és 
veszélyes webhelyeket az 
interneten a kapcsolatok 

blokkolásával 

Kiváló titkosítási technológia, amely 
biztosítja a mobil felhasználók 

számára a biztonságos csatlakozást a 
hálózathoz

Ellenőrzi a hálózati forgalmat, 
megakadályozva az ismert és 

ismeretlen kiberfenyegetéseket

Engedélyezi vagy megtagadja a 
webes alkalmazások használatát, 
megakadályozva a fenyegetések 

bejutását a hálózatba az 
alkalmazásokon keresztül

Megfigyeli és ellenőrzi a 
bejövő és kimenő hálózati 

forgalmat

Zyxel Unified Gateway Series integrated security 
defense technology

Nem biztos abban, hogy jelenlegi hálózata biztonságos? Miért nem próbálja ki a 
biztonsági auditálást? Ez jelezni fogja azt a védelmi szintet, amelyet az Önnél jelenleg 

alkalmazott megoldás biztosít, és azt is, hol lehet még javítani a dolgokon. 

Auditálás indítása Kapcsolat

A következő lépések a zsarolóvírusok ellen

Határozza meg biztonsági igényeit biztonsági audit ellenőrzésünkkel 
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Email: bilgi@zyxel.com.tr
http://www.zyxel.com.tr

Zyxel Hungary & SEE
Tel:TT +36 1 848 0690
Email: info@zyxel.hu
http://www.zyxel.hu

Zyxel UK Ltd.
Tel: +44TT (0) 118 9121 700
Fax: +44 (0) 118 9797 277
Email: sales@zyxel.co.uk
http://www.zyxel.co.uk

Zyxel Iberia
Tel:TT +34 911 792 100
Email: ventas@zyxel.es
http://www.zyxel.es

Zyxel Ukraine
Tel: TT +380 44 494 49 31
Fax: +380 44 494 49 32
Email: sales@ua.zyxel.com
http://www.ua.zyxel.com

Zyxel Italy
Tel:TT +39 011 2308000
Email: info@zyxel.it
http://www.zyxel.it


