
Chráňte svoje 
dáta pred útokmi 
ransomware



Hrozba 
ransomware

K širšiemu povedomiu o bezpečnostných 
hrozbách zásadne prispeli útoky WannaCry. 
Náhle prestalo ísť len o spomaľovanie 
alebo vyradenie niekoľkých počítačov 
z prevádzky. Malware, konkrétne 
ransomware, naraz celosvetovo dokázal v 
niekoľkých minutách zablokovať celé siete.

Je najvyšší čas jednať
Zaistenie bezpečnosti sietí a dát nie je v posledných rokoch jednoduchou 
úlohou. Bezpečnosť dát organizácií aj jednotlivcov vážne narušovali časté útoky 
červíkov WannaCry a ďalšieho malwaru. Výsledkom týchto útokov sú obrovské 
finančné škody, pokles produktivity a poškodenie povesti. Pre mnohých je táto 
hrozba nová. Kvôli požiadavkám nariadenia GDPR a stále väčšej pozornosti, 
ktorú bezpečnosti dát venujú média, by všetky organizácie bez ohľadu na svoju 
veľkosť mali ochranu dát pred malwarom a schopnosť preukázať ich ochranu 
považovať za svoju hlavnú prioritu.



Koľko stojí spoločnosti ransomware?

Ransomware spoločnosti po celom svete kvôli 
samotnému výkupnému, strate produktivity a 
poškodeniu povesti stojí milióny dolárov. Podľa 
štúdie IBM požadované výkupné uhradilo 70% 
spoločností, ktoré sa stali obeťami ransomware, 
pričom polovica z nich zaplatila viac než 10 tisíc 
amerických dolárov a 20% dokonca viac než 40 tisíc 
dolárov. Zaplatenie výkupného však nie je žiadnou 
zárukou sprístupnenia zablokovaných súborov.

Skutočnými nákladmi pre spoločnosti sú prerušenie 
prevádzky a strata produktivity. Obmedzený 
prístup k súborom a údajom pre spoločnosti môže 
znamenať obrovské oneskorenia a prestoje, ktoré 
ich ľahko prídu na milióny dolárov. A v neposlednom 
rade môže kvôli odcudzeniu osobných údajov 
alebo narušeniu ich bezpečnosti utrpieť aj povesť 
organizácie.

Navzdory prijatým opatreniam musia spoločnosti 
všetkých veľkostí pre svoju ochranu robiť viac. 
Väčšina z nich pristúpila ku kontrolám bezpečnosti 
svojich sietí a k posilovaniu ochrany používaním 
najmodernejších bezpečnostných technológií a 
školením zamestnancov. Vyššie zmienené hrozby sa 
prejavili výrazným nárastom dopytu po produktoch 
pre UTM (jednotnú správu hrozieb), bránach 
USG, vyšších verziách antivírových programov a 
po riešeniach pre detekciu prienikov. Stále však 
existuje celý rad firiem, a to najmä menších a 
stredných, ktoré tieto hrozby ignorujú a mylne sa 
domnievajú, že sú v bezpečí.

Čo je to ransomware?

Ransomware, ktorý je niekedy označovaný tiež 
ako vydieračský software alebo trójsky kôň, 
predstavuje formu malwaru (škodlivého softvéru). 
Ransomware funguje tak, že prostredníctvom 
pripojenej sieťovej jednotky s bezpečnostnou 
chybou alebo prostredníctvom škodlivého emailu 
či webovej stránky zašifruje súbory v počítači alebo 
inteligentnom telefóne obete.

Malware tak užívateľovi znemožní prístup k 
zašifrovaným súborom. Útočníci následne po 
obeti útoku vyžadujú výkupné, a to často vo 
forme kybernetickej meny. Zaplatenie výkupného 
však užívateľovi v žiadnom prípade nezaručuje 
odblokovanie napadnutých súborov.

Stále viac útokov cieli na malé a 
stredné organizácie

Útoky ransomware sa už neobmedzujú iba na veľké 
korporácie. Ich cieľom stále častejšie bývajú malé 
firmy a dokonca aj živnostníci. V roku 2015 na malé 
a stredne veľké spoločnosti mierilo celkom 43% 
všetkých útokov. Tento údaj jednoznačne vyvracia 
názor mnohých riaditeľov malých a stredných 
spoločností, ktorí sa domnievajú, že ransomware 
ohrozuje iba veľké korporácie.Ransomware is 
definitely wrong.



01. Zálohujte, zálohujte, zálohujte!!!

Pravidelne zálohujte svoje dáta a záložné 
kópie ukládajte mimo sieť, aby nedošlo aj k ich 
zašifrovaniu. Zašifrované dáta budete schopní 
pomocou ich záložnej kópie obnoviť. 

02. Aktualizujte

Či už sa jedná o operačný systém alebo o aplikácie, 
používajte ich najaktuálnejšie verzie od výrobcu.

Softvérové spoločnosti vždy najskôr aktualizujú 
najnovšie verzie svojich produktov. Preto 
doporučujeme v maximálnom možnom rozsahu 
používať najnovšie verzie softvéru.

03. Nenavštevujte nebezpečné 
stránky
Vyhýbajte sa nebezpečným stránkam a ozvlášť 
opatrní buďte v prípade blogov, pretože tie 
predstavujú najčastejšie infikované stránky.Ku 
zvýšeniu bezpečnosti na internete prispievajú 
firewally s ochrannými mechanizmami. Užitočné 
je tiež filtrovanie obsahu, ktoré na základe 
priebežne aktualizovaných databází blokuje 
infikované stránky. Vďaka aktuálnym databázam 
dokáže filtrovanie obsahu rýchle identifikovať a 
zneprístupniť aj čerstvo infikované stránky.

04. Pozor na emaily
K nevyžiadaným emailom vždy pristupujte s 
nedôverou a hlavne neotvárajte prílohy. Pamätajte 
na to, že podvodníci sú stále vynaliezavejší a 
radi sa skrývajú napr. za fiktívnymi pracovnými 
žiadosťami alebo za dôveryhodne vypadajúcou 
korešpondenciou od finančných inštitúcií. Pokiaľ 
vám príde nečakaný email, vždy k nemu pristupujte 
s opatrnosťou a nikdy naň neodpovedajte ani 
neotvárajte v ňom obsiahnuté odkazy alebo prílohy.

05. Chráňte sa pomocou 
hardvéru a softvéru
Medzi najúčinnejšie ochranné mechanizmy patria 
firewally. Tie v kombinácii s rôznymi softvérovými 
riešeniami ponúkajú komplexnú ochranu pred 
ransomware a ďalšími škodlivými programami – od 
brány až po koncové zariadenie (klienta). Medzi 
štandardné funkcie moderných firewallov patria 
kontroly SSL, VPN, aplikačná inteligencia, detekcia 
a prevencia prienikov, jednorázové prihlásenie 
a filtrovanie obsahu. K ochrane softvéru sa 
doporučujú rôzne antivíry a špeciálne programy 
proti ransomware. Programy a firewally musia byť 
skoordinované, aby sa ich funkcie vzájomne nerušili.

06. Opatrne s 
administrátorskými právami
K užívateľským profilom zamestnancov nepriraďujte 
administrátorské práva. Bežné užívateľské práva 
znemožňujú inštaláciu mnohých programov, 
čo funguje ako ochrana siete pred škodlivým 

softvérom.

10 tipov, ako sa chrániť pred 
ransomware
Nižšie uvádzame najdôležitejšie doporučenia, ktorými by sa IT správcovia 
a zamestnanci mali riadiť pri ochrane pred ransomware.



07. Používajte blokovanie
skriptov
Inštalujte blokovanie skriptov pre internetové 
prehliadače, ktoré zabránia spúšťanie škodlivého 
kódu na webových stránkach.

08. Upozornite zamestnancov
Zamestnancov je vhodné na nebezpečie 
ransomware upozorniť a súčasne im pripomenúť 
ich povinnosti. Ďalej doporučujeme zamestnancov 
formou pravidelných školení oboznámiť s tým, ako v 
prípade útokov postupovať.

09. Buďte pripravení

Naplánujte, ako budete postupovať, pokiaľ dôjde 
na najhoršie, a s plánom oboznámte všetkých 

zamestnancov. Čo by zamestnanci mali v prípade 
napadnutia počítača urobiť a na koho sa môžu 
obrátiť? Riadnou prípravou všetkých zamestnancov 
môžete následky útoku zmierniť.

10. Čo urobiť v prípade
napadnutia
Napadnutý počítač okamžite odpojte od všetkých 
sietí. Skontrolujte, či sú napadnuté aj ďalšie počítače 
v sieti, a určite zdroj infekcie, aby ste minimalizovali 
jej šírenie. Potom preinštalujte systém, zmeňte 
všetky heslá a do systému nahrajte záložné kópie. 
Platiť výkupné nedoporučujeme, pretože nemáte 
žiadnu istotu, že útočník dáta skutočne odšifruje. 

Začať audit

https://www.zyxel.com/sk/sk/security-audit/


Róbustné a dostupné riešenia

Spoločnosti všetkých veľkostí majú v dnešnej 
dobe cenovo dostupné riešenia, ktoré ponúkajú 
spoľahlivú ochranu proti ransomware a ďalšiemu 
škodlivému softvéru.

Súkromné aj firemné systémy je možné pred útokmi 
chrániť niekoľkými spôsobmi. Komplexnú ochranu 
pred útokmi ransomware poskytujú unifikované 
bezpečnostné brány (USG) vybavené funkciami, ako 
sú napr. antispam pre blokovanie phishingových 
emailov, filtrovanie obsahu pre zablokovanie 
prístupu k podozrivým odkazom, antivír pre ochranu 
užívateľov pred súbormi infikovanými malwarom a 
detekcia a prevencia prienikov (IDP), ktorá odhaľuje 
útočníkov a bráni im v prevzatí kontroly nad vaším 
systémom.

Bezpečnosť je základ 

Unifikované bezpečnostné brány Zyxel disponujú 
vysoko integrovanou ochrannou technológiou 
pre detekciu a prevenciu prienikov, ktorá malým, 
stredným aj veľkým spoločnostiam prináša 
najlepšiu možnú ochranu pred útokmi ransomware 
a ďalšieho malwaru. Požiadavky na šifrovanie dát 
splní technológia IPSec a SSL VPN.

Zyxel tak ponúka komplexné, výkonné a 
škálovateľné riešenie. Rôzne licenčné modely 
naviac zákazníkom umožňujú zvoliť presne 
takú funkcionalitu, ktorú potrebujú ku svojmu 
podnikaniu.

Počet útokov ransomware a ďalších škodlivých 
programov dramaticky rastie, pričom tieto útoky sú 

naviac stále sofistikovanejšie. To našťastie platí tiež o 
softvére a hardvére, ktorý s nimi bojuje.

Riešenie problému s 
ransomware



Integrovaná bezpečnostná technológia brán Zyxel USG

Séria USG
Séria USG poskytuje celkovú nevyhnutnú ochranu pred útokmi z internetu a hackermi. Vďaka komplexnej 
UTM (jednotná správa hrozieb), ktorá zahŕňa antispam, antivír, filtrovanie obsahu a detekciu prienikov, táto 
séria predstavuje robustné riešenie proti neustále závažnejším nebezpečenstvám.

Séria ATP
Naša pokročilá ochrana pred hrozbami (ATP) vedľa UTM disponuje tiež technológiou sandboxing, ktorá 
v reálnom čase identifikuje neznáme hrozby a chráni pred útokmi nultého dňa. ATP je správnou voľbou pre 
ochranu sietí pred stále vynaliezavejšími hackermi.  

Séria NSG
Vďaka takmer nulovému nastavovaniu umožňujú brány Zyxel Nebula rýchle a jednoduché nasadenie na 
vzdialených miestach. Brána z cloudu automaticky importuje nastavenie politík a konfigurácie, upgrady 
firmwaru a aktualizácie bezpečnostných podpisov, a jej obsluha sa tak obíde bez miestneho sieťového 
odborníka.

UTM - kompletná ochrana siete pomocou antivíru, antispamu, 
filtrovaniu obsahu Content Filtering 2.0, detekcie a prevencie 
prienikov a kontroly aplikácií

VPN - pobočky, obchodní partneri a domáci užívatelia môžu 
pomocou firewallov ZyWALL vytvoriť site-to-site IPSec VPN 
pripojenie

Jednoduché použitie - správa zložitých konfigurácií môže byť 
neprehľadná a časovo náročná. Laikom a užívateľom v malých a 
domácich kanceláriách séria ZyWALL USG poskytuje užívateľské 
rozhranie s režimom „easy mode“

Sandboxing - slúži ku spúštaniu a kontrole neznámych 
programov v izolovanom prostredí, v ktorom sandbox cloud 
analyzuje ich chovanie a v reálnom čase overuje, či sú 
škodlivé

 UTM –  balíček ATP zahŕňa klasickú UTM ochranu, ako 
napr. zabezpečenie pred hrozbami z internetu a nástroj pre 
blokovanie malwaru

Analytics – nástroj SecuReporter analyzuje vaše 
zabezpečenie a realizuje koreláciu dát v reálnom čase

Jednoduché nastavenie - správcovia majú prehľad a kontrolu 
nad celou sieťou, vďaka čomu môžu aj bez prístupu k jednotlivým 
zariadeniam sledovať protokoly udalostí a štatistiky prevádzky a 
riadiť využitie pásma, klientov v sieti a jednotlivé aplikácie.

VPN - bezpečnostná brána umožňuje pomocou niekoľkých málo 
kliknutí v riadiacom centre Nebula Control Center veľmi jednoducho 
nakonfigurovať VPN pripojenie medzi jednotlivými lokalitami (site-to-
site) alebo hviezdicovo (hub-and-spoke)

Správa politík - brány Zyxel Nebula podporujú správu na báze 
objektov a unifikovanú konfiguráciu všetkých bezpečnostných 
politík. Výsledkom je jednoduchá konfigurácia firewallov a všetkých 
bezpečnostných prvkov pre rýchlejšie, jednoduchšie a kvalitnejšie 
nastavenie politík.

Bližšie informácie

Bližšie informácie

Bližšie informácie

https://www.zyxel.com/sk/sk/products_services/Unified-Security-Gateway-USG110-210-310/
https://www.zyxel.com/sk/sk/products_services/ATP-Firewall-ZyWALL-ATP500/
https://www.zyxel.com/sk/sk/products_services/Cloud-Managed-Security-Gateways-Nebula-Cloud-Managed-Security-Gateways/overview


Content Filtering

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

Application
IntelligenceWLAN

Controller

Firewall

Detekciou a odstránením 
malwaru predchádzate 

najnovším hrozbám.

Je integrovaný do rádiového 
prijímača brány WLAN a 

znižuje náklady na nasadenie 
viacerých zariadení.

Znižuje počet spamov, útokov 
a vírových infekcií šírených 

emailom.

Zablokovaním spojenia 
znemožňuje prístup k 

nevhodnému obsahu a k 
nebezpečným internetovým 

stránkam. 

Špičková šifrovacia technológia, 
ktorá umožňuje bezpečné 

pripojenie mobilných užívateľov 
do vašej siete.

Kontrolou sieťovej prevádzky 
predchádza známym aj neznámym 

kybernetickým hrozbám.

Blokuje použitie webových aplikácií, 
prostredníctvom ktorých by hrozby 

mohli preniknúť do siete.

Monitoruje a riadi 
príchodziu a odchodziu 

sieťovú prevádzku.

Integrovaná bezpečnostná technológia brán Zyxel USG

Nie ste si istí bezpečnosťou vašej aktuálnej siete? Prečo nevyskúšať náš 
bezpečnostný audit? Uvedie úroveň ochrany, ktorú poskytuje vaše súčasné 

riešenie, a v čom sa môžete zlepšiť. 

Začať audit Kontaktujte nás

Čo vykonať pre ochranu pred ransomware:

Vyskúšajte náš bezpečnostný audit a zistite, aké bezpečnostné 
požiadavky sa na vás vzťahujú 

https://www.zyxel.com/sk/sk/security-audit/
http://discover.zyxel.com/EUINBD2018Q1GDPRContactUsForm_FormLPsk.html
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