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Mezi. nejzajímavější. zjištění. průzkumu.
patří.to,.že.89.%.poskytovatelů.očekává,.že.
v.příštích.dvanácti.měsících.budou.nad.rámec.
obvyklých. antimalwarových. funkcí. nabízet.
služby.komplexní.ochrany.koncových.bodů.
(endpoint protection)..Mezi.nejdůležitějšími.
zálohovacími.funkcemi.uvedlo.25.%.respon-

dentů.automatizaci.zálohování,.23.%.ochra-
nu.proti.ransomwaru.a.22.%.zálohování.jako.
službu.(SaaS.–.Software as a Service,.napří-
klad.Office.365)..Pro.92.%.MSP.je.největší.
výzvou.schopnost.rychle.reagovat.na.nejno-
vější.bezpečnostní.hrozby.s.cílem.efektivně.
chránit.své.zákazníky.a.procesy.

Děkuji Vám  za Váš  čas  a  názory.  Určitě 
bude  mít  smysl  se  těmto  tématům  věno-
vat  opakovaně,  protože  patří  ke  každo-
dennímu životu techniků a vývoj v oblas-
tech bezpečnosti dat a komunikací neustá-
le zrychluje.

(Rozhovor vedl Radim Adam.)

V.březnu.a.dubnu. tohoto. roku. informo-
valo. několik. kyberbezpečnostních. organi-
zací.včetně.firmy.Kaspersky.o.ransomwaru.
VHD..Tento.škodlivý.program.je.stejně.jako.
jiný.ransomware.navržený.tak,.aby.od.svých.
obětí.pod.výhrůžkami.získal.peníze,.ale.od.ji-
ných.ransomwarů.se.liší.svojí.unikátní.meto-
dou.sebereplikace..Ta.spolu.s.funkcí.kompi-
lace.údajů.o.konkrétní.oběti.dala.odborníkům.
vodítko.ukazující.na.možné.zapojení.hacker-
ské.skupiny.typu.APT..(Pozn. red.:.Skupiny.
APT,.Advanced Persistent Threat,.jsou.sku-
piny.kyberteroristů.podporovaných.určitými.
státy,.které.cíleně.a.dlouhodobě.útočí.na.vy-
brané.cíle:.finanční.instituce,.státní.a.vládní.
úřady.cizích.států,.vědecké.a.výzkumné.in-
stituce,.průmyslové.podniky,.energetické.fir-
my,.nemocnice,.dopravní.infrastrukturu.apod..
Nejvíce.skupin.APT.je.z.Čínské.lidové.repub-
liky,.aktivní.jsou.též.v.Rusku,.v.Íránu.nebo.
v.Severní.Koreji.).Odborníci.z.Kaspersky.na-
konec. s. největší. pravděpodobností. označili.
za.autora. této.hrozby.skupinu.Lazarus,.při-
čemž.své.tvrzení.opírají.o.analýzu.incidentů.
proti.firmám.ve.Francii.a.v.Asii,.v.nichž.byl.
ransom.ware.VHD.použit.v.kombinaci.se.zná-
mými.nástroji.této.skupiny.

Mezi. březnem. a. květnem. 2020. proběh-
la.dvě.samostatná.vyšetřování.zaměřená.na.
ransomware.VHD..(Pozn. red.:.Ransomware.
VHD.šifruje.osobní.dokumenty.na.postiže-
ném. počítači.. Zakódované. soubory. potom.
mají.příponu.VHD..Útočníci.požadují.za.roz-
šifrování.souborů.platbu.v.bitcoinech.).Prv-
ní.incident,.ke.kterému.došlo.v.Evropě,.ne-
obsahoval.mnoho.stop.po.možných.pachate-
lích..Jeho.techniky.šíření.podobné.těm,.které.
používají.skupiny.APT,.ale.nechávaly.vyšet-
řovací.tým.v.napětí..Útok.navíc.neodpovídal.
obvyklému.modu operandi.známých.skupin..
Podezřelá.byla.také.skutečnost,.že.byl.k.dis-

Severokorejští hackeři používají vyděračský 
software

pozici. pouze. velmi. omezený. počet. vzorků.
ransomwaru.VHD..To.ve.spojení.s.mizivým.
počtem.veřejně.dostupných.informací.nazna-
čovalo,.že.tato.ransomwarová.rodina.nejspíš.
nebude.obchodována.na.fórech.darknetu,.jak.
tomu.v.běžných.případech.je.

Druhý. útok. ransomwarem.VHD. posky-
tl. odborníkům. ucelený. obrázek. o. způsobu.
šíření. infekce. a. umožnil. jim. propojit. tento.
ransom.ware. se. skupinou. Lazarus.. Útoční-
ci.mimo.jiné.použili.backdoor,.zadní.vrátka,.
která. jsou. součástí. multiplatformové. struk-
tury.označené.MATA,.o.níž.před.nedávnem.
detailně. informovala. společnost.Kaspersky..
Tuto.strukturu.pojí.se.skupinou.Lazarus.ně-
kolik. podobností. kódu. a. utilit.. (Pozn. red.:.
MATA.je.platforma.pokročilých.nástrojů.pro.
hackerské.útoky.proti.počítačům.s.OS.Win-
dows,.Linux.a.Mac.OS..Hlavním.cílem.vzá-
jemně.sladěných.nástrojů.je.distribuce.ranso-
mwaru.a.zcizování.databází.)

Tato.zjištění.tak.dokládají,.že.za.dosavad-
ními.kampaněmi.s.ransomwarem.VHD.sto-
jí.skupina.Lazarus..Je. to.rovněž.poprvé,.co.
bylo.zjištěno,.že.se.skupina.Lazarus.uchýli-
la.k.cíleným.útokům.za.použití.ransomwaru,.
aby.dosáhla.finančního.zisku.

„Skupina.Lazarus.je.odedávna.zaměřena.
na.krádeže.financí,.ale.od.útoků.WannaCry.
jsme.u.nich.žádnou.jinou.aktivitu.s.ransom-
warem. neviděli..Ačkoliv. je. zřejmé,. že. se.
tato. skupina. nedokáže. vyrovnat. účinností.
jiným.hackerským.skupinám,.které.provádě-
jí.cílené.útoky.ransomwarem,.je.skutečnost,.
že.se.k.tomuto.kroku.odhodlala,.přinejmen-
ším.znepokojivá..Globální.hrozba.ransom-
waru.je.už.tak.dost.vysoká..Musíme.se.tedy.
ptát,.zda.jde.o.izolované.experimenty,.nebo.
jestli. stojíme. před. novým. trendem.. Měly.
by.se.soukromé.společnosti.obávat.toho,.že.
se.stanou.obětí.státem.sponzorovaných.ha-

ckerů?“.ptá.se.Ivan.Kwiatkowsky,.bezpeč-
nostní.odborník.z.týmu.GReAT.společnosti.
Kaspersky.

Aby.se.firmy.nestaly.obětí. ransomwaru,.
měly.by.se.podle.odborníků.řídit.následují-
cími.zásadami:
–. Minimalizujte. šanci. ransomwaru. dostat.

se. do. vašich. systémů. prostřednictvím.
phishingu. a. neopatrností. zaměstnanců. –.
poskytněte.jim.školení.v.oblasti.kyberne-
tické.bezpečnosti..K.tomu.vám.pomohou.
specializované. školicí. kurzy. platformy.
Kaspersky.Automated.Security.Awareness.
Platform.

–. Zajistěte.včasnou.aktualizaci.všech.soft-
warových. produktů,. aplikací. i. systémů..
Používejte.bezpečnostní.řešení,.které.má.
funkci. vulnerability and patch manage-
ment.a.které.vám.pomůže.identifikovat.do-
sud.neopravené.zranitelnosti.v.síti.

–. Proveďte. audit. kybernetické. bezpečnosti.
svých.sítí.a.opravte.případná.slabá.místa.

–. Na.všech.koncových.zařízeních.a.serverech.
používejte. správné. bezpečnostní. řešení,.
jako. je. např.. Kaspersky. Integrated. End-
point.Security..To.kombinuje.zabezpeče-
ní.koncových.bodů.s.funkcemi.sandboxu.
a.EDR.(Endpoint Detection and Respon-
se),.které.odhalí.i.doposud.neznámé.hroz-
by.včetně.ransomwaru.

–. Zajistěte,.že.tým.vašich.bezpečnostních.od-
borníků.má.neustálý.přístup.k.nejnovějším.
informacím.o.kyberhrozbách,.technikách.
a.nástrojích.kyberzločinců.

–. Ransomware. je. trestný. čin.. Jestliže. se.
stanete.jeho.obětí,.nikdy.neplaťte.výkup-
né..Místo.toho.nahlaste.incident.na.policii.
a.zkuste.vyhledat.dešifrovací.klíč.na.inter-
netu.–.pomoc.můžete.najít.např..na.stránce:.
https://www.nomoreransom.org/en/index.
html.
Více.informací.o.ransomwaru.VHD.se.lze.

dozvědět.na.blogu.Securelist.
[Tisková.zpráva.společnosti.Kaspersky,.červenec.
2020.]

(Bk)

Analýza dvou kybernetických útoků na subjekty v Evropě a Asii z jara tohoto roku ukáza-
la, že hackerská skupina Lazarus vlastní a používá ransomware VHD. Tato známá skupi-
na APT (Advanced Persistent Threat) ze Severní Koreje se tak podle odborníků z firmy 
Kaspersky rozhodla k velkému strategickému posunu, kdy je nově jejím cílem zisk finan-
cí, což je u státem sponzorovaných hackerů velmi neobvyklé.


