
ESZKÖZ-
VÉDELEM

VEGYE FEL A KEZDEMÉNYEZŐ POZÍCIÓT A 
KIBERTÁMADÁSOKKAL SZEMBEN, ÉS VÉDJE MEG A 

VÁLLALAT ÜZLETMENETI RENDSZERÉT A
WINDOWS DEFENDER ATP SEGÍTSÉGÉVEL

Ez az új szolgáltatás lehetővé teszi a vállalati ügyfeleknek a hálózataikat 
érintő speciális és célzott támadások észlelését és kivizsgálását, illetve 

válaszlépések foganatosítását

WINDOWS DEFENDER 
ADVANCED THREAT PROTECTION (ATP)

INFORMÁCIÓ
VÉDELEM

AZONOSÍTÓ
VÉDELEM

FENYEGE-
TÉSEKKEL 
SZEMBENI 

ELLENÁLLÁS

HOZZÁFÉRÉS-ÉSZLELÉS 
FELDERÍTÉSE ÉS 

REAGÁLÁS

ennyi sérült rendszer nem 
tartalmazott kártékony 
szoftvert

46%

a kihasznált biztonsági hibák ekkora 
arányát több mint egy évvel a CVE 
közzététele után aknázták ki

99,9%

ennyi címzett nyitott meg 
adathalász-üzenetet (11%-uk 
rákattintott a mellékletekre)

23%

azok közül, akik megnyitják
a csatolmányokat és azokra 
rákattintanak, ezt az első
órán belül teszik

50%

használt kártékony szoftvereket a támadók céljának megvalósításához. 
A támadások fennmaradó része olyan ellenséges tevékenységből áll, 
amely nem használ vírusirtókkal kiszűrhető kártékony szoftvereket. 
Ezeket a támadásokat viselkedéselemzéssel lehet észlelni.

A TÁMADÁSOK 
MINDÖSSZE 
40%-A 

a támadók az észlelés 
előtt jelen vannak az 
áldozatok 
hálózatában

az észlelés utáni 
állapottól a teljes 
helyreállításig

a kieső terme-
lékenység és 
növekedés hatása

a biztonsági szabályok 
megsértésének átlagos 
költsége (éves viszonylat-
ban 15%-os növekedés)

A Windows 10 a ma létező 
legbiztonságosabb vállalati platform

billiónapnap millió
80 $3 $3,5200+

A Windows 10 meglévő, behatolás előtti biztonsági hálózatára támaszkodva, folyamatosan 
fejlesztjük a Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) szolgáltatást, mely 

egy további, illetéktelen hozzáférés utáni védelmi réteget ad hozzá a Windows 10 
biztonsági rendszeréhez.

A vállalati ügyfeleink 
védelme soha nem jelentett 
még ekkora kihívást. 
A biztonsági fenyegetések egyre kifinomultabbá
és határozottabbá válnak. Még a legjobb védelem 
mellett is előfordulhat, hogy a pszichológiai 
manipulációt alkalmazó, illetve a nulladik napi 
biztonsági hibákat és hibás beállításokat kihasználó 
támadók betörnek a hálózatba.

A Windows Defender ATP 
három részből áll:

Ezért fejlesztjük a Windows 
Defender ATP szolgáltatást

A Windows Defender ATP lehetővé teszi a hálózatain belül felmerülő speciális 
támadások és illetéktelen hozzáférések észlelését, vizsgálatát és elhárítását.

A Kliens – 
a Windows 10 rendszerbe épített, 

végponton elhelyezkedő 
viselkedésérzékelő (Windows 10 
Anniversary frissítés, Windows 

Insider Preview 14332-es és újabb 
kiadásai), mely a szolgáltatásra 

való feliratkozással aktiválható. A 
kliens naplózza a végponton 
történő releváns biztonsági 

eseményeket és viselkedéseket.

Felhőanalitikai szolgáltatás –
a végpontokból származó adatok 
feldolgozása az adatelőzmények 

és a Microsoft átfogó adattárának 
ismeretében, a rendellenes viselkedés, 

ellenséges lépések és a korábbi 
támadásokhoz való hasonlóságok 

felderítése céljából. A Microsoft 
átméretezhető bigdata-platformján futó 
szolgáltatás a korábbi támadások alapján 
kidolgozott támadásjelzők (IOA-k), átfogó 

analitika, gépi tanulási szabályok és 
behatolásjelzők (IOC-k) alapján működik.

Microsoft és közösségi 
tudásbázis

Vadászaink és kutatóink kivizsgálják
az adatokat, új viselkedésmintákat 
azonosítanak be, és egybevetik az 

adatokat a biztonsági szakemberek 
közössége számára már ismert 

tudással.

A Windowsba 
beépített, felhőalapú 

rendszer

Nem igényel további telepítést 
és infrastruktúrát. 

Folyamatosan frissítve, 
alacsonyabb költségek.

Viselkedésalapú 
észlelés illetéktelen 

hozzáférés után

Válaszreakciókat kínáló, 
összehangolt riasztások 

ismert és ismeretlen 
fenyegetésekről. Valós idejű 
adatok és adatelőzmények.

Részletes ütemezés
a kivizsgáláshoz

Az illetéktelen hozzáférés által 
érintett adatok körének világos 

áttekintése. Adatösszegzés a 
végpontokon keresztül. 

Részletes fájl- és URL-elemzés.

Egyedi veszélyfelismerő 
tudásbázis

A páratlan veszélyfelismerő 
rendszer részletes információkat 
tartalmaz a fenyegetésekről. Első 
kézből és külső féltől származó 

veszélyfelismerési adatok.

ILLETÉKTELEN 
HOZZÁFÉRÉS UTÁN

ILLETÉKTELEN 
HOZZÁFÉRÉS ELŐTT

A KÁRTÉKONY SZOFTVEREKEN 
ÉS BIZTONSÁGI RÉSEKEN 
kívül számos egyéb fenyegetés is létezik

A GYORS ADATHALÁSZ-
TÁMADÁSOK
nem hagynak sok időt a válaszra

Forrás: http://www.fireeye.com/news-events/-
press-releases/read/fireeye-releases-annual 
-mandiant -threat-report-on-advanced- 
targeted-attacks

Forrás: Infosec Institue, „The Rise of Cyber 
Weapons and Relative Impact on Cyberspace”

Forrás: http://www.mckinsey.com/in-
sights/business_technology/why_
senior_leaders_are_the_front_line_against_ 
cyberattacks

Forrás: http://www.ponemon.org/ 
blog/ponemon-institute-releases-2014- 
cost-of-data-breach-global-analysis

Forrás: 
Ponemon Institute, „The Post Breach Boom”, 2013

Ponemon Institute, „2014 Global Report on Cost of Cyber Crime”
Mandiant 2014 Threat Report

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: aka.ms/windows-atp


