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Netflix is quitting anti-virus. Will its millions of users benefit?  

(Photo by Eric Charbonneau/Invision for Netflix/AP Images) 
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W ostatnim czasie do prasy trafiła informacja, że firma od przyszłego 
roku nie będzie korzystała ze standardowych rozwiązań 
antywirusowych. Na miejsce dotychczasowych zabezpieczeń wejdą 
niestandardowe rozwiązania bazujące głównie na aktywnym 
monitorowaniu działających na komputerze procesów.  



Precyzyjnie realizowana ochrona  
przed zaawansowanymi zagrożeniami 

IBM Security Trusteer Apex Advanced Malware 
Protection to: 
 

• Ochrona przed nieznanymi, nowymi zagrożeniami oraz 
zaawansowanym szkodliwym oprogramowaniem, która nie 
wpływa niekorzystnie na produktywność pracy użytkowników 

• Ochrona punktów końcowych przez cały okres istnienia 
zagrożenia - zintegrowany, wielowarstwowy poziom ochrony, 
który przerywa łańcuch ataku oraz zapobiega infekcji 

Zintegrowana ochrona przeciw cyberprzestępcom składa się z 
dwóch produktów IBM: Trusteer Apex - chroniący pracownika oraz 
Trusteer Rapport - chroniący klienta banku 

 

 

 



Najważniejsze możliwości oprogramowania 
część I  

IBM Security Trusteer Apex Advanced Malware 
Protection to: 
 

• Ochrona klienta przed cyberprzestępcami, którzy stosują metodę 
phishingu lub nielegalnie pozyskują informacje z baz danych 
innych firm, by wprowadzać użytkowników w błąd 

• Ochrona przed ukrytym infekowaniem urządzeń użytkowników 
poprzez przerywanie łańcucha ataku 

• Zaawansowane wykrywanie i blokowanie szkodliwego 
oprogramowania dla zapobieżenia przed infekcjami masowo 
rozsyłanego szkodliwego oprogramowania, a także wykrywanie 
starszych zagrożeń 

 

 

 



Najważniejsze możliwości oprogramowania 
część II  

IBM Security Trusteer Apex Advanced Malware 
Protection to: 
 

• Selektywne blokowanie możliwości wykonania kodu Java, aby 
możliwe było bezpieczne używanie dozwolonych aplikacji Java i 
jednocześnie zablokowanie wykonywania ryzykownych działań 
przez aplikacje niezaufane 

• Blokowanie szkodliwej komunikacji poprzez uniemożliwianie 
ustanowienia połączenia między szkodliwym oprogramowaniem a 
źródłem ataku 

 

 

 



W jaki sposób program Trusteer Rapport chroni 
Klienta banku i jego komputer?  

• wykrywa i natychmiast usuwa złośliwe oprogramowanie z 
komputera 

• zapobiega infekcjom złośliwego oprogramowania po wejściu na 
niebezpieczne strony 

• blokuje ataki mające na celu wyłudzenie danych 
uwierzytelniających (identyfikator/alias, hasło, wskazanie tokena) 
oraz innych poufnych informacji, np. dane do przelewu 

• automatycznie w tle pobiera aktualizacje z Globalnego Centrum 
Bezpieczeństwa IBM, zapewniając ochronę przed nowymi 
zagrożeniami 

 

 

 



Zrozumieć atak 

Przerwanie łańcucha 

eksploitacji 

Komunikacja z centrum 

sterowania atakiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dridex (a.k.a Bugat6) Trojan rozsyłany w ramach kampanii phishingowych 

 

Załącznik Outlook Plik Worda Makro Exe DLL Przeglądarka 

Email ma 
załącznik Worda 
– pracownik 
otwiera go 

Plik Worda 
zawiera makro 

Makro 
wykorzystuje 
podatność Worda 
2010 i ściąga plik 
wykonywalny 
(exe) 

Plik wykonywalny 
kopiuje się do 
nowej lokalizacji i 
tworzy dropera 

Droper stara 
ściągnąć pliki 
DLL ale bez 
skutku 

Jeśli atak się uda 
– pełna 
podatność na 
atak 

Pracownik 
otrzymuje maila  

z załącznikiem 
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