
JAK TO DZIAŁA

• Chroni przeglądarki, w tym Internet 

Explorer, Firefox, Chrome i Opera

• Chroni komponenty przeglądarek, w 

tym Java i Flash

• Broni przed atakami typu drive-by 

download

• Osłania wrażliwe aplikacje, w tym 

Microsoft Office, czytniki PDF i 

odtwarzacze multimedialne

• Blokuje znane i nieznane 

kody wykorzystujące luki w 

zabezpieczeniach

Ochrona przed zagrożeniami wykorzystującymi znane 
i nieznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania, 
przeglądarek i aplikacji
Program Malwarebytes Anti-Exploit for Business chroni Twoją firmę przed 
jednym z najbardziej zaawansowanych cyberataków: wykorzystaniem luk 
typu zero-day w przeglądarce i luk w zabezpieczeniach aplikacji. Zastrzeżona 
technologia chroni narażone programy za pomocą czterech warstw 
zabezpieczeń, zapobiegając instalowaniu zawartości z wykorzystaniem luk w 
oprogramowaniu, a nawet blokując je przed uruchomieniem kodu inicjującego. 
W przeciwieństwie do większości rozwiązań antywirusowych koncentrujących 
się na tym, co stanowi zagrożenie (sygnaturach), Malwarebytes Anti-Exploit 
for Business bada sposób przenikania zagrożeń, zapewniając solidną, 
wyspecjalizowaną ochronę punktów końcowych przed oprogramowaniem 
typu ransomware, zagrożeniami APT (Advanced Persistent Threat), złośliwym 
oprogramowaniem wyłudzającym środki finansowe oraz atakami szpiegowskimi 
klasy korporacyjnej wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach programów. 

Najważniejsze korzyści  
Najbardziej kompleksowa ochrona firmy przed zagrożeniami 
wykorzystującymi luki w oprogramowaniu
Żadne inne rozwiązanie tego typu nie zapewnia czterech warstw zabezpieczeń. 
Te warstwy (ochrona przed obejściami zabezpieczeń systemów operacyjnych, 
ochrona przed złośliwymi programami wywołującymi pamięć, ochrona 
zachowania aplikacji, hartowanie aplikacji) współpracują ze sobą, niezwłocznie 
blokując próby wykorzystania luk w oprogramowaniu. Odbywa się to zarówno na 
pierwszym etapie ataku (poprzez zapobieganie uruchomieniu kodu inicjującego), 
jak i na etapie późniejszym (wywołania pamięci, ucieczki z piaskownicy, próby 
ominięcia poprawek wprowadzonych w obrębie pamięci).

Anti-Exploit for Business
Cztery warstwy zabezpieczeń zapewniające nowatorską ochronę przed zagrożeniami 
wykorzystującymi luki w oprogramowaniu

ARKUSZ DANYCH



Zagrożenia typu Trigger

Uruchomienie kodu inicjującego

Obejście zabezpieczeń systemów 
operacyjnych i DEP (Data  

Execution Prevention)

Wykorzystanie luk  
w oprogramowaniu

Przeprowadzenie szkodliwych  
działań

DODATKOWE FUNKCJE

• Technologia natychmiastowej, 

aktywnej ochrony bez stosowania 

czarnych list (sygnatur), białych list, 

piaskownic i maszyn wirtualnych

•  Brak bazy sygnatur – nie ma 

potrzeby codziennej aktualizacji

•  Wyjątkowo mała zajętość pamięci 

(3 MB)

•  Zgodność z programami 

antywirusowymi i chroniącymi przed 

złośliwym oprogramowaniem

•  Zgodność ze starszymi i 

przestarzałymi systemami 

operacyjnymi Windows, w tym 

Windows XP

• Zainstaluj i zapomnij – nie jest 

potrzebne żadne zarządzanie 

ani interakcja z użytkownikiem 

końcowym

Mniejszy, wymagający mniej zasobów i łatwiejszy w użyciu 
Program Malwarebytes Anti-Exploit for Business działa w oparciu o technologię 
niekorzystającą z baz danych sygnatur, jak ma to miejsce w przypadku typowych 
rozwiązań chroniących punkty końcowe. Dzięki temu nie wymaga on częstych 
aktualizacji, a tym samym nie obciąża ruchu w obrębie sieci. Mała zajętość 
pamięci (3 MB) i „odchudzony” klient jeszcze bardziej minimalizują wykorzystanie 
zasobów systemu. Co więcej, w przeciwieństwie do innych rozwiązań 
chroniących przez wykorzystywaniem luk w oprogramowaniu, program 
Malwarebytes Anti-Exploit for Business nie zużywa cennych zasobów procesora 
niezbędnych do utrzymywania maszyn wirtualnych. Wszystko to sprawia, 
że program Malwarebytes Anti-Exploit for Business idealnie sprawdza się w 
przypadku starszego sprzętu oraz niewspieranych systemów operacyjnych, 
takich jak Microsoft Windows XP, które nie otrzymują aktualizacji zabezpieczeń.

Bezobsługowy, niewymagający konserwacji
Program Malwarebytes Anti-Exploit for Business korzysta z zaawansowanej 
technologii niewymagającej utrzymywania czarnych i białych list ani piaskownic. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie nim wymaga znacznie mniejszej ilości 
zasobów informatycznych niż w przypadku tradycyjnych metod ochrony 
punktów końcowych. Malwarebytes Anti-Exploit For Business wymaga 
minimalnej interakcji z użytkownikiem końcowym lub nie wymaga jej wcale. 
Zainstaluj program i zapomnij o nim.

Warstwa 1: Hartowanie aplikacji

Program stosuje techniki hartowania niewspieranych 
i niezaktualizowanych aplikacji, zmniejszając ich podatność 
na ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach.

Warstwa 2: Ochrona przed obejściem zabezpieczeń 
systemów operacyjnych

Wykorzystuje zaawansowane techniki ochrony pamięci, aby zapobiegać 
wykonywaniu kodu inicjującego, wykrywając próby obejścia funkcji Data 
Execution Prevention (DEP) lub wykorzystania techniki Return-Oriented 
Programming (ROP).

Warstwa 3: Ochrona przed programami wywołującymi 
pamięć 

Wykorzystuje wiele 32- i 64-bitowych technik ochrony pamięci w celu 
zapobiegania uruchomieniu w pamięci kodu wykorzystującego luki w 
zabezpieczeniach.

Warstwa 4: Ochrona zachowań aplikacji

Blokuje ucieczki wirusów, np. złośliwego oprogramowania Java, z 
piaskownicy, jak również przeciwdziała zagrożeniom dotyczącym luk 
w programach Word, PowerPoint i innych. Ostatnia linia obrony przed 
próbami ominięcia napraw przeprowadzanych w obrębie pamięci.

Cztery warstwy ochrony przed kodem wykorzystującym 
luki w oprogramowaniu



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymagania systemowe punktów końcowych
Wersja: 1.08

Dostępne języki: Angielski

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 10® (32-, 64-bitowy)

Windows 8.1® (32-, 64-bitowy)

Windows 8® (32-, 64-bitowy)

Windows 7® (32-, 64-bitowy)

Windows Vista® (32-, 64-bitowy)

Windows XP® (Service Pack 3 lub nowszy) (32/64-bitowy)

Windows Server 2012®/2012 R2® (64-bitowy)

Windows Server 2008®/2008 R2® (32-, 64-bitowy)

Windows Server 2003® (32-, 64-bitowy)

Dodatkowe wymagania dla trybu zarządzanego:

Windows Installer 4.0 (tylko dla Windows XP, domyślnie zawarty w 

innych wersjach systemu Windows)

.NET Framework 3.5

Wymagania sprzętowe:
2048 MB (64-bitowy system operacyjny/server), 1024 MB (32-bitowy 

system operacyjny, za wyjątkiem 256 MB dla Windows XP)

Procesor 800 MHz lub szybszy

10 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Rozdzielczość ekranu 800x600 lub większa

Wymagania systemowe konsoli zarządzania
(tylko tryb zarządzany)

Wersja: 1.6

Dostępne języki: Angielski

Sprzęt:
Procesor: 2 GHz (zalecany dwurdzeniowy procesor 2,6 GHz lub 

szybszy)

Pamięć RAM: 2 GB (zalecane 4 GB)

Dostępne miejsce na dysku: 10 GB (zalecane 20 GB)

Rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa

Aktywne połączenie z Internetem w celu uaktualniania bazy 

danych i produktów

Oprogramowanie:
.NET Framework 3.5

Obsługiwane systemy operacyjne:
(wykluczona jest opcja instalacji Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64-bitowy)

Windows Server 2012 (64-bitowy)

Windows Server 2008 (32-, 64-bitowy)

Windows Server 2008 R2 (32-, 64-bitowy)

Obsługiwane serwery Microsoft SQL:
SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (dla większych instalacji)

SQL Express 2008 (dostarczany z produktem, oferta może ulec 

zmianie,

maksymalny rozmiar bazy danych 10 GB)
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