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Malware nowe warianty – 2015 – 355 Milionów
– 2016 – 357 Milionów
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Przykład kampanii malware

Strona skompromitowana poprzez 
twórców np. kampanii EITest

Wersja na 
Chrom’a

Wersja na Internet 
explorer (US/UK)

Wersja na Internet 
explorer( EU/Azja)

Wstrzyknięcie 
skryptu 

generującego 
Hoefler Text popup

(Spora ransomware)

Wstrzyknięcie 
skryptu 

generującego SCAM 
MS tech support

Wstrzyknięcie skryptu 
prowadzącego do

Rig EK 
(Cerber ransomware)



http://www.intothebluefishing.com/



MS tech support scam



Przekierowanie 
na gio.aquastring.bid HTTPS URL



Kolejna podstawiona strona udająca komunikat supportowy Microsoft



Skrypt kampanii Rig EK wstrzyknięty na 
skompromitowana stronę 
art.606kingsplace.com



Host zainfekowany cerber ransomwere



AV vs EDR

VS



EDR – kluczowe właśiwości

▪ Start/Stop procesów, wstrzyknięcia między procesami

▪ Połączenia sieciowe

▪ Modyfikacje plików

▪ Zmiany rejestru

▪ Binarne / wykonawcze / metadane aplikacji, pełna treść

▪ Zawartość pamięci operacyjnej

▪ Działania prewencyjne bez potrzeby dotarcia do stacji 

końcowej fizycznie

▪ Analiza statyczna i dynamiczna 

▪ Przeszukiwanie znaczników zagrożenia na wszystkich 

stacjach objętych monitoringiem

▪ Workflow – możliwość zbadania, oceny i zamknięcia 

alertu.

▪ Które zagrożenia są priorytetowe? Czas ich wystąpienia? 

Dotkliwość dla środowiska?

▪ Automatyczne powstrzymanie zagrożenia – auto 

remediacja

▪ Izolowanie punktu końcowego z sieci

▪ Zabijanie groźnych procesów / aplikacji

▪ Usuwanie aplikacji, plików, kluczy rejestru, itp.

▪ Blokowanie konta użytkownika lub wymuszenie 

resetowania hasła



EDR

▪ Posiadane zabezpieczenia dla stacji końcowych nie zatrzymują coraz większej liczby 

zagrożeń wykierowanych w organizacje.

▪ Potrzebujesz lepszej widoczności w to co dzieje się w organizacji

▪ Chęć skrócenia czasu i kosztów śledzenia incydentów i odpowiedzi

▪ Zespół nie ma „czsu”, aby opracować rozwiązania potrzebne do identyfikacji i zatrzymania 

najnowszymi zagrożeniami

▪ Wymagania zgodności z przepisami  nakładającymi wymóg monitorowania punktów 

końcowych

▪ Gartner i Forrester powiedzieli: że potrzebuję rozwiązania EDR ... wszyscy inni to robią!



#wCry

▪ Some sources state the infection vector is EternalBlue, an exploit leaked by the Shadow Brokers 

group last month in April 2017 based on CVE-2017-0144 for Microsoft's SMB protocol. So far, 

I've been under the impression that EternalBlue is how the ransomware propagates itself after an 

initial infection. Once a Windows host is infected, it uses EternalBlue to spread throughout that 

organization's network, assuming the organization's Windows servers are not properly 

patched or up-to-date.



#wCry

▪ #wcry – skierowany do firm nie do użytkowników domowych

▪ PC1 win7 

▪ PC2  win7

▪ udostępnione foldery w homegroup (bez SMB)

▪ Infekujemy PC1 -> #wcry

▪ PC1 ma pełny dostęp do folderu na Pc2 

▪ PC1 zaszyfrowany, PC2 nietknięty  



Rozwiązanie 1
Cynet 360



Zagrożenia i ataki dzisiaj

©2016 Cynet ®. All rights reserved.

USER FILE NETWORK MACHINE

Internal user threat

Stolen credentials

Privilege escalation

Off hours activity

Unusual downloads

3rd party contractors

Viruses/Worms

Malware

Ransomware

Trojans

Key loggers

Spyware

Riskware/PUP

Bots

Weaponized Doc

Port Scanning

SMB Scanning

DNS Tunnel

ARP Spoofing

ICMP Tunneling

Pass the Hash

C&C

MITM

Lateral Movement

Memory Injection

DLL Injection

Reflective DLL

Rootkit

Exploitation Behavior

Data Theft

Credential Theft

Unauthorized Connection

Unauthorized Access

HTTP Tunneling



Jak Cynet może pomóc: automatycznie i ręcznie

©2016 Cynet ®. All rights reserved.

Kill Process, Delete, Quarantine

Disable Users, Run Commands

Shut Down or Restart Hosts

Isolate or Block Traffic… more

Automated Response for Ransomware



VDI

Jak Cynet działa

©2016 Cynet ®. All rights reserved.

Instalacja poniżej< 2 h, bezinwazyjny dla 
pracowników:

COVERAGE MODES:

Real Time (bez instalacji)

Interval Scanning (bez instalacji)

Lightweight Agent (Roaming Devices)

Endpoints

(dodatkowo)

Tap

SysLog

Span



Demo na żywo – stop ransomwere



Rozwiązanie 2– serwery krytyczne
Symantec – Data center security



Malware a serwery krytyczne

▪ Aplikacja na win 2003 server

▪ Patchowanie serwerów aplikacji krytycznych

▪ Środowiska produkcyjne

▪ Bankomaty 

▪ itd



Data Center Security

Server Advanced umożliwia monitorowania i ochronę środowisk fizycznych 
lub hybrydowych za pośrednictwem technologii wykrywania i 
przeciwdziałania włamaniom na stacjach końcowych:

Sandboxing

Izoluje aplikację i wymusza 
odpowiednie zachowanie 
aby chronić system przed 
nieznanymi zagrożeniami

Real-time File Integrity 
Monitoring

Identyfikuj zmiany w plikach 
w czasie rzeczywistym, w 

kto ich dokonał i jaka to była 
zmiana

Protected Application 
Whitelisting 

Model zabezpieczeń 
wymuszający zachowanie 

zaufanej aplikacji i 
chronienie najważniejszych 

plików systemu



#Dziękuję za uwagę!:) 


