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Korzystanie z EDR-XDR poprawia widoczność przepływu informacji z całej infrastruktury. Wgląd w telemetrię obejmuje 
nie tylko punkty końcowe, także systemy w chmurze Amazon Web Service, Microsoft Azure, urządzenia mobilne, czujniki IoT, 
aplikacje Web 2.0, a nawet sieciowe urządzenia brzegowe.

I Wprowadzenie do testu

Rozwiązania klasy Endpoint Detection and Response 
(EDR) oraz Extended Detection and Response (XDR) 
wywodzą się z wielowarstwowej ochrony punktów 
końcowych. Ich rolą jest monitorowanie w czasie 
rzeczywistym wspieranych systemów operacyjnych 
i aplikacji w chmurze. 

Podnoszą na wyższy poziom proaktywne 
wyszukiwanie zagrożeń, w tym artefaktów 
IoC (Indicator of Compromise). 
Może to oznaczać dla Twojej firmy, że otrzymasz 
więcej przydatnych informacji zwrotnych 
z punktów końcowych, co przyczyni się do lepszego 
zabezpieczenia całej sieci i pracowników przed 
cyberatakami. mobilne, czujniki IoT, aplikacje 
Web 2.0, a nawet sieciowe urządzenia brzegowe.
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EDR-XDR sprzymierzeńcem zespołów Red-Blue Team
Do przeprowadzenia porównania rozwiązań EDR-XDR tymczasowo wchodzimy w buty zespołu Red Team, czyli symulujemy działania 
napastników, którzy mają już dostęp do infrastruktury informatycznej i tym samym sposobność kradzieży danych ze stacji roboczych, 
by w ostatecznym rozrachunku, jako obrońcy Blue Team, opracować wnioski dla lepszego zrozumienia działania rozwiązań klasy EDR-XDR. 
Celem tego badania jest uzasadnić inwestycję w produkt do aktywnej i pasywnej obrony systemów poprzez ocenę jego możliwości 
w konfrontacji z ukierunkowanymi atakami APT (Advanced Persistent Threat).

Narzędzia i protokoły, które wykorzystaliśmy
Chcieliśmy urozmaicić sposoby obchodzenia zabezpieczeń, dlatego postaraliśmy się o wykorzystanie kilku protokołów sieciowych 
oraz różnych narzędzi. Na przykład w jednym ze scenariuszy wykorzystujemy API komunikatora Telegram (MTProto Mobile Protocol), 
aby spróbować po cichu wysłać wskazane pliki z maszyny ofiary na konto Telegram, które jest kontrolowane przez napastnika. 
W prawdziwych atakach na przedsiębiorstwa, według MITRE Techniques & Tactics [1], hakerzy wykorzystują systemowe narzędzia,
takie jak: PowerShell, CMD, MSHTA, WMI i inne, które powinny być pokrywane przez oprogramowanie do monitorowania przepływu danych 
i informacji. Zagrożenia, którymi się posługujemy w teście, zostały dodatkowo zaciemnione w kolejnej warstwie obfuskacji kodu malware. 
Użyliśmy ponadto już wcześniej znanego nam z testu bankowości internetowej Caldera Framework, aby uzyskać podstawowe informacje 
o systemie ofiary. Posłużyliśmy się też ofensywnym oprogramowaniem Metasploit do sprawdzenia widoczności ataków w konsoli 
administratora.

Telemetria i widoczność ataków w konsoli administratora
Jest to pierwsza edycja testu rozwiązań klasy EDR-XDR, dlatego naszym pierwszorzędnym celem było sprawdzenie rejestrowania śladów 
ataków w konsoli administratora. Część z ataków będzie łatwa do wykrycia jak na przykład payload wygenerowany w oprogramowaniu 
Metasploit z połączeniem reverse TCP nawiązywane natychmiast po uruchomieniu przez ofiarę szkodliwego pliku. Sprawdzenie 
skuteczności ochrony nie było nawet drugorzędnym celem testu, dlatego całą uwagę skupialiśmy na zaobserwowaniu widoczności 
ataków wraz z telemetrią (tzw. kontekst ataku z alarmem). Brak widoczności albo telemetrii może bowiem oznaczać dla Twojej firmy, że 
produkt nie sprawdził się na placu boju albo wykrywał zagrożenie zbyt późno. Ujawniać się to może zaszyfrowaniem części infrastruktury, 
zanim agent ochronny na stacji roboczej zdoła zatrzymać eskalację cyberataku. Ponadto dzięki automatyzacji oprogramowanie EDR-XDR 
jest skutecznym narzędziem dla dużych i małych organizacji o dowolnym poziomie umiejętności technicznych.

[ 1]  https: //attack.mitre.org



Ważne jest automatyczne wykrywanie 
zagrożeń aż po naprawianie problemów 
ze złośliwym oprogramowaniem, w tym 
błędną konfiguracją agenta oraz systemu 
operacyjnego, aby szybko i łatwo wspierać 
małe oraz średnie organizacje w procesie 
bezpieczeństwa.

A
Skuteczne zarządzanie i widoczność 
całego łańcucha ataku to istotna cecha 
produktu, aby ułatwić wgląd w zdarzenia 
z ochrony prewencyjnej, aż po 
adaptacyjne wykrywanie podejrzanej 
aktywności wraz z automatyczną reakcją 
na incydenty.

B
Zaawansowane wyszukiwanie artefaktów 
z telemetrii musi umożliwiać identyfikację 
i naprawę potencjalnych problemów 
związanych z bezpieczeństwem 
organizacji, zanim atakujący uzyska to, co 
zaplanował. Dlatego rozwiązanie EDR-XDR 
musi zapewniać szczegółową widoczność 
ataku oraz szybki i łatwy dostęp do danych 
telemetrycznych, aby wspomagać 
analityków w polowaniu na zagrożenia.

C

Istotną cechą jest unikanie „męczenia 
alertami” poprzez udostępnianie 
niezbędnych do wykrycia artefaktów 
w ramach podejrzanej aktywności. 
Ten punkt może być spełniony dzięki 
automatycznej neutralizacji cyberataków 
bez udziału człowieka.

D
Na rozwiązanie EDR-XDR składa się cały 
ekosystem modułów bezpieczeństwa 
współpracujących ze sobą, dlatego w 
teście unikamy wyłączania części ochrony, 
ponieważ celem rozwiązań EDR-XDR jest 
wykrywanie i zatrzymywanie coraz 
bardziej złożonych ataków.

E
Niezależnie od systemu operacyjnego 
rozwiązanie powinno zapewniać 
natychmiastową identyfikację zdarzeń 
ze wszystkich punktów końcowych 
za pomocą jednego pulpitu 
nawigacyjnego. Tak zwany holistyczny 
widok na zainfekowane zasoby IT pozwala 
szybko zareagować i zneutralizować każdy 
rodzaj ataku.

F

Rozwiązanie tej klasy musi zapewniać wielowarstwową ochronę – od wspierania różnorodnych systemów po procesy, usługi i protokoły 
sieciowe. Jednocześnie powinno być łatwe w obsłudze. Przyjęliśmy następujące założenia, którymi się kierowaliśmy w teście:

II Cechy dobrego EDR-XDR



=

Pod uwagę wzięliśmy producentów tych rozwiązań klasy EDR-XDR, do których mamy szybki dostęp ze względu na wcześniejszą 
współpracę przy innych testach. Wygenerowanie testowych kont i kontakt z producentem czasami trwa całe tygodnie, a przez wgląd 
na 30-dniową wersję trial produktu, przeprowadzenie testu do końca nie byłoby możliwe. Nie wykluczamy, że w kolejnych edycjach 
weźmiemy pod uwagę inne rozwiązania tej klasy. Chętnych do współpracy producentów zapraszamy do kontaktu.

III Jak dobieraliśmy oprogramowanie do testu?

Sophos i Eset odmówili udziału w teście.

Microsoft Defender
for Endpoint with EDR

Bitdefender GravityZone Business 
Security Enterprise with XDR

Emsisoft Enterprise Security
with EDR

Trend Micro Apex One + Trend
Micro Vision One with XDR

Xcitium Advanced Endpoint
Protection with EDR

Producent
test prywatny



Do zasymulowania ataków wykorzystaliśmy maszynę wirtualną z systemem Linux Mint jako serwer Command 
and Control z oprogramowaniem Caldera Framework (z predefiniowanymi rodzajami ataków) oraz maszynę 
wirtualną Kali Linux z zainstalowanym oprogramowaniem Metasploit.

IV Konfiguracja systemu ofiary oraz agenta

Maszyny wirtualne z Windows 11 i Windows Server 2019 z zainstalowanymi agentami testowanych rozwiązań 
były podłączone do tej samej sieci i miały pełny dostęp do Internetu. Zastosowaliśmy całkowicie domyślną 
konfigurację Windows.

Zrezygnowaliśmy z tworzenia kampanii od początku do końca. Tak zwany payload dostarczaliśmy 
opisywanymi protokołami z ominięciem socjotechniki, ponieważ rodzaj i cel ataku w symulowanym 
scenariuszu był znany testerom.

Konfiguracja polityk dla agentów antywirusowych zazwyczaj była domyślna lub zawierała dodatkowe ustawienia dla uzyskania bardziej 
szczegółowej telemetrii. Nie wyłączaliśmy ochrony antywirusowej. W przypadku rozwiązań, którym należało przydzielić predefiniowaną 
konfigurację polityki np. Microsoft Defender for Endpoint, chcieliśmy przypisać możliwie najlepszą ochronę, aby mieć szczegółowy wgląd 
w informacje o łańcuchu ataku i maksymalną telemetrię, co to było celem naszego testu. 

Harmonogram
przygotowywania
testu

Przygotowywanie metodologii: 3 tygodnie

Początek testu: 3 listopad 2022

Koniec testu: 20 grudzień

Kontakt z producentami i opracowywanie raportu: 40 dni.



Zaawansowane wyszukiwanie wskaźników ataku 

Bitdefender
GravityZone Business 

Security Enterprise

Emsisoft
Enterprise Security

Producent
test prywatny

Microsoft Defender
for Endpoint

Trend Micro
Vision One

Xcitium Advanced 
Endpoint Protection

Reputacja pliku

Telemetria ataku

Wizualizacja ataku

Widoczność ataku

Izolacja stacji roboczej, użytkowania, pliku

Dodatkowa opinia o zagrożeniu
(piaskownica, VirusTotal, reputacja pliku, inne)

Proponowane środki naprawy po ataku

Podejrzane listy obiektów (IP, URL, SHA)

Symulacja bezpieczeństwa (np. podatności w systemach, 
słabe hasła, niepoprawna konfiguracja agenta)

Używane technologie firm trzecich

Zabezpieczenie logowania do panelu administratora

Przywracanie danych po ataku (pliki użytkownika)

Zarządzanie aktualizacjami

Bitdefender Emsisoft, Bitdefender Test prywatny Microsoft Trend Micro Xcitium

V Porównanie cech bezpieczeństwa rozwiązań EDR-XDR

Niektóre warianty ransomware szyfrują lub usuwają również kopie zapasowe, dlatego tzw. historia plików Windows może nie być wystarczającym zabezpieczeniem. 
Należy tworzyć kopie zapasowe na dyskach zewnętrznych lub urządzeniach, które nie zostaną dotknięte przez oprogramowanie ransomware.



Głównym celem testu było sprawdzenie widoczności ataków w konsoli rozwiązań EDR-XDR na symulowane działania sieciowe, 
które powinny być przechwytywane przez zainstalowanego agenta na stacji roboczej.

VI Wyniki na podstawie symulowanych ataków

UŻYTKOWNIK

Próba bądź otworzenie 
złośliwej strony

Próba bądź uruchomienie 
złośliwego pliku, skryptu

ADMINISTRATOR

Alert w konsoli

Manualne podjęcie akcji

Automatyczna naprawa

Pełna widoczność ataku

Detekcja

Prewencja

Telemetria

Brak telemetrii

Brak połączenia z systemem ofiary 
lub uruchomienia niebezpiecznego 
kodu.

Udane połączenie z systemem 
ofiary lub uruchomienie 
niebezpiecznego kodu.

Wykryty atak w telemetrii
i udana ekstrakcja danych.

HAKER

Perspektywa postrzegania ataku przez: użytkownika, hakera, administratora.



GravityZone Business 
Security Enterprise with XDR

Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER



Enterprise Security with EDR

Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER



Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER

Producent - test prywatny



Microsoft Defender 
for Endpoint with EDR

Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER



Advanced Endpoint 
Protection with EDR

Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER



Trend Micro Apex One 
+ Trend Micro Vision One with XDR

Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

Szkodliwy plik .ISO T1608.005

Zagrożenie SVCReady T1204.002

Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

Ransomware z SFTP T1105

Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

UŻYTKOWNIK ADMINISTRATORHAKER



Emsisoft Test prywatny Microsoft Trend Micro Xcitium

VII Porównanie wyników producentów

1. Fałszywy plik .CPL panelu sterowania T1218.002

2. Microsoft Windows regsvr32.exe T1218.010

3. Szkodliwy plik .ISO T1608.005

4. Zagrożenie SVCReady T1204.002

5. Szkodliwy plik .HTA (Metasploit) T1218.005

6. Kradzież danych poprzez API Telegram T1059.003

7. Ransomware z dysku sieciowego T1204.002

8. Ransomware z SFTP T1105

9. Eksfiltracja danych (Caldera) T1560.001

10. Dodanie wpisu do Menadżera Zadań (Caldera) T1053.005

BitdefenderTechniki MITRE

Końcowy werdykt dotyczący blokowania ataku na wczesnym lub późnym poziomie detekcji i telemetrii.
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Poziom PRE-Launch dotyczy wykrywania próbek złośliwego oprogramowania przed ich uruchomieniem w systemie.

Poziom POST-Launch dotyczy analizy, kiedy wirus został uruchomiony i zablokowany przez testowane produkty.

Brak jakiejkolwiek telemetrii lub wykrytego zagrożenia.



VIII Opis symulowanych ataków
Do przeprowadzenia eksperymentu dotyczącego widoczności ataków rejestrowanych w konsoli administratora wykorzystaliśmy 
następujące zagrożenia:

1 Fałszywy plik .CPL panelu sterowania

Do uruchomienia potencjalnie niebezpiecznego pliku użyliśmy legalnej aplikacji control.exe (Panel Sterowania Windows) 
z parametrem do pliku o rozszerzeniu .CPL, które mogą być automatycznie uruchamiane wraz z panelem sterowania. W ataku 
uruchamiany był kalkulator calc.exe. W prawdziwym scenariuszu cyberataku może to być dowolne złośliwe oprogramowanie.

Referencje: 
https://kapitanhack.pl/2020/07/02/nieskategoryzowane/jak-mozna-uruchomic-malware-wykorzystujac-backdoor-w-panelu-sterowa
nia-windows/ 
https://github.com/redcanaryco/atomic-red-team/blob/master/atomics/T1218.002/T1218.002.md#atomic-test-1---control-panel-items 
T1218.002: https://attack.mitre.org/techniques/T1218/002/ 

2 Aktywowanie złośliwej biblioteki DLL w Regsvr32.exe

Jest to najprostsza metoda załadowania pliku DLL. Atakujący może wykorzystać systemowe narzędzie Regsvr32.exe jako proxy 
do uruchomienia złośliwego kodu. W teorii, dzięki legalnemu plikowi regsvr32.exe z podpisem cyfrowym Microsoft, można 
oszukać rozwiązanie bezpieczeństwa.

Referencje: 
https://github.com/redcanaryco/atomic-red-team/blob/master/atomics/T1218.010/T1218.010.md#atomic-test-3---regsvr32-local-dll-ex
ecution 
https://attack.mitre.org/techniques/T1218/010/ 

ATT&CK v12: T1218.002

ATT&CK v12: T1218.010



3 Szkodliwy plik .ISO

Popularne stały się ataki socjotechniczne z wykorzystaniem legalnych dysków w chmurze do przechowywania i dzielenia się 
plikami. Wykorzystaliśmy popularną usługę Mega do prywatnego udostępnienia pliku .ISO. Ten typ rozszerzenia, jak również 
.IMG, używane są przez przestępców do wysyłania wiadomości typu scam. Jest to jeden ze sposobów na ominięcie zabezpieczeń 
anty-spam i anty-malware na serwerach dostawców poczty.

W ten sposób możliwe jest ominięcie zabezpieczeń systemowych w postaci atrybutu Mark-of-the-Web. Jest to funkcja 
bezpieczeństwa dodająca plikom wykonywalnym metadane Zone.Identifier.* z określoną wartością, gdy są pobierane 
z Internetu. MOTW współpracuje z technologią Microsoft SmartScreen, dlatego oszukanie znacznika MOTW (wskazującego 
na pochodzenie pliku z Internetu) pozwala częściowo oszukać zabezpieczenia Windows poprzez zastosowanie formatu plików 
.ISO, .IMG, .ZIP, .RAR. Podczas normalnego zachowania użytkownika obraz pliku jest montowany jako napęd, gdzie w środku 
zwykle znajduje się docelowe malware.

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1608/005/ 

ATT&CK v12: T1608.005

4 Zagrożenie SVCReady

Na początku drugiego kwartału 2022 r. rodzina malware SVCReady wyróżniała się nieszablonowym shellcode ukrytym
we właściwościach dokumentu Microsoft Word. Ten typ złośliwego oprogramowania zaprojektowano głównie jako downloader 
do pobierania wtórnego malware po wcześniejszym zebraniu informacji o zainfekowanym systemie ofiary.

Referencje: 
https://threatresearch.ext.hp.com/svcready-a-new-loader-reveals-itself/ 
https://attack.mitre.org/techniques/T1204/002/

ATT&CK v12: T1204.002



5 Szkodliwy plik .HTA

Pliki .HTA są wykorzystywane jako malware w atakach internetowych. Z punktu widzenia obrońców i atakujących jest to znany 
sposób ataku używany wraz z aplikacją systemową mshta.exe – narzędzie Windows do uruchamiania plików Microsoft HTML 
(HTA), JavaScript lub Visual HTML. Teoretycznie plik. HTA może oszukać antywirusy, ale tylko w podstawowym zakresie.

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1218/005/

ATT&CK v12: T1218.005

6 Kradzież pliku poprzez API Telegram

Interfejs API komunikatora Telegram posłużył nam za niestandardową metodę kradzieży plików z atakowanej maszyny. 
Narzędzie CURL było uruchamiane w wierszu poleceń CMD.exe. Wykradziony plik wysyłany był do bota Telegram 
kontrolowanego przez napastnika metodą HTTP POST. W prawdziwym scenariuszu polecenie wykorzystujące API Telegram 
można zintegrować z dowolnym złośliwym oprogramowaniem bez instalowania komunikatora Telegram w systemie ofiary.

Referencje: 
https://core.telegram.org/bots/api#senddocument 
https://attack.mitre.org/techniques/T1059/003/ 

ATT&CK v12: T1059.003

7 Ransomware z dysku sieciowego

W tym scenariuszu w udziale sieciowym umieściliśmy szkodliwe oprogramowanie typu ransomware pod postacią instalatora 
aplikacji czekającego na uruchomienie przez użytkownika.

ATT&CK v12: T1204.002

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1204/002/ 



8 Ransomware z SFTP

Podobnie jak w poprzednim punkcie wykorzystaliśmy ransomware zapisane na zdalnym serwerze pośród różnych typów plików, 
które były pobierane do systemu ofiary przez protokół SFTP i uruchamiane.

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1105/ 

ATT&CK v12: T1105

9 Eksfiltracja danych

Wykorzystaliśmy oprogramowanie Caldera Framework do dostarczenia złośliwego payloadu mającego na celu skompresowanie 
wskazanych katalogów do jednego pliku ZIP i wysłanie go na serwer atakującego. 

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1560/001/

ATT&CK v12: T1560.001

10 Uruchomienie malware z harmonogramu zadań

Podobnie wykorzystaliśmy Caldera Framework, aby szkodliwe oprogramowanie mogło dodać się do menadżera zadań 
i uruchomić o wyznaczonej godzinie.

Referencje: 
https://attack.mitre.org/techniques/T1053/005/ 

ATT&CK v12: T1053.005



IX Opis narzędzi wykorzystanych w teście

Metasploit Framework jest jednym z tych narzędzi do testów 
bezpieczeństwa, którego rozpowszechnienie doprowadziło
do ułatwienia żmudnej pracy ekspertów podczas autoryzowanych
testów zabezpieczeń. W tym doświadczeniu wykorzystaliśmy kilka 
znanych metod na wygenerowanie złośliwego pliku i dostarczenie
do systemu ofiary, ale z pominięciem socjotechniki. 

W kolejnych edycjach nie wykluczamy użycia z innych narzędzi np. Atomic Red Team albo Mordor, które pokrywają się z licznymi taktykami 
MITRE i pozwolą sprawdzić, czy agent EDR zapisuje telemetrię, w tym jak wygląda złośliwa aktywność w systemach. Tego typu narzędzia są 
pomocne, ponieważ pokazują, jak produkt radzi sobie z potencjalnymi atakami oraz jak rozwiązuje problemy z bezpieczeństwem systemów 
i kont użytkowników.

Zwracamy uwagę, że takie narzędzia są znane dostawcom rozwiązań bezpieczeństwa. 
Jak pokazują raporty z ujawnionych incydentów, cyberprzestępcy nie rezygnują z korzystania z gotowego arsenału, jakim jest Metasploit.

Oprogramowanie typu client-server o nazwie Caldera może być używane 
do testowania zabezpieczeń punktów końcowych oraz do oceny stanu 
bezpieczeństwa organizacji. Będzie pomocne dla zespołów Blue Team 
i Purple Team do przewidywania niektórych znanych sposobów 
obchodzenia zabezpieczeń. Szerokie możliwości frameworka pozwalają 
sprawdzić skuteczność rozwiązań ochronnych z uwzględnieniem 
konkretnych modułów np.: zabezpieczenie przed zaszyfrowaniem plików, 
blokowanie złośliwych połączeń przez firewall, protekcja przed atakami 
zero-day, raportowanie podejrzanej aktywności dzięki agentom EDR
na stacjach roboczych i wiele więcej. Framework emuluje ataki ATP 
najróżniejszych grup hakerów. Zawiera skonfigurowane taktyki
i techniki, które można uruchomić na zainfekowanym urządzeniu
z systemem Windows, Mac i Linux.



X Wnioski i rekomendacje

W tegorocznej edycji testu rozwiązań EDR-XDR sprawdziliśmy zdolność produktów do szybkiego alarmowania, prawidłowego wykrywania 
ataków i tworzenia łańcucha powiązań. Oprogramowanie bezpieczeństwa skonfrontowano z licznymi technikami stosowanymi przez 
hakerów. Zwracamy uwagę, że symulowane ataki były wcześniej udokumentowane, dlatego test odzwierciedla możliwości ochronne 
produktów bezpieczeństwa w starciu z ukierunkowanymi i długotrwałymi atakami APT.

Przedsiębiorstwa mają w czym wybierać. Dostępność licznych rozwiązań będzie dla CISO stanowiło niemałe wzywanie, ponieważ trzeba 
podjąć  świadomą decyzję, wybierając odpowiedni produktu do ochrony organizacji i pracowników. Badanie pozwoliło ocenić kilku liderów 
na rynku rozwiązań klasy EDR-XDR, w tym uwzględniło możliwe podatności produktów na zagrożenia w symulowanym środowisku.

Przeprowadzony test pozwolił dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu tej klasy:

Każdy produkt ma swoje wady oraz zalety, dlatego o jego wartości stanowi świadomy wybór organizacji, 
która na co dzień używa danego rozwiązania w swoim środowisku i poznała jego mocne i słabe strony.

Oprogramowanie EDR-XDR może raportować większą liczbę ogólnych alertów, a to może powodować zasypanie analityka fałszywymi 
ostrzeżeniami, dlatego wysoka liczba alertów nie zawsze jest wskazana. Gromadzenie takich danych jest dobre, jeśli bezpieczeństwem 
organizacji zajmuje się dedykowana grupa ekspertów. Szczegółowe pokrycie telemetryczne ataków może dużo powiedzieć o produkcie 
EDR-XDR, ale takie podejście nie sprawdzi się w małym lub niedoświadczonym zespole IT.

Z tego samego powodu co telemetria, informacje o atakach mogą być frustrujące dla administratorów IT, jeżeli nie będą precyzyjne. 
Pisząc o widoczności ataku, mamy na myśli to, że ataki można sklasyfikować na: otworzenie w sieci złośliwego pliku, uzyskanie dostępu 
do aplikacji lub zasobu przy użyciu niezabezpieczonych danych uwierzytelniających, zalogowanie się za pomocą protokołu RDP itp.

Atak zwykle zaczyna się od jednego komputera w organizacji lub grupy komputerów w tej samej podsieci i może tam pozostać wiele 
tygodni niezauważony – jest to cykl planowania ataku. Organizacje, dzięki produktom tej klasy, muszą szybciej rozpoznawać sygnały 
ostrzegawcze i reagować na alerty, aby nie paść ofiarą hakerów. Zatem oczywiste jest, że lepiej jest powstrzymać incydent na początku
jego łańcucha niż wdrażać środki naprawcze (kopie zapasowe). Bez dobrej widoczności ataków zespół ds. bezpieczeństwa będzie
po prostu nieskuteczny.



Alerty w panelu administratora mogą zależeć w dużej mierze od ustawień polityki alertów. Na przykład zdarzenia o niskim
ryzyku (w skali od 0 do 10) mogą nie generować ostrzegawczego alertu podczas uruchomienia pliku z lokalizacji %TEMP%, 
aby nie doprowadzać analityków do szału. Brak alertu nie jest czymś złym w przeciwieństwie do braku telemetrii z ataku.

Telemetria jest bardzo ważną informacją, ponieważ na jej podstawie analitycy mogą wyszukiwać nieznane złośliwe oprogramowanie
lub tworzyć reguły w oparciu o zapisane zdarzenia przez agenta, dzięki czemu mogą lepiej dopasować produkt do potrzeb organizacji.

Telemetria generuje bardzo dużo informacji. Są one zwykle posegregowane według czasu, powiązane z procesami w drzewo i grafy. 
Najważniejsze jest to, aby wiedzieć, czego szukać oraz nauczyć się czytać logi. W większości rozwiązaniach jest to zrobione podobnie,
logi różnią się strukturą zapisu, ale ogólna zasada jest podobna.

Niektóre rozwiązania EDR-XDR integrują się z VirusTotal, dzięki czemu pozwalają szybko przeszukać zasoby Internetu pod kątem
sumy kontrolnej podejrzanego pliku, oferują też analizę pliku w tzw. piaskownicy. Warto korzystać z dodatkowej opinii o zagrożeniu.

Pomocne będzie korzystanie z rekomendacji zaproponowanej w konsoli administratora dotyczącej błędnych ustawień systemowych
lub braku zainstalowanych aktualizacji systemów operacyjnych, ponieważ może wpływać o na obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

Polowanie na zagrożenia z rozwiązaniami EDR-XDR odgrywa coraz większą rolę w całościowym podejściu organizacji do kwestii 
bezpieczeństwa. Tak zwany „threat hunting” wykracza poza znane spektrum zagrożeń i analizuje także te nieznane zdarzenia. 

Niektóre systemy EDR-XDR nie wspierają systemów innych niż Windows. Zatem każda firma musi rozważyć, czy potrzebuje
pokrycia wszystkich systemów droższym rozwiązaniem, a jeśli tak, czy nie lepsze będzie rozwiązanie typu SIEM.

EDR-XDR



Oryginalny model ochrony Zero Trust 
opiera się na zasadzie, w myśl której 
organizacje nie ufają niczemu, co znajduje 
się na zewnątrz, ale i wewnątrz ich sieci. 
Dostęp jest przyznawany jedynie 
autoryzowanym użytkownikom, 
urządzeniom i pakietom danych, dopiero 
po zbudowaniu zaufania i ustaleniu 
poziomu zapobiegania zagrożeniom – nie 
wpływając przy tym na wrażenia 
użytkownika. Nadchodzące lata przyniosą 
znaczący wzrost popularności tego 
podejścia.

1
Wróg może zaatakować z wewnątrz 
organizacji, jako pracownik, który ma
dużą wiedzę na temat organizacji, 
struktury rozmieszczenia danych oraz 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
Może też posiadać nieodpowiednie 
uprawnienia do systemów i danych. 
Zatem rozsądne jest zainwestowanie
w kompleksowe rozwiązanie z modułem 
DLP monitorującym to, co pracownik 
może wysłać do Internetu szyfrowanym 
protokołem lub wynieść na urządzeniu 
peryferyjnym.

PowerShell to bardzo potężne narzędzie
w rękach administratora i hakera. Rzadko 
kiedy korzysta z niego księgowa lub 
użytkownik. To właśnie Powershell 
pozwala zdalnie zarządzać maszynami
w większej organizacji, ale daje też niemal 
nieograniczone możliwości hakerowi.
W standardowych sytuacjach przestępcy 
korzystają z około 50 najczęściej 
wykonywalnych poleceń w Powershell, 
dlatego dezaktywacja Powershell 
na komputerach pracowników jest dobrą 
prewencyjną metodą przed 
uruchamianiem potencjalnie szkodliwych 
skryptów i plików.

XI Ogólne zalecenia dla firm 

2 3

Budowanie polityki bezpieczeństwa w firmie wymaga poznania własnych potrzeb
i podjęcia działań związanych z jej wdrożeniem. Oto 3 zalecenia wynikające z testu, 
które każdy powinien rozważyć, aby zacząć wdrażać skuteczniejsze zabezpieczenia.



XII Sprawdź, czy potrzebujesz rozwiązania EDR-XDR? 

Zapoznanie się z wynikami i z wnioskami z testu rozwiązań klasy EDR-XDR pozwoli dowiedzieć się więcej o sposobach 
reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Oto przykładowe pytania, dzięki którym lepiej poznasz swoje wymagania 
i potrzebę wdrożenia EDR lub XDR:

Jakie systemy operacyjne
muszą być obsługiwane?

Jakie opcje zarządzania zdalnego
są oferowane w produkcie?

Czy rozwiązanie pomaga w dbaniu
o profilaktykę aktualizacji systemów 

i programów?

Czy ochrona ma koncentrować się głownie
na zagrożeniach zewnętrznych 

czy też wewnętrznych?

Czy będzie potrzeba dodatkowych pracowników 
do obsługi rozwiązania EDR-XDR?

Jak szybko trzeba wdrożyć EDR-XDR?

Czy dostępna jest automatyczne
naprawianie problemów
ze stacjami roboczymi?

Czy dostępny jest wgląd w tzw. ryzyko
zagrożenia obliczane przez produkt?

Może lepsza będzie inwestycja w zespół Blue Team
niż uzależnianie od jednego narzędzia ochronnego?

Minimalizuj obszar ataku. Nie dopuść do używania 
oprogramowania innego niż jest to konieczne.

Rozważ politykę zero-trust!

Czy na pewno potrzebujesz EDR-XDR? 
Może system typu SIEM lub system monitorujący 

oparty o honeypot i honeynet jest tym, czego potrzebujesz?



www.avlab.pl

Jako niezależna organizacja stoimy na straży ochrony prywatności
i bezpieczeństwa w Internecie. Budujemy świadomość użytkowników z zakresu 
ochrony cyfrowej. Wydajemy opinie, techniczne analizy oraz testy rozwiązań 
informatycznych w sferze cyberbezpieczeństwa. Naszym najmocniejszym 
atutem są wnikliwe i szczegółowe recenzje, przygotowywanie raportów 
związanych z prywatnością i ochroną urządzeń końcowych, a w szczególności 
testy bezpieczeństwa, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie, 
jako jedno z najpopularniejszych laboratoriów testujących.

Aby poznać szczegóły techniczne producenci mogą kierować swoje zapytania 
na adres: kontakt@avlab.pl


