Comodo EDR
Comodo Endpoint Detection and Response (EDR) เป็ นเครื่ องมือวิเคราะหเ์ หตุการณ์ให้การตรวจสอบแบบเรี ยลไทม์
และตรวจจับเหตุการณ์ท่ีเป็ นอันตรายการตรวจจับเหตุการณ์และการตอบสนองชว่ ยให้คุณเห็นภาพการคุกคามแบบไทมไ์ ลน์และ
แบบละเอียดหากมีการโจมตีจะมีการแจง้ เตือนแบบให้คุณทราบ
Console Comodo EDR เป็ นระบบบนคลาวดส
้ ินเทอร์เน็ ตเบราวเ์ ซอร์
้ ุกที่ทุกเวลาโดยใชอ
์ ามารถเขา้ ถึงไดท

Admin Console
1. สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ปลายทาง สร้างนโยบายและวิเคราะหเ์ หตุการณ์และอื่น ๆ
่คุณตอ
้
2. สามารถติดตัง้ Agent Comodo EDR บนเครื่ องปลายทางทังหมดที
้ งการจัดการ โดยการดาวน์โหลด Agent

Features

1. Continuous threat monitoring of managed endpoints
การตรวจสอบภัยคุกคามอยา่ งตอ่ เนื่ องบนเครื่ องปลายทาง
2. Advanced search capabilities for file hashes and detection
้ ง สาํ หรับการแฮชไฟลแ์ ละการตรวจจับ
ความสามารถในการคน
้ หาขันสู
3. Real-time visibility into what's happening in your environment
การมองเห็นสิง่ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอ
้ มของคุณแบบเรี ยลไทม์
4. Policy customization
การปรับแตง่ นโยบาย
5. Unrivaled process timeline visualization
กระบวนการสร้างภาพ ขอ
้ มูลกระบวนการ
6. Retrospective analysis of events
การวิเคราะหเ์ หตุการณ์ยอ้ นหลัง
7. Centralized cloud hosted architecture
สถาปัตยกรรมโฮสตบ
์ นคลาวดส
์ ว่ นกลาง
8. Human analysis of unknown file and event types
การวิเคราะหโ์ ดยมนุ ษยเ์ กี่ยวกับไฟลท
์ ่ีไมร่ ู้ จักและเหตุการณ์
9. Compatible with other endpoint security tool
เขา้ กันไดก
้ ั บเครื่ องมือรักษาความปลอดภัยปลายทางอื่น ๆ

The Dashboard

้ สุดที่ลงทะเบียนแลว้ แดชบอร์ด
แดชบอร์ดเป็ นบทสรุ ปโดยยอ่ ของความปลอดภัยและสถานะการเชื่อมตอ่ ของจุดสิน

้
แตล่ ะอันจะแสดงขอ
้ มูลสาํ คัญเกี่ยวกับมัลแวร์ท่ีตรวจพบและชว่ ยให้คุณสามารถเจาะลึกลงไปในพื้นที่ท่ีน่าสนใจ สถิติรวมถึงจุดสิน
่
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ขยาย / ยุบเมนู ซา้ ยมือ
ช ว่ ยให้คุณซื้อแผนการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น แผนการที่มีอยูค
่ ือ:
● พรี เมี่ยม - การเก็บรักษาขอ
้ มูล / ประวัติ 30 วัน
● Platinum - การเก็บรักษาขอ
้ มูล / ประวัติ 90 วัน

ออกจากระบบของคอนโซลผูด
้ ูแลระบบ EDR

Malware & Suspicious Activity
1. Most Alerting Process ชื่อของกระบวนการแอปพลิเคชั นที่สร้างการแจง้ เตือนสว่ นใหญ่ คลิกชื่อกระบวนการเพื่อ
่ เติม ดู 'การแจง้ เตือน' สาํ หรับขอ
่ เติม
เปิ ดอินเทอร์เฟซ 'การแจง้ เตือน' ซึ่งแสดงรายละเอียดเพิม
้ มูลเพิม
้ สุดเพื่อเปิ ดอินเทอร์เฟซ '
2. Most Alerted Endpoint ชื่อของอุปกรณ์ท่ีสร้างการแจง้ เตือนไดม
้ ากที่สุด คลิกชื่อของจุดสิน
่ เติม ดู 'การแจง้ เตือน' สาํ หรับขอ
่
การแจง้ เตือน' ซึ่งแสดงรายละเอียดเพิม
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ล
เพิ
ม
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3. Most Found Malware
้
กที่คา่ แฮชเพื่อดูราย
คา่ แฮชของมัลแวร์ท่ีแพร่หลายมากที่สุดในอุปกรณ์ปลายทางที่คุณจัดการทังหมดคลิ
่
่
้
ละเอียดมัลแวร์รวมถึงจุดสินสุดทีทริ กเกอร์เหตุการณ์วันทีและเวลาของเหตุการณ์และอื่น ๆ ดู 'HashSearch' สาํ หรับ
่ เติม
รายละเอียดเพิม
4. Total number of Alerts
่สร้างขึ้นสาํ หรับจุดสิน
้ สุดที่ลงทะเบียนไวท
้
้
จาํ นวนการแจง้ เตือนทังหมดที
คลิกหมายเลขการแจง้ เตือนเพื่อเปิ ดอินเทอร์เฟซ '
้ ั งหมด
่
การแจง้ เตือน' ดู 'การแจง้ เตือน' สาํ หรับขอ
มู
ล
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ม
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5. Most Alerted User

ผูใ้ ชอ
้ ุปกรณ์ท่ีสร้างการแจง้ เตือนมากที่สุด
6. Last Found Malware
้ สุดที่ทริ กเกอร์เหตุการณ์วันที่และเวลาของ
คา่ แฮชของมัลแวร์ท่ีตรวจพบลา่ สุด คลิกที่คา่ แฮชเพื่อดูรายละเอียดมัลแวร์รวมถึงจุดสิน
่ เติม
เหตุการณ์และอื่น ๆ ดู 'Hash Search' สาํ หรับรายละเอียดเพิม
Endpoint Overview
่คุณเพิม
้ สุดทังหมดที
้
่ ลงใน EDR
1. Total Devices จาํ นวนจุดสิน
่
2. Online Devices จาํ นวนอุปกรณ์ทีใชง้ านในปัจจุบัน
3. Oﬄine Devices จาํ นวนของจุดปลายที่กาํ ลังปิ ดและไมไ่ ดเ้ ชื่อมตอ่ กับ EDR
4. Disconnected Devices อุปกรณ์ท่ีลงทะเบียนแลว้ ซึ่งออกจากระบบ อุปกรณ์ท่ีตัดการเชื่อมตอ่ รวมถึงจุดปลายที่ไมไ่ ด้
ปิ ดอยา่ งถูกตอ
้ งหรื อผิดพลาด
Endpoint Health Status
้ สุดที่ไมพ
1. Safe จาํ นวนจุดสิน
่ บกิจกรรมที่เป็ นอันตราย
2. Detections จาํ นวนอุปกรณ์ท่ีตรวจพบกิจกรรมที่เป็ นอันตรายและน่าสงสั ย
3. Needs Agent Update จาํ นวนของจุดปลายที่ใชเ้ อเจนต์ EDR รุ่นที่ลา้ สมัย การตรวจหาปลายทางและการตอบสนอง
รองรับการอัพเดทอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ปลายทางที่มีรุ่นตัวแทนที่ลา้ สมัยเขา้ สูส่ ถานะออนไลน์จะไดร้ ั บการอัปเดตลา่ สุด
้ สุด
Attack Vectors ชอ่ งทางที่กิจกรรมที่เป็ นอันตรายเกิดขึ้นที่จุดสิน

Alerts
การแจง้ เตือนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อกิจกรรมในเครื อขา่ ยของคุณตรงกับกฎในนโยบาย EDR ของคุณ ดู 'จัดการนโยบาย EDR' หากคุณ
ตอ
้ งการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับนโยบายและกฎ

Alerts - ตารางคาํ อธิบาย
Column Header

Description

Score

้ ส
คะแนนที่คุณตังไว
้ ะแนนระหวา่ ง 0 ถึง 10 โดย
้ าํ หรับเหตุการณ์เมื่อสร้างกฎ คุณสามารถใชค
พิจารณาจากความรุ นแรงของเหตุการณ์ ดู 'จัดการนโยบาย EDR

Alert Name

ป้ายกาํ กับที่คุณให้กับเงื่อนไขเมื่อสร้างกฎ การแจง้ เตือนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการทริ กเกอร์เงื่อนไขของ
กฎ ดู 'จัดการนโยบาย EDR

Alert Time

วันที่และเวลาที่คาํ เตือนถูกสร้างขึ้น

Process Name

เสน
้ ทางของแอปพลิเคชั นที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์

Device

ชื่อของจุดปลายที่บันทึกเหตุการณ์

Policy

ชื่อของนโยบายความปลอดภัยที่สร้างการแจง้ เตือน

User Verdict

สถานะที่กาํ หนดให้กับการแจง้ เตือนโดยผูด
้ ูแลระบบที่จัดการกับปัญหา
ตัวเลือกรวมถึง:
False Positive - ผูด
้ ูแลระบบไมพ
่ ิจารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นวา่ เป็ นภัยคุกคามความปลอดภัย
True Positive - Admin ยืนยันเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 'คะแนน' ที่แนบมากับเหตุการณ์ควรเป็ นคาํ
ตอบที่ตอ
้ งการ

Alert Status

ความคืบหน้าของการแจง้ เตือน สถานะรวมถึง:
new - งานยังไมไ่ ดเ้ ริ่ มแจง้ เตือน
In progress - ผูด
้ ูแลระบบกาํ ลังเขา้ ร่วมการแจง้ เตือน
ู
แ
Resolved - ผูด
้ ลระบบไดส
้ ง่ คาํ ตัดสินของการแจง้ เตือน

Filter options
คุณสามารถคน
้ ั วกรองตอ่ ไปนี้ :
้ หาการแจง้ เตือนเฉพาะโดยใชต
● Alert Name – คน
้ หาตามป้ายเตือน
● Alert Time – คน
้ หาเมื่อสร้างการแจง้ เตือน
● Process Name – คน
้ หาตามชื่อกระบวนการ
● Devices – เลือกอุปกรณ์ท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น
● Policy –กรองตามนโยบายที่เรี ยกใชก
้ ารแจง้ เตือน
่
● User Verdict – กรองตามสถานะทีไดร้ ั บจากการแจง้ เตือนโดยผูด
้ ูแลระบบ
● Alert Status – กรองตามระดับความคืบหน้า 3 ระดับ - 'new', 'In progress' หรื อ 'Resolved'
คุณสามารถกาํ หนดคา่ ตัวกรองหลายตัวเพื่อคน
่ คุณสามารถคน
้ หาเหตุการณ์ดว้ ยชื่อการ
้ หาการแจง้ เตือนที่เฉพาะเจาะจง ตัวอยา่ งเชน
แจง้ เตือนนโยบายและปลายทาง
●

คลิก ไอคอนเลน
่ ขา้ งสถานะการแจง้ เตือน 'ใหม'่ เพื่อสง่ คาํ ตัดสิน

สถานะการแจง้ เตือนจะเปลี่ยนเป็ น 'กาํ ลังดาํ เนิ นการ'
● คลิกที่ไอคอนความคืบหน้าเพื่อสง่ คาํ ตัดสิน

●
●

คลิก 'สง่ ' เพื่อแกไ้ ขการแจง้ เตือน
คลิกไอคอนเปิ ดใหมห
้ งการเปลี่ยนคาํ ตัดสิน
่ ากคุณตอ

●
●

คลิก 'ใชเ่ ปิ ดใหมอ่ ีกครัง้ !' เพื่อเปลี่ยนคาํ ตัดสิน
คลิก 'ยกเลิก' เพื่อไมเ่ ปลี่ยนแปลงคาํ ตัดสิน

View Event Details

คลิก 'แสดงรายละเอียด' ในคอลัมน์ 'คะแนน'

้ :
เปิ ดหน้าจอขอ
้ มูลสาํ หรับเหตุการณ์นัน

สว่ นบนของหน้าจอแสดงรายละเอียดเชน
่ ชื่อการแจง้ เตือนและแอปพลิเคชั นที่สร้างกิจกรรม:

ชื่อการแจง้ เตือนและแอปพลิเคชั นจะแสดงที่ดา้ นบน
Alert Time - วันที่และเวลาของการแจง้ เตือน
Policy - ชื่อของนโยบายความปลอดภัย คลิกชื่อของนโยบายเพื่อเปิ ดหน้าจอการจัดการนโยบาย ดู 'จัดการนโยบาย
EDR
้ สุดจะเป็ นการเปิ ดหน้าจอ 'การคน
้ สุดที่บันทึกเหตุการณ์ การคลิกจุดสิน
● Computer Name - ชื่อของจุดสิน
้ หา
้ สุดไวล้ ว่ งหน้า ดู 'การคน
คอมพิวเตอร์' ดว้ ยการเลือกจุดสิน
้ หาคอมพิวเตอร์'
● operating System - รายละเอียดของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ปลายทางที่บันทึกเหตุการณ์ไว้
Last Seen - วันที่และเวลาลา่ สุดที่จุดปลายทางสื่อสารกับ EDR
●
●
●

●
●
●

Sha 1 - คา่ แฮชของไฟล์ การคลิกที่คา่ แฮชจะเปิ ดหน้าจอ 'คน
้ หาแฮช' พร้อมกับไฟลท
์ ่ีเลือกไวล้ ว่ งหน้า ดู 'Hash
่ เติม
Search' สาํ หรับขอ
้ มูลเพิม
้
การณ์ท่ีบันทึกไว้ การคลิกที่เสน
Path - เสน
้ ทางกระบวนการทังหมดของเหตุ
้ ทางกระบวนการจะเปิ ดหน้าจอ 'การคน
้ หา
่
กิจกรรม' ทีมีการเติมขอ
้ ความคน
้ หาเหตุการณ์ในฟิ ลดค
้ หาโดยอัตโนมัติ
์ น
Verdict - ผลคิรีหลังจากการวิเคราะห์

●

User name - ชื่อผูใ้ ชท
้ ่ีลอ็ กอินของปลายทาง การคลิกที่ช่ือจะเปิ ดหน้าจอ 'การคน
้ หากิจกรรม' ดว้ ยการเติมคาํ คน
้ หา
เหตุการณ์ในฟิ ลดค
้ หา
์ น

●

User Verdict - ขอ
้ ูแลระบบเกี่ยวกับลักษณะของการแจง้ เตือน ตัวเลือกที่ให้ไวเ้ พื่อประกาศผลลัพธค
้ สรุ ปของผูด
์ ือ
'True Positive' และ False Positive '

Events

รายละเอียดของกิจกรรมจะแสดงในบานหน้าตา่ งหลัก:

ตามคา่ เริ่ มตน
้ 'มุมมองรายการ' จะปรากฏขึ้น
List View

●
●
●
●
●

่ เติม
Show - Click
Icon เพื่อดูลาํ ดับเหตุการณ์ ดู 'ระยะเวลาดาํ เนิ นการ' สาํ หรับรายละเอียดเพิม
่
่
Adaptive Event Name เลเบลทีกาํ หนดให้กับเหตุการณ์เมือสร้างกฎความปลอดภัย
Event Type หมวดหมูข่ องเหตุการณ์
Score ความรุ นแรงของเหตุการณ์ สิง่ นี้ ถูกระบุเมื่อสร้างกฎ
้ จาํ นวนฟิ ลดก
้
าํ หรับประเภทกิจกรรมนัน
Click ที่ใดก็ไดใ้ นแถวเพื่อดูฟิลดก
่ ับ
์ ิจกรรมที่แสดงขึ้นอยูก
์ ิจกรรมทังหมดส
ประเภทเหตุการณ์:

Tree View
Click ล
 ิงก์ 'Tree View' ที่ดา้ นบนขวาของสว่ น 'กิจกรรม'

้
การณ์ การคลิกที่ป้ายกระบวนการใด ๆ จะเปิ ดหน้าจอ 'การคน
หน้าจอแสดงเสน
้ ทางกระบวนการทังหมดของเหตุ
้ หากิจกรรม' ที่มี
การเติมขอ
้ ความคน
้ หาเหตุการณ์ในฟิ ลดค
้ หาโดยอัตโนมัติ
์ น

●

ซูมเขา้ หรื อซูมออกโดยใชเ้ มาส ์ คลิกขวาและเลื่อนแผนภูมิไปทางซา้ ยหรื อขวา คลิก 'รี เซ็ตการยอ่ / ขยาย' เพื่อกลับสูม
่ ุม
มองเริ่ มตน
้

Process Timeline of the Event

แสดงกิจกรรมตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สาํ หรับไฟลแ์ ตล่ ะประเภท
Process View

●

Click

แสดงในไอคอน 'ระยะเวลาดาํ เนิ นการ' ของเหตุการณ์

หน้าจอ 'Process Timeline' จะเปิ ดขึ้น
่ เติม
หน้าจอแสดงเวลาที่เกิดเหตุการณ์แตล่ ะเหตุการณ์ ดู 'Process Timeline' สาํ หรับรายละเอียดเพิม
Process View
●
●

คลิกที่ไอคอน 'Show in Process Timeline' ของกิจกรรม
คลิก 'Tree View'

หน้าจอแสดงมุมมองตน
้ ไมข้ องเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ดู Process Timeline

File Trajectory

้ สุดและอื่น ๆ
สว่ นดา้ นลา่ งของหน้าจอจะแสดงการเคลื่อนไหวของไฟลซ
์ ่ึงมาจากที่ท่ีมันถูกดาวน์โหลดคัดลอกไปยังจุดสิน

●
●

ซูมเขา้ หรื อซูมออกโดยใชเ้ มาส ์ คลิกขวาและเลื่อนแผนภูมิไปทางซา้ ยหรื อขวา คลิก 'รี เซ็ตการยอ่ / ขยาย' เพื่อกลับสูม
่ ุม
มองเริ่ มตน
้
รายละเอียดของไอคอนแสดงอยูด
่ า้ นลา่ งกราฟ
คลิกที่ไอคอนเพื่อดูรายละเอียดเสน
้ ทาง

●
●

คลิก 'X' เพื่อปิ ดกลอ่ งโตต
้ อบ
คลิกปุ่ม 'Process Creation' เพื่อดูเวลาของการสร้างกระบวนการตรวจพบเหตุการณ์และสร้างการแจง้ เตือน

●

●

คลิกรหัสสีไอคอนเพื่อดูรายละเอียดเสน
้ ทาง

●

ลิงก์ 'แสดงรายละเอียด' จะพร้อมใชง้ านสาํ หรับกลอ่ งโตต
้ อบการแจง้ เตือน การคลิกลิงกจ์ ะเปิ ดหน้าจอรายละเอียด
กิจกรรมที่สร้างการแจง้ เตือน
คลิก 'X' เพื่อปิ ดกลอ่ งโตต
้ อบ

●

View Enrolled Endpoints
●
●

่คุณเพิม
้
่ ลงใน EDR
คลิก 'จุดปลาย' ทางดา้ นซา้ ยเพื่อดูและจัดการจุดปลายทังหมดที
รายละเอียดรวมถึงชื่อจุดปลายสถานะการเชื่อมตอ่ ที่อยู ่ IP ระบบปฏิบัติการการแจง้ เตือนและอื่น ๆ

Endpoints - Table of Column Descriptions
Column Header

Description

Endpoint Version

หมายเลขเวอร์ชันของเอเจนต์ EDR

Local IP Address

้ สุด
ที่อยู ่ IP ภายในของจุดสิน

Computer Name

้ สุด คลิกชื่อนี้ เพื่อดูเหตุการณ์ในจุดสิน
้ สุด ดู 'การคน
่
ฉลากจุดสิน
้ หาคอมพิวเตอร์' สาํ หรับขอ
้ มูลเพิม
เติม

Operating
System

ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ปลายทาง

Logged On User

ผูใ้ ชท
้ ่ีใชง้ านเครื่ องอยูใ่ นขณะนี้

Connection
Status

ปลายทางเชื่อมตอ่ กับ EDR หรื อไม่

Detection

้ สุดหรื อไมว่ า่ มีเหตุการณ์ท่ีเป็ นอันตรายหรื อไม่
จุดสิน
● แถบสีเหลืองหมายถึงเหตุการณ์มัลแวร์
● คลิก 'ระงับสั ญญาณเตือน' เพื่อลบการแจง้ เตือน คุณอาจตอ
่ นี้ หากกิจกรรมได้
้ งการทาํ เชน
รับการจัดการและไมม
้ กังวลอีกตอ่ ไป
่ ีขอ

Last Update Time

●
●

อัพเดตลา่ สุดที่สง่ จากเอเจนต์ endpoint ไปยังคอนโซล EDR

่ , ผูใ้ ชท
ใชช้ อ่ งคน
้ ่ีใชง้ าน, ชื่อ
้ หาดา้ นบนตารางเพื่อคน
้ งถิน
้ หารายการเฉพาะ คุณสามารถกรองตามเวอร์ชั่นตัวแทน, IP ทอ
่
คอมพิวเตอร์และสถานะการเชือมตอ่
้
กครัง้
ลา้ งขอ
้ มูลเพื่อดูรายการทังหมดอี

Default Comodo Security Policy Details
นโยบาย EDR กาํ หนดกิจกรรมที่จะสร้างการแจง้ เตือน ตารางดา้ นลา่ งประกอบดว้ ยรายละเอียดของกฎเริ่ มตน
้ ในแตล่ ะประเภท
กิจกรรม
The built-in event categories are:
●

Process Events -กฎเพื่อสร้างการแจง้ เตือนหากแอปพลิเคชั นทาํ ให้เกิดเหตุการณ์

●

้ สุดของคุณ
Registry Events -กฎเพื่อแจง้ เตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในรี จิสทรี ของ Windows ที่จุดสิน

●

File Events -กฎที่ตรวจพบการแกไ้ ขไฟลแ
์ ละโฟลเดอร์ระบบใด ๆ

●

Download Events -กฎเพื่อสร้างการแจง้ เตือนเมื่อมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั นผา่ นเบราวเ์ ซอร์

●

Upload Events -กฎที่จะเตือนคุณเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟลไ์ ปยังโฟลเดอร์ท่ีแชร์หรื อไดรฟ์ภายนอก

●

้ า่ กฎเริ่ มตน
Defense+ Events -ไมม
้ สาํ หรับหมวดหมูก
่ ิจกรรมนี้
่ ีการตังค

●

้ า่ กฎเริ่ มตน
Network Events -ไมม
้ สาํ หรับหมวดหมูก
่ ิจกรรมนี
่ ีการตังค

Process Events

Event Category – Process Events
Event Type – Create Process
Event Name

Score

Suspicious
System Process
Creation

6

Process verdict is not safe and file path matches %systemroot%*

Remote
Powershell
Execution

5

File path matches *wsmprovhost.exe

Suspicious
Powershell Flag

5

Command line matches any of the following:
*powershell*-NoP*
*powershell*-Win*
*powershell*-w*
*powershell*-Exec*
*powershell*-ex*
*powershell*-ep*
*powershell*-command*
*powershell*-NoL*
*powershell*-InputFormat*
*powershell*-Enc*
*powershell*-NonInteractive*
*powershell*-nonI*
*powershell*-file*

Stop Service

5

Command line matches %systemroot%system32net*stop*.

Run
Untrusted
Executable

4

Verdict is not safe.

Suspicious
Process
Hierarchy

3

Process path does not match *explorer.exe AND path matches
*powershell.exe OR patch matches *cmd.exe

Start Service

2

Command line matches %systemroot%system32net*start*.

Registry Events

Description

Event Category – Registry Events
Event Type – Set Registyry Value
Event
Name

Score

Description

Disable
User
Account
Control

9

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
AND registry value name is equal to EnableLUA0
AND registry value data is equal to 0.

Disable
Task
Manager

9

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
AND registry value name is equal to DisableTaskMgr
AND registry value data is equal to 1

Installation
of Drivers

8

[Registry
key
path
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices*
name is equal to Type]
AND
[Registry value data is equal to 1
OR registry value data is equal to 2]

Add
Service to
svchost

7

[Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices* AND registry value
name is equal to ImagePath AND registry value data matches *svchost.exe*]
OR
[Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices*Parameters
AND
registry value name is equal to ServiceDll AND registry matches *.dll]

Add Active
Setup
Value
In
Registry

7

Registry key path matches
SetupInstalled Components*

Modify
Powershell
Execution
Policy

7

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftPowerShell1ShellIdsMicrosoft.PowerS
hell AND registry value name is equal to ExecutionPolicy

Modify
Firewall
Settings

6

Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParameter
sFirewallPolicyStandardProfile*

Disable
Registry
Editing
Tool

6

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
AND registry value name is equal to DisableRegistryTools AND registry value data is
equal to 1.

AND

matches
registry value

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftActive

Modify
AppInit_DL
Ls
in
Registry

6

Registry key path is equal to HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
NTCurrentVersionWindows AND registry value name is equal to AppInit_DLLs

Add
Service

6

Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices* AND registry value
name is equal to ImagePath AND registry value data matches *.exe* AND registry
value data doesn't match *svchost.exe*

Layered
Service
Provider
installation

6

Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesWinSock2ParametersPro
tocol_Catalog9Catalog_Entries*

Add
Autorun In
Registry

5

Registry key path matches any of the following:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystemScriptsStartup*
HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystemScriptsLogon*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnceEx*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWindows*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWindowsRun*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplore
rRun*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerRu
n*
HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystemScriptsLogoff*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystemScriptsShutdown
*
OR
Registry key path equals any of the following:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce

Booting
Time
Execution

5

Registry
key
path
is
equal
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager
registry value name is equal to BootExecute

Disable
Auto
Update

5

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdateAU
AND registry value name is equal to NoAutoUpdate AND registry value data is equal
to 1
OR
Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdate
AND
registry value name is equal to DisableWindowsUpdateAccess AND registry value
data is equal to 1]
OR
Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesWindowsU
pdate AND registry value name is equal to DisableWindowsUpdateAccess AND
registry value data is equal to 1

to
AND

Disable
Service

5

Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServices* AND registry value name
is equal to Start AND registry value data is equal to 4

Create
Explorer
Entry

5

Registry key path matches any of the following:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesPROTOCOLSFilter*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesPROTOCOLSHandler*
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerDesktopComponents*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components*
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceOb
jectDelayLoad*
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceObj
ectDelayLoad*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellExec
uteHooks*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses*ShellExContextMenuHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClasses*ShellExContextMenuHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesAllFileSystemObjectsShellExContextMenuHa
ndlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesAllFileSystemObjectsShellExContextMenuH
andlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesDirectoryShellExContextMenuHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesDirectoryShellExContextMenuHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesDirectoryShellexDragDropHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesDirectoryShellexDragDropHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesDirectoryShellexPropertySheetHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesDirectoryShellexPropertySheetHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesDirectoryShellexCopyHookHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesDirectoryShellexCopyHookHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesFolderShellexColumnHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesFolderShellexColumnHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesFolderShellExContextMenuHandlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesFolderShellExContextMenuHandlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesDirectoryBackgroundShellExContextMenuHa
ndlers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesDirectoryBackgroundShellExContextMenuH
andlers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellIconO
verlayIdentifiers*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellIcon
OverlayIdentifiers*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCtfLangBarAddin*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftCtfLangBarAddin*
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionShell
ExtensionsApproved*
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionShell
ExtensionsApproved*
OR
Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShared
TaskScheduler

Disable
Windows
Application

5

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplore
rDisallowRun

Disable
Command
Prompt

5

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystem AND registry value
name is equal to DisableCMD AND registry value data is equal to 2

Disable
Show
Hidden
Files

4

Registry
key
path
is
equal
to
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced
AND registry value data is equal to 2
AND
Registry value name is equal to Hidden OR registry value name is equal to
ShowSuperHidden

Share
Folder

4

Registry
key
path
is
equal
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanserverShares

to

Addition of
DNS Server

3

Registry
key
path
matches
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfac
es* AND registry value name is equal to NameServer

Modify
Hosts File
Registry

3

Registry
key
path
is
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters
registry value name equal to DataBasePath

equal
AND

File Events
Event Category – File Events
Event Type – Write File
Event Name
Add
Task

Scheduled

Score
6

Description
File
path
matches
%systemroot%Tasks*

%systemroot%System32Tasks*

OR

Write
Fake
System File

6

File path matches *svch0st.exe OR *svhost.exe

Write to System
Directory

5

File path matches %systemroot%*

Add Startup File
or Folder

5

File path matches any of the following:
%appdata%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup*
%programdata%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup*
%systemroot%systemiosubsys*
%systemroot%systemvmm32*
%systemroot%Tasks*
OR
File path equals any of the following:
%systemdrive%autoexec.bat
%systemdrive%config.sys
%systemroot%wininit.ini
%systemroot%winstart.bat
%systemroot%win.ini
%systemroot%system.ini
%systemroot%dosstart.bat

Modify Host File

4

File path is equal to %systemroot%system32driversetchosts

Write
Executable

to

4

File type is equal to PORTABLE_EXECUTABLE
AND
Process path doesn't match *explorer.exe

Write to Infectible
File

4

Process path doesn't match *explorer.exe
AND
File path matches any of the following:
*.lnk
*.wsf
*.hta
*.mhtml
*.html
*.doc
*.docm
*.xls
*.xlsm
*.ppt
*.pptm
*.chm
*.vbs
*.js
*.bat
*.pif
*.pdf
*.jar
*.sys

Modify
Group
Policy Settings

1

File
path
matches
%systemroot%system32grouppolicy*
%systemroot%Sysvolsysvol*Policies*

Write to Program
Files Directory

1

File path matches %programfiles%*

Download Events
Event Category – Download Events
Event Type – Browser Download
Event Name

Score

Description

OR

Download
Infectible File

3

File path matches any of the following:
*.lnk
*.wsf
*.hta
*.mhtml
*.html
*.doc
*.docm
*.xls
*.xlsm
*.ppt
*.pptm
*.chm
*.vbs
*.js
*.bat
*.pif
*.pdf
*.jar
*.sys

Download
Executable

2

File type is equal to PORTABLE_EXECUTABLE

Upload Events
Event Category – Upload Events
Event Type – File Copy to Shared Folder
Event Name

Score

Description

Write Executable
to Shared Folder

5

File type is equal to PORTABLE_EXECUTABLE

Write Infectible to
Shared Folder

5

File path matches any of the following:
*.lnk
*.wsf
*.hta
*.mhtml
*.html
*.doc
*.docm
*.xls
*.xlsm
*.ppt
*.pptm
*.chm
*.vbs
*.js
*.bat
*.pif
*.pdf
*.jar
*.sys

