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#whoami

Працюю у компанії OptiData

Аналізую віруси. Пишу статті.

Проводжу навчання з різних аспектів ІБ

Допомагаю з проектуванням, впровадженням 

та супроводом різних засобів захисту.

vr@optidata.com.ua

radetskiy.wordpress.com

pastebin.com/u/VRad
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https://www.facebook.com/Optidata.com.ua/?rc=p&_fb_noscript=1
mailto:vr@optidata.com.ua
https://radetskiy.wordpress.com/
https://pastebin.com/u/VRad


#readme:

• 10 заповідей оператора McAfee

https://radetskiy.wordpress.com/2019/08/06/mcafee_operator_10/

• Налаштування ENS #1 – документ з макросом

https://radetskiy.wordpress.com/2018/03/16/why-mcafee-ens-how-to/

• Налаштування ENS #2 – експлойт IE

https://radetskiy.wordpress.com/2018/06/20/9-1-ens-howto2/

• Налаштування ENS #3 – документ з макросом > OLE > WMI > PowerShell

https://radetskiy.wordpress.com/2019/10/02/mitigation_ole_wmi/

• Розділ документації по ENS 10.7

https://docs.mcafee.com/bundle?value=357

• Перелік ОС що підтримуються ENS

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB82761

https://radetskiy.wordpress.com/2019/08/06/mcafee_operator_10/
https://radetskiy.wordpress.com/2018/03/16/why-mcafee-ens-how-to/
https://radetskiy.wordpress.com/2018/06/20/9-1-ens-howto2/
https://radetskiy.wordpress.com/2019/10/02/mitigation_ole_wmi/
https://docs.mcafee.com/bundle?value=357
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB82761


#agenda

1. ENS – рівні захисту

2. Що нового у версії 10.7 

3. Демо нових можливостей

4. Висновки



#1 ENS – рівні захисту

Мінімальний рівень

✓ Platform - GUI, Logs, Base Framework

✓ Threat Prevention - OAS, ODS, Exploit Prev., Access Protect.



#1 ENS – рівні захисту

Мінімальний рівень

✓ Platform

✓ Threat Prevention

Стандартний рівень

✓ Firewall - FW Options + Table of FW Rules

✓ Web Control - Web Filtering (IE, Edge, Chrome, FF)

* Web Control варто застосовувати для Laptop без VPN/ProxyClient

** Firewall бажано застосовувати для всіх, але потрібно робити свою табличку 



#1 ENS – рівні захисту

Мінімальний рівень

✓ Platform

✓ Threat Prevention

Стандартний рівень

✓ Firewall

✓ Web Control

Максимальний рівень

✓ Adaptive Threat Protection - TIE & ATD integr., DAC, Real Protect

* модуль ATP потрібен для:

- роботи з TIE (локальна БД репутації файлів)

- передачі файлів на ATD (sandbox)

- роботи Active Response (MAR)



#1 ENS – рівні захисту

✓ ENS Platform - GUI, Logs, Base Framework

✓ ENS Threat Prevention - OAS, ODS, EP, AP

✓ ENS Firewall - FW Options + Rules

✓ ENS Web Control - Web Filtering (IE, Edge, Chrome, FF)

✓ ENS Adaptive Threat Protection - TIE & ATD integr., DAC, Real Protect



#2 Що нового у ENS 10.7 ?

• Enhanced Remediation – відстеження змін для підозрілих процесів (Rollback)

• Real Protect enhanced script scanning – покращений захист від fileless атак

• Story Graph – зрозуміла візуалізація спрацювань на атаки (еРО\Threat Event Log)

• Command Line Scanner (amcfg) – запуск ODS з CLI / bat / MAR / EDR

• Update command line interface (amcfg) – оновлення з CLI / bat / MAR / EDR

• On-demand scan CPU throttling – налаштування завантаження CPU при скані

• Reputation source configuration – чіткий вибір між GTI + TIE або одного із них

• Log all files scanned by ODS – лог файлів перевірених ODS

https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-release-notes/page/GUID-5184AA07-C0CC-4F24-A934-67CBE48E42C9.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-adaptive-threat-protection-product-guide-windows/page/GUID-1148457A-F700-4CD8-9786-56A48B9642D0.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-adaptive-threat-protection-product-guide-windows/page/GUID-CE9CAB00-F514-461C-A4C0-30BA41E51C7F.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-adaptive-threat-protection-product-guide-windows/page/GUID-10B73A84-2A41-49B0-BE04-28825F8A5E10.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-threat-prevention-product-guide-windows/page/GUID-7180034C-B719-4EE1-95F9-7F2E835A34AD.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-threat-prevention-product-guide-windows/page/GUID-88369F59-66FC-489A-93E1-2A67630C37E3.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-threat-prevention-product-guide-windows/page/GUID-2D57CF24-1A21-43DE-9CEC-CB0C7523B1D2.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-adaptive-threat-protection-product-guide-windows/page/GUID-8AF18418-3C96-4CFA-BF78-EE72C4543E78.html
https://docs.mcafee.com/bundle/endpoint-security-10.7.x-common-interface-reference-guide-epolicy-orchestrator-linux-macOS-windows/page/GUID-732DB6E4-C368-4508-B8A1-190A944B3145.html


#3 Демо нових можливостей ENS 10.7



#3 Практична робота – Story Graph

Полегшує аналіз спрацювань.



#3 Практична робота – вдосконалений APT



#3 Практична робота – amcfg /update



#3 Практична робота – amcfg /scan



#3 Практична робота – CPU Throttling (ODS)



#3 Практична робота – ODS Log



#3 Практична робота – Remediation (Rollback)



#3 Практична робота – Remediation (Rollback)Ransomware був запущений об 11:40

Через 2хв ENS автоматично усунув загрозу 

та відновив спотворені файли.

Це відбулося без втручання оператора еРО.

Без зміни політик.

ENS 10.7 Remediation _ Rollback



#4 Висновки

• Використання ENS потребує обов'язкового тюнінгу Default Policy

• При посилених налаштуваннях AP та EP (ENS TP) – блокуємо ~ 80 % атак

• ENS можна і потрібно використовувати на системах без оновлень ОС/ПЗ

• Сигнатури – це не основний механізм для ENS

• Правила AP та сигнатури EP потребують прискіпливого тестування

• Раджу уважно перечитати інформацію #readme (3й слайд)



Практичні поради (контрзаходи)

+ Оновлення, оновлення і ще раз оновлення (OS, Office, Browser)

+ Фільтруйте небезпечні типи файлів (js \ lzh \ scr \ iso \ msi)

+ Контроль / блок запуску WSH, CMD, PowerShell, EQNEDT32 …

+ Контроль закріплення ( Startup \ REG \ Tasks \ Services )

+ Контроль Web запитів на Proxy за нетиповим User Agent

+ Інвентаризація встановлених додатків

+ Розуміння “green base line” – трафік, процеси, активність



Дякую вам за увагу!

#IOC та звіти шукайте тут:

radetskiy.wordpress.com

pastebin.com/u/VRad

https://radetskiy.wordpress.com/
https://pastebin.com/u/VRad

