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Use Case

⚫ Organizace z finančního segmentu

⚫ Společnost, která si za poslání dala poskytovat specifické finanční 
služby s vyšší mírou rizika a bez ohledu na velikost kontraktu.

⚫ Zaměřuje se na rizikovější aktivity, kam jiné obdobné organizace 
nenabízí své služby vůbec, a nebo je nabízí jen s velmi omezenými 
možnostmi. Současně se jedná o oblasti s velkým ekonomickým 
potenciálem.

⚫ Společnost musí být při nakládání s citlivými daty klientů pečlivá a 
preventivně předcházet možným bezpečnostním rizikům. 



Use Case

⚫ Výchozí situace
⚫ V rámci komunikace je společnost vázána řadou interních směrnic a 

značným počtem partnerských smluv, kvůli kterým je povinna přijímat 
v rámci elektronické komunikace různé typy souborů. Tím se klade 
větší důraz na bezpečnostní opatření ve společnosti.

⚫ Pro dosažení maximální míry ochrany jsou mimo klasických 
bezpečnostních technologií nezbytnou součástí i pokročilé 
technologie, které dokáží testovat a kontrolovat soubory v 
reálném prostředí mimo provozní IT infrastrukturu. 

⚫ Vhodným řešením je využití sandboxu, který v rámci virtuálního 
prostředí umí testovat různé soubory a aplikace, dokáže vysledovat 
jejich chování po spuštění a zaznamenat různé nekalé aktivity, které 
používá pokročilý malware. 

⚫ Společnost v minulosti využívala ve svém provozu sandbox
vykazující nepřesvědčivé výsledky, a tak se rozhodla pro jeho 
náhradu za novou generaci. 



Tradiční sandbox

⚫ Co vidí tradiční sandbox?

⚫ Mnoho způsobů pro malware, jak provést detekci, že běží v 
sandboxu!

⚫ Stalling Loops

⚫ Last User Login

⚫ Presence Of Typical 
Programs

⚫ Last Time System 
Booted

⚫ Delaying Tactics

⚫ Race Conditions

⚫ CPU Core Checks



Nový přístup

⚫ Co může sandbox vidět také?

⚫ Technologie Full System Emulation.

⚫ Vidí všechny instrukce

⚫ Pracuje s podmínkami a 
identifikuje vysoce 
evasivní techniky

⚫ Detekce bez potřeby 
množství virtuálních 
instancí



FUSE

⚫ Žádný GOLD image…

⚫ Každý vzorek běží ve svém systému

⚫ Testuje se tak například i jeho chování při restartu systému

⚫ Testuje se na různých platformách

⚫ Windows 10

⚫ Windows 7

⚫ Windows XP

⚫ *MAC OS X

⚫ Android



Sandbox Detector
PAFISH ve VMware



Sandbox Detector
PAFISH ve FUSE Sandbox



PAFISH Analýza ve FUSE



Use Case

⚫ Implementace řešení

⚫ All-in-one appliance pro cca 300 uživatelů běžící na vlastním 
hardware. 

⚫ V prvopočátku jen monitoring komunikace.

⚫ Analýza souborů v komunikaci, kdy na základě jejich rizikovosti je 
přiřazeno skóre dle závažnosti.

⚫ Později přenastavení do in-line módu schopného blokace.

⚫ Kontrola emailového i webového provozu. 



Hodnocení vzorku

⚫ Jednoduchý přehled aktivit vzorku a jejich závažnost

⚫ Za každou malicious aktivitu obdrží vzorek body

⚫ Na základě bodů je vypočteno výsledné skóre



Detailní pohled na incident



Use Case

⚫ Výsledky po nasazení

⚫ Za měsíc bylo z komunikace vybráno 300 podezřelých souborů 
předaných ke kontrole sandoboxu. Z uvedených podezřelých a 
potencionálně nebezpečných souborů sandbox vyhodnotil 18 
zjištění, jenž vykazovaly známky nejvyššího skóre (95 ze 100) dle 
hodnotících kritérií. 

⚫ Až díky pokročilému sandboxu nasazenému za standardní 
emailovou ochranou, který analyzuje to, co by standardně bylo 
doručeno IT infrastruktury, bylo zabráněno ohrožení klienta. 

⚫ Výsledek potvrzuje, že i přes standardně nasazené bezpečnostní 
technologie, nebezpečné vzorky prošly do IT infrastruktury, aniž 
by jimi byly zaznamenány.  



Využití sandboxu

⚫ Kontrola emailů

⚫ Pouze kontrola

⚫ Inline nasazení – možnost blokace

⚫ Kontrola stahovaných souborů

⚫ Sandbox web proxy

⚫ ICAP integrace s proxy třetí strany

⚫ Sonda v síti (IPS)

⚫ Kontrola provozu v síti a detekce malware aktivit

⚫ Kontrola souborů z provozu – ftp, HTTP, …

⚫ API a integrace s dalšími produkty

⚫ Manuální upload souborů

⚫ Řešení pro SOC a Incident Responder týmy



Hloubková analýza

⚫ SOC Analyst

⚫ Incident Responder



Hloubková analýza

⚫ Subjects Tree View

⚫ Subject Details



Hloubková analýza

⚫ Activity graph



Use Case

⚫ Aktuální stav a statistika za srpen

⚫ Celkem přišlo 324tis. emailů.

⚫ Standardně zablokováno 257tis. emailů.

⚫ Standardně legitimních 56tis. emailů.

⚫ Doplnění infrastruktury o sandbox přineslo



Využití sandboxu i pro malé a střední 
organizace

⚫ Využití Sandboxu nemusí být drahé!

⚫ Sandbox se skládá:

Manager Sensor Engine



Využití sandboxu i pro malé a střední 
organizace

⚫ Příklad ekonomicky výhodného nasazení Sandboxu

internet
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Proxy

MX & SMTP
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Bridge
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TAP

TCP Reset

internet
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