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Sobre o Harmony Endpoint 
Harmony Endpoint é a solução de segurança da Check Point para computadores em 
geral, sendo eles desktops, laptops ou servidores, rodando Windows, Linux ou MacOS. 

Essa é uma solução robusta que fornece proteção em um client único e 
consolidado, permitindo uma administração simples e flexível, já que o endpoint opera 
de maneira modular, dando ao administrador do ambiente controle completo para 
habilitar somente as funcionalidades que fazem sentido para uma máquina, usuário ou 
grupo de usuários específico. Provendo segurança sem impactar a performance nem 
os negócios.  
 Dentre as principais funcionalidades estão: segurança dos dados em repouso (data 
at rest), segurança dos dados em trânsito, segurança de rede, prevenção contra 
ameaças avançadas, análise forense, detecção e resposta de Endpoint (EDR) e VPN 
para acesso remoto. 
 

   
 

Segurança de dados 
 

Proteção de dia zero 
 

Gerenciamento Centralizado 

Proteja os dados 
armazenados e em trânsito 

em dispositivos endpoint 

 
Uma solução de 

segurança de endpoint 
construída com o 

propósito de prevenir 
ataques avançados 

Administração de segurança 
simples e flexível, com 

gerenciamento centralizado 

 

O que são Logs & Eventos? 
O conceito de log de endpoints segue o mesmo conceito de log em sistemas 
computacionais em geral; são registros de eventos em um sistema. E são esses 
registros que ajudam a entender o comportamento de um ambiente, ou até mesmo de 
uma tentativa de ataque e que podem ser utilizados para restabelecer o estado original 
desse sistema, caso necessário. Os logs são também muito utilizados para obter um 
diagnóstico de problemas que possam ter ocorrido e em análises de auditoria, pois é 
através deles que é possível identificar a autoria das ações realizadas, bem como a 
data, o horário, e a ação executada. 
 Eventos, por sua vez, podem ser considerados como dados importantes sobre 
alertas que foram gerados na ferramenta. Esses dados são consolidados e exibidos ao 
usuário ou ao administrador do sistema em forma de gráficos, permitindo uma rápida 
visualização e interpretação do comportamento do ambiente, inclusive possíveis 
tentativas de ataque que podem ter sido executadas. 
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Logs & Eventos no Harmony Endpoint 
Praticamente toda e qualquer ação realizada no endpoint que possa ser, de algum 
modo, relacionada à segurança da máquina é registrada pelo Harmony Endpoint e essa 
informação fica disponível em dois lugares: na própria máquina e na console de 
gerenciamento centralizada. 
 

 
 
E todas essas informações podem ser facilmente filtradas por período, ou 
simplesmente digitando algo que o administrador esteja procurando no campo de 
buscas, sem precisar se preocupar em criar uma query para cada pesquisa nem em 
formatação do texto. Basta simplesmente digitar como se estivesse procurando algo no 
Google. 
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Os eventos também permitem esse mesmo nível de pesquisa, e como estamos falando 
de eventos, ficam disponíveis em forma de gráfico para facilitar a visualização e a 
rápida tomada de decisão por parte do administrador, permitindo também que uma 
análise mais aprofundada seja realizada, permitindo ao administrador fazer o drill-down 
da informação com dois cliques em uma informação que necessitar uma análise maior. 
 

 
 
 

Entendendo o relatório forensics 
O Harmony Endpoint conta com uma funcionalidade 
de Forensics. Essa funcionalidade analisa ataques 
identificados pelos recursos de prevenção e detecção 
do endpoint, como Anti-Ransomware ou Behavioral 
Guard, e até mesmo alguns produtos de segurança de 
terceiros. Na detecção de um evento ou arquivo 
malicioso, o Forensics é informado e uma análise 
forense é iniciada automaticamente. Após a conclusão 
da análise, toda a sequência de ataque é apresentada 

em formato de relatório. 
 
O relatório de análise forense pode ser aberto tanto da máquina cliente quanto da 
console de gerenciamento, e fornece informações completas sobre ataques e 
comportamento suspeito com uma interface fácil, incluindo: 
 

 

Entry Point Como o malware entrou no ambiente? 

 

Business Impact quais arquivos foram afetados e o que foi feito com eles? 
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Remediation quais arquivos foram tratados e qual é o status? 

 

Suspicious Activity que comportamento incomum ocorreu como resultado do 
ataque? 

 

Incident Details uma imagem visual completa dos caminhos do ataque 
em seu sistema 

 
O relatório de análise forense é uma ferramenta muito importante de ser usada para 
evitar ataques futuros e certificar-se de que todos os arquivos e processos afetados 
estão funcionando corretamente. 
 

Forensics – Overview 

 
 

 
No Overview é possível obter uma visão geral da ameaça encontrada, o 

comportamento executado por ela, se o artefato malicioso foi quarentenado, se algum 
arquivo do sistema foi afetado e se aquele malware continua ativo dentro do ambiente 
ou se os processos foram todos terminados e quarentenados com sucesso. 
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Portanto, todas as informações presentes na aba “Overview” podem ser 
visualizadas de maneira mais detalhada clicando no campo desejado, como por 
exemplo: Attack Stats, Attack Types, Business Impact, MITRE ATT&CK, etc. 

Olhando um pouco mais de perto esses campos temos na parte superior o status da 
ameaça, juntamente com o risco que ela representa, a família, a blade que identificou e 
executou a ação de detecção ou prevenção da ameaça (dependendo de como a 
política estiver configurada), o usuário e os processos que ativaram a trigger. 

 

 
 

Nessa parte, além do tradicional status e severidade temos um outro ponto bastante 
importante que é a identificação, realizada de maneira automática, da família do 
malware (Malware Family). Utilizando a funcionalidade de Malware DNA, exclusiva 
Check Point, a ameaça é classificada com base em comportamentos semelhantes a 
partir do código identificado que foi executado pelo malware. Isso permite com que a 
ferramenta entenda de uma maneira mais rápida e completa até alterações pequenas 
classificando até mesmo ameaças de zero-day, sem precisar depender da atualização 
de assinaturas. 

https://blog.checkpoint.com/2019/06/18/malware-dna-threat-intelligence-insights-genetic-security-ancestry/
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De volta ao relatório, mas agora um pouco mais abaixo, podemos identificar um 
campo chamado Attack Stats. 

 
 

Nesse campo ficam dispostas diversas estatísticas sobre conexões suspeitas, 
processos executados, scripts e arquivos maliciosos relacionados ao ataque, como no 
exemplo abaixo... 
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Mais informações e estatísticas relacionadas ao ataque podem ser vistas em Forensics 
- General 
 

Logo ao lado, está localizado o quadrante relacionado ao Business Impact: 

 
 Nesse quadrante estão listados todos os possíveis impactos que a ameaça pode ter 
causado no ambiente, como vazamento de dados, violação de privacidade e roubo de 
credenciais, por exemplo 

 
 
No quadrante Attack Types, todo o comportamento malicioso identificado é classificado em 
tipos de ataques levando em consideração os métodos e os tipos de comunicação 
executados. 
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Remediation é o campo que mostra todas as ações relacionadas à terminação de 
processos e quarentena/deleção de arquivos identificados como maliciosos ou afetados 
pelo malware 
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Entry point, por sua vez, é o campo que mostra, de maneira simples e clara, por onde o 
artefato malicioso entrou no sistema 
 

 
No rodapé da página de Overview, temos 3 painéis que ficam sendo exibidos. O primeiro 
deles é o MITRE ATT&CK, que identifica todas as técnicas utilizadas no ataque e popula o 
quadro com base no framework do MITRE 
 

 
O Segundo é o Network Map, que marca no mapa mundi os países que executaram essa 
comunicação maliciosa com a máquina infectada dentro do ambiente 
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E o terceiro painel que fica disponível é o de Incident Details, que exibe as informações 
detalhadas dos processos e as ações executadas por cada um deles. Veja mais detalhes 
em Forensics – Incident Details 
 

Forensics – General 
Na aba General existem duas subcategorias, a General Details e a Reputation Details. 
Na primeira, é possível visualizar informações extremamente importantes sobre os 
processos e em que máquina esses processos foram executados. 
Esse dashboard permite com que seja visualizado de maneira simples e rápida 
detalhes do incidente, bem como a máquina que foi afetada pelo artefato malicioso, o 
sistema operacional dela, o usuário conectado, os arquivos que ocasionaram essa 
detecção e o hash do arquivo identificado como malicioso para referência futura. 

 
 
Já na parte de Reputation Details, podemos ver com mais detalhes o grau de 
severidade de cada comunicação maliciosa realizada, sendo possível entender quais 
foram os domínios externos contactados durante o ataque e os arquivos maliciosos 
identificados que representam um risco ao ambiente de uma maneira geral. Nos 
arquivos ainda, é possível visualizar o score das engines de segurança de outros 
vendors através do VirusTotal, como base comparativa. 
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Forensics – Entry Point 
Clicando em Entry Point é possível visualizar de maneira simples e rápida o vetor de 
ataque utilizado para ganhar acesso ao sistema e passos que o malware utilizou para 
tentar se evadir da detecção. 
Selecionando um processo identificado na árvore, é possível obter mais informações 
sobre ele, bem como o nome, PID, e o hash MD5, por exemplo. 

 

Forensics – Remediation 
Em Remediation Details são exibidos todos os processos identificados, separados por 
categorias, sendo possível visualizar além do nome do processo e do ID, o caminho, a 
reputação identificada (malicioso ou não), o MD5 e o status dizendo que se o processo 
foi ou não terminado 
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Forensics – Business Impact 
Em Business Impact, podemos ver todos o possível impacto que o ataque pode ter 
causado aos dados corporativos. 
Em um cenário ideal de proteção, a imagem a seguir é a melhor possível: 

 
 
Entretanto, nem sempre é esse o comportamento que vai ocorrer. Dependendo da 
maneira na qual a política de prevenção de ameaças está configurada e de fatores 
externos, o resultado pode ser similar ao seguinte: 

 
 
Caso seja esse o cenário que está enfrentando, o primeiro passo é não entrar em 
pânico e fazer uso da ferramenta para entender o comportamento, os tipos de dados 
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que podem ter sido afetados, o risco que isso pode representar para a empresa e então 
decidir quais os próximos passos para endereçar o assunto. 
Clicando em cada uma das categorias, é possível analisar mais a fundo tudo que pode 
ter sido atingido pelo malware, permitindo com que a análise seja feita de maneira 
completa 

Forensics – Suspicious Activities 
MITRE ATT&CK Matrix 
MITRE ATT&CK é uma base de conhecimento globalmente acessível de táticas e 
técnicas adversárias com base em observações do mundo real. A base de 
conhecimento é usada como base para o desenvolvimento de modelos e metodologias 
de ameaças específicas no setor privado, no governo e na comunidade de produtos e 
serviços de segurança cibernética. 
Com a criação da ATT&CK, o MITRE tenta endereçar problemas para termos um 
mundo mais seguro - reunindo comunidades para desenvolver uma segurança 
cibernética mais eficaz. Caminhando lado a lado com a visão da Check Point. 
A base de conhecimento de técnicas e táticas é mapeada em forma de tabela, de 
acordo com a fase do ataque e técnicas utilizadas 

 
 
Todos os campos da tabela são clicáveis, o que permite uma rápida navegação para 
obter maiores informações sobre a técnica utilizada, bem como o grau de risco. 

 
 
Suspicious Events 
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Clicando em Suspicious Activity >> Suspicious Events, é possível visualizar todos os 
eventos suspeitos relacionados ao ataque que foram identificados no ambiente e saber 
mais informações sobre eles 

 
 
Network Events 
Na aba de Suspicious Activity >> Network Events é possível ter uma visão global de 
toda comunicação externa realizada durante o ataque, sabendo quais foram os países 
comunicados (permitindo com que seja realizado um bloqueio de comunicação de 
países que não fazem parte do escopo de trabalho da empresa nas regras de firewall, 
por exemplo). Além dos países, as informações sobre reputação ficam dispostas em 
tabelas, permitindo uma rápida identificação de IPs, domínios e URLs maliciosos e/ou 
suspeitos. 
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Forensics – Incident Details 
Em incident details ficam dispostas as árvores de processos que foram sendo 
executados ao longo do tempo em que o ataque aconteceu. 
Nessa tela podemos ver os trigger points (processos que chamam outros), business 
impact (processos que podem representar um impacto às informações da empresa), 
processos maliciosos, processos não assinados e o processo inicial, que desencadeou 
todos os demais 

 
 
Clicando em cada um dos ícones na árvore de processos, é possível obter diversas 
informações referentes à cada um deles que podem ser utilizadas para entender o 
ataque, realizar a contenção e a remediação da ameaça e das comunicações 
maliciosas (caso a própria política do endpoint não tenha feito isso ainda). 

Entendendo o conceito de Threat Hunting  
Por definição, threat hunting é o ato de pesquisar de maneira proativa e/ou repetitiva 
ameaças que foram direcionadas ao ambiente e que possam principalmente terem 
evadido as soluções de segurança presentes no ambiente atual. 
Com o número de ataques aumentando exponencialmente, esse acaba sendo um 
exercício essencial para investigar de forma proativa possíveis comprometimentos, 
detectar ameaças avançadas e até mesmo melhorar as defesas cibernéticas 
existentes, antes que o dano seja causado. 
 
Existem basicamente dois tipos diferentes de Threat Hunting: Reativo & Proativo 

Threat Hunting Reativo: 
• Realizar uma análise mais aprofundada sobre um incidente identificado 
• Entender o escopo complete de um ataque 
• Descobrir e Investigar IOCs dos incidentes identificados 
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Threat Hunting Proativo: 
• Processo de pesquisa avançada em cima de ataques avançados que escaparam 

das defesas de segurança do endpoint  
• Threat hunting é uma técnica avançada que requer experiência em hunting para 

atingir resultados efetivos, como: 
• Enriquecimento de logs e informações 
• Marcação de atividades suspeitas 
• Queries pré-definidas para identificação de comportamentos anormais 

 

O que são ataques avançados? 
Ataques avançados são geralmente ataques patrocinados por Estados, muitas vezes 
direcionados contra países inteiros ou público-alvo muito específicos. Organizações 
Cybercriminosas estão geralmente por trás desses tipos de ataques, sendo as 
responsáveis na maioria dos casos 
 

Características: 
• Conseguir acesso à organização para: 

• Roubo de Credenciais 
• Instalação de Backdoors  

• Geralmente permanecem dormente (às vezes por um longo período) até serem 
ativados  

• Operação indetectada (até ativação) 

O que procurar? 
• Informação – coletar o máximo de dados possíveis 

• Processos, arquivos, rede, registros, etc. 
• Detecção de eventos a partir de outras ferramentas 
• Enriquecimento de eventos 
• Retenção de informações 

Como começar a caçada? 
• Análise de incidentes (alarmados pela solução presente no ambiente) 

• Entenda o escopo completo do ataque 
• Investigue se algo ainda permanece ativo no sistema 

• O hunting leva ao: 
• Uso de ferramentas específicas para encontrar anomalias, atividades 

suspeitas 
• Uso de frameworks como MITRE 
• Descoberta de anomalias, estatísticas, e uso de queries pré-definidas 
• Uso de feeds externos 

Threat Hunting com Harmony Endpoint 
O processo de análise forense em conjunto com o threat hunting é bem simples porém 
completo quando utilizamos o Harmony Endpoint. Na console web, podemos ver 
informações extremamente relevantes, como ataques ativos, ataques dormentes, 
processos maliciosos, ou até mesmo aplicações relacionadas à shadow IT. 



 

 
©2021 Check Point Software Technologies Ltd. All rights reserved         |         P.   19 

 [Internal Use] for Check Point employees 

 
 
Todos os ícones presentes na tela são clicáveis, permitindo com que o administrador 
do ambiente faça o drill-down da informação para analisar os eventos presentes no 
ambiente. 

 
 
É possível também obter mais detalhes expandindo os eventos e utilizando-os nos 
filtros de pesquisa para direcionar ao ponto em que deseja realizar a verificação. 
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Direto na tela inicial, clicando nos 3 pontos no canto direito, é possível obter queries de 
pesquisa pré definidas de ataques/comportamentos identificados em ambientes reais, 
que podem ser utilizados para observar se o mesmo comportamento está presente no 
ambiente analisado 

 
 
Além disso, para uma análise completa, é possível pegar informações sobre o ambiente 
e comparar com diversas técnicas mapeadas no MITRE ATT&CK Framework 
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Tudo isso permite identificar se um mesmo ataque está atingindo diferentes máquinas 
dentro do ambiente e se esse ataque teve sucesso em explorar uma vulnerabilidade 
presente, ou se a ferramenta está implementada da maneira correta prevenindo os 
ataques, protegendo o ambiente. 
 
Para mais informações sobre Threat Hunting, assista o vídeo 
 

Documentos para referência 
Check Point Harmony Endpoint – Saiba mais 
Entenda mais sobre a solução lendo o Solution Brief 
Malware DNA 
Exemplo de relatório de emulação com Malware DNA 
MITRE ATT&CK Framework 
Harmony Endpoint – Threat Hunting Video 
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https://blog.checkpoint.com/2019/06/18/malware-dna-threat-intelligence-insights-genetic-security-ancestry/
https://forensics.checkpoint.com/mitre/ThreatEmulationReport.html
https://attack.mitre.org/
https://www.youtube.com/watch?v=69sSSamkmh4

