
“Ferramentas baseadas em assinatura e 
comportamento na sua detecção usam uma 
abordagem  “default allow” (permitindo por padrão) 
na sua segurança dos pontos terminais. Eles permitem 
a entrada de tudo e então determinam se existe algum 
código malicioso sendo executado. Em contraste,
Sandboxing e contenção adotam a abordagem 
“default deny”, não permitindo com que nada seja 
executado até que seja considerado seguro. Enquanto 
isto oferece uma segurança muito mais rigorosa, o que 
acontece no tempo entre que o arquivo entra no 
sistema e quando um arquivo bom é liberado e volta 
para o usuário final? Segurança é de crítica 
importância mas não pode vir às custas da 
produtividade de um negocio. Comodo Advanced 
Endpoint Protection (AEP) soluciona este problema.”

Detecção Baseada em Assinatura 
No passado, as companhias antivirus documentavam 
“signatures” (assinaturas) do malware conhecido.
Todo e qualquer arquivo que se igualasse as assinaturas 
seria assinalado como malicioso. O problema com esta 
abordagem é que somente funciona com malware.  Mas 
todo malware inicialmente é software desconhecido, 
então, quando um novo malware era lançado, as 
companhias se tornavam vulneráveis até que a ameaça 
fosse descoberta e sua assinatura capturada (conhecido 
como “dia–zero”). Era o equivalente em termos 
cibernéticos ao fechar a porteira depois do cavalo fugir. 
Quando os atacantes começaram a criptografar ou fazer 
mutações no código, a abordagem simplista de detecção 
baseada em assinatura, ainda que valiosa, não 
conseguia mais acompanhar, ser páreo para os ataques.

Detecção Baseada em Comportamento
Uma nova série de soluções procurou resolver o 
problema  concentrando-se não nas assinaturas  de 
arquivos maliciosos mas no comportamento de tráfico 
da rede. Sistemas baseados em comportamento 
entendem aquilo que parece normal e assim, e 
identificam  um comportamento anormal que poderia 
representar um ataque.  Este método aborda o problema 
dia-zero alertando IT sobre potenciais ataques em 
questão de segundos, mas é um sistema com seus 
próprios desafios. Pode-se obter um elevado número de 
falsos positivos, o que faz a administração de sistema 
um processo moroso. E ferramentas  baseadas em 
comportamento podem adicionar um tráfico acentuado 
na rede. As organizações devem portanto, assegurar-se 
de que seus sistemas podem suportar demanda 
adicionais de carga de rede. Ainda que o método de 
detecção por comportamento  é melhor equipado do 
que o de assinaturas para combater de igual a igual o 
sofisticado malware de hoje, ele ainda pode somente 
identificar este malware quando este está já dentro do 
sistema.
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O cenário de ameaça cibernética tem evoluído e 
com ele a proteção dos pontos terminais. 
Diferentes soluções utilizam diferentes métodos e 
antes que você tome uma decisão referente a sua 
companhia, você necessita entender as opções – e 
as concessões.  

Contenção
Contenção é similar ao conceito de sandboxing 
mas aborda a questão de usabilidade de forma 
invisível quanto à perspectiva do usuário final. 
Com esta abordagem, um container agnóstico ao 
processador e ao sistema operacional funciona 
diretamente no ponto terminal, analisando o 
arquivo sem dar acesso ao sistema base. Se o 
arquivo for classificado como malicioso, será 
bloqueado. Se o veredicto qualificar o arquivo 
como sendo seguro, a próxima vez que o arquivo 
for executado, o será fora do container.

Caixa de Areia 
Sandboxing emergiu como um método de avaliar 
arquivos como bons ou ruins, antes que estes 
entrassem na rede, através de um isolamento em 
um ambiente virtual altamente controlado em um 
servidor. Somente os arquivos aprovados são 
liberados aos pontos terminais. Sandboxing é uma 
maneira segura de testar programas não 
verificados que possam conter código malicioso. 
Em alguns casos, os arquivos passam por um 
processo de quarentena e somente são liberados 
quando considerado seguros. Isto oferece um alto 
nível de segurança mas impacta a experiência do 
usuário e a produtividade do negócio. Em outros 
caso, o arquivo original que está sendo analisado 
na sandbox permanece no ponto terminal. Desta 
forma, as questões de produtividade e usabilidade 
são endereçadas, mas o usuário está vulnerável a 
códigos maliciosos.
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Cliente de peso leve
Com somente 10MB, o cliente 
Comodo fornece a maior 
proteção no mercado sem 
sacrificar a usabilidade ou 
escalabilidade.

Prevenção de intrusão do 
hospedeiro
Sistema regulamentado HIPS 
(Host-based Intrusion Protection 
System) monitora as atividades 
do aplicativo, bloqueando as 
maléficas pela detenção de ações 
que poderiam danificar 
componentes de sistemas 
críticos.

Serviço de Consulta de Arquivo
Fornece um sistema de 
classificação de arquivos com 
base na cloud que determina o 
status de um arquivo se ele 
aparece na lista de arquivo, na 
lista de fornecedores de software 
de confiança, ou na própria lista 
segura de Comodo. Estes 
arquivos confiáveis são excluídos 
de um monitoramento posterior, 
reduzindo o consume dos 
recursos do sistema.

De total assunção de 
controle de um dispositivo

Monitoramento e gerenciamento remoto

Características Principais

Acesso remoto 
con gerenciamento 

Patches management 24 x7 x 365  Suporte

Filtragem de Website
Estabelece regras específicas – as 
quais podem ser especificas para o 
usuário e dependentes em tempo – 
para bloquear o acesso a websites 
especificas. 

Firewall particular com filtração 
de pacotes
Pode ser administrado 
remotamente ou por um 
administrador local. Fornece 
gerenciamento granular de 
atividades de rede de entrada e 
saída, esconde portais TCP de 
escaneios, e fornece alertas quando 
atividades suspeitas são 
detectadas. 

Interoperabilidade
Uma solida estratégia de segurança 
de defesa-em-profundidade exige 
que as empresas implementem  um 
kit de ferramentas diversas que use 
tecnologias de uma serie de 
fornecedores. Num ambiente 
intencionalmente heterogêneo, 
interoperabilidade é crucial. A 
tecnologia de contenção Comodo 
AEP não possui incompatibilidades 
conhecidas com produtividade ou 
software de segurança.
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Como Funciona
De uma perspectiva cibernética, existem três tipos de 
arquivos: aqueles sabidamente bons, aqueles 
conhecidos por serem ruins, e os desconhecidos. 
Quando você sabe que o arquivo é bom, você o deixa 
executar. Quando você sabe que o arquivo é ruim, você 
o bloqueia. São os arquivos desconhecidos aqueles que
criam um desafio – e todo malware é um código
desconhecido, inicialmente. Comodo AEP  utiliza  auto
contenção para isolar automaticamente arquivos
desconhecidos enquanto o mecanismos de decisão de
veredicto prepara uma determinação de bom/ruim.

Auto Contenção
Comodo alavanca a maior lista branca de assinaturas 
de bons arquivos do mundo e identifica processos que 
são seguros  para execução num ponto terminal. 1
Executáveis desconhecidos e outros arquivos que 
requerem privilégios de execução são automaticamente 
executados  em um recipiente virtual,  que não possui 
acesso aos recursos do sistema hospedeiro ou data do 
usuário. Tais arquivos e executáveis são executados da 
mesma forma como seriam no sistema hospedeiro, de 
forma continua, na perspectiva do usuário final, mas 
sem que possam causar dano ou infecção no sistema 
nativo. Todos os processos em contenção somente 
acessam  uma versão virtual do registry, sistema de 
arquivo, núcleo de sistema operacional, e hardware. 
Isto permite que os arquivos bons possam rodar como 
necessário  e os arquivos maliciosos sejam 
impossibilitados de acessar o sistema para entregar sua 
carga. 
Enquanto o arquivo está em contenção, o sistema grava 
uma analise forense completa, a qual pode ser 
configurada para ser entregue ao seu sistema SIEM e 
SOC. Os processos desconhecidos que forem dados um 
bom veredicto serão automaticamente permitidos a 
rodar no hospedeiro em sessões subsequentes.

1 Arquivos somente poderão ser adicionados a esta lista depois de passarem 

por intensos testes por Comodo Threat Intelligence Lab.  Bons e conhecidos 

processos estão ainda submetidos a  comportamento estrito  e 

monitoramento de vírus durante runtime mas permitidos a rodar na 

maquina local porque foram totalmente autenticados  como não 

apresentando ameaças.

Como Comodo AEP se Compara aos Outros 
Sistema de Contenção

A abordagem de um fornecedor é de utilizar 
contenção seletiva, a qual isola somente certos 
aplicativos, como browsers, leitores de PDF, e 
aplicativos de produtividade. A desvantagem é que 
isto não fornece mecanismos de detecção e 
contenção de processos maliciosos de outras 
fontes.

Administradores precisam trancar os aplicativos e 
serviços cujo uso é permitido aos usuários para 
execução, e a configuração  requer constantes 
ajustamentos. Em contraste, Comodo AEP oferece 
um modo de fácil manejo (hands-off) para conter 
arquivos de todas as fontes.

Outro fornecedor cria múltiplas “micro VMs” para 
conter cada processo gerado por usuário,  gerando 
instancias virtuais separadas para cada OS hospede 
para todo processo contido, sendo tudo controlado 
por um hypervisor rodando no OS hospedeiro. Isto 
aumenta a demanda dos recursos do ponto 
terminal e pode causar lerdeza no sistema e 
interrupção no fluxo de trabalho. Em contraste, os 
containers de Comodo AEP produzem impacto zero 
na experiência do usuário.

Controle Avançado para Times de Segurança

Auto contenção Comodo usa isolamento de 
processos  no espaço de endereçamento de usuário 
e não é dependente de tecnologia de virtualização a 
nível de  CPU para operar, mas pode ser acionado 
para alavancar virtualização a nível de CPU para 
segurança adicional, se desejado. Auto contenção 
Comodo utiliza ambas tecnologias de virtualização 
de software e de hardware e é compatível  com 
todo software de desktop remoto.

Auto contenção Comodo não é limitado a 
aplicativos específicos, dada a sua flexibilidade em 
dar total suporte a todos os usos requeridos por sua 
organização. Administradores podem, entretanto, 
especificar auto contenção para aplicativos 
específicos, somente ou escolher auto conter todos 
os arquivos. De qualquer um dos dois modos, não 
há impacto na performance.
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• Perfil Default

• Inscrição do dispositivo over-the-air

• Apagamento remoto de dados

• Certificados de uso móvel

• Encontre meu Dispositivo

• Isolamento de Dados

• Cumprimento de fortes normas de uso
móvel

• Fotografias “Sneek Peek”(vislumbre) para
recuperar dispositivos perdidos

• Gerenciamento por normas

• Normas Cientes de Virtual Private Network
(Rede Virtual Privada)

• Controle externo de dispositivo

Frustra os hackers, não seus usuários

Quando WikiLeaks em 2017 despejou dados 
expondo avaliações de 20 produtos de segurança, 
pudemos ver os resultados nus e crus das 
tentativas da comunidade de inteligência de como 
despistar a tecnologia  com que as empresas 
contam para sua proteção no dia-a-dia. Enquanto 
muitos dos nomes de vulto no mercado 
mostraram-se fácil ou moderadamente 
hackeaveis, uma solução frustrou as melhores 
tentativas de despiste. Aqui está o que a CIA- uma 
das organizações com mais fundos e das maiores 
experts quanto a hacking – disse sobre Comodo:

"Uma colossal dor nos fundilhos. Captura tudo 
até você dizer basta."

Isto é uma boa notícia para você. Utilizando 
Comodo AEP, você não está simplesmente 
frustrando maus feitores; seus  diligentes 
funcionários não irão notar a diferença. 

Fonte: Cutherbertson, Anthony. “How CIA Hackers Rate Your 
Computer’s Antivirus.” Newsweek. March 19, 2017.

Controles Avançados de Dispositivo

Analise em Tempo Real

Veredicto 100% em 100% das vezes
Todo arquivo recebe um veredicto – bom 
ou ruim – todas as vezes.

Analise humana
Em 5% dos casos  em que VirusScope e 
Valkyrie forem incapazes de retornar um 
veredicto, o arquivo pode ser enviado a 
pesquisadores pra analise humana, que 
farão uma determinação dentro do prazo 
de SLA (acordo de nível de serviço).

Analise de Comportamento
Comodo utiliza analise de comportamento 
de arquivos enquanto funciona em 
contenção. Comodo Viruscope utiliza 
técnicas como “hooking” (substituição de 
API), de prevenção de injeção de DLL, e 
mais, para identificar indicadores de algo 
posto em risco, enquanto mantem os 
pontos terminais em segurança, sem afetar 
a usabilidade.

Escaneamento antivirus
O sofisticado sistema antivírus Comodo 
escaneia pontos terminais contra uma lista 
massiva de conhecidos arquivos bons e 
ruins compilados por anos como a maior 
autoridade em certificados e por 85 
milhões de pontos terminais 
implementados mundialmente. Isto 
rapidamente intercepta e elimina 
facilmente conhecidos softwares 
maliciosos.

Mecanismo de veredicto de decisão
Enquanto funcionando em auto contenção,  
arquivos desconhecidos são carregados na 
Comodo Valkyrie em cloud, para analise 
em tempo real.  Este cloud global de 
combate a ameaças, que analisa 73 bilhões 
de consultas de arquivos e 300 milhões de 
arquivos únicos desconhecidos, 
anualmente, retorna com um veredicto em 
45 segundos para 95% dos arquivos 
submetidos. Devido ao fato da Comodo 
cloud global de combate a ameaças ser 
colaborativa, o conhecimento obtido sobre 
um arquivo desconhecido beneficia todos 
os usuários de Comodo AEP. Você se 
beneficia dos efeitos de uma rede de 85 
milhões de usuários
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