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ما هي مايتر أتّاك؟

MITRE ATT&CK

هي قاعدة معرفية يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم,
تُبين تكتيكات وتقنيات الخصم بنا ًء عىل أحداث حصلت
في الواقع .إنها توفر إطا ًرا معقدًا ألكثر من مائتي تقنية قام

المهاجمون باستخدامها أثناء شن هجماتهم ,وهي تشمل

التقنيات الخاصة والعامة باإلضافة إىل المفاهيم والمعلومات
األساسية حول مجموعات الخصوم المعروفة وحمالتهم.

يرمز اختصار  ATT&CKإىل التكتيكات العدائية والتقنيات

والمعرفة العامة.

ترمز التكتيكات إىل "سبب" تقنية  .ATT&CKبمعنى

آخر،التكتيك هو الهدف التكتيكي للخصم للقيام بعمل ما.
تقدم التكتيكات فئات سياقية للتقنيات الفردية وتشمل الرموز
القياسية عالية المستوى لألنشطة التي يقوم بها الخصوم أثناء
عملية ما ،مثل استمرارية األثر واكتشاف المعلومات والتحرك

بشكل جانبي وتنفيذ تشغيل الملفات واستخراج البيانات.

ً
هدفا تكتيك ًيا
أما التقنيات ،فهي تمثل "كيف" يحقق الخصم

من خالل القيام بعمل ما .عىل سبيل المثال ،قد يقوم الخصم

بالتخلص من بيانات اعتماد اليحتاجها للوصول إىل بيانات
اعتماد مفيدة داخل شبكة وبذلك يمكنه استخدامها الح ًقا
للحركة الجانبية.

قد تمثل التقنيات ً
أيضا "ماذا" يكسب الخصم من خالل القيام
بعمل ما.

يعد هذا تميي ًزا مفيدًا لتكتيك "االكتشاف" نظرًا ألن التقنيات

تسلط الضوء عىل نوع المعلومات التي يالحقها الخصم بنا ًء
عىل إجراء
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لماذا تعتبر MITRE ATT&CK
ذات قيمة عالية؟
يمكن للعديد من المنظمات االستفادة من استخدام منصة

 MITRE ATT&CKحيث يوفر هذا النظام رؤية مصفوفة لجميع

التقنيات بحيث يمكن للمحللين األمنيين رؤية التقنيات

التي قد يطبقها الخصم للتسلل إىل مؤسستهم والحصول

عىل إجابات ألسئلة مثل :من هذا الخصم؟ ما هي التقنيات

والتكتيكات التي يستخدمها؟ ما عوامل التخفيف التي
يمكنني تطبيقها؟

يمكن للمحللين األمنيين استخدام البيانات التي تحصلوا
عليها من المنصة كمصدر مرجعي مفصل إلثراء تحليلهم

لألحداث والتنبيهات يدويًا ،وإبالغ تحقيقاتهم وتحديد أفضل

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها اعتمادًا عىل مدى مالئمتها وعىل
المشاهدات داخل بيئتها.

يركز نظام  ATT&CK for Enterpriseعىل نمط استخدام

الخصوم للتقنيات والتكتيكات  ،TTPsوذلك التخاذ القرارات
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عال
وتوسيع مجاالت الوصول وتنفيذ أهدافهم عىل مستوى
ٍ
بما يكفي ،وعىل نطاق واسع عبر األنظمة األساسية مع تفاصيل
كافية لتكون مفيدة تقن ًيا.

تم اشتقاق  11فئة تكتيكية ضمن نظام ATT&CK for

 Enterpriseمن المراحل الالحقة (االستغالل والتحكم والصيانة

والتنفيذ) لدورة حياة الهجوم السيبراني المكونة من سبع مراحل
(والتي ع ّبرت عنها شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin
ألول مرة باسم سابير كِل تشاين (سلسلة القتل السيبراني

®.)Cyber Kill Chain

قوائم المستوى االستراتيجي ال تقتصر فقط علي بيانات

الحوادث البسيطة ،بل تقوم بتحديد الجهات الفاعلة في

التهديد ،والتعرف عىل ميول واتجاه نشاطاتها ،وكشف أهدافها

الخبيثة .كل هذه األمور تعد أساسية إلشراك األعداء المتمرسين
وبناء خطط فعالة للدفاع عن المؤسسة والعمليات واألهداف
اإلستراتيجية٢.
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استخدام نظام MITRE ATT&CK

لرسم خريطة الدفاع وتحديد الثغرات
هناك عدد من الطرق التي يمكن للمؤسسة من خاللها استخدام نظام MITRE ATT&CK

لرسم خريطة للدفاعات وتحديد الثغرات.
فيما يلي حاالت االستخدام الشائعة:

محاكاة الخصم
يمكن لنظام  ATT&CKإنشاء سيناريوهات تحاكي طرق
الخصم وذلك الختبار الدفاعات والتحقق من فعاليتها ضد
تقنيات الخصم الشائعة.
تكوين الفرق الحمراء
يتم استخدام نظام  ATT&CKلتصميم خطط الفريق األحمر
وتنظيم العمليات لتجنب إجراءات دفاعية معينة قد تكون
موجودة اصال داخل الشبكة.
تطوير التحليالت السلوكية
تُمكن منصة  ATT&CKتكنولوجيا المعلومات من إنشاء
واختبار التحليالت السلوكية إلكتشاف السلوك العدائي
داخل بيئة ما.
تقييم دفاعي للثغرات
يمكن أن تساعدك  ATT&CKفي تشغيل نماذج الخصم
الشائعة التي تركز عىل السلوك وذلك يُمكنك من تقييم
األدوات والمراقبة والتعديل من الدفاعات الحالية داخل
مشاريع المؤسسة.
تقييم مدى نضج مركز عمليات األمان SOC
يتم استخدام  ATT&CKكمقياس موحد لتحديد مدى
فعالية مركز عمليات األمن  SOCفي الكشف عن
االختراقات وتحليلها واالستجابة لها.
دعم المكافحة الذكية للتهديد السيبراني
تساعدك  ATT&CKعىل فهم وتوثيق ملفات تعريف
مجموعة الخصوم من منظور سلوكي متوافق مع األدوات
التي قد تستخدمها المجموعة.

“تم تقوية فريقي بشكل كبير

من قبل ميست نت إن دي آر

 .MistNet NDRنحن اآلن متأكدون
هجوما في كل مرحلة.
بأننا نشهد
ً

يمكننا معرفة ما إذا كان حساب

المستخدم قد تعرض لالختراق،

وتتبع الحركة الجانبية للمتسلل إىل

مزود (سيرفر) مستهدف ثم معرفة
الهدف عىل المزود  -كل ذلك من

شاشة واحدة .ونظ ًرا ألن برنامجنا
منظم حول ™،MITRE ATT&CK

فإن نظام  MistNet NDRيوفر

البيانات والرؤية التي يحتاج إليها

كل مستوى من مستويات اإلدارة”.

سي آي إس أو ()CISO
شركة خدمات مالية رائدة
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استخدام نظام  MITRE ATT&CKمع الذكاء
السيبراني Cyber Intelligence
تكمن أهمية استخبارات التهديد السيبراني ( )CTIفي معرفة

ما يفعله خصومك وتطبيق تلك المعلومات لتحسين عملية

صنع القرار .بالنسبة للمؤسسات األصغر التي ترغب في البدء

في استخدام منصة  ATT&CKلإلستخبار الذكي عن التهديدات،

فيمكنها البدء بأخذ مجموعة تهديد واحدة وفحص سلوكياتها

كما هي منظمة في المنصة .يمكنك اختيار مجموعة تهديد من
تلك المعروضة عىل موقع مايتر  MITRE websiteبنا ًء عىل من
تم استهدافه.

يمكن للمحللين والمدافعين تجميع معلومات استخباراتية
حول سلوك الخصم ،كما يمكن للمدافعين بناء معلومات

حول السلوك الذي يمكنهم اكتشافه وبالتالي التخفيف من
اثره.

من خالل تجميع المعلومات من مصدرين أو أكثر ،يمكنك

خلق وعي بالتهديد المحتمل عن طريق الثغرات الموجودة
التي يعرف المحللون أن الخصوم قد يستغلونها.

كيف يساعدك MITRE ATT&CK
في مشاركة معلومات التهديد؟
جانب آخر مهم لمنصة  ATT&CKهو كيفية دمجها

في العادة ،غالبا ما يتم استخدام التقارير الفردية لتوثيق حادثة

إلستخبارات التهديد السيبراني  CTIمع فِرق األمن السيبراني.

معينة أو مجموعة ،ولكن هذا يجعل من الصعب مقارنة

استخبارات التهديد السيبراني  CTIالتي تم استخدامها بشكل

إىل استنتاج حول أنواع الدفاعات األكثر فعالية .باستخدام

سلوك المجموعة المعادية ،مثل  ،APT29وذلك استنادًا إىل

من خالل التركيز عىل التقنية نفسها .عند تحديد كيفية تركيز

مجموعة.

استخدام للمجموعة.

عىل عكس الطرق السابقة المستخدمة إلستيعاب

أساسي للمؤشرات ،فإن  ATT&CKتوثق ملفات تعريف

التقارير المتاحة للجميع إلظهار أي التقنيات تستخدمها كل

ما حدث عبر الحوادث المتعددة أو المجموعات والتوصل
 ،ATT&CKيمكن للمحللين النظر عبر مجموعات النشاط

الموارد الدفاعية ،قد يختار المحللون البدء بتقنيات ذات أعىل
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محرك مايتر  MITRE ATT&CKفي مِ ست
نت إن دي آر  MistNet NDRالمقدم من
لوقريثم LogRhythm
تبذل فرق تكنولوجيا المعلومات جهودا ً كبيرة للعثور عىل

تم تصميم مِ ست نت إن دي آر  MistNet NDRلتوفير نص

الثغرات األمنية ،ولكن بسبب نقص الرؤية ،ال يستطيعون
معرفة مكان هذه الثغرات .في الواقع ،وف ًقا لبحث جديد

 ATT&CKوإظهار النمط المعتاد لمجموعة التهديد .تشتمل

االستطالع ال يدرون كيف دخلت أهم الهجمات اإللكترونية إىل

وتقدم أدوات إلعداد التقارير.

فإن  ٪20من مديري تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم

مؤسساتهم .وما يثير القلق أن  ٪17ال يعرفون كم من الوقت

تواجد التهديد في البيئة قبل اكتشافه3.

لكي نقدم المساعدة ،قمنا بدمج إطار مايتر MITRE

ً
المدارة من
ATT&CK
مباشرة في منصة ُ MistNet NDR

لوقريثم ،مما يتيح االكتشاف اآللي والبحث بمساعدة الذكاء

ً
مباشرة في مصفوفة المشروع .ذلك
االصطناعي الذي يُط ّبق

أمان متكامل ،مع التفصيل المباشر للتكتيكات والتقنيات

المنصة عىل أوصاف مفصلة ،وتوصي بإرشادات للمعالجة،
تعرف عىل المزيد حول كيفية استخدام أدوات MistNet

 NDRالمدمجة في منصة  MITRE ATT&CKللبحث عن

التهديدات ،وإجراء فحوصات االلتزام ،وقياس كفاءة فريق

عمليات األمن  SOCالخاص بك.

ً
عرض ا تجريب ًي ا عىل .logrhythm.com/demo
اطلب

سيتيح لفريق أمن تكنولوجيا المعلومات تحديد األنشطة

المشبوهة وتكتيكاتهم المعروفة وكذلك المجموعات التي
ً
مباشرة وتُمكنهم من الرد الفوري عىل
قامت بالتهديد
عمليات التطفل.

يكشف محرك إطار العمل  MITER ATT&CKالمدمج في  MistNet NDRعن التكتيكات والتهديدات في الوقت الفعلي.

https://secure2.sophos.com/en-us/medialibrary/Gated-Assets/white-papers/ 3
sophos-seven-uncomfortable-truths-about-endpoint-security-wpna.pdf
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نبذة حول لوقريثم LogRhythm
إن منصة نيكست ِجن إس آي إي إم من لوقريثم  award-winning NextGen SIEM Platformالحائزة عىل جوائز ،تجعل
العالم أكثر أمانًا من خالل حماية المؤسسات والموظفين والعمالء من أحدث التهديدات اإللكترونية .تقوم المنصة بذلك

من خالل توفير نظام أساسي شامل بأحدث الوظائف األمنية ،بما في ذلك التحليالت األمنية؛ كشف الشبكة واالستجابة
لها ()NDR؛ تحليالت سلوك المستخدم والكيان ()UEBA؛ والتنسيق األمني واألتمتة واالستجابة (.)SOAR

تعرف عىل كيفية قيام لوقريثم  LogRhythmبتمكين الشركات من تحقيق األمان في المقام األول .logrhythm.com
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