
ورقة البيانات

من أجل الحصول عىل نتائج أفضل من حيث اكتشاف التهديدات 

المحتملة - تجمع لوجاريثم بين آليات التعلم الذاتي للنظام، وتحليل 

السيناريوهات المحتملة - مع الحفاظ عىل مستوى اقل من التنبيهات 

الصادرة

يعتمد عمل التهديدات المستمرة المتطورة –APTs– عىل تقنيات متفردة واألكثر تطورا من نوعها 

من أجل تحقيق االختراق المنشود ألكبر عدد ممكن من المؤسسات في شتى أرجاء العالم. وللكشف 

عن مثل هكذا تهديدات وتفاديها بل والحد منها، ال بد من توفر نظرة شاملة وعميقة عبر شبكة أجهزة 

هذه المؤسسات، ومن ثم الرد بما يتناسب وهذه التهديدات خالل أقل وقت ممكن. ولكن مع الزيادة 

الملحوظة في شكل وحجم هذه التهديدات، بالتزامن مع زيادة حجم وانتشار خدمات وشبكات هذه 

المؤسسات، يصبح من الضروري االستعانة بحلول ذكية قادرة عىل كشف هذه التهديدات والتعامل 

معها مع قابليتها للتطور في طرق االستجابة بما يتناسب وقدرة هذه التهديدات عىل التطور والتغيير- 

.)-NDR- وهي ما تعرف باسم )حلول اكتشاف التهديدات عبر الشبكة واالستجابة لها

تقوم "حلول اكتشاف التهديدات عبر الشبكة واالستجابة لها -NDR- من لوجاريثم" عىل آليات التعلم 

الذاتي للنظام مدعومة بآلية ™MITRE ATT&CK المدمجة فيها، والتي تقوم بدورها بإزالة اية نقاط قد 

تحجب الرؤية مع توفير مراقبة آنية لشبكة المؤسسة. يتوفر هذا الحل عبر خدمات لوجاريثم 

السحابية بصيغة SaaS مع قدرته عىل التكامل مع نظم "مراقبة األجهزة الطرفية واالستجابة 

للتهديدات المعرضة لها" -EDR-. ، وبذلك تتم إضافة  النظرة الشاملة والمعمقة للشبكة بجانب 

حلول EDR لتكتمل الصورة الشمولية المنشودة للكشف عن التهديدات واالستجابة لها عبر 

األجهزة الطرفية، و ومركز البيانات وصوال اىل السحابة االلكترونية.

تعمل "حلول اكتشاف التهديدات عبر الشبكة واالستجابة لها -NDR- من لوجاريثم" عىل تأمين:

حركة مرور البيانات بين اتجاهي الشمال والجنوب.	 

تدفق حركة مرور البيانات بين اتجاهي الشرق والغرب داخل المؤسسة.	 

تدفق حركة مرور البيانات من واىل السحابة االلكترونية.	 

تغطي MistNet NDR حاالت االستخدام - التي سبق ذكرها أعاله - من خالل ؛ تحليالت قائمة 

عىل مزيج فعال من آليات التعلم الذاتي ML و وقواعد اكتشاف التهديدات المعرفة مسبقا في 

النظام ،أضف اىل ذلك ما يتم تلقيه من معلومات عن التهديدات المحتملة، مع إعادة 

صياغة ما يتم تلقيه من معلومات سواء من أجهزة المستخدمين الطرفية أو من أجهزة 

المضيف لتبدو مفهومة ضمن السياق العام للتهديد المكتشف أو المنظور، وبذا يتم 

حماية شبكة المؤسسة من التهديدات معروفة كانت أم ال.  

المزيد من الكشف باستخدام ميزة “عدد أقل من التنبيهات”

وبينما تعتمد حلول NDR األخرى عىل التعلم اآللي الُمطبق عىل التدفقات األحادية 

 MistNet NDR للبيانات فقط، من أجل الكشف عن مشاكل أمن الشبكات، يستخدم

نماذج متطورة من التعلم من أجل تحليل نشاط الشبكة والمستخدم والمضيف، مما 

يوفر تمثيالً حقيقًيا لجميع النشاطات داخل مجال المؤسسة. ويكشف هذا األسلوب المختلط 

بفعاليٍة عن المزيد من مؤشرات الهجمات، كما يحد من أخطاء اإليجابيات الكاذبة بنسبٍة 

تتعدى 90 بالمائة.

نظرة شمولية تغطي أجهزة المضيف والمستخدم والشبكة

يقدم NDR MistNet أنموذجا كامال ودقيقا عن نشاط المؤسسة من بين أي نقطتين عبر 

كل المستويات )الشبكة والمضيف والمستخدم(. حيث تعود مرجعية كل مستوى اىل اطار 

عمل MITRE ATT&CK، مما يوفر للمؤسسة سردا أمنيا مفهوما، يشمل بين ثناياه جدوال 

زمنيا لألنشطة التي تمت، وكذلك وصفا للهجمة التي تمت والتقنية التي استخدمت فيها. 

كما يقدم NDR MistNet توصيفا محتمال لتجنب هذه الهجمات، مساعدا للرد سريعا عىل 

تهديدات مثل: الحركة الجانبية )lateral movement(، الترشيح )exfiltration(، االختراق 

.)ransomware( وبرامج الفدية )malware compromise( بالبرامج الضارة

المزايا

التعلم 	  الرؤية عن طريق  نقاط حجب  كافة  إزالة 

تهديدات  عن  القواعد  عىل  القائم  والكشف  اآللي 

الشبكات ومدى االستجابة لها.

خفض متوسط زمن االستجابة )MTTR( إىل الحد 	 

األدنى باستخدام محرك MITRE ATT&CK المدمج.

البيانات 	  وحركة  التشغيل  تكاليف  من  الحد 

يسهل  ™TensorMist-AI التي  هندسة  باستخدام 

قياس مداها.

باستخدام 	  والسحابة  البيانات  مركز  حماية 

الكشف في الوقت الفعلي.

السوق 	  في  الرائدة  الحماية  جدران  مع  التكامل 

وحلول الكشف عن نقطة النهاية ومدى االستجابة 

لها )EDR( للكشف عن التهديدات.

LogRhythm من MistNet NDR

الشكل 1: الكشف الدقيق للتهديدات باستخدام رؤية المستخدم والمضيف

تعرض لوحة المعلومات في الوقت الفعلي مؤشرات 

الهجمات الُمكتشفة، وانتهاكات االمتثال، والمضيفين 

والمستخدمين والحوادث.
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نظام بنيوي قابل للتطوير

يعمل MistNet NDR عن طريق شبكة من العقد الموزعة للجمع/التحليل )C/A(، والتي تُقدم نظرة تحليلية 

عالمية بدون نقل البيانات إىل موقع مركزي. وتتيح تقنية ™TensorMist-AI، المقدمة للحصول عىل براءة 

االختراع، بناء شبكة كبيرة من البيانات مع إمكانية جمع وإثراء البيانات األمنية “في الموقع”، مما ينتج عنه 

 من البيانات؛ ويُسهل تسليم 
ٍ
نماذج دقيقة واستثنائية للسلوكيات والتهديدات دون االضطرار إىل نقل أي

SaaS من LogRhythm، مجتمعة مع معالجة تحليل الشبكات هذه، من التطوير وحماية الخصوصية 

وتجنب النفقات التشغيلية الخفية لنقل البيانات

تُثبت عقد MistNet للجمع/التحليل عادًة في كل موقع وتُوضع بقرب شبكات نقاط الوصول التجريبية 

التي تتمكن من عرض غالبية اختراقات حركة مرور االتصاالت والدخول/الخروج من البيئة. يتمكن العمالء 

بمرونٍة من:

نشر أجهزة الجمع/التحليل المثبتة عىل حامل في المكاتب، ومراكز البيانات، والمنشآت مشتركة 	 

الموقع، وبيئات إنترنت األشياء.

استخدام خيارات بدون وكالء وبدون خوادم لخصائص السحابة.	 

إحضار خادمك الخاص.	 

التكامل بين جدران الحماية )Firewalls( و أنظمة اكتشاف تهديدات األنظمة 

 )EDR( الطرفية واالستجابة لها

تدعم عمليات تكامل الكشف عن نقطة النهاية ومدى االستجابة لها )EDR( عمليات النشر الخاصة بـ

VMware Carbon Black  ،CrowdStrike، وSentinelOne. كما يتكامل MistNet NDR مع جدران 

الحماية الرائدة في السوق، مثل Palo Alto Networks، لجمع السجالت. يمكن للمحللين تكوين حلوالً 

خارجية من وحدة تحكم MistNet NDR في غضون دقائق لتفعيل تحويل البيانات.

خيارات النشر

يمكن تشغيل MistNet NDR بمفرده، بينما تُعرض وتُدار جميع خصائص الكشف عن التهديدات 

والدفاع والبحث عنها من خالل واجهة المستخدم الخاصة به. وبدالً من ذلك، يعمل الحل باالشتراك مع 

منصة LogRhythm NextGen SIEM باستخدام تكامل ثنائي االتجاه لعمليات الكشف األمامية لمنصة 

.MistNet NDR ومصادر البيانات المتعلقة بـ LogRhythm
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الشكل TensorMist-AI :2: سهولة البدء، ومرونة النشر، وسالسة التطوير

السمات 

يوفر محرك MITRE ATT&CK تحلياًل مزوًدا بسرٍد 

أمني سهل الفهم

البحث عن MITRE ATT&CK المدعم بالذكاء 	 

االصطناعي باستخدام أدوات التجسيد المرئي سواء 

كان ذلك سابقا أم آنيا. 

الخرائط المؤتمتة للتهديدات وحتى تهديدات 	 

محرك MITRE وتقنياته.

يتضمن البحث عن التهديدات البحث المنظم 	 

والغير المنظم، والبحث “جنًبا إىل جنب”، والتصفية 

.MITRE ATT&CK حسب نوع تهديد

تجمع تفاصيل األحداث بين جميع مؤشرات 	 

الهجمات ذات الصلة وتعرضها في جدول زمني.

يُقدم الكشف القائم عىل القواعد حمايًة 

مبتكرة وامتثاالً أمنًيا

أكثر من 20000 قاعدة للكشف المبتكر مع 	 

تحديثات أسبوعية وتعديالت تستند إىل التعلم 

اآللي.

تخصيص القواعد من أجل االحتياجات الخاصة 	 

بأمن الصناعات واالمتثال لها.

يحد الكشف عن تهديدات الوقت الفعلي من 

أخطاء اإليجابيات الكاذبة بنسبٍة تتعدى 90 

بالمائة

نماذج الكشف الُمشرف عليها وغير الُمشرف 	 

عليها والتي تقوم عىل التعلم اآللي لنشاط الشبكة 

والمستخدم والمضيف والعملية.

نمذجة السلوك في الوقت الفعلي من أجل 	 

الحركة الجانبية والترشيح واالختراق بالبرامج الضارة 

والكشف عن برامج الفدية.

توفر موجزات لمعلومات التهديدات المتكاملة 

حوادث مرتبطة بالسياق بدرجة كبيرة

يُمِكن التكامل مع موجزات معلومات التهديدات 	 

التجارية MistNet NDR من اإلبالغ عن الحوادث 

الدقيقة والمحددة للسياق بدرجٍة عالية من أجل 

الكشف واالستجابة بشكٍل أسرع.

توسع عمليات تكامل جدران الحماية مع 

الكشف عن نقطة النهاية ومدى االستجابة لها 

من مدى عمليات الكشف عن التهديدات 

تضيف حلول جدران الحماية وحلول الكشف 	 

عن نقطة النهاية ومدى االستجابة لها الحالية رؤيًة 

للشبكة، كما توفر الكشف عن التهديدات بشمولية 

عبر نقاط النهاية، ومراكز البيانات، والسحابة. 
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هل أنت مهتم باالطالع عىل MistNet NDR أثناء العمل؟

اطلب عرضاً توضيحياً اليوم!


