
جاهزون للدفاع
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 تساعد LogRhythm فرق عمليات األمان المشغولة والرشيقة 
 على حماية المعلومات والبنية التحتية المهمة من التهديدات 

 اإللكترونية التي تنشأ. بصفتنا حلفاء في المعركة، فإننا نجمع 
 بين منصة عمليات أمنية شاملة ومرنة، وشراكات تقنية، 

 وخدمات استشارية لمساعدة أكثر من 4000 فريق في مركز 
عمليات األمان على سد الثغرات.

 نحن نتفهم أن هناك الكثير من األمور الملقاة على كاهل 
 المتخصصين في مجال األمن — سمعة شركتك ونجاحها، 

 وأمن بيانات العمالء، وتوافر األنظمة المهمة — عبء 
 حماية العالم. تساعد LogRhythm على تخفيف 

هذا الحمل. 

 يقف موظفونا في الخطوط األمامية للدفاع ضد العديد 
 من الهجمات اإللكترونية األكثر خطورة في العالم. 

 بناًء على هذه التجارب، أنشأنا النظام األساسي األكثر 
 شموالً في الصناعة، مما شجع فرق األمان على التنقل 

 في مشهد التهديدات بثقة. معًا، نحن LogRhythm وعمالؤنا 
جاهزون للدفاع.

حليفك في األمن السيبراني.
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دفاعك األكثر مرونة.
 تم تصميم نظام LogRhythm لتوفير رؤية وحماية واكتشاف 

للتهديدات بشكل ال مثيل لها عبر جميع مناطق السطح واألنظمة واألصول.

 قلِّل من مخاطر األمن السيبراني

  أدخل وادعم نموذج نضج عمليات 	 
األمان )SOMM( عبر األنظمة الداخلية 

والخارجية لمؤسستك

  كن أكثر يقظة تجاه التهديدات عبر بيئات 	 
العمل البعيدة والمختلطة

  اضمن االمتثال األمني عبر نقاط 	 
االتصال الضعيفة

 اقض على النقاط العمياء

 حدد التهديدات الناشئة التي ال تنتبه لها حلول 	 
البائعين واألنظمة القديمة األخرى

 طور من اكتشاف التهديدات باستخدام النماذج 	 
المتقدمة والتعلم اآللي )ML( الذي يقلل من 

النتائج اإليجابية الزائفة

 راقب الحاالت الشاذة عبر بياناتك بالكامل، 	 
واحصل على رؤية في الوقت الفعلي للتهديد

 أوقف الهجوم

 احصل على تنبيهات أكثر وضوًحا مع السياق 	 
لتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية

 شغّل المهام العادية تلقائيًا مما يسمح لفريقك 	 
بالتركيز على المشكالت المعقدة التي تتطلب 

مهارات وإبداًعا

 اعزل نقاط النهاية وأوقف الوصول إلى الشبكة 	 
وقم بتعليق المستخدمين وأوقف العمليات بنقرة 

زر واحدة

 قلل من أثر الضرر والتعطيل للحد األدنى

  احصل على الرؤية العميقة والدعم الذي 	 
 تحتاجه لتحديد نوع الهجوم حتى تتمكن 

من اتخاذ إجراء سريع

 حدد بسرعة أنظمة األعمال الهامة )إن وجدت( 	 
التي تم اختراقها، والبيانات التي تأثرت، وما إذا 
كانت هناك أي نقاط دخول غير مصرح بها باقية

اجمع األدلة الجنائية للمحاكمة في المستقبل	 

احتواءاستجابةاكتشافوقاية
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العمليات األمنية في الموقع

LogRhythm SIEM

 بالنسبة للمؤسسات التي تتطلب حالً محليًا بسبب المتطلبات التنظيمية أو تفضيالت تكنولوجيا 
 المعلومات، فإن LogRhythm SIEM هي المنصة األكثر اكتماالً في الصناعة التي توفر 

 أحدث وظائف األمان، بما في ذلك التحليالت األمنية. مع LogRhythm SIEM، يمتلك فريقك 
 مجموعة متكاملة من الوحدات النمطية التي تقدم المهمة األساسية لمركز العمليات األمنية لديك: 

 مراقبة التهديدات، والبحث عن التهديدات، والتحقيق في التهديدات، واالستجابة للحوادث بأقل 
تكلفة إجمالية للملكية.

إدارة السجالت
 ابحث بسرعة عبر البيانات الضخمة لمؤسستك للعثور بسهولة 

على إجابات وتحديد حوادث تكنولوجيا المعلومات والحوادث األمنية 
واستكشاف المشكالت وإصالحها بسرعة. 

)SIEM( إدارة األحداث والمعلومات األمنية
 اكتشف التهديدات واستجب لها بشكل أسرع. مع تشغيل 

 LogRhythm SIEM كمركز قيادة لفريقك، ستصبح عملياتك 
 األمنية أكثر فعالية وكفاءة من خالل سير العمل اآللي وقدرات 

الكشف عن التهديدات واالستجابة السريعة.

)SOAR( التنسيق األمني والتشغيل اآللي واالستجابة
اعمل بذكاء أكبر ال بجهد أكبر. اجمع بين فريقك وبسطه وطوره من 
خالل تنسيق األمان واألتمتة واالستجابة )SOAR( التي تتكامل مع 

LogRhythm SIEM وتعمل مع أكثر من 80 من الحلول الشريكة.

 تحليل األنماط السلوكية للمستخدمين 
)UEBA( والكيانات

 اكشف عن سلوك المستخدم الشاذ قبل تلف البيانات أو تسريبها 
.)UEBA( باستخدام تحليالت سلوك المستخدم والكيانات

التحليالت األمنية
ال تتورط في اإلنذارات التي ال معنى لها. باستخدام تحليالت الجهاز 

المتقدمة، سيكتشف فريقك بدقة النشاط الضار من خالل محتوى حالة 
استخدام األمان واالمتثال واإلنذارات ذات األولوية القائمة على المخاطر 

والتي تعرض على الفور التهديدات الخطيرة.
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النضج األمني
 من خالل عقدين من الخبرة في مجال األمن السيبراني، 

 تجمع LogRhythm أكثر التقنيات اكتماالً لتحسين 
 وضعك األمني. ترسانة عميقة من اآلثار والمقاييس والسجالت 
كن المؤسسات من تأمين أنظمتها   لجميع التطبيقات والبيئات تُّمِ

والبقاء بعيًدا عن األخبار.

بناء دفاع مرن.
أنشأت LogRhythm المجموعة األكثر قدرة واحتراًما في العالم من األشخاص 
والشركاء. ابِن دفاًعا مرنًا مع محللين وخبراء تجريبيين ومهندسين وعلماء بيانات 

ممن يعملون بأحدث التقنيات السيبرانية.

يفضله محترفو األمن
 معظم أنظمة األمن السيبراني معقدة ومعرقلة ومسببة لإلحباط 

عند استخدامها. نعتقد أن فرق العمليات األمنية )SecOps( تستحق 
األفضل. منصاتنا سهلة اإلعداد واالستخدام. من خالل واجهة سهلة 

 االستخدام ولوحة معلومات، يمكن للمحللين األمنيين اإلشراف 
 على مشهد التهديدات بالكامل — مع تقليل تشتيت االنتباه 

بالتنبيهات الخاطئة. 

LogRhythm Labs
 LogRhythm Labs ال أحد يفهم الخصوم أفضل منا. إن 

 هي مركز التحكم في المهام الخاص بنا للتحليل االستباقي 
 للتهديدات الناشئة من جميع أركان الويب وبناء المحتوى 

 للدفاع ضدها. نمنح مؤسستك اليد العليا من خالل تزويدك 
 بتحسين المعلومات واألدوات باستمرار — بناًء على التهديدات 

التي تواجهها مؤسستك واآلالف من اآلخرين.

 "  إن منصة LogRhythm إدارة المعلومات واألحداث األمنية )SIEM( ممتازة لمحتويات التعلم، ألن كتل اإلنشاء بسيطة وسهلة التنفيذ؛ حيث يتم تمثيل جميع مفاهيم 
 تطوير المحتوى حرفيًا كوحدات بناء سحب وإفالت يمكن معالجتها بسهولة. عالوة على ذلك، تشتمل كتل اإلنشاء اإلحصائية على إمكانات قوية للكشف عن الشذوذ 

التي يصعب للغاية أو يستحيل تنفيذها في تقنيات SIEM األخرى".

- مدير مشروع، منظمة خدمية

Gartner Peer Insights

https://www.gartner.com/reviews/market/security-information-event-management/vendor/logrhythm/product/logrhythm-nextgen-siem-platform/review/view/4010244
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%258السنوات
العائد على 

2021االستثمار
*Gartner Magic Quadrant

تم اختيارها رائًدا في مجال إدارة المعلومات 
 واألحداث األمنية )SIEM( لمدة تسع 

سنوات متتالية.

 شهد عمالء LogRhythm متوسط عائد استثمار 
 بنسبة 258٪ على مدار ثالث سنوات وفقًا 

.Total Economic Impact Report لتقرير

 رائد Grid G2® في مجال SIEM وأمن 
 النظام واالستجابة للحوادث، صيف وخريف 

وشتاء 2021

Grid G2® رائد

*  Kelly Kavanagh, Toby Bussa, John Collins ,2021 June 29 ,Gartner, Magic Quadrant for Security Information and Event Management. ال تصادق Gartner على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية وال تنصح مستخدمي التكنولوجيا 
 باختيار الباعة الحاصلين على أعلى التصنيفات فقط أو أي تسمية أخرى. تتكون منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner وال يجب تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات 

خاصة بالتسويق أو المالءمة لغرض معين.

ُموصى بها من قبل السلطات اإللكترونية والمحللين والعمالء.
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 تساعد LogRhythm فرق عمليات األمان المشغولة 
 والرشيقة على إنقاذ الموقف — يوًما بعد يوم. هناك الكثير 

 من األمور الملقاة على كاهل المتخصصين في مجال 
 األمن — سمعة ونجاح شركاتهم، وسالمة المواطنين والمؤسسات 

 في جميع أنحاء العالم، وأمن الموارد الحيوية — عبء 
حماية العالم. 

 تساعد LogRhythm على تخفيف هذا الحمل. تقف الشركة في الخطوط 
 األمامية للدفاع ضد العديد من الهجمات اإللكترونية األكثر خطورة في العالم، 

كن فرق األمن من التنقل بثقة في مشهد التهديدات المتغير باستمرار.   وتمَّ
 بصفتنا حلفاء في المعركة، تجمع LogRhythm بين منصة عمليات 

 أمنية شاملة ومرنة، وشراكات تقنية، وخدمات استشارية لمساعدة 
فرق SOC على سد الثغرات. 

 معًا، نحن LogRhythm وعمالؤنا جاهزون للدفاع. 
logrhythm.com اعرف المزيد عن

بناء مستقبل خاٍل من المخاطر السيبرانية.
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