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Cortex XDR
Ochrona całej firmy dzięki pierwszej 
w branży rozszerzonej platformie 
wykrywania zagrożeń i reagowania na nie
Zespoły ds. bezpieczeństwa mają do czynienia ze zbyt 
wieloma alertami, zbyt wieloma narzędziami i zbyt 
wieloma przeoczonymi atakami. Obecne odrębne, 
niewspółpracujące ze sobą rozwiązania zabezpieczające 
nie są w stanie nadążyć za ewoluującymi zagrożeniami. 
Nawet jeśli zespoły ds. bezpieczeństwa wdrożą dziesiątki 
narzędzi, nadal nie mają obrazu sytuacji w skali całej 
firmy ani funkcji dogłębnych analiz, które są niezbędne 
do blokowania ataków. Ponieważ na dodatek jest 
zbyt mało specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, 
zespoły potrzebują zdecydowanie nowego podejścia do 
wykrywania incydentów i reagowania na nie.

Korzyści dla firmy
•  Wykrywanie zaawansowanych 

ataków dzięki funkcjom 
analitycznym. Identyfikacja 
zagrożeń przy użyciu sztucznej 
inteligencji, analiz behawioralnych 
i niestandardowych reguł 
korelacji. 

•  O 98% mniej alertów. 
Ograniczenie zjawiska zmęczenia 
nadmiarem alertów dzięki 
rewolucyjnemu ujednoliconemu 
mechanizmowi obsługi 
incydentów, który inteligentnie 
grupuje pokrewne alerty. 

•  Osiem razy szybsze dochodzenia. 
Szybka weryfikacja zagrożeń 
dzięki pełnemu obrazowi ataków 
i analizie głównych przyczyn. 

•  Sprawniejsze działanie urządzeń 
końcowych. Blokowanie 
zaawansowanego złośliwego 
oprogramowania, exploitów 
i ataków prowadzonych bez 
użycia plików za pomocą jednego 
lekkiego agenta. 

•  Maksymalny zwrot z inwestycji. 
Konsolidacja narzędzi 
i uproszczenie operacji w celu 
obniżenia kosztów centrum 
bezpieczeństwa o 44%.
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Zapobieganie wszystkim zagrożeniom, wykrywanie 
i reakcja
Cortex® XDR™ to pierwsza na świecie rozszerzona platforma wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, 
która zbiera i integruje wszelkie dane dotyczące bezpieczeństwa, ułatwiając blokowanie wyrafinowanych 
ataków. Dzięki integracji różnych funkcji związanych z zagrożeniami (zapobieganie, wykrywanie, badanie 
przyczyn i reagowanie) pozwala ona uzyskać niezrównany poziom zabezpieczeń i wydajności operacyjnej. 
Najwyższy łączny wynik pod względem wykrywania i ochrony uzyskany w rundzie 3 testów ewaluacyjnych 
MITRE ATT&CK® oznacza, że dysponując rozwiązaniem Cortex XDR, możesz spokojnie spać, wiedząc, że 
Twoje dane są bezpieczne.

Blokowanie ataków na punkty końcowe dzięki najlepszej 
w swojej klasie ochronie
Agent Cortex XDR zabezpiecza punkty końcowe przed złośliwym oprogramowaniem, exploitami 
i atakami prowadzonymi bez użycia plików dzięki najlepszej w branży analizie lokalnej opartej na 
sztucznej inteligencji oraz funkcjom ochrony działającym na podstawie wzorców zachowań. Firmy mogą 
powstrzymywać nawet zupełnie nieznane zagrożenia przy użyciu jednego agenta działającego w chmurze, 
który chroni punkty końcowe, wykrywając zagrożenia i reagując na nie.

Wykrywanie ukrytych zagrożeń dzięki analizie
Platforma Cortex XDR z niezrównaną precyzją identyfikuje zakamuflowane zagrożenia, stale profilując 
zachowania użytkowników i punktów końcowych za pomocą funkcji analitycznych. Modele uczenia 
maszynowego analizują dane przekazywane przez firmę Palo Alto Networks i źródła zewnętrzne, aby 
wykrywać ukryte ataki wymierzone w urządzenia zarządzane i niezarządzane. 

Błyskawiczne badanie zagrożeń i reagowanie na nie 
Platforma Cortex XDR przyspiesza dochodzenia, zapewniając pełny obraz każdego zagrożenia 
i automatycznie identyfikując jego główną przyczynę. Inteligentne funkcje grupowania i deduplikacji 
alertów upraszczają klasyfikowanie oraz pozwalają skutecznie obsługiwać system zabezpieczeń mniej 
doświadczonym osobom. Ścisła integracja z punktami egzekwowania zasad pomaga analitykom szybciej 
reagować na zagrożenia.

Najważniejsze funkcje

Zabezpieczanie zasobów z użyciem najlepszych w branży funkcji ochrony 
punktów końcowych
Jeden działający natywnie w chmurze agent zapewnia ochronę przed zagrożeniami oraz zbiera dane 
w celu wykrywania ataków i reagowania na nie. Agent Cortex XDR stanowi kompletne rozwiązanie 
zapobiegawcze, oferujące nowatorską ochronę przed exploitami, złośliwym oprogramowaniem, 
ransomware i atakami prowadzonymi bez użycia plików. Zawiera także najwięcej modułów ochrony przed 
exploitami ze wszystkich dostępnych rozwiązań, umożliwiając blokowanie exploitów powodujących 
infekcję złośliwym oprogramowaniem. Każdy plik jest badany przez adaptacyjny mechanizm 
analizy lokalnej oparty na sztucznej inteligencji, który cały czas uczy się przeciwdziałać nowym 
technikom ataków. Mechanizm behawioralnej ochrony przed zagrożeniami bada zachowania wielu 
pokrewnych procesów, aby na bieżąco wykrywać ataki. Integracja z usługą ochrony przed złośliwym 
oprogramowaniem Palo Alto Networks WildFire® zwiększa precyzję i zasięg zabezpieczeń.

Bezpieczne zarządzanie urządzeniami USB 
Funkcja kontroli urządzeń zapewnia ochronę punktów końcowych przed złośliwym oprogramowaniem 
i utratą danych. Agent Cortex XDR umożliwia monitorowanie i zabezpieczanie dostępu przez USB bez 
instalowania kolejnego agenta na hostach. Dostęp można ograniczać według producenta, typu, punktu 
końcowego oraz grupy lub użytkownika w usłudze Active Directory. Dzięki szczegółowym zasadom można 
przypisywać uprawnienia do zapisu lub tylko do odczytu na poziomie konkretnych urządzeń USB.

Ochrona punktów końcowych dzięki firewallowi na hostach i szyfrowaniu 
dysków 
Mniejsza podatność punktów końcowych na ataki. Dzięki funkcjom firewalla na hostach i szyfrowania 
dysków można zmniejszyć liczbę zagrożeń i spełnić wymagania zgodności z przepisami. Firewall na 
hostach Cortex XDR umożliwia kontrolowanie komunikacji przychodzącej i wychodzącej w punktach 
końcowych z systemami Windows® i macOS®. Ponadto w punktach końcowych można zastosować 
technologię szyfrowania BitLocker® lub FileVault®, tworząc reguły i zasady szyfrowania dysków. 
Platforma Cortex XDR zapewnia pełną widoczność w punktach końcowych objętych szyfrowaniem 
i pozwala przeglądać wszystkie zaszyfrowane dyski. Funkcje firewalla na hostach i szyfrowania dysków 
umożliwiają centralne skonfigurowanie zasad zabezpieczeń punktów końcowych z poziomu konsoli 
zarządzania Cortex XDR.
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Pełna widoczność dzięki kompleksowym danym 
Integracja wszystkich danych pozwala pokonać ograniczenia fragmentacji systemu zabezpieczeń. 
Cortex XDR gromadzi dane z wszelkich źródeł, umożliwiając tropienie zagrożeń na większą skalę 
w całym środowisku. Platforma ta automatycznie łączy dane z punktów końcowych, sieci i chmury oraz 
dane dotyczące tożsamości, co pozwala na precyzyjne wykrywanie ataków i upraszcza dochodzenia. 
Dynamiczna integracja alertów zewnętrznych z danymi z punktów końcowych umożliwia identyfikację 
głównych przyczyn zagrożeń i znaczne przyspieszenie pracy analityków. Cortex XDR bada dzienniki przy 
użyciu analizy behawioralnej, ułatwiając znajdowanie zagrożeń o znaczeniu krytycznym i eliminując tzw. 
martwe punkty w obrazie zabezpieczeń.

Wykrywanie zagrożeń dzięki funkcjom analiz i uczenia maszynowego 
Funkcje analityczne i gotowe reguły ułatwiają wykrywanie ukrytych zagrożeń i zapewniają najszerszy 
zakres zastosowania technik MITRE ATT&CK. Cortex XDR automatycznie wykrywa aktywne ataki, 
umożliwiając klasyfikowanie i neutralizowanie zagrożeń, zanim wystąpią jakiekolwiek szkody. Uczenie 
maszynowe pozwala stale profilować zachowania użytkowników i punktów końcowych w celu wykrywania 
anomalii sygnalizujących możliwość wystąpienia ataku. Funkcja analiz tożsamości zapewnia pełny 
obraz użytkowników, w tym oceny ryzyka związanego z każdym z nich. Stosując funkcje analityczne 
względem zintegrowanego zestawu danych, Cortex XDR udostępnia możliwości wykrywania na poziomie 
porównywalnym i wyższym niż odrębne, niewspółpracujące ze sobą narzędzia do wykrywania zagrożeń 
w sieci i reagowania na nie, do wykrywania zagrożeń w punktach końcowych i reagowania na nie oraz do 
analizy zachowań użytkowników. 

Osiem razy szybsze dochodzenia 
Automatyczna identyfikacja głównych przyczyn alertów. Dzięki platformie Cortex XDR analitycy mogą 
jednym kliknięciem badać alerty z każdego źródła — w tym z narzędzi zewnętrznych — co znacznie 
usprawnia dochodzenia. Platforma automatycznie wskazuje główną przyczynę, reputację i sekwencję 
zdarzeń w przypadku każdego alertu, umożliwiając skuteczne weryfikowanie ataków nawet mniej 
doświadczonym pracownikom. Alerty są łączone w incydenty, co zmniejsza liczbę pojedynczych alertów 
do weryfikacji i łagodzi efekt zmęczenia ich nadmiarem. Każdy incydent zawiera pełny obraz ataku 
z kluczowymi artefaktami i danymi zintegrowanej analizy zagrożeń, co przyspiesza dochodzenia.

Ilustracja 1. Widok klasyfikacji i dochodzenia na platformie Cortex XDR
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Tropienie zagrożeń przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wyszukiwania 
Identyfikacja ukrytego złośliwego oprogramowania, ukierunkowanych ataków i zagrożeń z wewnątrz. 
Zespół ds. bezpieczeństwa może wyszukiwać trudne do znalezienia zagrożenia, planować ich wykrywanie 
oraz zapisywać kryteria (zapytania) do wykorzystania w przyszłości. Elastyczne funkcje wyszukiwania 
pozwalają analitykom odkrywać zagrożenia za pomocą intuicyjnego kreatora zapytań, a także tworzyć 
zaawansowane zapytania i wizualizować wyniki za pomocą wyszukiwarki XQL. Integrując analizę 
zagrożeń z obszernym zestawem danych dotyczących zabezpieczeń, zespół może wykrywać złośliwe 
oprogramowanie, zagrożenia zewnętrzne i ataki z wewnątrz. Funkcja zarządzania zasobami usprawnia 
zarządzanie siecią i wykrywa potencjalne zagrożenia, pokazując wszystkie urządzenia w danym 
środowisku — dotyczy to także urządzeń zarządzanych i niezarządzanych.

Koordynacja reagowania w punktach końcowych, sieci i punktach 
egzekwowania zasad w chmurze
Szybkie i precyzyjne eliminowanie luk pozwala powstrzymywać zagrożenia. Dzięki platformie Cortex 
XDR zespół ds. bezpieczeństwa może błyskawicznie neutralizować zagrożenia w punktach końcowych, 
sieci i chmurze z poziomu jednej konsoli. Analitycy mogą szybko powstrzymać rozprzestrzenianie 
się złośliwego oprogramowania, zablokować przychodzącą i wychodzącą aktywność sieciową na 
urządzeniach oraz aktualizować listy zapobiegania atakom (np. zawierające szkodliwe domeny) dzięki 
ścisłej integracji z punktami egzekwowania zasad. Zaawansowana funkcja terminalu na żywo pozwala 
analitykom szybko weryfikować i unieszkodliwiać ataki bez zakłócania pracy użytkowników przez 
bezpośredni dostęp do punktów końcowych, a także uruchamianie poleceń oraz skryptów Python®, 
PowerShell® i systemowych. Analitycy z naprawdę dowolnym poziomem doświadczenia mogą zarządzać 
plikami i procesami za pomocą graficznych menedżerów plików oraz zadań. 

Wyjątkowy wgląd i krótki czas reakcji dzięki statystykom hostów
Analiza ryzyka i proaktywna neutralizacja zagrożeń mają kluczowe znaczenie. Statystyki hostów, moduł 
dodatkowy platformy Cortex XDR, łączy w sobie funkcje oceny luk w zabezpieczeniach, wglądu w aplikacje 
i system oraz zaawansowanego wyszukiwania i niszczenia zagrożeń, które pomagają w identyfikacji oraz 
neutralizacji ataków. Funkcja oceny luk w zabezpieczeniach zapewnia pełny obraz narażenia na ryzyko 
w czasie rzeczywistym oraz wgląd w aktualny stan wdrażania poprawek w punktach końcowych. Dostępny 
jest także spis hostów zawierający szczegółowe informacje o aplikacjach i ustawieniach hostów. Funkcja 
wyszukiwania i niszczenia umożliwia z kolei szybkie znajdowanie oraz usuwanie zagrożeń we wszystkich 
punktach końcowych. Statystyki hostów pozwalają zastosować całościowe podejście do widoczności 
punktów końcowych i neutralizowania ataków, pozwalając ograniczyć ryzyko i uniknąć naruszeń 
bezpieczeństwa w przyszłości.

Ilustracja 2. Konfigurowalny panel
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Zalety wykonywanego non stop zarządzanego tropienia zagrożeń
Najlepsza w branży usługa tropienia zagrożeń obejmuje wszystkie dane, zwiększając możliwości 
zespołu ds. bezpieczeństwa. Usługa Cortex XDR Managed Threat Hunting zapewnia całodobowe 
monitorowanie przez światowej klasy tropicieli zagrożeń, którzy wykrywają ataki w każdym zakamarku 
infrastruktury. Eksperci z Unit 42™ w imieniu klientów identyfikują zaawansowane zagrożenia, takie jak 
ataki sponsorowane przez rządy, ataki cyberprzestępców, ataki z wewnątrz i złośliwe oprogramowanie. 
Narzędzia, czynności i zakres ataków są opisywane w szczegółowych raportach zagrożeń, umożliwiając 
szybkie wykrycie sprawców. Dostępne są też raporty o skutkach, które pozwalają przygotować się na nowe 
zagrożenia. 

Szybsze reagowanie na incydenty dzięki dochodzeniom
Komponent Dochodzenia platformy Cortex XDR to zaawansowane rozwiązanie do kwalifikacji 
i dochodzeń, które umożliwia analizowanie materiałów dowodowych, tropienie zagrożeń i ocenianie 
naruszenia zabezpieczeń z poziomu jednej konsoli. Dzięki funkcji dogłębnego gromadzenia danych 
moduł dodatkowy Dochodzenia dostępny na platformie Cortex XDR zapewnia błyskawiczny dostęp 
do szerokiej gamy artefaktów dochodzeniowych i umożliwia ustalenie źródła ataku oraz ewentualnie 
danych, do których haker uzyskał dostęp. Rozwiązanie to, przeznaczone dla specjalistów ds. reagowania 
na incydenty i przez takich specjalistów zaprojektowane, upraszcza dochodzenie, dzięki czemu można 
prześledzić każdy ruch przeciwnika i szybko zneutralizować zagrożenia z poziomu konsoli Cortex XDR.

Integracja z rozwiązaniem Cortex XSOAR na potrzeby orkiestracji 
i automatyzacji zabezpieczeń
Automatyzacja procesów reagowania we wszystkich używanych produktach zabezpieczających. Dzięki 
integracji platformy Cortex XDR z Cortex XSOAR, czyli naszym rozwiązaniem do orkiestracji zabezpieczeń, 
automatyzacji i reagowania, zespoły mogą przekazywać dane incydentów do systemu Cortex XSOAR, 
który zapewnia zautomatyzowane reakcje na podstawie ustalonych procedur (tzw. playbooków), a także 
obsługuje integrację z ponad 700 produktami oraz ułatwia współpracę między zespołami. Playbooki Cortex 
XSOAR mogą automatycznie pozyskiwać dane incydentów z platformy Cortex XDR, pobierać pokrewne 
alerty oraz aktualizować pola incydentów w systemie Cortex XDR w ramach zdefiniowanych zadań.

Ujednolicone zarządzanie, klasyfikowanie i reagowanie 
w jednej intuicyjnej konsoli 
Płynnie działająca platforma zwiększa produktywność zespołu. 
Wszystkie funkcje platformy Cortex XDR, takie jak zarządzanie zasadami, 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i reagowanie na zagrożenia 
w punktach końcowych, można kompleksowo obsługiwać z poziomu 
centralnej konsoli zarządzania. Konfigurowalne panele umożliwiają 
szybką ocenę stanu bezpieczeństwa firmy lub poszczególnych punktów 
końcowych, a graficzne raporty (generowane według harmonogramu 
lub na żądanie) zapewniają zbiorczy widok incydentów i trendów 
w systemie zabezpieczeń. Dzięki publicznym interfejsom API można 
objąć zarządzaniem także narzędzia zewnętrzne. Pozwala to pobierać 
i aktualizować dane incydentów, zbierać informacje z agentów 
i neutralizować zagrożenia w punktach końcowych przy użyciu 
preferowanej platformy zarządzania.

W 2021 r. platformę 
Cortex XDR uznano 
za lidera w rankingu 
Forrester Wave: Endpoint 
Security Software As A 
Service (Oprogramowanie 
zabezpieczające punkty 
końcowe jako usługa)

Cortex XDR

Sieć Punkt końcowy Chmura Rozwiązania innych firm

VM-
Series

NGFW

Ilustracja 3. Analiza danych z dowolnego źródła na potrzeby wykrywania zagrożeń i reagowania na nie
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Korzyści
Blokowanie znanych i nieznanych ataków za pomocą zaawansowanych funkcji ochrony punktów końcowych. Funkcje lokalnej 
analizy opartej na sztucznej inteligencji oraz behawioralnej ochrony przed zagrożeniami pozwalają zneutralizować większość 
występujących w branży złośliwych programów, exploitów i ataków prowadzonych bez użycia plików.
Rozszerzenie działań z zakresu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i tropienia zagrożeń na wszystkie dane. Zbieranie danych 
z dowolnego źródła, w tym firewalli innych firm, dostawców tożsamości, dostawców usług w chmurze, urządzeń ATM, aplikacji 
HR, serwerów DNS, a nawet czytników kart dostępu, umożliwia uzyskanie pełnego obrazu środowiska.
Rozszerzenie działań z zakresu wykrywania, monitorowania i prowadzenia dochodzeń na środowiska chmurowe. Rozwiązanie 
zapewnia integrację danych hostów w chmurze, dzienników ruchu, dzienników audytów, danych z czołowego w branży produktu 
Prisma Cloud firmy Palo Alto Networks oraz danych dotyczących bezpieczeństwa w chmurach innych firm ze źródłami danych 
dotyczących punktów końcowych i sieci spoza chmury. Agent Cortex XDR ma wbudowaną obsługę kontenerów Kubernetes 
systemu Linux na poziomie hosta, obejmującą rozwiązania Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service 
(EKS) i Azure Kubernetes Service (AKS). 
Automatyczne wykrywanie wyrafinowanych ataków non stop. Oparte na sztucznej inteligencji funkcje analityczne 
i niestandardowe reguły korelacji pozwalają wykrywać zaawansowane zagrożenia trwałe i inne ukryte ataki.
Ograniczenie zjawiska zmęczenia nadmiarem alertów i rotacji personelu. Automatyczna analiza głównych przyczyn 
i ujednolicony mechanizm obsługi incydentów upraszczają dochodzenia, zmniejszając liczbę alertów o 98% i obniżając poziom 
umiejętności potrzebnych do klasyfikowania alertów.
Większa produktywność centrów bezpieczeństwa. Konsolidacja monitorowania, dochodzenia i reagowania uwzględniająca 
wszystkie dane w ramach jednej konsoli oraz wyświetlanie głównej przyczyny każdego alertu za pomocą jednego kliknięcia 
zwiększa efektywność pracy centrów bezpieczeństwa. 
Usuwanie zagrożeń bez zakłócania działalności firmy. Terminal na żywo pozwala blokować ataki z chirurgiczną precyzją bez 
przerw w pracy użytkowników i systemu.
Eliminacja zaawansowanych zagrożeń. Platforma chroni sieć przed atakami z wewnątrz, złośliwym oprogramowaniem „zero-
day”, ransomware, atakami prowadzonymi bez użycia plików i atakami odbywającymi się wyłącznie w pamięci.
Wzmocnienie zespołu ds. bezpieczeństwa. Wykrywanie sygnałów naruszenia zabezpieczeń i anomalii w zachowaniach, a także 
nadanie priorytetu analizom z oceną incydentów pozwala neutralizować ataki na wszystkich etapach.
Przywracanie sprawności hostów. Usuwając szkodliwe pliki i klucze rejestru oraz przywracając uszkodzone pliki i klucze na 
podstawie zalecanych kroków zaradczych, można szybko odzyskać sprawność po ataku.

Łatwe wdrożenie dzięki obsłudze w chmurze 
Aby zacząć korzystać z naszego rozwiązania, wystarczy kilka minut. Typowo chmurowa platforma 
Cortex XDR zapewnia usprawnione wdrażanie, ponieważ nie jest konieczna instalacja nowych lokalnych 
repozytoriów dzienników ani sensorów sieciowych. Agenta Cortex XDR można instalować bez ponownego 
uruchamiania punktów końcowych. Jeśli jest konieczna ochrona obciążeń w chmurze, można instalować 
agenta Cortex XDR na platformach chmurowych AWS, Google Cloud i Microsoft Azure. Integracja ze 
środowiskiem Kubernetes ułatwia wdrożenia w kontenerach. 
Do wykrywania i powstrzymywania zagrożeń potrzebne jest tylko jedno źródło danych, ale dysponując 
dodatkowymi źródłami, można wyeliminować tzw. martwe punkty. Dane można łatwo przechowywać 
w Cortex Data Lake — skalowalnym i wydajnym repozytorium w chmurze. Dzięki integracji danych z wielu 
źródeł, automatyzacji zadań i uproszczeniu zarządzania Cortex XDR zapewnia oszczędności kosztów na 
poziomie 44% w porównaniu z narzędziami zabezpieczającymi działającymi w izolacji.

Tabela 1. Funkcje i dane techniczne platformy Cortex XDR

Funkcje w zakresie ochrony punktów końcowych

Behawioralna ochrona przed zagrożeniami do blokowania 
złośliwych działań lub kombinacji zachowań Kontrola urządzeń na potrzeby zarządzania urządzeniami USB 

Mechanizm analizy lokalnej oparty na sztucznej inteligencji Firewall na hostach 

Mechanizm dogłębnej inspekcji sieci służący do blokowania 
włamań do sieci Szyfrowanie dysków za pomocą technologii BitLocker i FileVault

Integracja z WildFire w celu analiz złośliwego oprogramowania 
w chmurze Ochrona jądra

Moduł ochrony przed ransomware Ochrona przed kradzieżą danych logowania

Zapobieganie exploitom na poziomie technik ataków Ochrona procesów podrzędnych
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Tabela 1. Funkcje i dane techniczne platformy Cortex XDR (cd.)

Funkcje w zakresie reagowania

Terminal na żywo umożliwiający bezpośredni dostęp do 
punktów końcowych

Konfigurowalne reguły zapobiegania (dostępne w wersji Cortex 
XDR Pro)

Izolacja w sieci Wykonywanie skryptów w punktach końcowych (dostępne 
w wersji Cortex XDR Pro)

Poddawanie plików kwarantannie i ich usuwanie Przywracanie sprawności hostów (dostępne w wersji Cortex 
XDR Pro)

Przerywanie procesów Natywna integracja z rozwiązaniem Cortex XSOAR na potrzeby 
orkiestracji, automatyzacji i reagowania 

Lista blokowanych plików Publiczne interfejsy API do ochrony, reagowania i zbierania 
danych

Funkcje w zakresie wykrywania i badania zagrożeń

Pozyskiwanie danych z każdego źródła w celu tropienia 
i wykrywania zagrożeń Analizy behawioralne wspomagane przez uczenie maszynowe

Automatyczne łączenie danych z punktów końcowych, sieci, 
chmury i rozwiązań do obsługi tożsamości

Niestandardowe reguły i reguły korelacji w celu wykrywania 
taktyk i technik hakerów

Wykrywanie zagrożeń w punktach końcowych i reagowanie na nie Analizy głównych przyczyn i osi czasowych alertów

Wykrywanie zagrożeń w sieci i reagowanie na nie Zarządzanie incydentami i ich ocenianie 

Analizy tożsamości na potrzeby analiz zachowań użytkowników Wizualizacja MITRE ATT&CK

Moduł dodatkowy Dochodzenia do reagowania na incydenty Tropienie zagrożeń za pomocą wyszukiwarki XQL 

Moduł dodatkowy statystyk hostów, udostępniający funkcje 
oceny luk w zabezpieczeniach, spisu hostów oraz wyszukiwania 
i niszczenia zagrożeń 

Integracja analiz zagrożeń

Usługa Cortex XDR Managed Threat Hunting Zarządzanie zasobami i wykrywanie niekontrolowanych 
urządzeń

Funkcje w zakresie zarządzania

Intuicyjny interfejs użytkownika w przeglądarce Kontrola dostępu oparta na rolach i kontrola dostępu oparta na 
zakresach

Graficzne raporty i dostosowywane panele Przesyłanie dzienników i powiadomienia: poczta e-mail, Slack 
oraz odbiornik dzienników systemowych

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie dostępu do administracji Dzienniki audytów zarządzania

Opcjonalne automatyczne uaktualnienia agentów Skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania (według 
harmonogramu i na żądanie) 

Korzyści z usługi MDR świadczonej przez partnera

Całodobowe monitorowanie i zarządzanie alertami (przez cały 
rok, 7 dni w tygodniu) 

Skrócenie średniego czasu wykrywania i średniego czasu 
rozwiązania problemu

Badanie alertów i incydentów generowanych przez Cortex XDR Optymalizacja platformy Cortex XDR pod kątem zapobiegania, 
widoczności i wykrywania

Wskazówki lub pełne procedury dotyczące eliminowania zagrożeń Bezpośredni dostęp do analityków i ekspertów śledczych partnera

Tabela 2. Aspekty techniczne platformy Cortex XDR 

Specyfikacja Cortex XDR

Model dostarczania • Aplikacja dostarczana w chmurze

Przechowywanie danych • Od 30 dni w górę (bez górnego limitu) 

Subskrypcja Cortex XDR Prevent • Ochrona punktów końcowych przy użyciu agentów Cortex XDR

Subskrypcja Cortex XDR Pro na punkt końcowy
• Ochrona punktów końcowych przy użyciu agentów Cortex XDR

• Wykrywanie i badanie zagrożeń oraz reagowanie na nie 
w przypadku źródeł danych w punktach końcowych

Subskrypcja Cortex XDR Pro na TB danych 
• Wykrywanie i badanie zagrożeń oraz reagowanie na nie 

w przypadku źródeł danych w sieci, chmurze i środowiskach 
zewnętrznych

Subskrypcja Cortex XDR Managed Threat Hunting 
• Całodobowe tropienie zagrożeń dzięki platformie Cortex XDR 

i ekspertom z Unit 42
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Tabela 2. Aspekty techniczne platformy Cortex XDR (cd.)

Specyfikacja Cortex XDR

Obsługa systemów operacyjnych i aplikacji wirtualnych przez 
agenta Cortex XDR

• Windows

• macOS

• Linux

• Chrome® OS

• Android®

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Citrix App Layering

• VMware AppVolumes

• VMware Horizon View

• VMware ThinApp

• Windows Virtual PC

• Maszyny wirtualne i kontenery
 
Pełny wykaz wymagań systemowych i obsługiwanych systemów 
operacyjnych można znaleźć w tabeli zgodności opublikowanej 
przez firmę Palo Alto Networks.

Usługa analizy punktów końcowych Cortex XDR Pathfinder 

• Zbiera informacje o procesach z punktów końcowych, które 
nie mają agentów Cortex XDR (uwzględniona we wszystkich 
subskrypcjach Cortex XDR)

• Wymagania minimalne usługi Cortex XDR Pathfinder: Procesor 
2-rdzeniowy, 8 GB pamięci RAM, 128 GB przestrzeni dyskowej 
z elastyczną alokacją oraz hypervisor VMware ESXi™ w wersji 
5.1 lub nowszej albo Microsoft Hyper-V® w wersji 6.3.96 lub 
nowszej.
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