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Cortex XDR
Sektörün İlk Genişletilmiş Algılama ve 
Yanıtlama Platformu ile Tüm Kuruluşunuzu 
Korur.
Güvenlik ekipleri çok sayıda uyarı, çok sayıda araç ve 
çok sayıda gözden kaçan saldırıyla karşı karşıya kalıyor; 
günümüz silo güvenlik çözümleri gelişen tehditlere ayak 
uyduramıyor. Güvenlik ekipleri, düzinelerce araç kullansalar 
bile, saldırıları durdurmak için gereken kurumsal çapta 
görünürlüğe ve ayrıntılı analizlere hala sahip değil. Güvenlik 
yeteneği eksikliğiyle karşı karşıya kalan ekiplerin, algılama ve 
yanıtlama yaklaşımlarında kökten bir değişime ihtiyacı var.

İş Avantajları
•  Gelişmiş saldırıları analiz ile 

algılama: Yapay zeka (AI), 
davranışsal analiz ve özelleştirilmiş 
bağıntı kuralları ile tehditleri açığa 
çıkarır. 

•  Uyarıları %98 azaltma: İlgili uyarıları 
akıllıca gruplayarak çığır açan 
bir birleşik olay motoru ile uyarı 
yorgunluğunu önler. 

•  Sekiz kat daha hızlı araştırma: Kök 
neden analiziyle saldırıların eksiksiz 
bir resmini çekerek tehditleri hızla 
doğrular. 

•  Uç nokta performansını geliştirme: 
Gelişmiş kötü amaçlı yazılımları, 
açıklardan yararlanma girişimlerini 
ve dosyasız saldırıları basit bir ajan 
ile engeller. 

•  YG’yi en üst düzeye çıkarma: 
SOC maliyetlerini %44 azaltmak 
için araçları birleştirir ve işlemleri 
basitleştirir.
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Tüm Tehditleri Önleme, Algılama ve Yanıtlama
Cortex® XDR™, kapsamlı saldırıları önlemek amacıyla tüm güvenlik verilerini toplayan ve entegre eden 
dünyanın ilk genişletilmiş algılama ve yanıtlama platformudur. Eşsiz bir güvenlik ve operasyonel verim-
lilik için önleme, algılama, araştırma ve yanıtlamayı tek bir platformda birleştirir. Cortex XDR, MITRE 
ATT&CK® 3. tur değerlendirmesindeki en yüksek birleşik algılama ve koruma puanlarıyla, verilerinizin 
güvende olduğunu bilerek rahatlamanızı sağlar.

Uç Nokta Saldırılarını Sektördeki En İyi Önleme Özelliği İle 
Engelleme
Cortex XDR ajanı, sektörün en iyisi olan yapay zeka odaklı yerel analiz ve davranış tabanlı koruma ile 
uç noktaları kötü amaçlı yazılımlardan, güvenlik açıklarından yararlanma girişimlerinden ve dosyasız 
saldırılardan korur. Kuruluşlar, uç nokta koruması, algılama ve yanıtlama için buluttan sağlanan tek bir 
ajan ile daha önce hiç görülmemiş tehditleri durdurabilir.

Gizli Tehditleri Analiz ile Algılama
Cortex XDR, analizlerle sürekli olarak kullanıcı ve uç nokta davranışının profilini çıkararak kaçamak teh-
ditleri benzersiz bir doğrulukla tanımlar. Makine öğrenimi modelleri, yönetilen ve yönetilmeyen cihazları 
hedef alan gizli saldırıları ortaya çıkarmak için Palo Alto Networks'ten ve üçüncü parti kaynaklardan gelen 
verileri analiz eder. 

Işık Hızında Araştırma ve Yanıtlama 
Cortex XDR, her tehdidin eksiksiz bir resmini sunarak ve kök nedeni otomatik olarak ortaya çıkararak 
araştırmaları hızlandırır. Akıllı uyarı gruplaması ve yinelenen uyarıları kaldırma, önceliklendirmeyi basit-
leştirir ve güvenlik operasyonlarının her aşamasında gereken deneyim düzeyini azaltır. Uygulama nokta-
larıyla sıkı entegrasyon, analistlerin tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.

Temel Özellikler
Varlıklarınızı Sektörün En iyi Uç Nokta Koruması ile Koruma
Tek bir bulut yerel ajanla tehditleri önler ve algılama ve yanıtlama için veri toplar. Cortex XDR ajanı, 
güvenlik açığından yararlanmalara, kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve dosyasız saldırılara 
karşı son teknoloji koruma sağlayan eksiksiz bir önleme yığını sunar. Bu yığına, kötü amaçlı yazılım 
bulaşmalarına yol açan açıklardan yararlanma girişimlerini engellemek için var olan en geniş açıklardan 
yararlanmalardan korunma modülleri grubu da dahildir. Her dosya, her zaman yeni saldırı tekniklerine 
karşı koymayı öğrenen, uyarlanabilir yapay zeka tabanlı bir yerel analiz motoru tarafından incelenir. Bir 
Davranışsal Tehdit Koruması (Behavioral Threat Protection) motoru, saldırıları meydana gelirken ortaya 
çıkarmak için, birbiriyle bağlantılı birden çok işlemin davranışını inceler. Palo Alto Networks WildFire® 
kötü amaçlı yazılım önleme hizmeti ile entegrasyon, güvenliğin doğruluğunu ve kapsamını güçlendirir.

USB Cihazları Güvenli Bir Şekilde Yönetme 
Cihaz Kontrolü ile uç noktalarınızı, kötü amaçlı yazılımlardan ve veri kaybından korur. Cortex XDR ajanı, 
ana bilgisayarlarınıza başka bir ajan yüklemeye gerek duymaksızın USB erişimini izlemenizi ve güven 
altına almanızı sağlar. Kullanımı, satıcıya, türe, uç noktaya ve Active Directory grubuna ya da kullanıcı-
sına göre kısıtlayabilirsiniz. Ayrıntılı politikalar, her bir USB cihazı için yazma izinleri ya da salt-okuma 
izinleri atamanıza olanak tanır.

Uç Noktaları Ana Bilgisayar Güvenlik Duvarı ve Disk Şifrelemesi İle Koruma 
Uç noktalarınızın saldırı yüzeylerini küçültün. Ana bilgisayar güvenlik duvarı ve disk şifreleme özellik-
leri ile güvenlik risklerinizi azaltabilir ve yasal gereklilikleri karşılayabilirsiniz. Cortex XDR ana bil-
gisayar güvenlik duvarı, Windows® ve macOS® uç noktalarınızdaki gelen ve giden iletişimleri kontrol 
etmenizi sağlar. Ayrıca, disk şifreleme kuralları ve politikaları oluşturarak uç noktalarınızda BitLocker® 

ya da FileVault® şifrelemesi de uygulayabilirsiniz. Cortex XDR, şifrelenmiş uç noktalarda tam görü-
nürlük sağlar ve tüm şifrelenmiş sürücüleri listeler. Ana bilgisayar güvenlik duvarı ve disk şifrelemesi 
özellikleri, Cortex XDR yönetim konsolundan uç nokta güvenlik politikalarınızı merkezi olarak yapılan-
dırmanıza olanak tanır.
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Kapsamlı Verilerle Tam Görünürlük Elde Etme 
Tüm verileri birleştirerek güvenlik silolarını yıkın. Cortex XDR, her kaynaktan veri toplayarak tüm 
ortamınız genelinde tehdit yakalama kapsamınızı genişletmenize olanak sağlar.  Cortex XDR, sal-
dırıları doğru bir şekilde algılamak ve araştırmaları basitleştirmek için uç nokta, ağ, bulut ve kimlik 
verilerini otomatik olarak birleştirir. Üçüncü parti uyarılar, kök nedeni ortaya çıkarmak ve analist-
lere saatlerce zaman kazandırmak için uç nokta verileriyle dinamik olarak birleştirilir. Cortex XDR, 
davranış analizi ile günlükleri inceleyerek kritik tehditleri bulmanızı ve görünürlüğün kör noktaları-
nı ortadan kaldırmanızı sağlar.

Analiz ve Makine Öğrenmesi İle Tehditleri Keşfetme 
Eşsiz MITRE ATT & CK kapsamı sağlayan analizler ve kullanıma hazır kurallarla gizli tehditleri bulun. 
Cortex XDR, etkin saldırıları otomatik olarak algılayarak ekibinizin, hasar oluşmadan tehditleri önce-
liklendirmesine ve kontrol altına almasına olanak tanır. Cortex XDR, makine öğrenimini kullanarak, 
saldırıların göstergesi olan anormal etkinliği algılamak için sürekli olarak kullanıcı ve uç nokta davra-
nışının profilini çıkarır. Bir Kimlik Analizi özelliği, kullanıcı risk puanlarını da içeren 360 derecelik bir 
kullanıcı görünümü sağlar. Cortex XDR, entegre bir veri kümesini analiz ederek, silolu ağ algılama ve 
yanıtlama (NDR), uç noktada algılama ve yanıtlama (EDR) ve kullanıcı davranışı analizi (UBA) araçları-
nın algılama yeteneklerini karşılar ve aşar. 

Sekiz Kat Daha Hızlı Araştırma 
Her uyarının kök nedenini otomatik olarak açığa çıkarın. Analistleriniz, Cortex XDR kullanarak üçüncü 
parti araçlar da dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan gelen uyarıları tek bir tıklamayla inceleyebilir 
ve araştırmaları kolaylaştırabilir. Cortex XDR, her uyarıyla ilişkili kök nedeni, geçmişi ve olayların sıra-
sını otomatik olarak ortaya çıkararak bir saldırıyı doğrulamak için gereken deneyim düzeyini düşürür. 
Cortex XDR, uyarı yorgunluğunu incelemek ve hafifletmek için uyarıları olaylarla birleştirerek bireysel 
uyarıların sayısını azaltır. Her olay, bir saldırının tam görüntüsünü, önemli yapay unsurlar ve birleşik 
tehdit bilgisi ayrıntılarıyla birlikte sağlayarak soruşturmaları hızlandırır.

Şekil 1: Cortex XDR önceliklendirme ve araştırma görüntüsü
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Güçlü Arama Araçları ile Tehdit Avı 
Gizli kötü amaçlı yazılımları, hedefli saldırıları ve iç tehditleri açığa çıkarın. Güvenlik ekibiniz, bulun-
ması zor tehditleri belirlemek için sorgulamalar arayabilir, planlayabilir ve kaydedebilir. Esnek arama 
yetenekleri, analistlerinizin sezgisel bir Sorgu Oluşturucu (Query Builder) kullanarak tehditleri ortaya 
çıkarmasının yanı sıra XQL Search ile gelişmiş sorgular oluşturmasına ve sonuçları görselleştirmesi-
ne de olanak tanır. Ekibiniz, tehdit bilgilerini kapsamlı bir güvenlik verisi kümesiyle birleştirerek kötü 
amaçlı yazılımları, dış tehditleri ve içerideki kötü amaçlı kişileri yakalayabilir. Bir Varlık Yönetimi özel-
liği, ağ yönetimini kolaylaştırır ve yönetilen ve yönetilmeyen cihazlar dahil olmak üzere ortamınızdaki 
tüm cihazları size göstererek olası tehditleri ortaya çıkarır.

Uç Nokta, Ağ ve Bulut Uygulama Noktaları Genelinde Yanıtı Düzenleme
Hızlı ve doğru düzeltme ile tehditleri durdurun. Cortex XDR, güvenlik ekibinizin uç nokta, ağ ve bulut 
tehditlerini tek bir konsoldan anında kontrol altına almasını sağlar. Analistleriniz kötü amaçlı yazılım-
ların yayılmasını hızlı bir şekilde durdurabilir, hem cihazlara yönelik hem de cihazlardan başlayan ağ 
etkinliğini kısıtlayabilir ve uygulama noktalarıyla sıkı entegrasyon yoluyla kötü etki alanları gibi önle-
me listelerini güncelleyebilir. Analistler, Güçlü Canlı Terminal özelliği sayesinde uç noktalara doğrudan 
erişip Python®, PowerShell® ya da sistem komutlarını ve betiklerini çalıştırarak kullanıcıları rahatsız 
etmeden saldırıları hızla doğrulayıp kontrol altına alabilir. Tüm deneyim seviyelerindeki analistler, 
grafik dosya ve görev yöneticilerinden gelen dosyaları ve işlemleri yönetebilir. 

Host Insights ile Benzeri Görülmemiş Görünürlük ve Hızlı Yanıtlama
Risklerinizi anlayın ve tehditleri yayılmadan önce hızla engelleyin. Cortex XDR’a ait bir eklenti mo-
dülü olan Host Insights, tehditleri tanımlamanıza ve engellemenize yardımcı olmak için güvenlik 
açığı değerlendirmesi, uygulama ve sistem görünürlüğü ile güçlü bir Ara ve Yok Et özelliğini birleş-
tirir. Güvenlik Açığı Değerlendirmesi, uç noktalarınız genelinde güvenlik açıklarına maruz kalma ve 
güncel yama seviyeleri hakkında size gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Ana bilgisayar envanteri, 
ana bilgisayar uygulamalarınız ve ayarlarınız hakkında ayrıntılı bilgiler sunarken Ara ve Yok Et, tüm 
uç noktalardaki tehditleri hızlı bir şekilde bulmanızı ve ortadan kaldırmanızı sağlar. Host Insights, 
uç nokta görünürlüğü ve saldırı önleme için bütünsel bir yaklaşım sunarak tehditlere açık olma du-
rumunuzu azaltmaya yardımcı olarak gelecekteki ihlallerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Şekil 2: Özelleştirilebilir pano



5Palo Alto Networks Cortex XDR | Cortex XDR | Veri Sayfası

7/24 Yönetilen Tehdit Avından Yararlanma
Tüm veriler genelinde çalışan, sektörün ilk tehdit avlama hizmetiyle ekibinizi güçlendirin. Cortex XDR 
Managed Threat Hunting, ortamınızın herhangi bir yerindeki saldırıları keşfetmek için birinci sınıf 
tehdit avcılarından 24 saat izleme sunar. Unit 42™ uzmanlarımız, devlet destekli saldırganlar, siber 
suçlular, içerideki kötü amaçlı kişiler ve kötü amaçlı yazılımlar gibi gelişmiş tehditleri keşfetmek için 
sizin adınıza çalışır. Ayrıntılı Tehdit Raporları, saldırıların araçlarını, adımlarını ve kapsamını ortaya 
çıkarır, böylece düşmanları hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz; Etki Raporları ise ortaya çıkan 
tehditlerin önüne geçmenize yardımcı olur. 

Forensics ile Olay Yanıtlamayı Hızlandırma
Cortex XDR Forensics, kanıtları incelemenize, tehditleri avlamanıza ve tek bir konsoldan risk değer-
lendirmeleri yapmanıza olanak sağlayan güçlü bir önceliklendirme ve araştırma çözümüdür. Cortex 
XDR Forensics eklenti modülü, ayrıntılı veri toplama özelliği sayesinde çok sayıda adli bilişim ürününe 
anında erişmenizi sağlar ve bir saldırının kaynağını ve hangi verilere erişildiğini belirlemenize olanak 
tanır. Modül, olay yanıtlayıcılar için olay yanıtlayıcılar tarafından tasarlanmıştır ve araştırmaları basit-
leştirerek bir saldırganın yaptığı her hareketi izleyebilmenizi ve Cortex XDR konsolundan tehditleri hızla 
engellemenizi sağlar.

Güvenlik Düzenlemesi ve Otomasyonu için Cortex XSOAR ile Entegrasyon
Güvenlik ürünü yığınınız genelinde yanıtlama süreçlerini otomatikleştirin. Cortex XDR, güvenlik 
düzenlemesi, otomasyon ve yanıtlama platformumuz olan Cortex XSOAR ile entegre olur; böylece, 
700'den fazla ürünün entegrasyonunu kapsayan ve ekipler arası işbirliğini destekleyen, otomatik ve 
akış planına dayalı yanıtlama için ekiplerinizin olay verilerini Cortex XSOAR'a aktarmasına olanak 
sağlar. Cortex XSOAR akış planları, Cortex XDR olaylarını otomatik olarak alabilir, ilgili uyarıları top-
layabilir ve Cortex XDR'daki olay alanlarını akış planı görevleri olarak güncelleyebilir.

Yönetim, Raporlama, Önceliklendirme ve Yanıtlamayı 
Kullanımı Kolay Tek Bir Konsolda Birleştirme 
Sorunsuz bir platform deneyimi ile verimliliği en üst düzeye çıkarın. 
Yönetim konsolu, uç nokta politika yönetimi, algılama, araştırma ve 
yanıtlama dahil olmak üzere tüm Cortex XDR özellikleri için uçtan uca 
destek sunar. Özelleştirilebilir gösterge panolarıyla, kuruluşunuzun 
veya bireysel uç noktaların güvenlik durumunu hızlı bir şekilde değer-
lendirebildiğiniz gibi, isteğe göre planlanabilen veya oluşturulabilen 
grafik raporlarla olayların ve güvenlik eğilimlerinin özetini çıkara-
bilirsiniz. Genel API'lar, yönetimi üçüncü parti araçlara genişleterek, 
olayları almanıza ve güncellemenize, ajan bilgilerini toplamanıza ve 
seçtiğiniz yönetim platformundan gelen uç nokta tehditlerini kontrol altına almanıza olanak tanır.

Cortex XDR, 2021 Forres-
ter Wave’de Lider seçildi: 
Hizmet Olarak Uç Nokta 
Güvenlik Yazılımı

Cortex XDR

Ağ Uç Nokta Bulut Üçüncü Parti

VM-
Series

NGFW

Şekil 3: Algılama ve yanıtlama için herhangi bir kaynaktan gelen verinin analizi 
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Avantajlar
Güçlü uç nokta koruması ile bilinen ve bilinmeyen saldırıları engelleme: Sektördeki çoğu kötü amaçlı yazılımı, açıklardan 
yararlanma girişimini ve dosyasız saldırıları durdurmak için AI tabanlı yerel analiz ve Davranışsal Tehdit Korumasından 
yararlanın. 

Algılama, araştırma ve tehdit avını tüm verileri kapsayacak şekilde genişletme: Üçüncü parti güvenlik duvarları, kimlik 
sağlayıcıları, bulut sağlayıcıları, ATM cihazları, İK uygulamaları, DNS sunucuları ve hatta 360 derecelik görünürlük için erişim 
kartı okuyucuları dahil olmak üzere her kaynaktan veri toplayın.

Algılama, izleme ve araştırmayı bulut ortamlarına genişletin: Bulut ana bilgisayar verilerini, trafik günlüklerini, Palo Alto 
Networks’ün sektör lideri Prisma Cloud ürününü ve üçüncü parti bulut güvenliği verilerini bulut dışı uç nokta ve ağ veri 
kaynakları ile entegre edin. Cortex XDR ajanı, Google Kubernetes (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ve Azure 
Kubernetes Service (AKS) üzerindeki Linux Kubernetes konteynerleri için yerleşik, ana bilgisayar düzeyinde destek sağlar. 

Gelişmiş saldırıların 7/24 otomatik olarak algılanması: Gelişmiş kalıcı tehditleri ve diğer gizli saldırıları algılamak için yapay 
zeka (AI) tabanlı analiz ve özel bağıntı kuralları kullanın. 

Uyarı yorgunluğunu ve personel değişimini önleme: Otomatik kök neden analizi ve birleşik bir olay motoruyla araştırmaları 
basitleştirin; bu, uyarılarda % 98 azalma sağlar ve uyarıları önceliklendirmek için gereken beceri seviyesini düşürür. 

SOC verimliliğini artırma: Tüm verileriniz genelinde izleme, araştırma ve yanıtlamayı tek bir konsolda birleştirin ve her uya-
rının kök nedenini tek bir tıklamayla görüntüleyerek SOC etkinliğini geliştirin. 

İşi kesintiye uğratmadan tehditleri yok etme: Canlı Terminal ile saldırıları cerrahi hassasiyetle durdururken kullanıcı veya 
sistem kesintisini önleyin.

Gelişmiş tehditleri ortadan kaldırma: Ağınızı, içerideki kötü amaçlı kişilere, sıfır gün kötü amaçlı yazılımlarına, fidye yazı-
lımlarına ve dosyasız ve yalnızca belleği hedefleyen saldırılara karşı koruyun. 

Güvenlik ekibinizi güçlendirme: Risk göstergelerini (IOC'ler) ve kötü niyetli etkinlik kalıplarını algılamanın yanı sıra olay 
puanlama ile analizi önceliklendirerek bir saldırının her aşamasını bozun. 

Ana bilgisayarları boş bir duruma geri yükleme: Kötü amaçlı dosyaları ve kayıt defteri anahtarlarını kaldırıp hasarlı dosyaları 
ve kayıt defteri anahtarlarını geri yükleyerek bir saldırının etkilerini hızlı bir şekilde düzeltin.

Bulutta Teslimat ile Dağıtımı Kolaylaştırma 
Hızla işe başlayın. Bulut yerel Cortex XDR platformu, şirket içinde günlük toplayıcılar ya da yeni ağ sensör-
leri kurma gereksinimini ortadan kaldırarak kolaylaştırılmış dağıtım sunar. Cortex XDR ajanını, uç nokta-
larınızı yeniden başlatmadan yükleyebilirsiniz. Bulut iş yüklerini korumak için Cortex XDR ajanını, AWS, 
Google Cloud ve Microsoft Azure bulut platformalarına yükleyebilirsiniz. Kubernetes entegrasyonu, kontey-
nerlere dağıtımı kolaylaştırır. 

Tehditleri algılamak ve durdurmak için yalnızca bir veri kaynağına ihtiyacınız vardır; bununla birlikte ek 
kaynaklar kör noktaları ortadan kaldırabilir. Verileri, ölçeklenebilir ve etkili bir bulut tabanlı veri deposu 
olan Cortex Data Lake’te kolayca depolayın. Cortex XDR, birden çok kaynaktan gelen verileri birleştirerek, 
görevleri otomatikleştirerek ve yönetimi basitleştirerek, silolu güvenlik araçlarına kıyasla % 44 oranında 

Tablo 1: Cortex XDR Genel ve Teknik Özellikleri
Uç Nokta Koruma Yetenekleri

Kötü amaçlı eylemleri ya da davranış kombinasyonlarını engelle-
mek için Davranışsal Tehdit Koruması USB cihaz yönetimi için cihaz denetimi 

Yapay zeka tabanlı yerel analiz motoru Ana bilgisayar güvenlik duvarı 

Ağa izinsiz girişleri engellemek için ayrıntılı ağ incelemesi BitLocker ve FileVault ile disk şifrelemesi

Bulut tabanlı kötü amaçlı yazılım analizi için WildFire 
entegrasyonu Kernel koruması

Fidye yazılımı koruma modülü Kimlik hırsızlığı koruması

Açıklardan yararlanma tekniği ile açıklardan yararlanmayı önleme Alt süreç koruması
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Tablo 1: Cortex XDR Genel ve Teknik Özellikleri (devamı)
Yanıtlama Yetenekleri

Doğrudan uç nokta erişimi için Canlı Terminal Özelleştirilebilir önleme kuralları (Cortex XDR Pro ile birlikte 
kullanılabilir)

Ağ yalıtımı Uç noktada betik yürütme (Cortex XDR Pro ile birlikte 
kullanılabilir)

Dosya karantinası ve dosyanın silinmesi Ana bilgisayar geri yüklemesi (Cortex XDR Pro ile birlikte gelir)

Süreç sonlandırma Düzenleme, otomatikleştirme ve yanıtlama için Cortex XSOAR ile 
yerel entegrasyon 

Dosya engelleme listesi Koruma, yanıtlama ve veri toplama için genel API’lar

Algılama ve Araştırma Yetenekleri

Tehdit avı ve algılama için herhangi bir kaynaktan veri alma Makine öğrenmesi destekli davranışsal analiz

Uç nokta, ağ, bulut ve kimlik verilerini otomatik birleştirme Saldırgan taktiklerini ve tekniklerini algılamak için özel kurallar 
ve bağıntı kuralları

Uç noktada algılama ve yanıtlama (EDR) Kök neden analizi ve uyarıların zaman çizelgesi analizi

Ağ algılama ve yanıtlama (NDR) Olay yönetimi ve olay puanlama 

Kullanıcı davranış analizi için Kimlik Analizleri MITRE ATT&CK görselleştirmesi

Olay yanıtlama için Forensics eklenti modülü XQL Search ile tehdit avı 

Güvenlik açığı değerlendirmesi, ana bilgisayar envanteri ve Ara ve 
Yok Et işlevi sağlayan Host Insights eklenti modülü Tehdit bilgileri entegrasyonu

Cortex XDR Managed Threat Hunting hizmeti Varlık yönetimi ve sahte cihaz keşfi

Yönetim Yetenekleri

Sezgisel web kullanıcı arayüzü Kural Tabanlı Erişim Kontrolü ve Kapsam Tabanlı Erişim Kontrolü

Grafiksel raporlar ve özel gösterge panoları Yönlendirme ve bildirimler için e-posta, Slack ve syslog günlüğü

Yönetim için çok faktörlü kimlik doğrulaması Yönetim denetimi günlükleri

İsteğe bağlı otomatik ajan güncellemeleri Planlanmış ve isteğe bağlı kötü amaçlı yazılım taraması 

İş Ortağı Tarafından Sağlanan MDR Hizmeti Avantajları

Yıl boyunca 7/24 izleme ve uyarı yönetimi MTTD ve MTTR'nin azaltılması

Cortex XDR tarafından oluşturulan uyarılar ve olayların 
araştırılması

Gelişmiş önleme, görünürlük ve algılama için Cortex XDR'nin özel 
ayarı

Yönlendirmeli ya da tam tehdit düzeltme eylemleri İş ortaklarının analistlerine ve adli analiz uzmanlarına doğrudan 
erişim

Tablo 2: Cortex XDR Teknik Özellikleri 
Özellik Cortex XDR

Dağıtım modeli • Bulut tarafından iletilen uygulama

Veri saklama • 30 günden sınırsız süreye kadar veri depolama 

Cortex XDR Prevent aboneliği • Cortex XDR ajanlarıyla uç nokta koruması

Uç nokta aboneliği başına Cortex XDR Pro
• Cortex XDR ajanlarıyla uç nokta koruması

• Uç nokta veri kaynakları genelinde algılama, araştırma, ve yanıt-
lama

TB aboneliği başına Cortex XDR Pro 
• Ağ, bulut ve üçüncü parti veri kaynakları genelinde algılama, 

araştırma ve yanıtlama

Cortex XDR Managed Threat Hunting aboneliği 
 Cortex XDR ve Unit 42 uzmanları tarafından desteklenen 7/24 

tehdit avı
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Tablo 2: Cortex XDR Teknik Özellikleri (devamı)

Özellik Cortex XDR

Cortex XDR ajanı işletim sistemi ve sanal uygulama desteği

• Windows

• macOS

• Linux

• Chrome® OS

• Android®

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Citrix App Layering

• VMware AppVolumes

• VMware Horizon View

• VMware ThinApp

• Windows Virtual PC

• Sanal makineler (VM’ler) ve konteynerler

Sistem gereksinimlerinin ve desteklenen işletim sistemlerinin 
tam listesi için lütfen Palo Alto Networks Compatibility Matrix 
sayfasını ziyaret edin.

Cortex XDR Pathfinder uç nokta analizi hizmeti 

 Cortex XDR ajanları olmayan uç noktalardan işlem bilgilerini top-
lar ve tüm Cortex XDR aboneliklerine dahildir

 Cortex XDR Pathfinder minimum gereksinimler: 2 CPU çekirdeği, 
8 GB RAM, 128 GB ölçülü kaynak kullanan depolama alanı, VMwa-
re ESXi™ V5.1 ya da daha yüksek sürüm ya da Microsoft Hyper-V® 
6.3.96 ya da daha yüksek sürüm hipervizör.


