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Cortex XDR
הגן על כל הארגון שלך באמצעות הפלטפורמה הראשונה 

מסוגה בתעשייה שכוללות יכולות מורחבות של גילוי ותגובה
צוותי אבטחה מתמודדים עם התראות, כלים והתקפות שלא זוהו, הרבה 

מעבר לגבול היכולת שלהם; פתרונות האבטחה הממודרים הקיימים כיום אינם 
מצליחים לעמוד בקצב האיומים המתפתחים. אף שצוותי האבטחה מפעילים 

עשרות כלים, לא עומדת לרשותם הנראות הכלל-ארגונית וכלי הניתוח המעמיק 
הנחוצים כדי לעצור התקפות. נוכח המחסור ביכולות התמודדות עם סוגיות 

האבטחה, הצוותים זקוקים לגישה חדשה לחלוטין לזיהוי ותגובה.

יתרונות עסקיים
זיהוי התקפות מתקדמות באמצעות כלי ניתוח:    •

זיהוי איומים בעזרת בינה מלאכותית, ניתוח התנהגות 
וכללי מתאם )קורלציה( מותאמים אישית. 

הפחתת ההתראות ב-98%: מניעת עומס    •
התראות מתיש בעזרת מנוע אירועים מאוחד 

ומהפכני המקבץ בצורה חכמה את כל ההתראות. 

ביצוע חקירות במהירות גדולה פי שמונה:    • 
אימות איומים במהירות על ידי קבלת תמונה מלאה 

של ההתקפות עם ניתוח סיבת השורש. 

שיפור הביצועים בנקודות הקצה: חסימה של    •
תוכנות זדוניות מתקדמות, אקספלויטים )רכיבי תוכנה 

המנצלים נקודות חולשה( והתקפות נטולות קבצים 
בעזרת סוכן קליל אחד. 

החזר השקעה מרבי: מיזוג כלים ופישוט פעולות    •
כדי להקטין את הוצאות ה-SOC ב-44%.
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מניעה, זיהוי ומתן מענה לכל האיומים
 ™Cortex® XDR היא הפלטפורמה הראשונה של יכולות מורחבות של גילוי ותגובה, שמאגדת ומשלבת את כל נתוני האבטחה כדי לעצור 

התקפות מתוחכמות. היא מאחדת פונקציות מניעה, זיהוי, חקירה ותגובה בפלטפורמה אחת המעניקה אבטחה ויעילות תפעולית ללא 
מתחרים. בזכות הציונים הגבוהים ביותר שהשיגה Cortex XDR בסבב ההערכה השלישי של   ®MITER ATT&CK, הודות ליכולות 

משולבות של זיהוי והגנה, תוכל ליהנות משקט נפשי בידיעה שהנתונים שלך בטוחים.

חסימת תקיפות על נקודות הקצה באמצעות מערך ההגנה הטוב ביותר מסוגו
הסוכן של Cortex XDR מגן על נקודות הקצה מפני תוכנות זדוניות, אקספלויטים )ניצול לרעה( והתקפות נטולות קבצים, באמצעות ניתוח 

מקומי המבוסס על בינה מלאכותית והגנה המבוססת על דפוסי התנהגות, מהטובים בתעשייה. ארגונים יכולים לעצור איומים בלתי מוכרים 
באמצעות סוכן בודד המבוסס על הענן אשר מספק הגנה על נקודות קצה ויכולות זיהוי ותגובה.

זיהוי איומים חשאיים בעזרת ניתוח
Cortex XDR מזהה איומים חשאיים בדיוק חסר תקדים, על-ידי תהליך מתמשך של סיווג משתמשים והתנהגויות של נקודות קצה 

באמצעות כלי ניתוח. מודלים של למידת מכונה מנתחים נתונים שמגיעים מ-Palo Alto Networks  וממקורות צד שלישי כדי לזהות 
התקפות חשאיות כנגד התקנים מנוהלים ובלתי מנוהלים. 

חקירה ותגובה במהירות הבזק 
 Cortex XDR מאיצה את תהליכי החקירה על ידי מתן תמונה מלאה של כל איום וגילוי אוטומטי של סיבת השורש שלו. קיבוץ חכם 

 של ההתראות לצד מניעת כפילות התראות מפשט את תעדוף הטיפול באירועי אבטחה ומפחית את המשאבים הנדרשים בכל שלב 
של תהליכי האבטחה. שילוב הדוק עם נקודות אכיפה מאפשר לאנליסטים להגיב במהירות לאיומים.

יכולות עיקריות
הגנה על נכסי הארגון עם ההגנה הטובה ביותר בתעשייה על נקודות קצה

 מניעת איומים ואיסוף נתונים לצורך זיהוי ותגובה באמצעות סוכן יחיד מבוסס-ענן. הסוכן של Cortex XDR מציע מערך מניעה 
 מלא יחד עם הגנה מתקדמת מפני אקספלויטים, תוכנות זדוניות, תוכנות כופר והתקפות נטולות קבצים. הוא כולל את מערך רכיבי 

ההגנה הרחב ביותר שקיים בשוק מפני אקספלויטים לצורך חסימת אקספלויטים החושפים את המערכת לסיכון הדבקה בתוכנות זדוניות. 
כל קובץ נבדק על-ידי מנוע ניתוח מקומי ואדפטיבי המבוסס על בינה מלאכותית, שלומד כל הזמן להתמודד עם טכניקות התקפה חדשות. 

מנוע הגנה מפני איומים התנהגותיים בוחן את ההתנהגות של מספר רב של תהליכים קשורים כדי לחשוף התקפות בזמן אמת. השילוב 
עם  ®Palo Alto Networks WildFire, שירות מניעת תוכנות זדוניות, מגביר את דיוק האבטחה ואת הכיסוי שהחברה מעניקה.

 USB ניהול מאובטח של התקני
הגנה על נקודות הקצה מפני תוכנות זדוניות ואובדן נתונים בעזרת מודול בקרת התקנים. הסוכן של Cortex XDR מאפשר לנטר 
ולאבטח את הגישה באמצעות חיבורי USB ללא צורך להתקין סוכן נוסף בשרתים המארחים. ניתן להגביל את השימוש לפי יצרן, סוג, 

נקודת קצה וקבוצה או משתמש של Active Directory. כללי מדיניות פרטניים מאפשרים להקצות הרשאות כתיבה או קריאה בלבד 
.USB לכל התקן

הגנה על נקודות קצה בעזרת חומת אש מתארחת בשרת והצפנת דיסק 
צמצום היקף החשיפה של נקודת הקצה להתקפה. חומת אש מתארחת בשרת והצפנת דיסק מאפשרות להפחית את סיכוני האבטחה 

וגם לעמוד בדרישות הרגולטוריות. חומת האש של Cortex XDR המתארחת בשרת מאפשרת לשלוט בתקשורת הנכנסת והיוצאת 
 FileVault®  או  BitLocker®  נוסף לכך, אפשר להחיל הצפנת .macOS® -ו Windows®  בנקודות הקצה המבוססות על מערכות ההפעלה

על נקודות הקצה על-ידי יצירת כללים ומדיניות של הצפנת דיסק. מערכת ה-Cortex XDR מספקת נראות מלאה של נקודות הקצה 
 שהוצפנו ופירוט מלא של ההתקנים המוצפנים. יכולות חומת האש המארחת בשרת והצפנת הדיסקים מאפשרות להגדיר באופן מרכזי 

.Cortex XDR את מדיניות האבטחה של נקודות הקצה באמצעות ממשק הניהול של
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נראות מלאה עם נתונים מקיפים 
ביטול מערכי אבטחה ממודרים על ידי אינטגרציה של כל הנתונים. Cortex XDR אוסף נתונים מכל מקור אפשרי ומאפשר להרחיב 

את היקף ציד האיומים למלוא סביבת העבודה. הוא מאחד באופן אוטומטי נתונים מנקודות קצה, מהרשת, מהענן ונתוני זיהוי לצורך 
גילוי מדויק של תקיפות ופישוט החקירות. התראות של יצרני צד שלישי משולבות בצורה דינמית עם נתוני עמדות הקצה כדי לגלות את 

סיבת השורש ולחסוך זמן רב של עבודת האנליסטים. Cortex XDR בוחנת יומני רישום על ידי ניתוח התנהגותי ומאפשרת לגלות איומים 
קריטיים ולבטל את כל הנקודות המתות בתמונת הנראות של המערכת. 

חשיפת איומים בעזרת כלי ניתוח ולמידת מכונה 
גילוי איומים חשאיים בעזרת כלי ניתוח יצירתיים המספקים כיסוי MITRE ATT&CK ללא תחרות. Cortex XDR מזהה באופן אוטומטי 

התקפות פעילות, ומאפשרת לצוות לתעדף איומים ולהכילם לפני שייגרם נזק. בעזרת למידת מכונה, Cortex XDR מסווגת כל הזמן את 
ההתנהגות של משתמשים ושל נקודת קצה כדי לזהות פעילות חריגה שמעידה על התקפות. הפונקציה Identity Analytics מספקת 

מבט היקפי מלא 360 מעלות על המשתמשים, כולל דירוג סיכונים לכל משתמש. בזכות החלת הניתוח על מערך משולב של נתונים, 
Cortex XDR משתווה ואף מתעלה על כלי גילוי ותגובה ממודרים לזיהוי ותגובה לתעבורת רשת (NDR), זיהוי ותגובה של נקודת קצה 

 .(UBA) וניתוח התנהגות של משתמשים (EDR)

ביצוע חקירות במהירות גדולה פי שמונה 
גילוי אוטומטי של סיבת השורש של כל התראה. Cortex XDR מאפשרת לאנליסטים של הארגון לבדוק התראות מכל מקור – כולל 

כלים של צד שלישי – בלחיצה פשוטה אחת, וכך לייעל את תהליכי החקירה. Cortex XDR מגלה באופן אוטומטי את סיבת השורש 
להתקפה, המוניטין של התוקף ושרשרת האירועים הקשורים לכל התראה, ובכך מאפשרת לאמת התקפה גם ברמת ניסיון פחותה. 

Cortex XDR ממזגת התראות והופכת אותן לאירועים, ועל ידי כך מפחיתה במידה רבה את מספר ההתראות המצריכות בדיקה 
פרטנית ומקלה את עומס ההתראות המתיש. כל אירוע מעניק תמונה מלאה של ההתקפה עם הממצאים העיקריים ופרטי מודיעין 

משולבים על האיום, וכך ניתן להאיץ את החקירה.

Cortex XDR-איור 1: תעדוף ותמונת חקירה ב
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ציד איומים באמצעות כלי חיפוש מתקדמים 
חשיפת תוכנות זדוניות חבויות, התקפות ממוקדות ואיומים פנים-ארגוניים. צוות האבטחה יכול לחפש, לתכנן ולשמור שאילתות כדי לזהות 

איומים קשים לאיתור. יכולות החיפוש הגמישות מאפשרות לאנליסטים לחשוף איומים באמצעות מודול Query Builder )בונה השאילתות( 
אינטואיטיבי וגם להרכיב שאילתות מתקדמות ולהציג תוצאות באמצעות XQL Search. שילוב מידע על איומים עם מערך רחב של נתוני 

אבטחה מאפשר לצוות ללכוד תוכנות זדוניות, איומים חיצוניים וגורמים פנימיים זדוניים. התכונה Asset Management )ניהול נכסים( מייעלת 
את ניהול הרשת ומסייעת לגלות איומים פוטנציאליים על ידי הצגת כל המכשירים וההתקנים בסביבת העבודה שלך, כולל התקנים מנוהלים 

ובלתי מנוהלים. 

תיאום תגובות בין נקודות האכיפה של נקודות הקצה, הרשת והענן
עצירת איומים בעזרת תיקון מהיר ויעיל. Cortex XDR מאפשרת לצוות האבטחה להכיל איומים על נקודות הקצה, הרשת והענן 

באופן מיידי באמצעות ממשק ניהול אחד. האנליסטים יכולים לעצור במהירות את התפשטות התוכנה הזדונית, להגביל את הפעילות 
 Live Terminal ברשת ולעדכן רשימות מניעה כגון דומיינים בעייתיים, באמצעות אינטגרציה הדוקה עם נקודות אכיפה. התכונה

מאפשרת לאנליסטים לאמת התקפות במהירות ולהכיל אותן מבלי להפריע למשתמשי הקצה, על ידי גישה ישירה לנקודות הקצה 
והפעלה של ®PowerShell ®,  Python   או פקודות מערכת וסקריפטים. אנליסטים מנוסים יותר וגם כאלה שמנוסים פחות יכולים לנהל 

קבצים ותהליכים באמצעות כלים גרפיים לניהול קבצים ומשימות. 

נראות חסרת תקדים ותגובה מהירה הודות למודול Host Insights )יכולות ניתוח וחיזוי ברמת השרת(
 ,Cortex XDR מודול הרחבה של ,Host Insights .הבנה מעמיקה יותר של הסיכונים והכלת האיומים במהירות לפני שיצליחו להתפשט

משלב כלים להערכת נקודות חולשה, אמצעי נראות ליישומים ומערכות ותכונת 'חפש והשמד' מתקדמת כדי לסייע לזהות איומים ולהכילם. 
המודול Vulnerability Assessment מספק נראות בזמן אמת של חשיפת נקודות חולשה ורמות התיקון הנדרשות בנקודות הקצה ברגע 
נתון. מודול המצאי מציג מידע מפורט על היישומים המתארחים וההגדרות, והתכונה ”Search and Destroy“ מאפשרת לאתר ולהשמיד 

במהירות איומים בכל נקודות הקצה. Host Insights מציע גישה הוליסטית לנראות של נקודות הקצה והכלת התקפות, ובכך הוא מסייע 
להפחית את החשיפה לאיומים כדי למנוע פרצות אבטחה עתידיות. 

איור 2: ממשק ניהול בהתאמה אישית
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כל היתרונות של Managed Threat Hunting הפועל 24/7
 Cortex XDR Managed Threat .תגבור של צוות האבטחה עם שירות ציד האיומים הראשון בתעשייה, שפועל על כל הנתונים
Hunting הוא כלי מנוהל לזיהוי איומים, המציע יכולת ניטור מתמיד מבית היוצר של ציידי האיומים הטובים בעולם, במטרה לגלות 

התקפות בכל נקודה בסביבת העבודה. מומחי  ™Unit 42 שלנו פועלים למענך כדי לגלות איומים מתקדמים, כגון גורמי תקיפה במימון 
ממשלתי, עברייני סייבר, גורמי פנים זדוניים ותוכנות זדוניות. דוחות איומים מפורטים מגלים את הכלים, השלבים וההיקף של ההתקפות 

כדי שתוכל לעקור מהשורש את גורמי האיום במהירות; דוחות על נקודות חולשה מסייעים לך להיערך לאיומים חדשים ולהקדים אותם. 

Forensics האצת התגובה לאירועים בעזרת
Cortex XDR Forensics הוא פתרון מתקדם לתעדוף וחקירה המאפשר לך לסקור ראיות, להתחקות אחר איומים ולבצע הערכות 

לגבי פגיעה במערך אבטחה מתוך ממשק ניהול אחד. מודול ההרחבה Cortex XDR Forensics הכולל פונקציית איסוף נתונים לעומק, 
מעניק לך גישה מיידית לשלל ממצאים פורנזיים ומאפשר לקבוע את מקור ההתקפה ולאילו נתונים הוא ניגש, אם הייתה התקפה כלשהי. 

מודול זה, אשר תוכנן על ידי מומחי תגובה לאירועים עבור אנשי מקצוע שזה עיסוקם, מפשט את תהליכי החקירה, וכך מאפשר לעקוב 
.Cortex XDR אחר כל מהלך של האויב ולהכיל במהירות איומים ישירות מתוך ממשק הניהול של

שילוב עם Cortex XSOAR לתיאום, ארגון ואוטומציה של מערך האבטחה
הפיכת תהליכי התגובה לאוטומטיים בכל מערך מוצרי האבטחה שלך. Cortex XDR מתממשק עם Cortex XSOAR, פלטפורמת 

תיאום האבטחה, האוטומציה והתגובה שלנו, ומאפשר לצוותים להזין נתוני אירוע ל-Cortex XSOAR כדי לקבל תגובה אוטומטית 
המבוססת על חוברת תרחישים המבוססת על יותר מ-700 אינטגרציות של מוצרים ותומכת בשיתוף פעולה בין צוותים. חוברות 

התרחישים של Cortex XSOAR יכולות לקלוט באופן אוטומטי אירועים של Cortex XDR, לאחזר התראות קשורות ולעדכן שדות אירוע 
ב-Cortex XDR בתור משימות של חוברות תרחישים.

איחוד הניהול, הדיווח, התעדוף והתגובה לכדי ממשק ניהול אינטואיטיבי אחד 
הגדלה למקסימום של הפרודוקטיביות באמצעות חוויית פלטפורמה שקופה. ממשק הניהול מציע 

תמיכה מקצה לקצה בכל היכולות של Cortex XDR, כולל ניהול מדיניות נקודות קצה, גילוי, חקירה 
ותגובה. באפשרותך להעריך במהירות למצב האבטחה שלך של הארגון שלך או של נקודות קצה 

מסוימות באמצעות ממשקי ניהול מותאמים אישית וגם לסכם אירועים ומגמות אבטחה באמצעות דוחות 
גרפיים המופקים לפי תוכנית קבועה או לפי הצורך. ממשקי API ציבוריים מרחיבים את יכולת הניהול 

לכלים של צד שלישי ומאפשרים לאחזר ולעדכן אירועים, לאסוף מידע על סוכנים ולהכיל איומים על 
נקודות קצה באמצעות פלטפורמת הניהול המועדפת שלך.

 Leader זכתה לכינוי Cortex XDR
  :2021 Forrester Wave-ב 

 Endpoint Security Software As
A Service )תוכנת אבטחת נקודות קצה 

)SaaS – הניתנת בתור שירות

Cortex XDR

Network Endpoint Cloud Third Party

VM-
Series

NGFW

איור 3: ניתוח נתונים ממקור כלשהו לצורך איתור ותגובה 

Cortex XDR

רשת נקודת קצה  ענן  צד שלישי 
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יתרונות
חסימה של התקפות מוכרות ובלתי מוכרות בעזרת הגנה מתקדמת על נקודות קצה: ניצול היתרונות של כלי ניתוח מקומיים המבוססים על בינה מלאכותית והגנה 

מפני איומים התנהגותיים כדי לעצור את רוב התוכנות הזדוניות, האקספלוטים וההתקפות ללא קבצים הקיימות בתעשייה. 
הרחבת הגילוי, החקירה וציד האיומים לכל הנתונים: איסוף נתונים מכל מקור, כולל חומות אש של צד שלישי, ספקי זהות, ספקי שירותי ענן, מכשירי כספומט, 

יישומי משאבי אנוש, שרתי DNS ואפילו קוראי כרטיסי גישה כדי לקבל נראות מלאה ומקיפה של 360 מעלות.
 הרחבת הזיהוי, הניטור והחקירה אל סביבות הענן: שילוב נתונים מתארחים בענן, יומני תעבורה, יומני ביקורת, נתונים מהמוצר Prisma Cloud המוביל בתעשייה מבית 

Palo Alto Networks ונתוני אבטחה בענן של צד שלישי עם מקורות נתוני רשת ונתונים שאינם נמצאים בענן. סוכן Cortex XDR מספק תמיכה מובנית ברמת המארח 
 .Azure Kubernetes Service  (AKS)-ו Amazon Elastic Kubernetes Service  (EKS) , Google Kubernetes  (GKE) בסביבות Linux Kubernetes לקונטיינרים במערכות

איתור אוטומטי של התקפות מתוחכמות 24/7: שימוש בניתוח מבוסס בינה מלאכותית וכללי קורלציה מותאמים אישית כדי לאתר איומים מתמידים מתקדמים 
והתקפות סמויות נוספות. 

מניעת עומס התראות מתיש ותחלופת עובדים: פישוט של תהליכי החקירה בעזרת ניתוח אוטומטי של סיבות שורש ומנוע אירועים מאוחד, המביאים להפחתה 
של 98% בהיקף ההתראות ומאפשרים לבדוק התראות גם על ידי עובדים מיומנים פחות. 

שיפור הפרודוקטיביות של ה-SOC: איחוד הניטור, החקירה והתגובה לגבי כל נתוני הארגון בממשק ניהול אחד, והצגת סיבת השורש לכל התראה בלחיצה אחת, 
 .SOC-לטובת שיפור יעילות ה

 .Live Terminal מיגור האיומים ללא שיבוש תהליכי העסק: נטרול מלא של התקפות בדיוק כירורגי תוך מניעת השבתה של המשתמשים או המערכת, באמצעות
 מניעת איומים מתקדמים: הגנה על הרשת מפני גורמי פנים זדוניים, מתקפת 'אפס ימים' (Zero-day) של תוכנות זדוניות, תוכנות כופר והתקפות נטולות קבצים 

או על הזיכרון בלבד. 
תגבר את צוות האבטחה שלך: שיבוש כל שלב של התקפה על ידי זיהוי סמני תקיפה (IOCs) והתנהגות חריגה, כמו גם תעדוף ניתוח וציינון אירועים. 

שחזור התקנים מארחים לנקודת התחלה נקייה: התאוששות מהירה מהתקפה על ידי הסרת קבצים ומפתחות רישום זדוניים וכן שחזור קבצים ומפתחות רישום 
פגומים באמצעות המלצות תיקון.

פישוט הפריסה באמצעות אספקת משאבים בענן 
התחלה מהירה תוך דקות אחרות. פלטפורמת Cortex XDR המבוססת על ענן מציעה פריסה יעילה ומבטלת את הצורך בפריסת אחסון 

יומן חדש באתר המקומי או חיישני רשת. אפשר להתקין את סוכן Cortex XDR בלי לאתחל מחדש את נקודות הקצה. כדי להגן על 
 .Microsoft Azure-ו Google Cloud ,AWS  :בפלטפורמות הענן הבאות Cortex XDR משימות העבודה בענן, תוכל להתקין את סוכן

האינטגרציה עם Kubernetes מקלה את הפריסה של קונטיינרים. 
די במקור נתונים אחד בלבד כדי לזהות ולעצור איומים, אך מקורות נוספים עשויים למנוע 'נקודות מתות'. אחסון נתונים בצורה קלה 

ופשוטה ב-Cortex Data Lake, מאגר נתונים גמיש ויעיל המבוסס על ענן. הודות לשילוב נתונים ממקורות רבים, אוטומציה של 
משימות וניהול מפושט, Cortex XDR מאפשרת חיסכון של 44% בהוצאות בהשוואה לכלי אבטחה ממודרים.

טבלה Cortex XDR :1 – תכונות ומאפיינים
יכולות הגנה על נקודות קצה

בקרת התקנים לצורך ניהול התקני USB הגנה מפני איומים התנהגותיים לצורך חסימת פעולות זדוניות או שילובי התנהגות

חומת אש מתארחת בשרת מנוע ניתוח מקומי המבוסס על בינה מלאכותית

הצפנת דיסק בטכנולוגיות BitLocker ו-FileVaultמנוע ביקורת רשת עמוקה לחסימת חדירות לרשת

הגנה על הליבהאינטגרציה של WildFire לניתוח תוכנות זדוניות מבוססות-ענן

הגנה מפני גניבת אישוריםהגנה מפני תוכנות כופר

הגנה על תהליכים משנייםמניעת ניצול לרעה על-ידי טכניקות ניצול לרעה
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טבלה Cortex XDR :1 – תכונות ומאפיינים )המשך(
יכולות תגובה

חוקי מניעה מותאמים אישית )קיימים ב-Live Terminal(Cortex XDR Pro לגישה ישירה לנקודת קצה

ביצוע סקריפט בנקודת קצה )קיים ב-Cortex XDR Pro)בידוד הרשת

שחזור סקריפטים )קיים ב-Cortex XDR Pro(הסגרת קבצים והסרת קבצים

אינטגרציה מקורית עם Cortex XSOAR לצורך תיאום, אוטומציה ותגובה סיום תהליכים

ממשקי API ציבוריים להגנה, תגובה ואיסוף נתוניםרשימת חסימת קבצים

יכולות איתור וחקירה

ניתוח התנהגותי המבוסס על למידת מכונהקליטת נתונים מכל מקור לצורך ציד וגילוי של איומים

כללים מותאמים אישית וכללי מתאם )קורלציה( לזיהוי טקטיקות וטכניקות התקפההצמדה אוטומטית של נתוני נקודות קצה, רשת, ענן ונתוני זיהוי

 (EDR) ניתוח סיבת שורש וניתוח ציר זמן של התראותזיהוי ותגובה של נקודת קצה

 (NDR) ניהול וציינון אירועים זיהוי ותגובה של רשת

תצוגה חזותית של Identity AnalyticsMITRE ATT&CK לניתוח התנהגות של משתמשים

ציד איומים באמצעות XQL Search מודול הרחבה Forensics לתגובה על אירועים

מודול ההרחבה Host Insights להערכת נקודות חולשה, ניהול מלאי משאבים בשרת 
המארח וחיפוש-והשמדה 

אינטגרציה של מידע על איומים

ניהול נכסים וגילוי מכשירי והתקנים בלתי מורשיםשירות מנוהל של Cortex XDR לציד איומים

ניהול יכולות

בקרת גישה מבוססת תפקידים ובקרת גישה מבוססת היקףממשק משתמש אינטואיטיבי בדפדפן

העברת דואר אלקטרוני, Slack ויומני syslog ומתן הודעותדוחות גרפיים וממשקי ניהול מותאמים אישית

יומני ביקורת ניהולאימות רב-שלבי לצורך ניהול 

סריקות מתוכננות ולפי דרישה של תוכנות זדוניות שדרוגים אוטומטיים אופציונליים של הסוכן 

יתרונות שירות MDR שניתן על ידי שותף

הפחתה של MTTD ו-MTTRניטור וניהול של התראות 24/7 לאורך כל השנה 

Cortex XDR למניעה, נראות וגילוי משופריםחקירת התראות ואירועים שנוצרו על ידי Cortex XDR כוונון מותאם אישית של

גישה ישירה לאנליסטים של השותף ולמומחים פורנזייםפעולות תיקון נזקי איומים מונחות או מלאות 

טבלה Cortex XDR :2 – מפרטים טכניים 
Cortex XDRמפרט

יישום הניתן בפלטפורמת ענןמודל האספקה   •

אחסון נתונים עד 30 יום ללא הגבלה שמירת נתונים   •

 Cortex XDR Prevent מינויCortex XDR הגנה על נקודות קצה בעזרת סוכני  •

מינוי Cortex XDR Pro לכל נקודת קצה
Cortex XDR הגנה על נקודות קצה בעזרת סוכני  •

גילוי, חקירה ותגובה במקורות נתונים של נקודות קצה  •

 TB לכל Cortex XDR Pro גילוי, חקירה ותגובה ברשת, בענן ובמקורות נתונים של צד שלישימינוי  •

 Cortex XDR Managed Threat Hunting-מינוי לUnit 42 ומומחי Cortex XDR ציד איומים שפועל 24/7 ומופעל על ידי  •
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טבלה Cortex XDR :2 – מפרטים טכניים )המשך(

Cortex XDRמפרט

תמיכה של סוכן Cortex XDR במערכת ההפעלה וביישומים וירטואליים

Windows  •

macOS  •

Linux  •

Chrome® OS  •

Android®  •

Citrix יישומים ושולחנות עבודה וירטואליים של  •

Citrix App Layering  •

VMware AppVolumes  •

VMware Horizon View  •

VMware ThinApp  •

Windows Virtual PC  •

מכונות וירטואליות (VMs) וקונטיינרים  •

 לרשימה מלאה של דרישות מערכת ומערכות ההפעלה הנתמכות, 
.Palo Alto Networks Compatibility Matrix-בקר ב

 Cortex XDR Pathfinder שירות ניתוח נקודות קצה

כל  כולל   ;Cortex XDR סוכנים של בהן  קצה שאין  מנקודות  על תהליכים  מידע  אוסף   •
Cortex XDR המינויים של

 , 8 GB  מעבד 2 ליבות, זיכרון פנימי :Cortex XDR Pathfinder דרישות המינימום של  • 
יותר,  גבוהה  גרסה  או   VMware ESXi TM V5.1  ,  128  GB רזה  הקצאה   זיכרון 

hypervisor או גרסה גבוהה יותר של Microsoft Hyper-V® 6.3.96 או


