AUTOFOCUS
سزٍیس تْذیذ اطالعبت هتٌی ™Palo Alto Networks® AutoFocusتحلیل تْذیذ را ّوزاُ ثب هتي وبهل ارائِ هیدّذ ،وِ
تٌْب ثزای وبروٌبى اهٌیتی تخصصی ،ثزای ّز سبسهبى اهٌیتی در دستزس است .ایي سزٍیسدٌّذگبى سزٍیس اهٌیتی ثب اطویٌبى
اس اطالعبت َّضوٌذّ ،وجستگی ،هتي ٍ رزیبىّبی خَدوبر ،ثب پیطگیزی هَرد ًیبس ثزای ضٌبسبیی ٍ پبسخ ثِ ٍلبیع ثِ صَرت
ثالدرًگ ،اهٌیت سبیجزی را ارائِ هی دٌّذ.
تسلیحاتی که اطالعات شوا را تهذیذ هی کنذ
 تْذیذ اطالعبت فَق هحزهبًِ در صفز رٍس اس طزیك ادغبم هحلی ثب هزوَعِ دادُ ّبی .WildFire
ٍ احذ  ،22تین تحمیمبتی تْذیذ ضجىِ ّبی  ،Palo Altoضبهل اطالعبت هخزثی درثبرُ خبًَادُ ،هخبلفبى ،هجبرسات،
رفتبرّبی هخزة ٍ سَء استفبدُ.
 روع آٍری ٍ ّوجستگی ّز تْذیذ اطالعبتی تَسط ضخص حبلج ثب استفبدُ اس  MineMeldثزای  AutoFocusاس رولِ
استخزاد خَدوبر ٍ ثِ اضتزان گذاری ضبخصّبی ثب ارسش ثزای پیطگیزی.
 گستزش پلتفزم اهٌیتی  ،Palo Altoثب هفَْم تْذیذی ثزای  AutoFocusوِ در  ،Panorama ٍ PAN-OSهبًٌذ
 APIثبس ثزای ادغبم سیستنّبی ضخص حبلج در دستزس است.
گسترش پلتفرم شبکه Palo Alto
تین ّبی اهٌیتی ثب ّطذارّب ٍ تْذیذ اطالعبت احبطِ ضذُ اًذ ٍ سهبى السم ثزای پیگیزی ّز رٍیذادی را ًذارًذ ،ثِ رش تحمیك
درثبرُ حوالت پیطزفتِ ٍ ّذفوٌذ .هسألِ ووجَد اطالعبت ًیست ،ثلىِ ًبتَاًی در رلَگیزی اس تْذیذات ضذیذ اطالعبت ٍ ثذست
آٍردى پیطگیزی خَدوبر ثزای تْذیذات فعلی است وِ ضوب داریذ .ایي حمیمت رذیذ هستلشم رٍیىزد پیطگیزاًِای است وِ ثِ

طَر خَدوبر حوالت سبیجزی هَفك را هتَلف هیوٌذ در حبلی وِ فزایٌذ ضٌبسبیی ،پبسخ ٍ پیطگیزی تْذیذ اطالعبت ٍ اثشار
تْذیذآهیش را سزعت هیثخطذ.
 ، AutoFocusپلتفزم اهٌیتی ًسل ثعذی ضجىِ ّبی  Palo Altoرا ثزای تْذیذ اطالعبت داخلی ،صٌعتی ٍ رْبًی ثب سهیٌِ
تْذیذی ثزای سزعت ثخطیذى رزیبىّبی تحلیلی ،لبًًَی ٍ پیطگیزاًِ ارائِ هیدّذ .ثِ عالٍُ ،پلت فزم ٍ  AutoFocusثِ
تینّبی اهٌیتی اربسُ هیدٌّذ تب رٍشّبی لذیوی را هتَلف وٌٌذ وِ ثز ادغبم ّطذارّب ٍ توزوش ثز تطخیص ٍ وبّص پس-
رٍیذاد هتىی ثَدًذ .در حبل حبضز ،اوخز حوالت ثِ طَر خَدوبر ثب تحلیل پیطگیزاًِ ٍ ثِ دام اًذاختي تْذیذ ثب استفبدُ اس
 AutoFocusرلَگیزی هیضًَذ.

اثز اطالعبت تْذیذ

دُّب ّشار هخزة هٌحصز

هیلیَىّب ًوًَِ در

هیلیَىّب URL

ثِ فزد در ّز رٍس

ّز رٍس

تَلیذ ضذُ

ّشاراى وبرثز

هشذارهای اهنیتی
 AutoFocusتینّبی اهٌیتی را لبدر هیسبسد تب هْنتزیي تْذیذات رٍسهزُ را در رٍیذادّبی هتٌی در ضجىِ ضوب یب دادُّبی
عوَهی ثب ثزچستّب تطخیص دٌّذ AutoFocus .هٌحصز ثِ فزد ،ثزرستّب رٍیذادّبی تْذیذی را ّوزاُ ثب خبًَادُّبی
هخزة ،هخبلفبى ،هجبرسات ،رفتبرّبی هخزة ٍ سَء استفبدُ ًطبى هیدّذٌّ .گبهی وِ  Tagثب رٍیذادی در ضجىِ ضوب هطبثمت
داردّ ،طذار اٍلیِ اس طزیك ایویل ،در هزوَعِ اطالعبت  AutoFocusیب اس طزیك پست  HTTPارسبل هیضَد وِ ضبهل هتي
 Tagضذُ استّ .طذارّب ثسیبر لبثل تٌظین ّستٌذ ،آًْب رزیبىّبی اهٌیتی هَرَد در خَد را ثب اٍلَیتثٌذی ٍ سهیٌِسبسی ثزای
هْنتزیي تْذیذات افشایص هیدٌّذ.
برچسبها )(Tag
 Tagثب استفبدُ اس اطالعبت هتٌی وبهل ،دیذ ضوب را ثِ خطزًبنتزیي تْذیذات هیگطبیٌذ .آًْب را هیتَاى در ّز ًطبىگز هیشثبى
یب هجتٌی ثز ضجىِ در  AutoFocusایزبد وزد ٍ ثِ ضوب ّطذار هیدٌّذ وِ تْذیذ هطخصی در سبسهبى یب صٌعت ضوب هطبّذُ
ضذُ است .عالٍُ ثز ّطذارّبی اٍلَیتی ،ولیِ ّTagب لبثل رستزَ ّستٌذ ،ثِ ضوب اربسُ هیدٌّذ تب ثالفبصلِ ثب ًوًَِ یب
ضبخصّبی هخزة ارتجبط ثزلزار وٌیذّ .وبىطَر وِ تْذیذات رذیذ ضٌبسبیی هیضًَذ ،سبسهبى ضوب ،ربهعِ هتخصصبى رْبًی
 ٍ AutoFocusتین تحمیمبتی تْذیذ ضجىِ ّبی ٍ ،Palo Altoاحذ ّTag ،22ب را ثِ سزٍیس اضبفِ هیوٌٌذ.
تین تهذیذ اطالعات واحذ 42
 AutoFocusاثشار تحلیل اٍلیِ هَرد استفبدُ تَسط ٍاحذ  22ثزای ضٌبسبیی تْذیذات رذیذ ،هزتجط وزدى دادُّبی رْبًی،
ضٌبسبیی ارتجبط ثیي ًوًَِ ّبی هخزة ٍ ایزبد پزٍفبیلّبی طزفذارى یب هتخلفبى است .ضوب هیتَاًیذ آخزیي تحمیمبت ٍاحذ 22

را وِ درثبرُ تطخیص  AutoFocusاست در ایٌزب 1هطبّذُ وٌیذّ .وزاُ ثب خذهبتٍ ،احذ َّ 22ش هصٌَعی را ثب ایزبد
ثزچستّبیی ثز پبیِ تحمیمبتص ثِ  AutoFocusاضبفِ وزدُ است وِ سهیٌِ ٍ اٍلَیتثٌذی را ثزای ضٌبسبیی تْذیذات ٍ
گستزش تین اهٌیتیاش ثب تَرِ ثِ داًص خَد ارائِ هیدّذ.
جلوگیری از حوالت به طور خودکار
تینّبی اهٌیتی ًیبس ثیطتزی ثِ اطالعبت تْذیذی خبم دارًذ -آًْب ثبیذ ثِ طَر خَدوبر آى را وٌتزل وزدُ ٍ ثِ طَر عولی اس
حوالت آیٌذُ رلَگیزی وٌٌذ AutoFocus .گزدش وبر را ثزای ایزبد ٍ وٌتزلّبی رذیذ سبدُسبسی هیوٌذ ،ثزای ّذایت
وبرثز ثِ طَر وبهالً خَدوبر در پلتفزم اهٌیتی ثِ صَرت یىپبرچِ عول هیوٌذ:
 استخزاد وبهالً اتَهبتیه ثزای رلَگیزی اس ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی ( .)IoCsتینّبی اهٌیتی هیتَاًٌذ اس
 MineMeldهیشثبى ّوزاُ ثب  AutoFocusثِ عٌَاى اّزهی ثزای استخزاد وبهالً اتَهبتیه خَدوبر ثزای رلَگیزی اس
ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی ثشرگتز اطالعبت هحلی ثزای خذهبت یب هٌبثع اطالعبتی ضخص حبلج استفبدُ وٌٌذ ٍ در
ضجىِّبی  Palo Altoثذٍى ًیبس ثِ دخبلت اًسبًی ارزا وٌٌذ.
ًَ سبى وبرثز ّذایت ضذُ ضبخص ّبی ارسضوٌذ ٍ گزٍُثٌذی آًْب ثزای صذٍر ثِ پلتفزم ضجىِّبی ( Palo Altoثب
استفبدُ اس لیستّبی ثلَوی خبرری سیستن عولیبتی اهٌیتی ® PAN-OSیب گزٍُّبی آدرس پَیب) ،یب دستگبُّبی
اهٌیتی ضخص حبلج در فزهت  CSVاستبًذاردّ .ز ضبخص را هیتَاى اس طزیك  AutoFocusثب استفبدُ اس
 MineMeldثِ طَر هستمین یب اس طزیك  APIروعآٍری ٍ صبدر وزد.

.https://researchcenter.paloaltonetworks.com/unit42/
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جستجو
در طی یه حولِ فعبل ،سزعت تحمیك ٍ تَاًبیی ارتجبط هعٌیدار دادُّب ثسیبر هْن است AutoFocus .ثِ ضوب اهىبى رستزَی
پیطزفتِ چٌذالیِ را در سطح تصٌعی هیشثبى هیدّذ ٍ ،رستزَی ضوب را ثب اثتىبر در دٍرُ سهبًی ٍ سبیز فیلتزّب هَرد ّذف لزار
هیدّذ ،ثِ ضوب اربسُ هیدّذ وِ ارتجبطبت ًبضٌبختِ لجلی را هیبى حوالت حَل هحَر اطالعبتتبى ایزبد وٌیذAutoFocus .
ولیِ اطالعبت هزثَط ثِ اهٌیت اطالعبت ضجىِّبی ّ ٍ Palo Altoوچٌیي هٌبثع ضخص حبلج را در اختیبرتبى لزار هیدّذ ٍ
سهبى السم ثزای تحلیل ٍ ثزرسیّبی لبًًَی یب تالش ثزای تسخیز را ثِ طَر چطنگیزی وبّص هیدّذ.
تأویذ ضجىِ

تغذیِ اطالعبت تْذیذ

ًوًَِّبی MineMeld

پبییي

تأویذ ًمطِ پبیبًی

تغذیِ خصَصی

پلتفزم اطالعبت تْذیذ

برناهه MineMeld
ثسیبری اس سبسهبىّب ثِ هٌبثع تْذیذ اطالعبتی چٌذگبًِ هتىی ّستٌذ تب اس دیذ ٍسیعتز ثِ ٍرَد آهذُ اطویٌبى داضتِ ثبضٌذ ،اهب
ثزای روعآٍریّ ،وجستگی ،اعتجبرسٌزی ٍ ثِ اضتزانگذاری ضبخصّب در فیلذّبی هختلف تالش هیوٌٌذ .ثِ عٌَاى ثخطی اس

 ،AutoFocusهَتَر تْذیذ اطالعبت َّش هصٌَعی ™ MineMeldسیستن تْذیذ یىپبرچِ را ارائِ وزدُ ٍ تْذیذ را ًطبى
هیدّذ .تینّبی اهٌیتی هیتَاًٌذ  MineMeldرا ثِ عٌَاى اّزهی ثزای هَارد سیز در ًظز ثگیزًذ:
 روعآٍری ٍ ّوجستگی ّز هٌجع اطالعبت ضخص حبلج در .AutoFocus
 ضٌبسبیی ٍ استخزاد خَدوبر ضبخصّبی ثب ارسش ولیِ هٌبثع ثب استفبدُ اس ضبخصّبی ارسضوٌذ َّش هصٌَعی هحلی
ثزای تأییذ استخزاد وبهالً اتَهبتیه ثزای رلَگیزی اس ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی.
 تغذیِ سهبى حمیمی ،وٌتزلّبی هجتٌی ثز پیطگیزی ثزای پلتفزم اهٌیتی ضجىِّبی  Palo Altoثزای ارزا.
 ایزبد اطالعبت تْذیذ ثزای ثِ اضتزانگذاری سبدُ ثزای سزٍیسّبی خذهبت ضخص حبلج یب ضزوبی هَرد اعتوبد.
هوتور تحلیل آهاری
ٌّگبم تحلیل تْذیذ ،تینّبی اهٌیتی ثبیذ سزیعبً هطخص وٌٌذ وِ وذام ضبخصّب ثْتزیي هسیز را ثزای پژٍّصّبی ثیطتز ارائِ
هیدٌّذّ .ز فبیل ثِ طَر ثبلمَُ دارای صذّب ٍ ّشاراى احز ثب تعذاد ون ٍ هٌحصز ثِ فزد استخزاد وبهالً اتَهبتیه ثزای رلَگیزی اس
ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی است وِ هیتَاًٌذ ثِ ًوبیِ ثشرگتز دضوي یب حوالت هزتجط هتصل ضًَذ AutoFocus .اس هَتَر
تحلیل آهبری استفبدُ هیوٌذ ،ثب ّوجستگی هیلیبردّب هحصَل تصٌعی در هزوَعِ دادُّبی ولی ،ضبخصّبی ارسضوٌذ هزتجط ثب
حوالت فعبل را ثِ ارهغبى هیآٍرًذ .ایي سزٍیس ثِ طَر خَدوبر یه سیستن ٍسًی ثصزی هٌحصز ثِ فزد ثزای ضٌبسبیی استخزاد
وبهالً اتَهبتیه ثزای رلَگیزی اس ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی هٌحصز ثِ فزد ٍ ضزٍری است وِ ّذایت تحلیل ،پبسخ ٍ الذاهبت
پیطگیزی ووتز اس هسیز هزثَطِ را ارزا هیوٌذ.

گسترش پلتفرم با اطالعات تهذیذ
 AutoFocusثِ ربی آىوِ ثِ گزٍُ وَچىی اس هتخصصبى عولیبت اهٌیتی ثسیبر تخصصی هتىی ثبضذ ،ول تین اهٌیت فٌبٍری
اطالعبت را ثِ ضىبرچیبى پیطزفتِ تْذیذ تجذیل هی وٌذ .اطالعبت تْذیذ خذهبت ثِ طَر هستمین سبختِ ضذُ وِ در پلتفزم
ضجىِّبی  ،Palo Altoاس رولِ  ٍ PAN-OSهذیزیت اهٌیت ضجىِ ™ Panoramaدر دستزس ّستٌذAutoFocus .
سزعت گزدش وبر هَرَد را در تین اهٌیت افشایص هیدّذ ٍ اربسُ هیدّذ تب تحمیك اسبسی در فعبلیتّبی هطىَن اًزبم ضَد.
ٌّگبهی وِ تحلیل ثیطتزی هَرد ًیبس است ،وبرثزاى هیتَاًٌذ هیبى  PAN-OS ٍ AutoFocusیب ّ ،Panoramaوزاُ ثب
رستزَّبی پیص روعیت ثزای ّز دٍ سیستن ،رستزَ وٌٌذ.
ثب استفبدُ اس  ٍ AutoFocusپلتفزم ،وبرثزاى هیتَاًٌذ اس هَارد سیز هطوئي ضًَذ:
 چگًَگی تْذیذ یب تْذیذ هٌحصز ثِ فزد هطبّذُ ضذُ در یه ضجىِ
ً وًَِّبی هخزة هزتجط ثزای ثزرسی ثیطتز.
 تبریخچِ ٍضَح داهٌِ ثزای ضٌبسبیی پزًٍذُّبی  DNSهطىَن.
هنابع اطالعاتی و هعواری AutoFocus
 AutoFocusدر هحیط هحبسجبتی تَسیع ضذُ در هحذٍدُ ٍسیعی سبختِ ضذُ است وِ در اثز اطالعبتی تْذیذ ضجىِّبی Palo
 Altoهیشثبى لزار دارًذ .ثز خالف سبیز رٍشّب ،ایي سزٍیس اطالعبت تْذیذ ضذُ را ثِ صَرت وبهالً اتَهبتیه ثزای رلَگیزی اس
ضبخصّبی ارسضوٌذ سبسضی لبثل دستزس ٍ لبثل ارزاست ٍ فزاتز اس ارائِ گشارش خالصِ ضذُ عولیبت اس هٌبثع هختلف در
داضجَرد است AutoFocus .دارای چطناًذاس ثیًظیز ثب ثیٌص روعی ّشارى ضزوت رْبًی ارائِ دٌّذُ خذهبت ًسجت ثِ تْذیذ
است ،دٍلتّب خذهبت را دریبفت هیوٌٌذ .ایي اطالعبت ثِ صَرت تفىیه ضذُ ثذست هیآیٌذ

 سزٍیس تحلیل تْذیذ هجتٌی ثز اثز ™( WildFireثشرگتزیي هحیط تحلیل ثذافشار در صٌعت)
 فیلتز  URLثب PAN-DB
 ثزًبهِ MineMeld
 حفبظت ًمطِ پبیبًی پیطزفتِ ™Traps
 سزٍیس اهٌیتی Aperture™ SaaS


اطالعبت تْذیذ ٍاحذ  ٍ 22گزٍُ تحمیمبتی

 ضزوبی فٌبٍری هبًٌذ ™Proofpoint
 ضجىِ  DNSهٌفعل رْبًی ضجىِّبی Palo Alto
 AutoFocusضبهل هیلیبردّب ًوًَِ ٍ رلسِ است ،اس رولِ هیلیبردّب هصٌَعبت وِ ثالفبصلِ ثزای تحلیل اهٌیتی ٍ تالشّبی
ٍاوٌطی الذام هیوٌٌذ.
یکپارچگیهای شخص ثالث ساده
تحلیل تْذیذ ،ثزرسیّبی لبًًَی ٍ تینّبی ٍاوٌص ثِ حبدحِ اغلت ثِ طیف ٍسیعی اس هتيّب ،اثشارّبی هٌجع ثبس ،اثشارّبی اهٌیتی
ٍ خذهبت ثزای ثزرسی حَادث احتوبلی تىیِ دارًذ.
 AutoFocusهی تَاًذ اس طزیك هَارد سیز ،سهبى السم ثزای ثزرسی خذهبت ضخص حبلج را ثِ طَر چطنگیزی وبّص دّذ:
 :MineMeld تْذیذات اطالعبت َّضوٌذ سفبرضی ّوزاُ ثب  MineMeldثب هٌبثع اطالعتی ّ ٍ AutoFocusز
ارائِدٌّذُ ضخص حبلج ارائِ هیضَد وِ ثِ راحتی هیتَاًٌذ تَسط سبیز سیستنّبی اهٌیتی هَرد استفبدُ لزار گیزد.

 :AutoFocus API در چبرچَة  RESTfulثزای استفبدُ آسبى سبختِ ضذُ است AutoFocus API ،اربسُ ادغبم
سبدُ صذّب ًوًَِ ،اس لجیل تغذیِ َّضوٌذ اثشار اطالعبت اهٌیتی هَرَد ٍ هذیزیت رٍیذاد ( ،)SIEMایزبد دادُّبی
دردستزس ثزای تحلیل تْذیذ اضبفی یب اتَهبسیَى تْذیذ -تَلف خَدوبر را هیدّذ.
 قابلیت جابجایی از راه دور :وبرثزاى  AutoFocusثِ طَر غیزهستمین اس خذهبت ثزای ضجىِّبی ٍ Palo Alto
سیستنّبی خبرری ضخص حبلج ،هیتَاًٌذ ثِ طَر هستمین اس  ،AutoFocusعجَر وٌٌذ .تینّب هی تَاًٌذ  10سیستن
خبرری را تعزیف وٌٌذ ،ثِ طَری وِ ثتَاًٌذ ثِ طَر یىپبرچِ ول سیزسبختّبی خَد را تحلیل وٌٌذ ،هبًٌذ پیًَذ
هتيّبی هزثَط ثِ دیَارّبی آتص ًسل ثعذی یب رستزَ در اثشار اطالعبت اهٌیتی هَرَد ٍ هذیزیت رٍیذاد.
 فزهت دادُ ™ AutoFocus :STIXادغبم خبرد اس هحفظِ را ثب سیزسبخت ّ STIXوزاُ ثب دادُّبی هَرَد ثزای
صذٍر در لبلت دادُّبی  STIXارائِ هیدّذ.
حفظ حرین خصوصی
ثزای رلَگیزی اس دستزسی ثِ اطالعبت حسبس یب لبثل ضٌبسبیی AutoFocus ،دارای حزین خصَصی ٍ وٌتزلّبی اهٌیتی
است .ایي سزٍیس ثِ وبرثزاى اربسُ هیدّذ تب تٌْب اطالعبت هزثَط ثِ سبسهبى خَد را ثب هىبًیشم اختیبری «اًتخبة» در اختیبر
ضوب لزار دٌّذ تب دادُّبی ًبضٌبس را ثب دیگزاى ثِ اضتزان ثگذاریذ AutoFocus .اربسُ دستزسی ثِ ّز گًَِ فبیل هٌجع هطتزی
را در سزٍیس ًویدّذ ،تٌْب ارائِ ًتبیذ تحلیل ثزای ًوًَِ هطبّذُ ضذُ در ّز ضجىِ هطتزی ثذٍى افطبی هحتَای اصلی.
ّ AutoFocusز هٌجع اطالعبتی ضخص حبلج را اس طزیك ثزًبهِ هیشثبى  MineMeldثِ سزٍیس اضبفِ هی وٌذ وِ اربسُ
هطبّذُ ٍ دستزسی را تٌْب ثِ سبسهبى ارسبل وٌٌذُ هیدّذ .هیتَاًیذ اطالعبت ثیطتزی را درثبرُ ٍیژگیّبی AutoFocus
ثذست ثیبٍریذ.

الساهات AutoFocus
 AutoFocusثِ عٌَاى سزٍیس اهٌیتی هیشثبى ارائِ هیضَد وِ ًیبسی ثِ تغییزات پیىزثٌذی در دیَار آتص ًسل ثعذی
ضجىِّبی ً Palo Altoذارد ٍ عولىزد دستگبُ را تحت تأحیز لزار ًویدّذ .ثزای استفبدُ اس خذهبت ،هطتزیبى ثبیذ حسبة هعتجز
ضجىِّبی  Palo Altoرا داضتِ ثبضٌذ ،وِ ضبهل افزادی است وِ دیَار آتص ًسل ثعذی یب تلِّب را خزیذاری هیوٌٌذ .چَى
 AutoFocusثِ سختافشار ٍاثستِ ًیست ٍ ًیبسی ثِ تغییز در دستگبُ ًذارد؛ ًسخِ ثِ خصَصی اس ًزمافشار  PAN-OSیب
سختافشار اضبفی هَرد ًیبس ًیست .ثِ اضتزانگذاری دیَار آتص ( PAN-OS 4.1یب ثبالتز) را ثزای استفبدُ وبهل اس
 AutoFocusتَصیِ هیوٌین.
صذور هجوز اطالعات
 AutoFocusثِ صَرت اضتزان سبالًِ در ّز هىبى ارائِ هیضَد .لطفبً ثزای وست اطالعبت ثیطتز درثبرُ هزَس صذٍر ثب ضزیه
یب ًوبیٌذُ فزٍش ضجىِّبی  Palo Altoتوبس ثگیزیذ.

