
                   

 

2 sierpnia 2018 r. firma DFLabs udostępniła nową wersję (4.4) platformy SOAR (Security Orchestration, 
Automation and Response), która wykorzystuje automatyczną segregację zdarzeń, co wydatnie 
redukuje liczbę cyberincydentów tworzonych na bazie alarmów.  

 

Wstępna segregacja zdarzeń i alarmów 

Funkcjonalność ta nazwana akronimem START Triage (Simple Triage And Rapid Treatment) jest 
wykorzystywana do wyeliminowania manualnej wstępnej oceny alarmów i zdarzeń, zapewniając 
automatyczną segregację i klasyfikację. Znacząco zmniejsza to liczbę generowanych cyberincydentów. 
Już pierwsze wdrożenie nowej wersji DFLabs IncMan w jednym z największych europejskich banków 
umożliwiło skrócenie o 90% czasu wstępnej segregacji, przesyłanych z systemu mainframe i innych 
systemów zewnętrznych zdarzeń, dotyczących potencjalnych wyłudzeń i oszustw finansowych w 
transakcjach online. 

W większości systemów SOAR każdy przychodzący alarm zamieniany jest na incydent, który wymaga 
dalszego badania. A przecież  nie każdy alert zasługuje na traktowanie go jako incydent. Wykorzystanie 
silnika automatyzacji, procesu wzbogacania i powstrzymywania w odniesieniu do zdarzeń na etapie 
segregacji, drastycznie redukuje liczbę zdarzeń, które są przekształcane w incydenty i następnie 
przesyłane do oceny przez analityków. 

Obsługiwana przez START kolejka zdarzeń (odseparowana od kolejki incydentów) wykorzystuje pełną 
automatyzację, orkiestrację i uczenie maszynowe do wzbogacania informacji o każdym zdarzeniu. Tego 
typu rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie konieczności udziału analityków w procesie wstępnej 
klasyfikacji napływających alarmów, w związku z czym mogą oni poświęcić znacznie więcej czasu na 
dogłębną analizę faktycznych zagrożeń.  

 

 

 

 

 



 

Rozszerzenie funkcjonalności warunkowych schematów postępowania (R3 Rapid Response 
Runbooks) 

Z poziomu jednego runbooka możemy obecnie  wywołać innego runbooka. Np. runbook dotyczący 
phishingu, zawierający procedurę wykrywania złośliwych załączników, może automatycznie uruchomić 
runbooka definiującego proces wykrywania złośliwego oprogramowania użytego do phishingu.  Taka 
opcja eliminuje konieczność odrębnego uruchamiania wielu runbooków w ramach jednego procesu. 

 

 

Nowe dwukierunkowe konektory 

Pojawiły się nowe dwukierunkowe konektorory do różnych typów rozwiązań bezpieczeństwa takich 
jak SIEM, systemy ochrony sieci, ochrony końcówek i wiedzy o zagrożeniach, co pozwala na 
rozszerzenie orkiestracji i automatyzacji obsługi cyberincydentów. Nowe konektory udostępnione  
zostały do: ArcSight ESM, ArcSight Logger, Carbon Black Protection, Check Point Firewall, FireEye HX, 
IBM X-Force Exchange, LogPoint, Office365, Tufin. Ponadto rozszerzono możliwości konektorów do 
rozwiązań IBM QRadar i Splunk. 

 

 

 

Partner DF Labs w Polsce: 
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