
MACHINE LEARNING TECHNICAL BRIEF

Uczenie Maszynowe
Dane Techniczne

Etap Wykrywania Typ Technologii Zasięg Zagrożenia

Działania Wstępne Uczenie Maszynowe

Multi-Stage Detection Techniques: 1. Machine Learning 2. Hyper Detect 3. Sandbox Analyzer   4. Memory Protection 5. Process Inspector

Przegląd
W obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa są stale narażone na działanie złośliwego oprogramowania, zakłócenia, 
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz szereg innych incydentów wpływających na poprawne funkcjonowanie �rmy. Platforma Bitdefender 
GravityZone Endpoint Security chroni punkty końcowe przed pełnym zakresem wyra�nowanych ataków cybernetycznych, zapewniając wysoką 
efektywność, niski wpływ na użytkowników końcowych i niskie koszty administracyjne. Składa się z wielowarstwowej ochrony, która stanowi dla 
hakerów nie lada wyzwanie. Każda z warstw ma na celu zatrzymanie określonych rodzajów zagrożeń, narzędzi lub technik, obejmujących wiele 
etapów ataków.

Bitdefender wykorzystuje uczenie maszynowe w całym swoim portfolio produktów. Silnik skanowania, HyperDetect, Analizator Sandbox, 
Kontrola Zawartości, Globalna Sieć Ochronna to tylko kilka przykładów technologii Bitdefender wykorzystywanych przez Uczenie Maszynowe. 
Dokument ten koncentruje się głównie na Wykrywaniu Zagrożeń opartym na Uczeniu Maszynowym (silnik skanowania). Wykrywanie Zagrożeń 
oparte na technologii Uczenia Maszynowego Bitdefender jest częścią platformy GravityZone Endpoint Security. Zapewnia ochronę przed 
zagrożeniami zero-day na etapie przed-wykonaniem.

Szkodliwe oprogramowanie File-based, Trojany, Kradzież hasła, Exploity, Zaciemnione 
złośliwe oprogramowanie, Ataki ukierunkowane, Ataki oparte na skryptach, Złośliwe 
oprogramowanie polimor�czne i mutujące, Ransomware

Znaczenie technologii Uczenia Maszynowego
Uczenie maszynowe to zdolność programów komputerowych do analizy dużych zbiorów danych, automatycznego pobierania informacji
i uczenia się na ich podstawie. W cyberbezpieczeństwie może odgrywać ważną rolę, ponieważ zapobiega złośliwym zamiarom obiektu
(na przykład pliku lub URL) bez żadnej wcześniejszej wiedzy o obiekcie. Opatentowana przez �rmę Bitdefender technologia uczenia 
maszynowego wykorzystuje dobrze wyszkolone algorytmy - niektóre z nich specjalizują się w określonych formach ataków i innych, bardziej 
ogólnych, w celu przewidywania, wykrywania i blokowania zagrożeń zero-day.

Kluczowe składniki technologii uczenia maszynowego Bitdefender:

•    Funkcje: Funkcja Uczenia Maszynowego jest indywidualną wymierną cechą obserwowanego zjawiska. Bitdefender wyodrębnia zarówno
statyczne, jak i dynamiczne funkcje plików i adresów URL. Dogłębne zrozumienie zachowania złośliwych programów przez Bitdefender pozwala 
zidenty�kować odpowiedni zestaw funkcji.

•    Techniki Ekstrakcji Funkcji: Bitdefender używa specjalnie stworzonych imitujących, rozpakowujących, dekompresujących technik,
aby wyodrębnić statyczne i dynamiczne cechy plików i adresów URL.

•    Algorytmy Uczenia Maszynowego: Algorytm uczenia maszynowego to program, który ma wgląd w dane. Bitdefender
wykorzystuje kilka różnych algorytmów. Algorytmy te mają również poziom zachodzących na siebie funkcji, które czynią je bardziej odpornymi
na zaawansowane ataki. Obejmuje również niestandardowe algorytmy uczenia maszynowego w celu zwiększenia dokładności wykrywania.

•    Zbiory Danych: W uczeniu maszynowym zbiory danych są bardzo ważne w szkoleniu i testowaniu modeli uczenia maszynowego. Bitdefender 
posiada jedną z największych w branży baz danych czystych i szkodliwych próbek plików do szkolenia i testowania modeli uczenia 
maszynowego. To znacznie poprawia skuteczność i dokładność wykrywania.
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Algorytmy

Techniki Ekstrakcji Funkcji

Funkcje Zbiory Danych

Korzyści
• Wykrywa zaawansowane ataki i zapobiega naruszeniom, zmniejsza koszty i wysiłki związane z reagowaniem na incydenty

• Zmniejsza obciążenie związane z wyszukiwaniem zagrożeń

• Uczenie maszynowe znacznie zwiększa wykrywalność zagrożeń zero-day na etapie przed-wykonaniem, w tym szkodliwego oprogramowania
�le-based, trojanów, kradzieży hasła, exploitów, ukrytego złośliwego oprogramowania, ukierunkowanych ataków, ataków opartych na 
skryptach, mutującego i polimor�cznego złośliwego oprogramowania, ransomware

• Model lokalnego uczenia maszynowego zapewnia ochronę urządzeń pracujących w trybie o�ine

• Jest częścią jednego, zintegrowanego agenta bezpieczeństwa punktów końcowych i platformy centralnego zarządzania, co redukuje
obciążenia administracyjne

• Klienci nie muszą wdrażać kilku rozwiązań bezpieczeństwa punktów końcowych

Funkcje
• Modele lokalnego Uczenia Maszynowego, a także modele Chmurowe Uczenia Maszynowego do wykrywania złośliwych plików i adresów URL.

• Wiele algorytmów Uczenia Maszynowego, ponad 75 000 modeli, w tym: Perceptony, Binarne Drzewa Decyzyjne, Ograniczone Maszyny 
Boltzmanna, Algorytmy Genetyczne, Maszyny Wektorów Podpierających, Sztuczne Sieci Neuronowe, Niestandardowe algorytmy łagodzenia 
fałszywych alarmów, ponad 40 000 statycznych i dynamicznych elementów

Kilka przykładów funkcji, które Bitdefender wyodrębnia z pliku:

• Kod rozpakowywania zawiera ciągi, które mogą wskazywać na trwałość systemu

• Plik jest załadowany nieznanym pakerem

• Plik jest zaciemniony (nieznany packer, nieznany kompilator)

• Nieprawidłowe użycie różnych instrukcji montażu (np. połączenie, skok itp.)

• Wiele Technik Ekstrakcji Funkcji: Emulator : Emuluje kod (instrukcje montażu), sprawdza, co robi, jego intencje i funkcje ekstraktów; Procedura 

rozpakowywania: Specjalnie stworzona procedura rozpakowywania, która może wyodrębniać dynamiczne funkcje, takie jak łańcuchy, kod, 
wstrzykiwane skrypty html, adresy URL itp.; Filtry kryptogra�czne: stosuje �ltry kryptogra�czne, aby wyodrębnić funkcje z zaszyfrowanych 
danych

• Wszechstronne zestawy danych do szkolenia i testowania modeli uczenia maszynowego: Świeże próbki, Różnorodne złośliwe
oprogramowanie, Reprezentatywne złośliwe oprogramowanie, Bezobsługowe uczenie maszynowe w Chmurze



HYPER DETECT TECHNICAL BRIEF

HyperDetect
Dane Techniczne

Przegląd

Etap Wykrywania Typ Technologii Zasięg Zagrożenia

Przed Wykonywanie Uczenie maszynowe

Znaczenie HyperDetect

Multi-Stage Detection Techniques: 1. Machine Learning 2. Hyper Detect 3. Sandbox Analyzer 4. Memory Protection 5. Process Inspector

W obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa są stale narażone na działanie złośliwego oprogramowania, zakłócenia, 
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz szereg innych incydentów wpływających na poprawne funkcjonowanie �rmy. Platforma Bitdefender 
GravityZone Endpoint Security chroni punkty końcowe przed pełnym zakresem wyra�nowanych ataków cybernetycznych, zapewniając wysoką 
efektywność, niski wpływ na użytkowników końcowych i niskie koszty administracyjne. Składa się z wielowarstwowej ochrony, która stanowi 
dla hakerów nie lada wyzwanie. Każda z warstw ma na celu zablokowanie określonych typów zagrożeń, narzędzi lub technik ataków. 

Bitdefender HyperDetect jest częścią platformy GravityZone Endpoint Security. Zawiera modele uczenia maszynowego i technologię 
wykrywania ataków stealth. Jest to dodatkowa warstwa zabezpieczeń zaprojektowana specjalnie w celu wykrywania zaawansowanych ataków
i podejrzanych działań na etapie poprzedzającym wykonanie. Zagrożenia te mogą celować w branżę, organizację czy, w niektórych 
przypadkach, w jednostkę.

Zero-day, Zawansowane złośliwe oprogramowanie, Zaciemnione złośliwe 
oprogramowanie, Ataki �leless (Niewłaściwe użycie programu PowerShell, WMI etc.), 
Kradzież danych uwierzytelniających, Ataki ukierunkowane, Niestandardowe złośliwe 
oprogramowanie, Ataki oparte na skryptach, Exploity, Narzędzia hakerskie, Podejrzany 
ruch w sieci, Potencjalnie niechciane aplikacje, Ransomware

Cyberprzestępcy wykorzystują istniejące już zagrożenia
i wprowadzają drobne mody�kacje kodu, próbując 
ominąć istniejące mechanizmy obronne oparte na 
sygnaturach. Wiele z dzisiejszych narzędzi 
bezpieczeństwa jest już w stanie wykryć niektóre z tych 
polimor�cznych zagrożeń. Jednak napastnicy, którzy są 
bardziej zdeterminowani, cierpliwi i wykwali�kowani, 
inwestują swój czas i pieniądze, aby cały czas tworzyć 
zupełnie nowe, nieznane dotąd zagrożenia. Organizacje 
są nieustannie narażone na ryzyko spowodowane przez 
nieuchwytne zagrożenia, ponieważ mogą one ominąć 
sygnatury, heurystyki i podstawowe technologie uczenia 
maszynowego. HyperDetect został zaprojektowany do 
wczesnego wykrywania i zatrzymywania nieuchwytnych 
zagrożeń, zanim zaatakują one punkt końcowy 
(wykrywanie przed wykonaniem). Osiąga to poprzez 
kombinację przestrajalnych modeli uczenia 
maszynowego i technologii wykrywania ataków stealth. 
Można go dostosować do wymagań bezpieczeństwa 
organizacji.
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Korzyści
• Wykrywa zaawansowane ataki wcześniej i zapobiega naruszeniom, zmniejsza koszty i wysiłki związane z reagowaniem na incydenty.

• Chroni przed atakami �leless

• HyperDetect znacznie zwiększa wykrywalność nieuchwytnych zagrożeń na etapie przed-wykonaniem, w tym zagrożeń zero-day, 

zaawansowanych, trwałych zagrożeń, zaciemnionego złośliwego oprogramowania, ataków �leless (niewłaściwego użycia PowerShell, WMI itp.), 

kradzieży danych uwierzytelniających, ukierunkowanych ataków, niestandardowego złośliwego oprogramowania, ataków opartych na 

skryptach, exploitów, narzędzi hakerskich, podejrzanego ruchu w sieci, potencjalnie niechcianych aplikacji, oprogramowania ransomware

• Dzięki dostępności lokalnych modeli uczenia maszynowego, wykrywanie nie wymaga łączności z chmurą

• HyperDetect posiada unikalną zdolność do wykrywania i raportowania na określonym poziomie i blokowania (wymuszania) na innym 

poziomie, a także zdolność kon�gurowania agresywności każdego klasy�katora wykrywania, co pozwala administratorom dostosować ochronę 

w oparciu o pro�l zagrożeń organizacji, tolerancję ryzyka i potrzeby bezpieczeństwa

• Zapewnia wgląd w podejrzane aktywności już na wczesnym etapie

• Jest częścią jednego, zintegrowanego agenta bezpieczeństwa punktów końcowych i platformy centralnego zarządzania, co znacznie zmniejsza 

obciążenia administracyjne

Funkcje
• Zaawansowane technologie uczenia maszynowego (lokalne i w chmurze) oraz technologia wykrywania ataków typu stealth, która obejmuje:

• Wykrywanie potencjalnego niewłaściwego wykorzystania programu PowerShell, takiego jak: kod shell �leless /Pobieranie i Wykonywanie 

(pobieranie i uruchamianie pliku z lokalnej lub zdalnej lokalizacji), kradzież poświadczeń (invoke-mimikatz, out- Minidump), polecenia 

powersploit (wywołanie kodu shell, skanowanie portu, dll injection, get keystrokes, add-persistence), techniki stealth (zakodowana linia 

poleceń, np. Kodowana Base64, wykonanie obejścia polityk, tryb nieinteraktywny), uruchamianie przez przeglądarki/nietypowe pliki 

wykonywalne (np. IIS), próby unikania.

• Wykrywanie znanych Packerów

• Wykrywanie plików nie utworzonych przez znany kompilator (Visual Studio, Delphy itp.)

• Wykrywanie plików nie załadowanych znanym packerem

• Możliwość wyszukiwania kilku ciągów w pliku, które mogą wskazywać na oprogramowanie ransomware

• Wykrywanie niechcianych narzędzi, które mogą być użyte w atakach APT, takich jak schron, narzędzia do odrzucania haseł z narzędzi 

pamięciowych do mapowania sieci i narzędzi do ataków brute-force

• Wykrywanie adresów URL wygenerowanych dla konkretnych exploitów

• Wykrywanie podejrzanego drzewa wykonania, np. PowerShell, który wykonuje podejrzany plik

• Wykrywanie podejrzanych wierszy poleceń

• Wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji

• Dopasowana ochrona

• Możliwość kon�guracji klasy�katorów wykrywania: ukierunkowane ataki, podejrzane pliki i ruch sieciowy, ransomware, exploity, grayware, 

kon�guracja czułości modeli uczenia maszynowego: "Tolerancyjny", "Normalny" i "Agresywny"

• Kon�guracja HyperDetect w trybie "Tylko raport" lub "Wdrażanie"

• Możliwość wykrycia i zgłoszenia na określonym poziomie i zablokowania (wdrożenia) na innym poziomie, np. Zablokuj na poziomie 

"Normalnym", ale kontynuuj raportowanie na poziomie "Agresywnym"

• Łatwe zarządzanie wyjątkami - Możliwość wykluczania procesów i aplikacji bezpośrednio ze zdarzeń



Przegląd

Etap Wykrywania Typ Technologii Zasięg Zagrożenia

Wstępne działania Detonator (Sandbox)

W obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa są stale narażone na działanie złośliwego oprogramowania, zakłócenia, 
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz szereg innych incydentów wpływających na poprawne funkcjonowanie �rmy. Dzieje się tak, ponieważ 
cyberprzestępcy stają się coraz bardziej profesjonalni w swojej dziedzinie, udoskonalają swój warsztat przestępczy i nieustannie zmieniają 
taktykę działania. Platforma Bitdefender GravityZone Endpoint Security chroni punkty końcowe przed pełnym zakresem zaawansowanych 
ataków cybernetycznych, zapewniając wysoką efektywność, niewielki wpływ na użytkowników końcowych i niskie koszty administracyjne. 
Składa się ona z wielowarstwowej ochrony, która stanowi dla hakerów nie lada wyzwanie. Każda z warstw ma na celu zablokowanie określonych 
typów zagrożeń, narzędzi lub technik ataków.
Bitdefender Sandbox Analyzer jest częścią platformy GravityZone Endpoint Security. Zapewnia wykrywanie ataków jeszcze przed ich 
wykonaniem, poprzez automatyczne wysyłanie podejrzanych plików do dalszej analizy w chmurze Sandbox i podejmowanie działań 
naprawczych.

APT, Ataki Celowane, Techniki Unikania, Zaciemnione Złośliwe Oprogramowanie, 
Niestandardowe Złośliwe Oprogramowanie, Ransomware

Cyberprzestępcy wykorzystują istniejące już zagrożenia
i wprowadzają drobne mody�kacje kodu, próbując ominąć 
mechanizmy obronne oparte na sygnaturach. Wiele
z dzisiejszych narzędzi bezpieczeństwa jest już w stanie 
wykryć niektóre z tych polimor�cznych zagrożeń. Jednak 
napastnicy, którzy są bardziej zdeterminowani, cierpliwi
i wykwali�kowani, inwestują swój czas i pieniądze, aby cały 
czas tworzyć zupełnie nowe, nieznane dotąd zagrożenia. 
Zagrożenia te mogą celować w branżę, organizację czy, w 
niektórych przypadkach, w jednostkę. Analizator Sandbox 
został zaprojektowany tak, aby wykrywać, zatrzymywać ale 
również zapobiegać naruszeniom zanim złośliwy plik zostanie 
uruchomiony na punkcie końcowym. Wszystko dzięki opartej 
na chmurze technologii sandbox. Za każdym razem, gdy 
użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do nieznanego 
przenośnego pliku wykonywalnego (PE), Bitdefender stosuje 
uczenie maszynowe i technologię HyperDetect, aby określić, 
czy plik ten jest złośliwy. Jeśli pliki wymagają dalszej analizy, 
Bitdefender wysyła je do sandboxa w chmurze.

Znaczenie Analizatora Sandbox

SANDBOX ANALYZER TECHNICAL BRIEF

Analizator Sandbox
Dane Techniczne

Multi-Stage Detection Techniques: 1. Machine Learning 2.  Hyper Detect 3. Sandbox Analyzer 4. Memory Protection 5. Process Inspector

Sandbox analizuje pliki, wykorzystując specjalnie zaprojektowane, zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, wabiki, techniki anty-unikowe
i anty-exploit oraz analizy agresywnego zachowania. W związku z tym, że plik jest analizowany w środowisku sandbox, Bitdefender GravityZone może 
przeprowadzić dogłębną analizę bez obawy o wpływ na wydajność, eliminując jednocześnie ryzyko związane z uruchomieniem potencjalnie 
złośliwego pliku na punkcie końcowym. Bitdefender zezwoli lub zablokuje wykonanie pliku na punkcie końcowym na podstawie polityki 
administracyjnej. Jeśli werdykt okaże się złośliwy, Bitdefender zaktualizuje również Globalną Sieć Ochrony (usługa Bitdefender do wykrywania zagrożeń 
w chmurze). Zapewni to ochronę przed nowo zidenty�kowanym zagrożeniem wszystkim klientom Bitdefender.



Korzyści
• Wczesne wykrywanie zaawansowanych ataków i zapobieganie naruszeniom, redukcja kosztów oraz wysiłku związanego z reagowaniem na

incydenty

• Redukcja obciążenia spowodowanego wykrywaniem zagrożeń

• Zwiększenie wykrywalności nieuchwytnych zagrożeń, dzięki Sandbox Analyzer na etapie przed ich wykonaniem, w tym APT, ataków
ukierunkowanych, technik unikania, zaciemnionego złośliwego oprogramowania, niestandardowego złośliwego oprogramowania, 
ransomware

• Automatyczne przesyłanie przenośnych plików wykonywalnych z punktów końcowych do opartych na chmurze usług sandbox radykalnie
zmniejsza obciążenia administracyjne związane z technologią sandbox

• Potężne technologie uczenia maszynowego i wykrywania zachowań od Bitdefender gwarantujące, że tylko pliki wymagające dalszej analizy są
przesyłane do sandboxa

• Szczegółowe sprawozdania zapewniające administratorom bezpieczeństwa wgląd w zachowanie szkodliwego oprogramowania

• Obsługa trybu "Monitoruj" i "Blokuj"  dająca administratorom bezpieczeństwa niezbędną elastyczność

• Jest częścią jednego, zintegrowanego agenta bezpieczeństwa punktów końcowych i platformy centralnego zarządzania,
co redukuje obciążenia administracyjne Klienci nie muszą już wdrażać mieszanki rozwiązań bezpieczeństwa punktów końcowych

Funkcje
• Automatyczne przesyłanie plików z punktu końcowego do analizy Sandbox. Dodatkowe warstwy zapobiegawcze Bitdefender GravityZone -

Wykrywanie Zagrozen oparte na Uczeniu Maszynowym i HyperDetect dbaja o to, aby tylko pliki wymagajace dalszej analizy były przesłane do 
sandboxa.

• Automatyczna naprawa w oparciu o wynik analizy: blokowanie nowo wykrytych zagrożeń w całym przedsiębiorstwie

• Specjalnie zaprojektowane, zaawansowane algorytmy Uczenia Maszynowego, analiza agresywnych zachowań, techniki anty-unikowe oraz
porównanie zrzutów pamięci

• Szeroki zakres typów plików: Microsoft O�ce, aplety Adobe Flash, Adobe Reader, aplety Java, przenośne pliki wykonywalne (PEF).

• Powiadomienie użytkownika końcowego o przeprowadzanej analizie sandbox

• Obsługa trybu "Monitorowania" i "Blokowania"

• Możliwość ręcznego przesyłania plików

• Wczesne wykrywanie wskaźników kompromisu (IOC)

• Wnikliwe raporty na temat zachowań szkodliwych programów

• Wsparcie dla �zycznych i wirtualnych punktów końcowych (Bitdefender Gravity Zone - Security for Virtualized Environments (SVE)

PROCESS INSPECTOR TECHNICAL BRIEF



MEMORY PROTECTION TECHNICAL BRIEF

Ochrona Pamięci
Dane Techniczne

Przegląd

Etap Wykrywania Rodzaj Technologii Zasięg Zagrożenia

Wykonanie Exploity

Znaczenie Ochrony Pamięci

Funkcje

Korzyści

Multi-Stage Detection Techniques: 1. Machine Learning 2.  Hyper Detect 3. Sandbox Analyzer 4. Memory Protection 5. Process Inspector

W obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa są stale narażone na działanie złośliwego oprogramowania, zakłócenia, 
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz szereg innych incydentów wpływających na poprawne funkcjonowanie �rmy. Platforma Bitdefender 
GravityZone Endpoint Security chroni punkty końcowe przed pełnym zakresem wyra�nowanych ataków cybernetycznych, zapewniając wysoką 
efektywność, niski wpływ na użytkowników końcowych i niskie koszty administracyjne. Składa się z wielowarstwowej ochrony, która stanowi dla 
hakerów nie lada wyzwanie. Każda z warstw ma na celu zatrzymanie określonych rodzajów zagrożeń, narzędzi lub technik, obejmujących wiele 
etapów ataków. Ochrona Pamięci Bitdefender jest częścią platformy GravityZone Endpoint Security. Zapewnia ochronę przed znanymi i 
nieznanymi exploitami atakującymi luki
w zabezpieczeniach przeglądarki i aplikacji na etapie wykonywania. 

Phishing, Malvertizing, Drive-by Downloads, ataki Fileless, ataki bazujące na 
socjotechnikach, luki w systemach operacyjnych i aplikacjach, eskalacja uprawnień, 
iniekcja procesu

Exploit to atak, który wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach komputerów i infekuje je złośliwym oprogramowaniem. Wiele epidemii złośliwego 
oprogramowania, w tym ataków ransomware, jest powodowanych przez exploity. Twórcy zagrożeń często korzystają z zestawu exploitów łatwo 
dostępnych na czarnym rynku, aby przeprowadzać ataki i znajdować nowe o�ary. Zestaw exploitów to zestaw narzędzi, który automatyzuje 
wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta, które występują w powszechnie używanych aplikacjach użytkowników końcowych, 
takich jak przeglądarki, aplikacje Microsoft O�ce i Adobe Reader. Kiedy potencjalna wyszukiwarka o�ary łączy się ze stroną internetową 
zawierającą zestaw exploitów, zestaw analizuje system użytkownika końcowego i pobiera informacje, takie jak wersja systemu operacyjnego i 
typ przeglądarki, aby znaleźć luki w zabezpieczeniach, które można wykorzystać. Po zidenty�kowaniu luki przez hakera, w systemie zostaje 
umieszczony złośliwy ładunek, a atak zostaje uruchomiony.

Mimo że w aplikacjach nadal występują liczne stare i nowe luki, aktorzy zagrożeń nadal używają stosunkowo niewielkiej liczby technik 
eksploatacji. Technologia Ochrony Pamięci Bitdefender chroni przed tymi technikami wykorzystywania, aby zapobiec znanym i nieznanym 
atakom.

• Chroni powszechnie używane aplikacje użytkowników końcowych, w tym: Przeglądarkę, Komponenty Przeglądarki, Czytniki plików PDF,
aplikacje �rmy Microsoft

• Zawiera kilka różnych zaawansowanych mechanizmów wykrywania exploitów w celu ochrony przed obejściem przez nie zabezpieczeń
systemu operacyjnego i uszkodzeniem pamięci: sprawdzanie dzwoniącego, Stos pliku wykonywalnego, Powrót do stosu, Wątek ostatnio 
przydzielonej pamięci, Czynność powłoki, Nadpisanie wskaźnika funkcji Flash

• Wcześniej wykrywa zaawansowane ataki i zapobiega naruszeniom, co pozwoli zmniejszyć koszty i wysiłki związane z reagowaniem na
incydenty.

• Zmniejsza obciążenie związane z wyszukiwaniem zagrożeń

• Ochrona Pamięci znacznie zwiększa wskaźnik wykrywalności zagrożeń zero-day, w tym ataków phishing, Malvertizing, ataków Drive-by
Downloads, ataków Fileless, ataków inżynierii społecznej, eskalacji uprawnień i iniekcji procesów

• Jest częścią jednego, zintegrowanego agenta bezpieczeństwa punktów końcowych i platformy centralnego zarządzania,
co redukuje obciążenia administracyjne. Klienci nie muszą wdrażać kilku rozwiązań bezpieczeństwa punktów końcowych



Przegląd

Etap Wykrywania Typ Technologii Zasięg Zagrożenia

Na Etapie Wykonania Wykrywanie Anomalii
w Zachowaniu

W obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa są stale narażone na działanie złośliwego oprogramowania, zakłócenia, 
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz szereg innych incydentów wpływających na poprawne funkcjonowanie �rmy. Platforma Bitdefender 
GravityZone Endpoint Security chroni punkty końcowe przed pełnym zakresem wyra�nowanych ataków cybernetycznych, zapewniając wysoką 
efektywność, niski wpływ na użytkowników końcowych i niskie koszty administracyjne. Składa się z wielowarstwowej ochrony, która stanowi dla 
hakerów nie lada wyzwanie. Każda z warstw ma na celu zablokowanie określonych typów zagrożeń, narzędzi lub technik ataków.

Inspektor Procesów Bitdefender jest częścią platformy GravityZone Endpoint Security. Jest to technologia wykrywania anomalii zachowania, 
która zapewnia ochronę przed nieoczekiwanymi zagrożeniami na etapie wykonywania.

Zaciemnione złośliwe oprogramowanie, Ataki Ukierunkowane, Ataki oparte na 
Skryptach, Exploity, Opóźnione złośliwe oprogramowanie, Memory Attacks, Iniekcja 
Procesów, Eskalacja Uprawnień, Ataki �le-less (np. Niewłaściwe użycie programu 
PowerShell), Ransomware

Każdego dnia odkrywanych jest ponad 390 000 nowych 
złośliwych programów, dlatego ochrona twojego środowiska 
przed pojawiającymi się zagrożeniami oraz zagrożeniami 
zero-day staje się dla dzisiejszych zespołów bezpieczeństwa 
normą. Inspektor Procesów jest warstwą ochrony, która 
rozszerza kompleksowe technologie wykrywania przed 
wykonaniem na platformie GravityZone Endpoint Security. 
Radykalnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia systemu przez 
nowe i pojawiające się zagrożenia. Działa na modelu "zero 
zaufania" i monitoruje procesy działające w systemie 
operacyjnym przy użyciu �ltrów w trybie użytkownika i 
modelu jądra. Wyszukuje zachowanie specy�czne dla 
złośliwego oprogramowania
i przypisuje ocenę dla każdego procesu na podstawie jego 
działania i kontekstu. Jest to ważne, ponieważ każdy proces 
indywidualnie może nie wskazywać na złośliwe intencje, ale 
zbiorowa analiza zapewnia lepszy wgląd. Gdy ogólny wynik 
procesu osiąga określony próg, proces ten jest zgłaszany jako 
szkodliwy i podejmowane są odpowiednie działania 
naprawcze, w tym wycofywanie zmian wprowadzonych przez 
złośliwy proces w punkcie końcowym.

PROCESS INSPECTOR TECHNICAL BRIEF

Inspektor Procesów
Dane Techniczne

Multi-Stage Detection Techniques: 1. Machine Learning 2. Hyper Detect 3. Sandbox Analyzer 4. Memory Protection 5. Process Inspector

Znaczenie technologii Inspektora Procesów Bitdefender

      000,000,01 

      000,000,9 

      000,000,8 

      000,000,7 

      000,000,6 

      000,000,5 

      000,000,4 

      000,000,3 

      000,000,2 

      000,000,1 

0

Last  update: 09-05-2017 8:29 Copyright © AV-TEST GmbH, www.av-test.org

Se
pt

 1
6

O
ct

 1
6

N
ov

 1
6

D
ec

 1
6

Ja
n 

17

Fe
n 

17

M
ar

 1
7

A
pr

 1
7

M
ay

 1
7

Ju
n 

17

Ju
l 1

7

A
ug

 1
7



Bitdefender jest światowym dostawcą zabezpieczeń, który zapewnia najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa ponad 500 milionom użytkowników w ponad 150 krajach. 

punktów końcowych. Dzięki R&D, współpracy i partnerstwu, Bitdefender ma wiodącą pozycję na rynku, zapewniając niezawodne zabezpieczenia, na których można polegać. Więcej informacji 
znajduje się na stronie: http://www.bitdefender.com.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 Bitdefender. Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarowe i produkty wymienione w niniejszym tekście są własnością ich właścicieli.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.bitdefender.com/business

www.bitdefender.pl   |   www.marken.com.pl   |   Marken Systemy Antywirusowe   |   tel: 58 573 51 51   |   ul. Armii Krajowej 23/13,  81-366 Gdynia

Korzyści
• Wykrywa zaawansowane ataki wcześniej i zapobiega naruszeniom, zmniejszaj koszty i wysiłki związane z reagowaniem na incydenty
• Inspektor Procesów znacznie zwiększa wskaźnik wykrywalności złośliwych programów, w tym ataków �le-less, poprzez monitorowanie 

procesu przez cały okres jego istnienia i polegając na rzeczywistych charakterystykach zachowania, zamiast na sygnaturach, kodach binarnych 
czy podpisach cyfrowych

• Ochrona przed zaciemnionym złośliwym oprogramowaniem, atakami celowanymi, atakami niestandardowymi, atakami na pamięć, iniekcją 
procesu, eskalacją uprawnień, atakami �le-less (np. Niewłaściwym użyciem programu PowerShell), ransomware

• Automatyczne cofanie szkodliwych zmian w systemie zapewnia zespołom ds.Bezpieczeństwa spokój
• Jest gotowy do użytku i nie wymaga włączania ani pisania złożonych reguł
• Inteligentna optymalizacja wydajności dla monitorowania aplikacji i procesów zapewnia niski wpływ na system
• Informacje zebrane z detekcji Inspektora Procesów są wykorzystywane do ulepszania modeli uczenia maszynowego odpowiedzialnych za 

wykrywanie na etapie przed wykonaniem
• Jest częścią jednego, zintegrowanego agenta bezpieczeństwa punktów końcowych i platformy centralnego zarządza nia, co redukuje 

obciążenia administracyjne
• Klienci nie muszą wdrażać kilku rozwiązań bezpieczeństwa punktów końcowych

Funkcje
• Śledzenie anomalii w zachowaniu: Aktywne aplikacje i procesy są na bieżąco monitorowane. Przykłady: kopiowanie lub przenoszenie plików

w folderach Systemu, folderach systemu Windows lub lokalizacjach dysku z ograniczonym dostępem, wykonywanie lub wprowadzanie kodu
w przestrzeni innego procesu w celu uruchamiania z wyższymi uprawnieniami, uruchamianie plików, które zostały utworzone z informacjami 
przechowywanymi w pliku binarnym, autoplikacja, tworzenie wpisu automatycznego uruchamiania w rejestrze, uzyskiwanie dostępu lub 
wykonywanie nielegalnych operacji w lokalizacjach rejestru wymagających podwyższonych uprawnień, upuszczanie i rejestrowanie 
sterowników, niewłaściwe użycie PowerShell - np. sprawdź, czy uruchamiana jest funkcja powershell.exe z kilkoma określonymi argumentami 
wykrywanie określonego ransomware - np. usuwanie plików zapasowych / kopii shadow, generowanie kluczy szyfrowania i więcej

• Automatyczne Działanie: Automatycznie ocenia działające procesy i działa po wykryciu zagrożenia
• Rollback/clean up: Utrzymuje ścieżkę audytu zmian wprowadzonych przez proces na punkcie końcowym. Po wykryciu

zagrożenia automatycznie zatrzymuje proces i wycofuje złośliwe zmiany przez niego wprowadzone.
• Wykluczenie Procesu: Możliwość wyłączenia procesów z monitorowania
• Sprzężenie zwrotne z Bitdefender Global Protective Network (GPN): Zagrożenia wykryte przez Inspektora Procesu są natychmiast zgłaszane 

do chmury bezpieczeństwa Bitdefender, Globalnej Sieci Ochronnej Bitdefender (GPN), aprawiając, że nawet systemy po drugiej stronie kuli 
ziemskiej będą w stanie wykryć zagrożenie.
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