BENEFITS

Labyrinth Deception Platform
Унікальний рівень розуміння безпеки
Рішення Labyrinth було розроблено командою досвідчених дослідників і
інженерів в області кібербезпеки. Засноване на унікальних технологіях
виявлення загроз, це рішення класу Deception надає зловмисникам ілюзію
реальних вразливостей в ІТ-інфраструктурі. Базуючись на так званих
Points, інтелектуальних хостах імітації, кожний компонент уявного
середовища відтворює послуги й контент реальних сегментів мережі.
Labyrinth провокує зловмисників на атаку, відстежуючи та вивчаючи їх дії
для поліпшення рівня безпеки. Функціонал продукту надає найпотужніші
можливості для виявлення цільових атак (APT), ботнетів, атак "нульового"
дня і інсайдерів.

ПЕРЕВАГИ

Рішення Labyrinth Deception Platform допомагає змінити правила гри на користь спеціалістів з ІТ безпеки.
Тепер нападники повинні все робити правильно в 100% випадків, а спеціалісти з ІТ безпеки, щоб їх
зупинити, потрібно дочекатися всього однієї помилки. Як ефективний додатковий інструмент до чинних
механізмів виявлення, Labyrinth здатний виявити атаку, навіть якщо зловмисники діють досить обережно,
щоб залишатися непоміченими іншими системами безпеки.

Раннє виявлення загроз в мережі

Labyrinth виявляє будь-яку цільову підозрілу активність на
ранній стадії атаки. Points в Labyrinth призначені для
виявлення загроз на етапі, коли зловмисник намагається
дослідити мережу і знайти відповідну ціль. Після того, як він атакує Point,
система Labyrinth збирає деталі про нападника: джерела загроз, які
використовуються, інструменти й експлуатовані уразливості. Водночас всі
реальні пристрої та сервіси мережі продовжують працювати без будьяких проблем.

Точні оповіщення

Labyrinth надає командам фахівців з інформаційної безпеки
високоінформативні оповіщення, в яких частка хибно
позитивних спрацьовувань становить менше ніж 1%. Згідно
з алгоритмом, Points (Точки) не виявляють активності (окрім деяких типів
Points, які емулюють робочі станції), поки ніхто не намагається з ними
взаємодіяти. За правилами, ніхто не повинен зв'язуватися з ними, тому
будь-яка взаємодія з Point є виключно підозрілою. Це відрізняє Labyrinth
від рішень з кібербезпеки, які призначені для аналізу всіх дій в мережі, в
результаті чого генерується величезний обсяг цифрового «шуму».

Швидке реагування на інциденти

Labyrinth надає інтелектуальний аналітичний інструмент для
розслідування інцидентів та ідентифікації загроз. Всі зібрані
події доповнені необхідними даними з безпеки від
платформи реагування на інциденти. Індикатори компромісу (IoC), що
генеруються Labyrinth, автоматично синхронізуються з рішеннями щодо
запобігання загроз. Це дозволяє негайно вжити необхідних заходів у разі
атаки: усвідомити її, провести аналіз, впевнено зреагувати на атаку і
поліпшити захист на перспективу.

Проактивний захист

Більшість технологій виявлення зупиняють атаку, як тільки
вона визначена, і не дають можливості детально її вивчити.
При цьому важлива інформація, яка допомагає усунути
атаку і запобігає її поверненню, втрачається. Labyrinth дозволяє більше
дізнатися про характер атаки та краще зрозуміти інструменти й техніку,
що використовуються зловмисниками. Рішення генерує і встановлює
фальшиві артефакти, мета яких — залучити зловмисників за допомогою
приманки. Замість того, щоб просто чекати, яким буде наступний крок
зловмисників, артефакти направляють їх в ізольоване середовище для
спостереження.

Корпоративний сегмент
Компанія розгортає
Labyrinth в стандартних
сегментах інфраструктури. Перша частина
Point імітує сервіси
рівня доступу. Друга
частина імітує ядро
операційних послуг та
пристроїв. Третя —
вводить в оману
підозрілі інтернетз'єднання, що працюють
як частина веб-ресурсів.
В результаті компанія
охоплює всі способи
передачі інформації, що
дає їй можливість
заманити зловмисника в
пастку на найбільш
ранній стадії його
діяльності.
Роздрібна компанія
Компанія розгортає
першу частину Point як
копії реальних пристроїв
і послуг інфраструктури.
Друга частина Point
імітує реальні бізнесактиви з синхронізацією
контенту в реальному
часі. Функція адаптації
утримує зловмисника в
Labyrinth — далеко від
реальних цілей. Це
дозволяє Labyrinth
ідентифікувати Цільові
Атаки на будь-якому
етапі.

ПЕРЕВАГИ
Телеком

Виявлення цільових атак

Щоб ефективно протидіяти цільовим атакам, вкрай
важливо розуміти методи, інструменти та цілі
зловмисників. Labyrinth Deception Platform заманює хакерів
або зловмисників, даючи їм помилкове відчуття безпеки, що дозволяє
вивчити їх навички та мотиви. Інформація про те, що саме зловмисники
знають про мережі, програмні додатки й співробітників компанії,
допомагає створити найбільш точний профіль нападників і знайти
найкращий з можливих способів захисту від них. Це також показує
слабкі сторони корпоративних систем захисту, які можуть бути
використані зловмисниками в майбутньому.

Виявлення загроз після проникнення
(Post-Intrusion Detection)

Рішення Labyrinth Deception Platform, впроваджене у мережу
компанії, може служити високонадійною системою оповіщення про
атаки, які обійшли контроль безпеки периметра. Агенти Seeder,
розгорнуті на серверах і робочих станціях, імітують найпривабливіші для
зловмисника артефакти. Те, що виглядає як привілейований і погано
захищений обліковий запис адміністратора, в реальності є пасткою, яка
заманює зловмисника в Labyrinth. Там ви можете стежити за діями
зловмисника, що взаємодіє з Point, збираючи цінні відомості про
загрози, які подолали захист периметра.

Розпізнавання бокового переміщення

На стадії бокового пересування зловмисник переміщається
в мережі компанії з одного активу в інший. Labyrinth
Deception Platform розроблена для виявлення діяльності
ранньої розвідки, крадіжки облікових даних і атак з боковим
зміщенням. Платформа дозволяє компаніям отримувати видимість
таких загроз на ранній стадії, що є складним завданням для
традиційних рішень безпеки.

Скорочення часу затримки
Система Labyrinth особливо ефективна для скорочення
періоду часу, коли зловмисник залишається непоміченим
всередині корпоративної мережі.
Labyrinth скорочує час виявлення атаки, використовуючи приманки
(honeypot), пастки (decoy) і так звані «хлібні крихти» (breadcrumbs).
Labyrinth Deception Platform зменшує часовий період і можливість для
зловмисників переміщатися всередині мереж компанії, а також
зупиняє їх, перш ніж вони досягнуть критично важливих активів і
сервісів.

У зв'язку з необхідністю
надавати високоякісні
послуги своїм клієнтам,
кожній компанії потрібне
рішення для виявлення
глобальних загроз, таких
як бот-мережі, програмивимагачі та інше шкідливе
ПЗ на ранній стадії.
Компанія розгортає
Labyrinth в різних
сегментах клієнтської
мережі. Автоматичне
реагування на інциденти
збагачує системи
управління кібербезпекою
компанії новими
метриками загроз, що
динамічно
завантажуються. Такий
підхід забезпечує
розуміння загроз в
режимі реального часу.
Операційні центри
безпеки (SOC)
Операційні центри
безпеки (Security
Operation Centers — SOC)
використовують Labyrinth
як інструмент для
розслідування,
підвищення
інформованості щодо
стану ІТ-інфраструктури.
Компанія отримує
можливість
автоматизувати процеси
детектування і
розслідування інцидентів
за допомогою комплексу
функцій рішення.
Labyrinth Technologies
Team допомагає компанії
розробити Labyrinth MAP
(Карту) для процесу
розслідування загроз. В
результаті SOC отримує
гнучкий і ефективний
інструмент для протидії
кіберзагрозам.

СТРУКТУРА
Labyrinth Map охоплює багато автоматичних шляхів підробки даних, що базуються на інформації про
мережеве середовище і регулярні оновлення від команди Labyrinth Technologies. Це надає компаніям
потужний інструмент для розробки власної унікальної платформи підробки даних на основі їх особливих
потреб і кращих світових практик.

• Агенти Seeder, розгорнуті на серверах і робочих станціях, імітують найбільш привабливі для
зловмисника артефакти. Тримаючи на прицілі нападників, агент направляє їх у Point.
• Кожен Point імітує контент і послуги, які мають відношення до їх сегментів середовища.
Розширені функції надають можливості для динамічної побудови нових шляхів в Labyrinth.
Point утримує зловмисника всередині Labyrinth, поки збирається вся інформація про
атакуючого.
• Всі накопичені дані відправляються на консоль управління для аналізу. Консоль інформує
Команду Безпеки і відправляє потрібні дані на платформу реагування на інциденти.
• IR (Incident Response — Реакція на інцидент) звіряє метадані із зовнішніми базами даних і
оперативно реагує на інциденти за допомогою сторонніх інтеграцій, які автоматизують
ізоляцію, блокування та пошук загроз.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Labyrinth Deception Platform НЕ вiдзеркалює реальну ІТ-інфраструктуру. Замість цього Платформа надає
зловмисникам ілюзію реальних вразливостей ІТ-мережі. Команда розробників Labyrinth постійно
оновлює рішення, імітуючи нещодавно виявлені вразливості. Це робить Labyrinth дуже ефективним
інструментом для виявлення і реагування на просунуті загрози.

Пастки з високим рівнем взаємодії

Labyrinth Deception Platform базується на
Points – пастках з високим рівнем взаємодії з
інтелектуальними функціями. Point схожi на
корпоративнi активи і виглядають як реальні
операційні системи, програми та сервіси з
підробленими даними. Вони дозволяють
зловмисникові увійти в систему і відповісти на
запит, щоб зрозуміти його наміри. Point
заманюють нападників протягом тривалого
часу, спостерігаючи за ними й збираючи цінні
дані про інструменти та техніку. Крім цього,
Point
генерують
локальні
Індикатори
компрометації (Indicators of Compromise, IoC) і
машинозчитуваний аналіз загроз — Machinereadable threat intelligence (MRTI).

Різноманітність і автентичність Point

Point в Labyrinth вказують на вразливості
виробничих мереж, емулюючи реальні ОС/
образи, сервіси та додатки для IoT, POS, ICS,
мереж і телекомунікацій. Помилкові робочі
станції, сервери, пристрої, додатки, сервіси та
протоколи виглядають ідентично реальним
активам. Тим часом, щоб бути ефективними,
Points повинні виглядати справжніми й
привабливими одночасно. Це дозволяє
маскувати пастки у виробничому середовищі
та виділяти їх з іншої частини активів як ціль
для хакерів.

Багаторівнева безпека

Labyrinth реалізує повний стек фальшивих ІТактивів, щоб забезпечити найвищий рівень
безпеки для своїх клієнтів. Артефакти з
низьким рівнем взаємодії на першій лінії
захисту емулюють корпоративні додатки й
використовуються тільки для базового
детектування загроз. Їх легко виявити, обійти
й дати зрозуміти зловмисникам, що вони
знаходяться на «мінному полі». Це допомагає
відвадити хакерів, які просто шукають легко
вразливі
ресурси,
і
водночас
дає
зловмисникам помилкову впевненість в тому,
що вони вже виявили «фальшивку» в мережі.
Тим часом, приманки з високим рівнем
взаємодії залишаються непоміченими і
гарантують виявлення розширених загроз.

Налаштування

Команда
Labyrinth
Deception
надає
розширені послуги для розробки Labyrinth в
складних середовищах або для особливих
галузевих потреб, таких як IoT, SCADA або
POS. Наші фахівці з кібербезпеки постійно
працюють над пошуком / виявленням нових
загроз. Після аналізу ми розробляємо
оновлення для Labyrinth і Point. Кожен
Labyrinth регулярно оновлює Point та свою
Карту новими шляхами, щоб забезпечити
найкращі
можливості
для
обману
зловмисників. Щоб підсилити оборону під
час атаки, можна додати нові типи Points.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Масштабованість

Автоматизація

Labyrinth Deception Platform автоматично
визначає хости, сервіси та шляхи поєднання
між ними, щоб спростити й адаптувати
створення і розгортання пасток. Розширені
функції надають можливість динамічно
створювати нові шляхи в Labyrinth і
оновлювати Point. Рішення забезпечує
автоматизоване управління і періодичне
оновлення розгорнутих у виробничому
середовищі Point для підтримки видимості
достовірності. Легке, автоматизоване і гнучке
рішення економить час і забезпечує високий
рівень безпеки з першого дня розгортання.

Labyrinth можна ефективно масштабувати в
великих
розподілених
корпоративних
мережах. Кожна емульована точка являє
собою «легкий» з боку споживання ресурсів
процес, який виконується на віртуальній
машині. Отже, масштабованість Labyrinth
спирається не на процесингові ресурси, а на
побудову і реалізацію всеосяжного і
реалістичного набору пасток і приманок типу
honeypots в мережевому середовищі.
Автоматичне створення і розгортання Point
допомагає компаніям оптимізувати процес
масштабування і домогтися повного захисту
всіх сегментів мережі.

Points в Labyrinth не тільки емулюють найбільш привабливі для зловмисника уразливості, але і
поводяться як справжні хости. Залежно від типу, вони можуть відправляти широкомовні запити,
змінювати IP-адреси та підключатися до новинних сайтів.

Ланцюг повідомлень Labyrinth
Робоча станція

Робочий вузол

Консоль керування

Агент Seeder
направляє
зловмисника
до Point

Point взаємодіє з
ним і відправляє
оповіщення у
Консоль
керування

Консоль керування
повідомляє групу
безпеки та
надсилає метадані
про інцидент до IR

Реакція на інцидент IR
(Incident Response)
IR звіряє метадані
із зовнішніми
базами даних

Labyrinth — українська команда інженерів в області кібербезпеки та пентестерів, яка спеціалізується на
розробці рішень в сегменті раннього виявлення та запобігання кіберзагроз. Кожен член команди Labyrinth
має понад 10 років досвіду в розробці та реалізації проєктів з кібербезпеки.

Компанія iIT Distribution —
офіційний дистриб'ютор
Labyrinth на території України

www.iitd.com.ua
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