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Συνοπτική παρουσίαση
Εδώ και χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται στην πλατφόρμα 
προστασίας τελικών σημείων (EPP) που διαθέτουν για να προστατευτούν από μια 
εκτεταμένη γκάμα πρόσκαιρων  κυβερνοαπειλών. Ωστόσο, με τους εγκληματίες του 
κυβερνοχώρου να στρέφονται όλο και περισσότερο σε νέες, άγνωστες και εξελιγμένες 
απειλές που μπορούν να παρακάμψουν την πλατφόρμα EPP, ήρθε η ώρα να αναβαθμίσετε 
αυτές τις άμυνες με λύσεις εντοπισμού και απόκρισης τελικού σημείου (EDR) ή/και 
διαχειριζόμενου εντοπισμού και απόκρισης (MDR) που προσφέρουν προστασία από 
απειλές αυτού του είδους.

Αυτός ο οδηγός αγοράς εξηγεί πώς να προσδιορίσετε τη βέλτιστη ασφάλεια κατηγορίας 
EDR για την επιχείρησή σας σε οκτώ εύκολα βήματα. Θα πρέπει πιθανώς να ξεκινήσετε 
ελέγχοντας την υφιστάμενη προστασία τελικών σημείων που διαθέτετε για να 
προσδιορίσετε τυχόν κρίσιμα κενά στην άμυνα των τελικών σημείων σας. Θα πρέπει επίσης 
να προσδιορίσετε με σαφήνεια τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε, καθώς και την 
προστασία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας αναλογιζόμενοι τις συνθήκες χρήσης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις λύσεις EDR και MDR, να τις αξιολογήσετε 
με βάση το ευρύτερο τοπίο ασφάλειας της επιχείρησής σας και να καταρτίσετε μια λίστα 
των βασικών δυνατοτήτων που απαιτούνται από τους πιθανούς προμηθευτές.

Διαβάζοντας αυτόν τον οδηγό, θα κατανοήσετε με σαφήνεια τους λόγους και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναβαθμίσετε τις άμυνές σας, τα πλεονεκτήματα 
των διαθέσιμων λύσεων και πώς θα δημιουργήσετε μια βέλτιστη λύση ασφάλειας που 
δεν ταιριάζει μόνο στις ανάγκες της επιχείρησής σας, αλλά και στις εξειδικευμένες 
δεξιότητες ασφάλειας της ομάδας IT που διαθέτετε.

Γιατί να αναβαθμίσετε 
τις άμυνές σας και γιατί 
να το κάνετε τώρα;

Οι προηγμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως οι λύσεις εντοπισμού και 
απόκρισης τελικού σημείου (EDR) αποτελούν, δικαίως, ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στη 
αγορά. Αφορά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, όπως η δική σας.

Γιατί αφορά συγκεκριμένα αυτούς τους τομείς; Οι αλλαγές στο τοπίο της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο σημαίνουν ότι οι εισβολείς σήμερα εστιάζουν σε οργανισμούς με 
κάθε μέγεθος, πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο ετοιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι 
κορυφαίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται πυρά από τις πιο σύνθετες προηγμένες 
απειλές, οι οποίες στο παρελθόν κατευθύνονταν σε πολύ μεγαλύτερους οργανισμούς.
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Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι ομάδες ασφάλειας IT συμπληρώνουν τις 
υφιστάμενες πλατφόρμες προστασίας τελικών σημείων (EPP) που έχουν στη διάθεσή 
τους με λύσεις EDR ή/και διαχειριζόμενου εντοπισμού και απόκρισης (MDR) που τους 
επιτρέπουν να εντοπίζουν και να διερευνούν συμβάντα ασφάλειας, να περιορίζουν την 
απειλή στο τελικό σημείο και να λαμβάνουν μια αυτοματοποιημένη απόκριση ή/και 
καθοδήγηση για την αποκατάσταση.

Δυστυχώς, η υιοθέτηση αυτών των λύσεων μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει 
εξίσου πολλά ζητήματα με όσα επιλύει, καθώς προειδοποιεί τις ομάδες ασφάλειας 
για τεράστιους όγκους απειλών, οι οποίες, παρόλο που είναι ύποπτες και απαιτούν 
διερεύνηση, τελικά αποδεικνύονται ακίνδυνες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο 
πρόβλημα για ομάδες IT με περιορισμένη εξειδίκευση στο θέμα της ασφάλειας 
της επιχείρησης ή με περιορισμένο χρόνο για την αντιμετώπιση αυτών των 
προειδοποιήσεων.

Επομένως, η ιδανική λύση είναι αυτή που συμπληρώνει την προστασία τελικών σημείων 
με ασφάλεια κατηγορίας EDR, η οποία μειώνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας για 
τον εντοπισμό και την απόκριση τελικού σημείου, καθώς όσο περισσότερες απειλές 
αποτρέπονται τόσο λιγότερο είναι ο θόρυβος που δημιουργείται και καλούνται να 
διερευνήσουν οι ομάδες ασφάλειας. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι ομάδες 
ασφάλειας IT μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους βασικούς πόρους και να εστιάσουν 
στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αντί για το κυνήγι ψευδώς θετικών 
αντικειμένων και τους τεράστιους όγκους ειδοποιήσεων.

Επομένως, ποιες αλλαγές στο τοπίο απειλών οδηγούν την ανάγκη για πιο προηγμένη 
προστασία; Με ποιους τρόπους διαφέρουν για τους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων; 
Και (ίσως το πιο σημαντικό από όλα, δεδομένης της παγκόσμιας έλλειψης εξειδικευμένων 
ταλέντων στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε 
αποτελεσματικά αυτές τις απειλές με μια λύση που ταιριάζει καλύτερα στον οργανισμό 
σας, στο μέγεθος και τις δεξιότητες ασφάλειας της ομάδας IT που διαθέτετε και στους 
τύπους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο στους οποίους πιθανώς εκτίθεστε;

Αυτός ο οδηγός αγοράς θα σας 
βοηθήσει, παρουσιάζοντας τα εξής:  

 Γιατί η υφιστάμενη ασφάλεια τελικών σημείων δεν εξασφαλίζει προστασία από το 
νέο τοπίο απειλών.

 Πώς να αξιολογήσετε τις εξελισσόμενες απαιτήσεις σας στο θέμα της ασφάλειας.

 Πώς να προσδιορίσετε την προστασία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, 
τόσο όσον αφορά τις απειλές στις οποίες εκτίθεστε όλο και περισσότερο όσο και 
τις δεξιότητες ασφάλειας της ομάδας IT που διαθέτετε.

 Τι να κάνετε αν έχετε περιορισμένο χρόνο, προσωπικό ή/και εξειδίκευση όσον 
αφορά την ασφάλεια της επιχείρησής σας.

 Πώς ανταποκρίνονται οι πιο πρόσφατες λύσεις στο ευρύτερο τοπίο ασφάλειας.

Βελτιστοποίηση 
βασικών πόρων και 
εστίαση στο θέμα 
της ασφάλειας στο 
κυβερνοχώρο, αντί 
για το κυνήγι false 
positives και τους 
τεράστιους όγκους 
ειδοποιήσεων
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Γιατί η υφιστάμενη ασφάλεια 
τελικών σημείων δεν 
εξασφαλίζει προστασία 
από το νέο τοπίο απειλών
Όσον αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας τελικών σημείων, είναι εύκολο να οδηγηθείτε 
στο συμπέρασμα ότι πρόκειται απλώς για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση μιας 
λύσης EDR που φαίνεται ότι ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Ωστόσο, όπως δεν θα ήταν 
συνετό να προσθέσετε έναν επιπλέον όροφο σε ένα κτίριο χωρίς να ελέγξετε πρώτα τα 
θεμέλια, το πρώτο βήμα σας θα πρέπει να είναι ο έλεγχος της υπάρχουσας λύσης EPP.

Η IDC1, για παράδειγμα, έχει προτείνει τα εξής:

 Πριν συζητήσετε τους προβληματισμούς για μια λύση EDR, η IDC θα πρότεινε 
πρώτα να ελέγξετε την υπάρχουσα λύση EPP που διαθέτετε. Το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα που προσφέρει η πλατφόρμα EPP πρέπει να είναι η προστασία των 
τελικών σημείων ως ανεξάρτητη λύση.

 Μην αποδέχεστε μια υποδεέστερη ή αδύναμη πλατφόρμα EPP, καθώς αλλοιώνει 
τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης λύσης για τα τελικά σημεία. Μια εταιρεία 
δεν θα πρέπει να αντισταθμίζει μια αδύναμη πλατφόρμα EPP με μια λύση EDR 
(καταναλώνοντας επίσης πολύ χρόνο των αναλυτών ασφάλειας).

Η πλατφόρμα EPP παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
προστατεύονται από μια εκτεταμένη γκάμα πρόσκαιρων "εμπορικών" απειλών και να 
ελαχιστοποιούν τους φόρτους εργασίας όσον αφορά την ασφάλεια IT. Ωστόσο, στο θέμα 
των προηγμένων απειλών απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από το νέο τοπίο απειλών, πρέπει, συνεπώς, 
να ξεκινήσετε αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης προστασίας τελικών 
σημείων που διαθέτετε και προσδιορίζοντας πιθανά κενά στις άμυνές σας.

Γιατί δεν είστε πιθανώς τόσο καλά 
προστατευμένοι όσο πιστεύετε  
Αν και μπορεί να πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας είναι καλά προστατευμένη, εκτιμάται 
ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 4.000 
παραβιάσεις δεδομένων2, που έθεσαν σε κίνδυνο τα δεδομένα περισσότερων από 
τέσσερα δισεκατομμύρια χρηστών.

Αυτός ο ανησυχητικός αριθμός παρατίθεται στην εισαγωγή του IT security economics του 
2019, μια αναφορά της Kaspersky που συνοψίζει τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Global 
Corporate IT Security Risks Survey της εταιρείας μας. Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 
περίπου 5.000 μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε 23 χώρες και αποκάλυψε ορισμένα 
ανησυχητικά δικά της στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα:

55% 12% 51% 66%

των οργανισμών εκφράζουν 
"απόλυτη βεβαιότητα" ότι 
το δίκτυό τους δεν έχει 
παραβιαστεί, παρά το 
38% που πιστεύει ότι δεν 
διαθέτουν επαρκή στοιχεία για 
τις απειλές που αντιμετωπίζει 
η επιχείρησή τους.

των επιχειρήσεων 
ανησυχούν για τη μόλυνση 
από κακόβουλο λογισμικό, 
παρόλο που αποτελεί 
το ακριβότερο συμβάν 
ασφάλειας για αυτές.

των μεγάλων επιχειρήσεων 
και 47% των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συμφώνησαν 
ότι γίνεται πιο δύσκολο 
να διακρίνουν τη διαφορά 
ανάμεσα σε μια γενική και 
μια στοχευμένη επίθεση 
ασφάλειας.

των μεγάλων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ήθελαν να αυξήσουν 
την επένδυσή τους σε 
εξειδικευμένο προσωπικό IT 
το 2020, παρά τις σημαντικές 
παγκόσμιες ελλείψεις, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Μην αποδέχεστε 
μια υποδεέστερη ή 
αδύναμη πλατφόρμα 
EPP, καθώς αλλοιώνει 
τα αποτελέσματα της 
ολοκληρωμένης λύσης 
για τα τελικά σημεία1. 
Μια εταιρεία δεν θα 
πρέπει να αντισταθμίζει 
μια αδύναμη πλατφόρμα 
EPP με μια λύση EDR 
(καταναλώνοντας επίσης 
πολύ χρόνο των αναλυτών 
ασφάλειας).

1 Έγγραφο IDC # US45794219 - Endpoint 
Security 2020 The Resurgence of EPP and the 
Manifest Destiny of EDR - Ιανουάριος 2020

2 https://pages.riskbasedsecurity.
com/2019-midyear-data-breach-
quickview-report

https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
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Αυτό που υποδηλώνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι μια επικίνδυνη αποσύνδεση μεταξύ 
των αντιλήψεων των οργανισμών για το τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο, ποιοι τύποι 
επιθέσεων ενέχουν τους μεγαλύτερους πιθανούς κινδύνους (συμπεριλαμβανομένου του 
οικονομικού) και την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να αμυνθούν. 

Για τις επιχειρήσεις, η μόλυνση από 
κακόβουλο λογισμικό σε συσκευές 
που ανήκουν σε εταιρείες αποτελεί 
στην πραγματικότητα τη μορφή 
της παραβίασης δεδομένων με τον 
μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, με 
κόστος 2,73 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ το 2019, αν και μόνο το 12% των 
επιχειρήσεων δηλώνουν "έντονο 
προβληματισμό" σχετικά με τη μόλυνση 
από κακόβουλο λογισμικό ως απειλή.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγνοούν 
επίσης τις πλέον ακριβές μορφές επίθεσης 
που αντιμετωπίζουν. Ο πιο ακριβός 
τύπος παραβίασης δεδομένων για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις ήταν περιστατικά 
τα οποία επηρέαζαν την υποδομή IT που 
φιλοξενείται από τρίτα μέρη, με το κόστος 
να ανέρχεται στα 162.000 δολάρια ΗΠΑ. 
Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αξιολόγησαν αυτόν τον τύπο ως το πέμπτο 
σημαντικότερο μέτρο και αντ' αυτού 
δήλωσαν μεγαλύτερη ανησυχία για θέματα 
προστασίας δεδομένων, όπως η απώλεια 
μιας φυσική συσκευής ή η απώλεια 
δεδομένων μέσω στοχευμένης επίθεσης.

Το γεγονός ότι οι μεγάλες και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δυσκολεύονται περισσότερο να 
εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ 
γενικών και στοχευμένων επιθέσεων 
ασφάλειας δυσχεραίνει τον εντοπισμό 
ή την αξιολόγηση της πιθανής ζημιάς 
που προκαλούν τα συμβάντα που 
αντιμετωπίζουν. Αυτός μπορεί να είναι 
και ένας πιθανός λόγος για τον οποίο 
γίνονται όλο και πιο επιρρεπείς σε 
αυξανόμενα επίπεδα τόσο μέτριων 
όσο και προηγμένων απειλών από 
κακόβουλο λογισμικό.

Η αναφορά κατέληγε με την εξής φράση: "Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να 
συνεχίσουν να επενδύουν και να επανεξετάζουν τις διαδικασίες τους όσον αφορά το 
θέμα της ασφάλειας IT, προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμα στα αυξανόμενα 
ποσοστά επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, αλλά και να περιορίσουν τυχόν οικονομικές 
απώλειες που θα προκύψουν". Ωστόσο, μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους 
μόνο με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πραγματικών απειλών στις οποίες 
εκτίθενται ολοένα και περισσότερο, δηλ. με την επένδυση στην ασφάλεια κατηγορίας 
EDR που χρειάζονται για την προστασία από προηγμένες απειλές. 

Βήμα 1: Έλεγχος της 
υφιστάμενης προστασίας 
τελικών σημείων
Με τόσες πολλές προηγμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο να διατίθενται 
στην αγορά, είναι εύκολο να ξεχάσετε τον ζωτικό ρόλο που έχει η προστασία των 
τελικών σημείων σας. Γιατί τα τελικά σημεία είναι τόσο σημαντικά; Δεν είναι μόνο τα πιο 
συνηθισμένα σημεία εισόδου στην υποδομή μιας επιχείρησης, και κύριο στόχος των 
εγκληματικών του κυβερνοχώρου, αλλά αποτελούν επίσης βασικές πηγές των δεδομένων 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική διερεύνηση περίπλοκων συμβάντων.

Ως αποτέλεσμα, κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει μια πλατφόρμα EPP που 
προσφέρει αυτοματοποιημένη προστασία απέναντι στους μεγάλους αριθμούς πιθανών 
συμβάντων τα οποία προκαλούνται από πρόσκαιρες "εμπορικές" απειλές, όπως οι 
απειλές χωρίς αρχεία και οι απειλές ransomware.

Επειδή ο συγκεκριμένος τύπος διαμόρφωσης απαιτεί σχετικά περιορισμένες 
εξειδικευμένες γνώσεις ή προσωπικό ασφάλειας, ικανοποιεί τις ανάγκες ασφάλειας 
τελικών σημείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των μικρών οργανισμών που 
δεν διαθέτουν ειδική ομάδα ασφάλειας ή των οργανισμών με πολύ χαμηλά επίπεδα 
εξειδίκευσης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Αποτελεί επίσης ένα θεμελιώδες στάδιο κρίσιμης σημασίας για μεσαίου μεγέθους και 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις οποίες, με την αυτόματη αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού 
απειλών μικρότερης σημασίας, η λύση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε οι ομάδες 
ασφάλειας να επικεντρωθούν σε πιο προηγμένες στρατηγικές άμυνας, όπου χρειάζεται.

Κατά τον έλεγχο της πλατφόρμας EPP για να εκτιμήσετε αν προσφέρει τις δυνατότητες 
που θα πρέπει να περιμένετε, λάβετε υπόψη τα εξής:
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Βήμα 2: Προσδιορισμός τυχόν 
κρίσιμων κενών στις άμυνες 
των τελικών σημείων σας
Αν και η πλατφόρμα EPP που διαθέτετε θα σας προστατεύσει από μια εκτεταμένη γκάμα 
πρόσκαιρων "εμπορικών" απειλών, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε την άμυνά σας ενάντια 
σε νέες, άγνωστες και προηγμένες απειλές που παρακάμπτουν την πλατφόρμα EPP.

Η προετοιμασία μιας επίθεσης γίνεται πολύ πιο οικονομική για τους εγκληματίες του 
κυβερνοχώρου, θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερους λογαριασμούς. Και εξαιτίας της 
μεγαλύτερης συχνότητας με την οποία συμβαίνουν, αυτά τα είδη επιθέσεων έχουν γίνει πολύ 
πιο αποτελεσματικά καθώς οι εγκληματίες συνδυάζουν, δοκιμάζουν και χρησιμοποιούν 
διάφορες τεχνικές προκειμένου να παρακάμψουν την ασφάλεια των τελικών σημείων.

Η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των απειλών γίνεται επίσης ολοένα και πιο 
σημαντική, λόγω αλλαγών όπως η διάλυση των εταιρικών περιμέτρων που προκύπτουν 
από την απότομη αύξηση της απομακρυσμένης εργασίας. 

Συνεπώς, στις χαρακτηριστικές ενδείξεις που σηματοδοτούν την ανάγκη επέκτασης 
των αμυνών της επιχείρησής σας πέραν της παραδοσιακής πλατφόρμας EPP 
περιλαμβάνονται τα εξής:

 Η πλατφόρμα EPP που διαθέτετε αποτυγχάνει να σταματήσει έναν αυξανόμενο 
αριθμό νέων, άγνωστων και προηγμένων απειλών.

 Έχετε περιορισμένη ορατότητα σε όσα συμβαίνουν στα τελικά σημεία σας. Σε αυτό 
περιλαμβάνεται η αδυναμία ανάλυσης της ρίζας του προβλήματος, διερεύνησης και 
απόκρισης στις απειλές σε πραγματικό χρόνο ή η μη αυτόματη εκτέλεση αυτών των 
ενεργειών με τυπικά εργαλεία του λειτουργικού συστήματος κατά περίπτωση, κάτι 
που αποτελεί μια αργή, περίπλοκη και επιρρεπή σε σφάλματα διαδικασία.

 Δεν έχετε τις εξειδικευμένες δεξιότητες της ασφάλειας IT ή το προσωπικό που 
απαιτείται για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο εξελιγμένων απειλών.

 Ανησυχείτε για πιθανά πρόστιμα, ή για το πλήγμα στη φήμη της επιχείρησή σας, 
που μπορεί να προκύψουν από ένα σημαντικό συμβάν ασφάλειας.

Πόσο αποτελεσματικό είναι;

Συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των καθημερινών 
εργασιών;

Είναι εύχρηστο και συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του 
κόστους και των επιβαρύνσεων στην ομάδα IT σας;

Βοηθά σε κρίσιμες εργασίες όπως η αξιολόγηση 
ευάλωτων σημείων και η διαχείριση ενημερώσεων 
κώδικα;

Πόσα ψευδώς θετικά αντικείμενα λαμβάνετε;

Προσφέρει αποτελεσματικές δυνατότητες μείωσης των 
εκτεθειμένων σημείων για επίθεση, όπως ελέγχους 
web, εφαρμογών και συσκευών;

Βέλτιστη χρήση όλων 
των λειτουργιών 
που χρειάζεστε 
πραγματικά, αντί 
να πληρώνετε για 
έναν μεγάλο αριθμό 
λειτουργιών που 
δεν θέλετε στην 
πραγματικότητα
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Για να υλοποιήσετε μια αποτελεσματική λύση άμυνας ενάντια σε αυτές τις απειλές, 
θα πρέπει να λάβετε υπόψη τομείς του οργανισμού σας όπως το μέγεθος, το εταιρικό 
προφίλ, την ετοιμότητα στο θέμα της ασφάλειας, τους υπάρχοντες πόρους και την 
υφιστάμενη εξειδίκευση, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο των δεξιοτήτων ασφάλειας 
(ή "ωριμότητα") του τμήματος IT ή της ομάδας ασφάλειας IT.

Επίσης, θα χρειαστείτε μια λύση που αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις λειτουργίες που 
χρειάζεστε πραγματικά, αντί να πληρώσετε για έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών που δεν 
θέλετε στην πραγματικότητα και στη συνέχεια να πρέπει να προσλάβετε ειδικούς στην 
ασφάλεια IT με τις κατάλληλες δεξιότητες για να εργαστούν με αυτές τις λειτουργίες.

Βήμα 3: Σαφής προσδιορισμός 
των στόχων που θέλετε 
να επιτύχετε
Σύμφωνα με την Gartner3, τα εργαλεία EDR προσφέρουν στους τεχνικούς επαγγελματίες 
στον τομέα διαχείρισης ασφάλειας και κινδύνων μια μέθοδο που τους βοηθά να 
απαντήσουν σε δύο βασικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια του περιβάλλοντός τους:

 Τι συμβαίνει εδώ;

 Τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή;

Πολλοί οργανισμοί έχουν περιορισμένη εξειδίκευση (ή μικρό τμήμα ασφάλειας IT που δεν 
σκοπεύουν να επεκτείνουν), αλλά χρειάζεται να κατανοήσουν τι συμβαίνει στην υποδομή 
τους και να έχουν την δυνατότητα απόκρισης σε προηγμένες απειλές πριν προκύψουν ζημιές. 

Η προσθήκη κατάλληλων δυνατοτήτων EDR στην πλατφόρμα EPP μπορεί να προσφέρει 
εξαιρετικά αποτελεσματική άμυνα ενάντια σε πολλές σύνθετες και προηγμένες απειλές. 
Αυτό θα πρέπει να παρέχει στους ειδικούς ασφάλειας IT τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 
χρειάζονται για αποτελεσματική διερεύνηση, καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
ανάλυση της ρίζας του προβλήματος, με τη δημιουργία προσαρμοσμένων δεικτών έκθεσης 
(IoC), την εισαγωγή των IoC και τη σάρωση για την εύρεσή τους σε όλα τα τελικά σημεία. 
Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπει αυτοματοποιημένες ή/και γρήγορες και ακριβείς αποκρίσεις 
"με ένα κλικ" όπως η θέση αρχείων σε καραντίνα, η απομόνωση κεντρικού υπολογιστή, η 
διακοπή μιας διαδικασίας, η διαγραφή ενός αντικειμένου κ.λπ.

Βήμα 4: Προσδιορισμός της 
προστασίας που ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας
Πολλοί οργανισμοί μπορεί να μην χρησιμοποιούν κανένα άτομο που να ασχολείται ειδικά 
με την ασφάλεια IT. Μερικοί μπορεί να βρίσκονται στα πρώτα βήματα της δημιουργίας 
του τμήματος ασφάλειας IT. Και άλλοι μπορεί να διαθέτουν ήδη πλήρως σχηματισμένες 
και εξειδικευμένες ομάδες ασφάλειας IT. Επομένως, η ποιότητα της διαθέσιμης 
εξειδίκευσης αυτών των οργανισμών σε σχέση με τις άμυνες ενάντια στις απειλές θα 
διαφέρει σημαντικά, όπως και ο χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν σε αυτό το έργο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των διαφορετικών περιστάσεων, οι οργανισμοί χωρίς 
αποκλειστικό προσωπικό ασφάλειας IT ή εκείνοι των οποίων το προσωπικό ασφαλείας 
IT είναι υπερφορτωμένο με εργασίες ρουτίνας, θα πρέπει να κάνουν στρατηγική χρήση 
του αυτοματισμού για την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων προηγμένων απειλών.

Αυτό σημαίνει τη συμπλήρωση της πλατφόρμας EPP που διαθέτουν με πρόσθετα 
εργαλεία EDR τα οποία, ενώ προστατεύουν από αυτές τις απειλές, ενσωματώνουν 
παράλληλα κατάλληλα επίπεδα αυτοματισμού (πλήρους ή μερικού). 

3 Gartner – Solution Comparison for Endpoint 
Detection and Response Technologies and 
Solutions – Ιανουάριος 2020
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Εναλλακτικά, αντί να επενδύουν σε μια υπερβολικά περίπλοκη λύση EDR για την 
οποία μπορεί να μην διαθέτουν τον χρόνο ή τις δεξιότητες που απαιτούνται, οι λύσεις 
διαχειριζόμενου εντοπισμού (MDR) τους επιτρέπουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
δυνατότητες όπως 24ωρη παρακολούθηση ασφάλειας από ειδικούς του κλάδου, 
αυτοματοποιημένη και διαχειριζόμενη ανίχνευση απειλών, καθώς και σενάρια 
καθοδηγούμενης και απομακρυσμένης απόκρισης από προμηθευτή, πάροχο διαχείρισης 
υπηρεσιών (MSP) ή πάροχο διαχείρισης υπηρεσιών ασφάλειας (MSSP).

Μια τρίτη επιλογή είναι ο συνδυασμός των λύσεων EDR και MDR. Πολλοί οργανισμοί δεν 
έχουν την εξειδίκευση που απαιτείται για την ανίχνευση απειλών, επομένως η εξωτερική 
ανάθεση αυτού του έργου με παράλληλη υλοποίηση δυνατοτήτων εντοπισμού και 
απόκρισης εσωτερικά αποτελεί συχνά την ιδανική λύση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τη δική τους ομάδα ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους, το προσωπικό ή/και τις δεξιότητες 
για να υποστηρίξουν τις δυνατότητες εντοπισμού και απόκρισης από ειδικούς.

Όποιο και αν είναι το σενάριο που ταιριάζει καλύτερα στη δική σας συγκεκριμένη 
κατάσταση, θα χρειαστείτε εργαλεία που είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστα και απλά, 
για εξοικονόμηση χρημάτων και μείωση της αναστάτωσης. Για την ελαχιστοποίηση 
της κόπωσης από τις προειδοποιήσεις, θα χρειαστείτε επίσης μια λύση που μπορεί να 
αντιμετωπίζει αυτόματα μεγάλους αριθμούς απειλών.

Βήμα 5: Εξέταση των 
συνθηκών χρήσης σας 
Για να προσδιορίσετε την προστασία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, πρέπει να 
ορίσετε με σαφήνεια τις απαιτήσεις σας. Αυτό σημαίνει την εξέταση κρίσιμων πτυχών της 
απόδοσης και της τακτικής χρήσης της λύσης, καθώς και τις συνθήκες χρήσης που θέλετε 
να εκπληρώνει, αλλά και τα αποτελέσματα που αναμένετε να προσφέρει.

Για παράδειγμα, όταν λαμβάνετε μια προειδοποίηση ασφάλειας, οι λύσεις EDR ή/και 
MDR θα πρέπει να σας επιτρέπουν να απαντάτε σε βασικές ερωτήσεις, όπως:

Για παράδειγμα, όταν λαμβάνετε μια προειδοποίηση ασφάλειας, οι λύσεις EDR 
ή/και MDR θα πρέπει να σας επιτρέπουν να απαντάτε σε βασικές ερωτήσεις, όπως:

Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο της 
προειδοποίησης;

Υπάρχουν άλλοι κεντρικοί υπολογιστές 
υπό επίθεση;

Ποιες ενέργειες έχουν εκτελεστεί 
ήδη στην προειδοποίηση;

Ποια διαδρομή ακολούθησε η επίθεση;

Ποια είναι η ριζική αιτία της απειλής;
Η εντοπισμένη απειλή είναι ακόμα 
ενεργή;

Θα πρέπει επίσης να σας βοηθούν να κατανοήσετε το πλήρες πεδίο εφαρμογής της 
απειλής. Για παράδειγμα:

Αν κινδυνεύετε από μια παγκόσμια 
απειλή, η ομάδα διαχείρισης της 
εταιρείας σας θα θέλει πιθανώς κάποια 
διαβεβαίωση ότι δεν είστε επί του 
παρόντος υπό επίθεση, για το οποίο θα 
χρειαστείτε τη δυνατότητα να βρείτε 
ένα IoC στο διαδίκτυο, να εκτελέσετε 
σάρωση και να απαντήσετε σωστά στους 
προβληματισμούς τους.

Αν μια ρυθμιστική αρχή σάς ζητήσει 
να εκτελέσετε σάρωση για ένα 
συγκεκριμένο IoC, θα πρέπει να έχετε 
τη δυνατότητα να εισαγάγετε IoC από 
αξιόπιστες πηγές και να εκτελέσετε 
περιοδικές σαρώσεις για ενδείξεις 
επίθεσης. 

Αν διερευνήσατε διεξοδικά μια 
ειδοποίηση και δημιουργήσατε ένα IoC 
βάσει της απειλής που ανακαλύφθηκε, 
αντί να εκτελείτε σαρώσεις σε ολόκληρο 
το δίκτυο για να διαπιστώσετε αν 
έχουν επηρεαστεί άλλοι κεντρικοί 
υπολογιστές, αυτό θα πρέπει να γίνει 
αυτόματα για λογαριασμό σας.

Εργαλεία που είναι
όσο το δυνατόν πιο 
εύχρηστα και απλά, 
για εξοικονόμηση 
χρημάτων και μείωση
της αναστάτωσης
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Ομοίως, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα ταχύτατης απόκρισης σε 
παραγωγικές απειλές που κινούνται γρήγορα με ενέργειες όπως οι εξής:

 Περιορισμός της απειλής με απομόνωση του κεντρικού υπολογιστή, θέση σε 
καραντίνα ή αποτροπή εκτέλεσης αρχείων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

 Αυτοματοποιημένη απόκριση μεταξύ τελικών σημείων βάσει σαρώσεων IoC, 
προσφέροντας τη δυνατότητα απόκρισης σε προηγμένες απειλές μόλις ανακαλυφθούν.

 Και, κυρίως, σενάρια καθοδηγούμενης και απομακρυσμένης απόκρισης, στην 
περίπτωση χρήσης μιας λύσης MDR.

Συνεπώς, μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων που θα πρέπει να αναμένετε 
από τη λύση σας περιλαμβάνονται τα εξής:

 Προστασία από τις πιο συχνές και πιο ενοχλητικές προηγμένες απειλές.

 Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων και ένα απλό, αυτοματοποιημένο εργαλείο.

 Ορατότητα στο πλήρες πεδίο εφαρμογής των προηγμένων απειλών σε ολόκληρο 
το δίκτυό σας.

 Κατανόηση της ρίζας του προβλήματος κάθε απειλής και του τρόπου με τον οποίο 
συνέβη στην πραγματικότητα.

 Αποφυγή περαιτέρω ζημιών με γρήγορη αυτοματοποιημένη απόκριση.

Τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε 
περιορισμένη εξειδίκευση όσον αφορά 
την ασφάλεια της επιχείρησής σας;  
Ας υποθέσουμε ότι έχετε περιορισμένη εξειδίκευση στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας IT ή 
μια μικρή ομάδα με έναν ή δύο ειδικούς ασφάλειας. Ας υποθέσουμε επίσης ότι προσπαθείτε να 
αποφασίσετε αν θα συμπληρώσετε την πλατφόρμα EPP που διαθέτετε με μια λύση EDR ή/και 
MDR. Τι είδους πλεονεκτήματα μπορείτε να περιμένετε και ποια θα ήταν η κατάλληλη για εσάς;

Βήμα 6: Προσεκτική εξέταση 
των λύσεων EDR και MDR
Αν προτιμάτε μια πιο πρακτική προσέγγιση (και η ομάδα IT σας έχει επαρκώς ώριμες 
δεξιότητες ασφάλειας IT), η λύση EDR μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της διακοπής 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της πρόκλησης ζημιών, εξαλείφοντας 
τους κινδύνους που δημιουργούνται από νέες, άγνωστες και προηγμένες απειλές 
και παρέχοντας στο προσωπικό ασφαλείας σας την απαιτούμενη ορατότητα για τη 
διερεύνηση των απειλών, την ανάλυση της ρίζας του προβλήματος και την απόκριση.

Αυτό μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα όσον αφορά το κόστος, καθώς επιτρέπει στις 
ομάδες ασφάλειας που διαθέτετε να εργάζονται πιο αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται 
να διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλά εργαλεία και κονσόλες. Παράλληλα, επιτρέπει τη 
μεγιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού με την αυτοματοποίηση μιας εκτεταμένης 
σειράς διαδικασιών. Επιπλέον, σας προσφέρει ηρεμία, καθώς διευκολύνει την παρακολούθηση 
και των εντοπισμό απειλών, καθώς και την απόκριση και την αποτροπή επιθέσεων.

Αν θέλετε να επεκτείνετε την ικανότητα της εσωτερικής ασφάλειας IT με ελάττωση 
του φόρτου σημαντικών εργασιών εντοπισμού και απόκρισης, η λύση MDR μπορεί να 
προσφέρει προηγμένη, εικοσιτετράωρη προστασία από απειλές που διαφορετικά μπορεί να 
παρακάμψουν τους αυτοματοποιημένους φραγμούς ασφάλειας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην ενδυνάμωση της επιχείρησής σας, με την επίλυση της κρίσης ταλέντων στην ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, καθώς και με την παροχή όλων των σημαντικών πλεονεκτημάτων ενός 
24ωρου Κέντρου λειτουργιών ασφάλειας (SOC) χωρίς το απαγορευτικό κόστος. 
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Η λύση MDR μπορεί επίσης να ενισχύσει την αποδοτικότητα όσον αφορά το κόστος, 
εστιάζοντας τους εσωτερικούς πόρους στις κρίσιμες εργασίες που απαιτούν πραγματικά τη 
συμμετοχή της ομάδας ασφάλειας IT που διαθέτετε. Επιπλέον, μπορεί να μεγιστοποιήσει 
την απόδοση του προσωπικού σας με την αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων μηχανικής 
εκμάθησης για τη σημαντική αύξηση της παραγωγής των αναλυτών και την ελαχιστοποίηση 
του μέσου χρόνου απόκρισης. Επίσης, μπορεί να προσφέρει συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας από ειδικούς του κλάδου, καθώς και αυτοματοποιημένη και διαχειριζόμενη 
ανίχνευση απειλών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση περίπλοκων απειλών από μη κακόβουλο 
λογισμικό και επικίνδυνων και δύσκολων στον εντοπισμό τους απειλών με τη χρήση νόμιμων 
εργαλείων λειτουργικού συστήματος στις επιθέσεις.

Στο μεταξύ, ο συνδυασμός των λύσεων EDR και MDR σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 
τις αντίστοιχες δυνατότητες κατηγορίας EDR στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, 
αναθέτοντας, για παράδειγμα, σε εξωτερικούς συνεργάτες την ανίχνευση απειλών 
(για την οποία πιθανώς να μην έχετε την απαιτούμενη εξειδίκευση), ενώ υλοποιείτε 
δυνατότητες εντοπισμού και απόκρισης τελικού σημείου εσωτερικά.

Τι γίνεται με την ευρύτερη εικόνα;  
Αφού καθορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις λύσεις EDR ή/και MDR, θα πρέπει 
επίσης να αξιολογήσετε πώς αντιμετωπίζονται οι διάφορες διαθέσιμες λύσεις από την αγορά. 
Όταν αναζητάτε ένα προϊόν τόσο περίπλοκο όσο η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι απόψεις 
των ανεξάρτητων ειδικών και των υφιστάμενων χρηστών θα πρέπει να υπερτερούν κατά πολύ 
των ισχυρισμών μάρκετινγκ του εκάστοτε πιθανού προμηθευτή. Έτσι, για παράδειγμα:

Βήμα 7: Εξέταση του 
ευρύτερου τοπίου ασφάλειας
Σε πολλούς οργανισμούς, οι λύσεις EPP, EDR ή/και MDR θα πρέπει να ενοποιηθούν και 
να λειτουργήσουν ως μέρος ενός πολύ ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας.

Παράλληλα με αυτές τις λύσεις, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να επωφεληθείτε από τα εξής:

Ποια είναι η προσωπική εμπειρία σας με άλλα προϊόντα από τον ίδιο προμηθευτή;

Ποια είναι η άποψη ομολόγων και συναδέλφων στον κλάδο σας;

Τι πιστεύουν οι πελάτες του προμηθευτή;

Τι αναφέρουν οι ανεξάρτητες δοκιμές και οι κριτικές;

Ποια είναι η γνώμη των αναλυτών σχετικά με τον προμηθευτή και τα προϊόντα του;

Αυτοματοποιημένο φίλτρο sandbox — το οποίο 
προσθέτει ένα προηγμένο επίπεδο εντοπισμού στα 
τελικά σημεία σας αποκαλύπτοντας απειλές που 
παραμένουν αδρανείς λόγω της ασφάλειας τελικών 
σημείων, αλλά ενεργοποιούνται μόλις ο κεντρικός 
υπολογιστής γίνει ευάλωτος και γι' αυτό πρέπει να 
αναλυθούν σε ένα ελεγχόμενο, απομονωμένο 
περιβάλλον.

Εκπαίδευση ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας 
για τους εργαζομένους σας, η οποία συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των κενών στην ενημέρωση 
όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
στη μεταμόρφωση της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων, ιδιαίτερα στην τεράστια πλειοψηφία 
των συμβάντων στον κυβερνοχώρο που 
προκαλούνται από ανθρώπινο σφάλμα.

Ευφυΐα απειλών — η οποία επιτρέπει την 
καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων όπως 
απειλές στον κυβερνοχώρο σε ύποπτα αρχεία, 
διευθύνσεις URL, IP και τομείς, αλλά και πιο 
γρήγορη και διεξοδική διερεύνηση των απειλών.
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Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τον τρόπο διαχείρισης της λύσης σας, για παράδειγμα, 
με την παροχή μίας ενοποιημένης κονσόλας που λειτουργεί στο cloud για όλα τα 
διαφορετικά στοιχεία και με τη συμπερίληψη επιλογών διαχείρισης στο web, στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης και σε air-gapped δίκτυα.

Βήμα 8: Ερώτηση στον 
προμηθευτή σας αν 
προσφέρει όλα τα παρακάτω:
Διαφορετικοί προμηθευτές προσφέρουν λύσεις EDR και MDR με (ορισμένες φορές 
εξαιρετικά) διαφορετικές δυνατότητες. Ως απλός κανόνας, μια ολοκληρωμένη λύση θα 
πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 

 Γρήγορη και απλή ανάπτυξη

 Εύκολα και εύχρηστα εργαλεία που 
δεν απαιτούν μακροχρόνια 
εξοικείωση ή επανεκπαίδευση

 Κονσόλα ενοποιημένης διαχείρισης 
για τη διαμόρφωση των εργαλείων 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
την αντίδραση σε συμβάντα από 
ένα σημείο

 Δυνατότητα κάλυψης των 
συγκεκριμένων αναγκών και 
απαιτήσεών σας με κάθε επιλογή 
ανάπτυξης: στο cloud, στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, 
υβριδικού τύπου, σε air-gapped 
δίκτυα 

 Ορατότητα απειλών

 Ανάλυση της ρίζας του 
προβλήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων εικονικοποίησης και 
διερεύνησης για ταχύτερη και πιο 
πρακτική ανάλυση

 Εισαγωγή, δημιουργία και σάρωση IoC

 Γρήγορες και κατά προτίμηση 
αυτοματοποιημένες δυνατότητες 
απόκρισης 

 Σενάρια καθοδηγούμενης 
απόκρισης

 Αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
απειλών, με την υποστήριξη 
προμηθευτών/ειδικών MS(S)P

 Απόλυτα ενοποιημένη προστασία 
τελικών σημείων και 
λειτουργικότητα εντοπισμού και 
απόκρισης τελικού σημείου

 Δυνατότητα φίλτρου sandbox

 Ενοποιημένη προστασία χωρίς 
αρχεία

 Τεχνολογία προστασίας από 
εκμετάλλευση

 Προστασία από ransomware

 Λειτουργία διαχείρισης ευάλωτων 
σημείων και ενημερώσεων κώδικα

 Έλεγχος εφαρμογών, web και 
συσκευών και άλλες μέθοδοι 
ενίσχυσης συστημάτων

 Υψηλή απόδοση για την αποφυγή 
επιβραδύνσεων χρηστών και 
δικτύων

 Αποτελεσματική τεχνική 
υποστήριξη στην τοπική γλώσσα 
σας
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Πώς μπορεί να βοηθήσει το 
Kaspersky Optimum Security
Το Kaspersky Optimum Security προστατεύει την επιχείρησή σας από νέες, άγνωστες 
και προηγμένες απειλές λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. Με τη βοήθεια 
που προσφέρει, μπορείτε να υιοθετήσετε γρήγορα και εύκολα μια αποτελεσματική 
λύση αποτροπής απειλών, εντοπισμού και απόκρισης, με την υποστήριξη των ειδικών 
της Kaspersky για 24ωρη παρακολούθηση, αυτοματοποιημένη ανίχνευση απειλών και 
σενάρια καθοδηγούμενης και απομακρυσμένης απόκρισης.

Επιπλέον, αν αναζητάτε λύσεις EPP, EDR και MDR, με διαχείριση από μια κονσόλα μέσω 
cloud και συμπληρωματική υποστήριξη φίλτρου sandbox, μια πύλη ευφυΐας απειλών 
και εκπαίδευση ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας, το Kaspersky Optimum Security 
προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για όλα τα τελικά σημαία σας σε μια ενοποιημένη 
λύση που παρέχει αυτόματη πρόληψη, εντοπισμό και απόκριση, διαχειριζόμενη 
προστασία και εκπαίδευση στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ανίχνευση προηγμένων απειλών  
 Οι προηγμένοι μηχανισμοί πρόληψης και εντοπισμού (μηχανική εκμάθηση, ανάλυση 
συμπεριφοράς, φίλτρο sandbox, αυτοματοποιημένη ανίχνευση απειλών με δείκτες 
επίθεσης (IoA)) μεγιστοποιούν την προστασία από επικίνδυνες προηγμένες απειλές,  
βασιζόμενοι στην ισχυρή προστασία EPP από πρόσκαιρες "εμπορικές" απειλές με το 
Kaspersky Endpoint Security for Business 

 Η βελτιωμένη ορατότητα των απειλών παρέχει το ευρύτερο πλαίσιο και τις λεπτομέρειες 
που αφορούν τις απειλές που εντοπίστηκαν, ενώ η απλή ανάλυση της ρίζας του 
προβλήματος και τα εργαλεία εικονικοποίησης επιτρέπουν τη γρήγορη και αποδοτική 
διερεύνηση και την κατανόηση της απειλής και του τρόπου με τον οποίο έχει αναπτυχθεί.

 Η αυτοματοποιημένη ανίχνευση απειλών συμβάλλει στην καθιέρωση και τη 
βελτίωση έγκαιρου και αποτελεσματικού εντοπισμού απειλών και απόκρισης, 
μέσω 24ωρης συνεχούς παρακολούθησης από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου.

 Οι γρήγορες επιλογές αυτοματοποιημένης απόκρισης "με ένα κλικ" και μεταξύ 
τελικών σημείων, καθώς και οι σαρώσεις IoC σε ολόκληρη την υποδομή προσφέρουν 
τη δυνατότητα ταχύτατης απόκρισης σε απειλές που κινούνται γρήγορα.

 Τα σενάρια καθοδηγούμενης και απομακρυσμένης απόκρισης προσφέρουν στις 
ομάδες ασφαλείας σας εξειδικευμένη ανάλυση και απόκριση σε νέες, άγνωστες και 
προηγμένες απειλές.

 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων όσον αφορά τις απειλές στον 
κυβερνοχώρο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες στον 
κυβερνοχώρο και ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλλουν 
στην πρόληψη της εμφάνιση επιθέσεων, μειώνουν τους κινδύνους για ανθρώπινο 
σφάλμα και κοινωνική μηχανική.

Γρήγορη, ετοιμοπαράδοτη προστασία 
με δυνατότητα κλιμάκωσης  

 Λειτουργεί σε σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές και διακομιστές, 
φυσικές και εικονικές μηχανές, δημόσια cloud και κοντέινερ.

 Η ενοποιημένη, πολυεπίπεδη ασφάλεια τελικών σημείων δίνει προτεραιότητα σε 
συμβάντα και επιταχύνει τον εντοπισμό απειλών και τη διερεύνηση, με 
πληροφορίες που αφορούν τις απειλές μέσω μιας πρακτικής πύλης στο web.

 Διακόπτει γνωστές και πρωτοεμφανιζόμενες απειλές χρησιμοποιώντας κορυφαίες 
τεχνολογίες του κλάδου που αποτρέπουν αποδεδειγμένα επιθέσεις ransomware, 
εκμετάλλευσης, καθώς και επιθέσεις χωρίς αρχεία και άλλου κακόβουλου λογισμικού.

Σε ανεξάρτητες δοκιμές, 
η Kaspersky επιδεικνύει 
συνεχώς υψηλότερη 
ποιότητα προστασίας σε 
σχέση με οποιονδήποτε 
άλλον προμηθευτή.

Το 2019, κατακτήσαμε 
το βραβείο Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice 
στην κατηγορία Endpoint 
Protection Platforms4 
για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά και αναδειχθήκαμε 
ως ο πιο δοκιμασμένος 
και πολυβραβευμένος 
προμηθευτής προϊόντων 
ασφάλειας για έβδομη 
χρονιά στη σειρά. 

Το 2020 ήμασταν επίσης 
ένας από τους έξι μόνο 
προμηθευτές παγκοσμίως 
που έλαβαν την αναγνώριση 
Gartner Peer Insights 
Customers’ Choice για 
τις λύσεις εντοπισμού 
και απόκρισης τελικού 
σημείου (Endpoint Detection 
& Response)5, με την 
υψηλότερη αξιολόγηση 
από οποιονδήποτε 
προμηθευτή όσον αφορά 
την εξυπηρέτηση και την 
υποστήριξη.

Στα άλλα πρόσφατα βραβεία 
περιλαμβάνονται τα εξής:
• Βραβείο AA για την 

αξιολόγηση προϊόντων 
στην ομαδική δοκιμή της 
σύνθετης προστασίας 
τελικών σημείων (AEP) της 
NSS Labs το 2020

• Έλαβε την ψηλότερη 
βαθμολογία στην 
προστασία κατά των 
σύνθετων απειλών στον 
κυβερνοχώρο στην 
ενισχυμένη δοκιμή υπό 
πραγματικές συνθήκες της 
AV-Comparatives

• Best Enterprise Endpoint 
στα ετήσια βραβεία της SE 
Labs το 2020

4  Gartner Peer Insights "Voice of the 
Customer": Endpoint Protection Platforms, 
10 Δεκεμβρίου 2019

5  Gartner Peer Insights "Voice of the 
Customer": Endpoint Detection and 
Response Solutions, 1 Μαΐου 2020

Τα βραβεία Gartner Peer Insights Customers’ Choice προκύπτουν από τις υποκειμενικές απόψεις μεμονωμένων αξιολογήσεων και βαθμολογιών 
τελικών χρηστών και από δεδομένα που εφαρμόζονται με βάση τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ούτε 
συνυποδηλώνουν έγκριση της Gartner ή των θυγατρικών εταιρειών της.

https://www.kaspersky.com/top3
https://www.kaspersky.com/top3
https://www.kaspersky.com/top3
https://www.kaspersky.com/top3
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
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Ελαχιστοποιεί την ανάγκη πρόσθετου 
προσωπικού ή εξειδίκευσης  

 Οι απλές διαδικασίες ανάλυσης και απόκρισης σε μία μόνο κονσόλα που 
λειτουργεί στο cloud βοηθούν το προσωπικό στον τομέα της ασφάλειας να 
βελτιστοποιήσει το χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώνονται για διερεύνηση 
και αποκατάσταση.

 Η ενοποιημένη κονσόλα επιτρέπει την απλή διαχείριση των σημαντικών εφαρμογών 
ασφάλειας της Kaspersky. Τα εργαλεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορούν να 
διαμορφωθούν και να αντιδρούν σε συμβάντα από ένα σημείο, ώστε να 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες με κάθε δυνατή επιλογή ανάπτυξης, 
όπως στο cloud, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, υβριδικού τύπου και σε 
air-gapped δίκτυα.

 Η 24ωρη παρακολούθηση προσφέρει συνεχή προστασία, ακόμα και για 
οργανισμούς που δεν διαθέτουν προσωπικό IT.

Γιατί να επενδύσετε στο Kaspersky Optimum Security 
Μέσω του Kaspersky Optimum Security μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεταβείτε 
από μια κατάσταση στην οποία διατρέχετε σημαντικό κίνδυνο από μια προηγμένη 
επίθεση σε μια κατάσταση όπου μπορείτε να απολαμβάνετε ανανεωμένη εμπιστοσύνη 
για την ασφάλεια των τελικών σημείων σας. Αντί της αβεβαιότητας για τα όσα 
συμβαίνουν στο περιβάλλον σας, θα έχετε ορατότητα και έλεγχο σε όλα τα τελικά 
σημεία σας, όπου κι αν βρίσκονται. Και, αντί να είστε απρόθυμοι να αναβαθμίσετε την 
ασφάλεια λόγω της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία, θα έχετε 
στη διάθεσή σας μια απλοποιημένη και ενοποιημένη λύση που θα σας βοηθήσει να 
βελτιστοποιήσετε τους πόρους σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς να αποκτήσετε την προηγμένη προστασία 
που χρειάζεται η επιχείρησή σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες για 
πρόσθετους πόρους, αν επισκεφτείτε τη διεύθυνση go.kaspersky.com/optimum.

https://go.kaspersky.com/el_optimum.html


www.kaspersky.com

Νέα για τις απειλές στον κυβερνοχώρο: www.securelist.com
Νέα για την ασφάλεια IT: www.kaspersky.com/blog
Threat Intelligence Portal: opentip.kaspersky.com
Τεχνολογίες με μια ματιά: www.kaspersky.com/TechnoWiki
Βραβεία και αναγνωρίσεις: media.kaspersky.com/en/awards
Διαδραστικό εργαλείο χαρτοφυλακίου: kaspersky.com/int_portfolio
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