
IKT-partner, kellele võib loota

TrustCSI™ Secure AI pakub uut iseõppivatest bioloogilistest immuunsüsteemidest inspireeritud 
lähenemisviisi ettevõtete küberkaitsele.  Eeldusel, et oluline osa organisatsioone ähvardavatest 
ohtudest on sisemised, uurib TrustCSI™ Secure AI aktiivselt kogu kahtlast tegevust ning tuvastab 
ohud käitumispõhise analüüsi ja masinõppealgoritmidega. See võimaldab tuvastatud anomaalia 
aluspõhjuse ja riskiastme kiiresti kindlaks teha, määrata leidude põhjal vajalikud meetmed ning 
otsustada, kas võrgus tuvastatud anomaalia on piisavalt tõsine, et selle pärast peaks muretsema. 
TrustCSI™ Secure AI aitab meie küberturbeanalüütikutel reaalajas tuvastada organisatsiooni võrgus 
esinevaid anomaaliaid, sh senitundmatuid nullpäeva ründeid, ning näha ründe elutsükli erinevates 
staadiumites tekkivaid ohte.  See lühendab klientide jaoks ohu kõrvaldamiseni kuluvat aega ning 
vähendab rünnetest tõusvat kahju ja kulusid.

Hõlpsasti lisatav kaitse mugavalt juurutatava ühe- 
haaralise snifferi näol

Uurib ja õpib adaptiivselt tundma ettevõtte võrgus 
toimuvat tavalist ja kahtlast tegevust

Tuvastab kahtlase käitumise kiiresti, näiteks võrgu 
andmetundlikus piirkonnas või seoses ootamatu 
dekrüpteerimisega

Sertifitseeritud küberturbeanalüütikud peenhäälestavad 
ohumudeleid pidevalt

Täiustatud tuvastus, millega tavalised reegli- ja 
signatuuripõhised lähenemisviisid ei võistle

Täielikult hallatav lahendus, mis saadab 
märguandemeile, koostab ohuluureraporteid ja 
varundab konfiguratsiooni igapäevaselt

EELISED

Kasutajate ja olemite käitumisanalüüs (User and Entity Behavior 
Analytics, UEBA) aitab tuvastada anomaalset tegevust ettevõtte 
süsteemides
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Kasutaja 
eelised

Tuvastab ja peatab ka kõige kavalamad ja paremini peidetud küberründed, mis teistest turbelahendustest 
läbi pääsevad.

Tegu pole üksnes pahavarakaitsega, vaid see süsteem tuvastab igasugust lubamatut kasutamist ja muud 
kahtlast inimkäitumist või sissetungikatseid.

Ideaalne lahendus igale ettevõttele, kelle jaoks siseohud ja muud tänapäeva uudsed ja sihitud küberründed 
kujutavad olulist riski.

Secure AI

TrustCSI™ Secure AI lahenduse skeem

CITIC Telecom CPC
turbekeskused 

(Security Operations 
Centers, SOC)
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Konkurentsieelised

Sündmusi analüüsitakse pikaajaliselt tagasi- 
kerimisvõimalusega

Ohtude automaatne arukas klassimine, võttes 
arvesse tavalisi töövooge ja koostöömustreid

Uusimad heuristilised algoritmid loovad auto- 
maatselt käitumisanalüüsi matemaatilisi mudeleid

Põhjalik liikluse analüüs ja võrgus toimuva 100% 
nähtavus

Granulaarne analüüs, mis katab kõigi kasutajate, 
seadmete ja võrkude tegevused

Klient
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Ohtude visualiseerimine3Rekursiivne Bayes'i meetodil hindamine2

Võrgu tuumast kogutakse toorandmeid, mida analüüsitakse ja mille iga paketti uuritakse võimalike riskide suhtes.

See detailne paketitaseme analüüs on rakendatud massiivselt agregeeritud kujul, loomaks kõigile võrgu kasutajatele ja 
seadmetele harjumusmudelid, millest hälbimist AI jälgib.

Kahtlaseid sündmusi analüüsib ohuklassija reaalajas tõenäosusloogiliselt. Sellega saavutatakse võrgukäitumise võrreldamatu 
nähtavus ning üksnes kõige olulisemate sündmuste jõudmine turbeanalüütikute töölauale.

CITIC Telecom CPC turbeanalüütikud hindavad kõiki tuvastatud ohte hoolikalt, klassivad need ning määravad neile tõsidus- ja 
usaldushinde. Seda analüüsi kasutatakse võrgu trendide visualiseerimiseks ja ohutüüpide kategoriseerimiseks regulaarsetesse 
ohuluureraportitesse lisamise eesmärgil.

CITIC Telecom CPC turbeanalüütikud teavitavad klienti kohe igast prioriteetsest ohust ning koostavad regulaarselt raporteid 
kliendi keskkonna ohustaatuse kohta.

CITIC Telecom CPC turbeanalüütikud võivad lisaks vajadusel luua kliendile mudeliredaktori abil turvapoliitika ja -reeglid või 
olemasolevat poliitikat või -reegleid viimistleda.
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