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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.



 

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.
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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


