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Obejrzyj Stealthwatch

Porównaj rozwiązania w zakresie analiz bezpieczeństwa

Cisco Stealthwatch Darktrace Plixer

Analiza i wykrywanie 
złośliwego oprogramowania 
w zaszyfrowanym ruchu 
danych

Wykrywanie gromadzenia 
danych

Wykrywanie ruchu 
poziomego

Pełna ścieżka audytu 
sieci

Wykrywanie 
rozpoznawania

Uczenie maszynowe

Wykrywanie

Ograniczone

Ograniczone

Ograniczone

Ograniczone

Ograniczone

 

Z opcjonalną analizą przepływu

Dowiedz się, jak Cisco Stealthwatch prezentuje się na tle innych produktów w zakresie analiz bezpieczeństwa. 
Rozwiązanie to cechuje się wysoką skalowalnością, zapewniając wgląd w dane całej sieci. Stealthwatch potra� 
wykrywać i reagować na zaawansowane zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą uczenia maszynowego 
i modelowania wystąpień.

Zdarzenia kumulują się we 
wskaźniku gromadzenia 

danych, który jest mierzony 
poprzez bezwzględny limit albo 
wyuczone zachowanie hosta 

lub grup.

Przepływ zapisany w narzędziach 
chmurowych

Potra� wykryć anomalię, ale nie 
konkretne zdarzenie związane 

z gromadzeniem danych

Umożliwia wykrywanie robaków 
i wizualne śledzenie złośliwego 
oprogramowania w całej sieci

Może wykryć anomalię, ale nie ma 
opublikowanej możliwości wywołania 

konkretnie ruchu poziomego

Wykorzystuje tylko czujniki, więc 
prawdopodobnie umknie mu 

część ruchu

Potra� wykryć rozpoznanie, ale 
prawdopodobnie nie będzie tak 

czuły jak unikalny algorytm 
skanowania Stealthwatch

Ma ograniczone możliwości 
w zakresie określania stanu 

odniesienia w oparciu 
o kompleksowe wyniki 

z ruchu danych

Może rejestrować każdą rozmowę 
w sieci za pomocą narzędzi do 

gromadzenia przepływu 
i czujników przepływu

Może wykryć szybkie i powolne 
skanowanie przy użyciu unikalnego 

algorytmu, który jest bardzo czuły na 
zdarzenia o bardzo małej szybkości 

skanowania

Wykorzystuje wielowarstwowe 
uczenie maszynowe celem 

zapewnienia wysokiej precyzji 
wykrywania 



Wykrywanie eks�ltracji
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Wykrywanie (ciąg dalszy)

Wykrywanie ataków typu 
command-and-control

Wykrywanie anomalii

Wykrywanie złośliwego 
oprogramowania

Ograniczone

Ograniczone Ograniczone

Ograniczone Ograniczone

Ograniczone Ograniczone

Wdrożenie

Skalowalność

Przechowywanie danych

Wykrywanie 
nieopublikowanych ataków

Ograniczone Ograniczone

Ograniczone

Ograniczone
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Generuje alarm dotyczący 
„podejrzenia utraty danych” 

w odniesieniu do hostów 
eks�ltrujących więcej danych (w tym 

zaszyfrowanych) niż normalnie 

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z urządzeń 

sieciowych, a wykrywanie 
ogranicza się do lokalizacji, 

w których znajdują się czujniki

Potra� wykrywać wiele zdarzeń 
związanych z bezpieczeństwem za 

pomocą analizy i wglądu w zagrożenia 
w celu wykrycia równorzędnych 

ataków typu command-and-control

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z sieci, a wykrywanie 

ogranicza się do lokalizacji, 
w których znajdują się czujniki

Brak szczególnych algorytmów 
dla ataków typu 

command-and-control

Z opcjonalną analizą przepływu

Z opcjonalną analizą przepływu

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z sieci, a wykrywanie 

ogranicza się do lokalizacji, 
w których znajdują się czujniki

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z sieci, a wykrywanie 

ogranicza się do lokalizacji, 
w których znajdują się czujniki

Posiada zaawansowany 
i sprawdzony system wykrywania 
anomalii obejmujący ponad 150 

algorytmów

Może zapewnić wykrywanie 
nieopublikowanych zagrożeń

Może skalować do 6 milionów 
przepływów na sekundę, obsługiwać 
połączenia z interfejsem o szybkości 

od 100 Mb/s do 10 Gb/s, 
szczytowe okresy ruchu danych 

powyżej poziomów znamionowych, 
a także gromadzić dane 

telemetryczne z tysięcy czujników

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
dane telemetryczne z sieci

Do obsługi skonsolidowanego 
raportowania i map przepływu 

w wielu punktach zbierania danych 
Plixer wymagana jest kompleksowa 

kon�guracja i dostosowanie.

System może przechowywać 
średnio przepływ danych o wartości 

30–45 dni, a często znacznie 
więcej, co pozwala na bardziej 

szczegółowe dochodzenia.

Brak zgłoszonych danych 
potwierdzających możliwości 

przechowywania

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z sieci, a wykrywanie 

ogranicza się do lokalizacji, 
w których znajdują się czujniki

Ma ograniczone możliwości 
w zakresie określania stanu 

odniesienia w oparciu 
o kompleksowe wyniki z ruchu 

danych

Wykrywa nowe lub unikalne 
złośliwe oprogramowanie, dla 

którego nie ma jeszcze sygnatur, 
korzystając z metody behawioralnej 

o więcej niż 90 parametrach
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Wdrożenie (ciąg dalszy)

Kompresja danych Nie dotyczy Ograniczone

Model wdrożenia Patrz uwagaPatrz uwaga Patrz uwaga

Wgląd w dane w punkcie 
końcowym

Wgląd w dane chmury Ograniczone Ograniczone

Eksport danych

Powiadomienia o alarmach

Patrz uwaga Patrz uwagaPatrz uwaga

Patrz uwagaPatrz uwaga Patrz uwaga
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W miarę odbierania przepływów przez 
punkt zbierania danych wykonywana 
jest ich synteza w dwukierunkowe 
przepływy rezydujące w pamięci. 
Ogranicza to liczbę fałszywych 
alarmów i umożliwia efektywne 
przechowywanie danych oraz 

precyzyjne raportowanie na poziomie 
hosta.

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
dane telemetryczne z sieci.

Niektóre informacje są 
odrzucane

Nie wymaga wdrożenia czujników 
ani drogich sond. Funkcję telemetrii 

można po prostu włączyć na 
urządzeniach sieciowych, aby 

analizować ruch danych w sieci. 

Klienci muszą kupić czujniki 
i wybrać łącza do monitorowania, 

a nie tylko włączyć funkcję 
telemetrii na urządzeniach 

sieciowych i pobierać wszystkie 
rozmowy; model jest drogi 

i trudny do skalowania. 

Możliwość korzystania 
z większości źródeł telemetrii 

opartej na przepływie

W przypadku rozwiązania Cisco 
AnyConnect 4.2 i nowszych wersji 

licencja Endpoint Data License 
gromadzi dane telemetryczne 

z punktów końcowych przy użyciu 
protokołu Cisco Network Visibility 

Flow (nvzFlow).

Może monitorować chmurę 
publiczną za pomocą 

rozwiązania Stealthwatch 
Cloud opartego na SaaS

Wykorzystuje czujniki do 
monitorowania sieci chmury 

prywatnej i złącza 
chmurowego dla 

poszczególnych aplikacji

Integruje się z systemami 
informacji o bezpieczeństwie 

i oferuje API do integracji 
niestandardowej, obsługuje 
również API SOAP i REST

Posiada złącze Splunk, które 
odbiera dane wejściowe narzędzia 

syslog JSON z urządzenia 
Darktrace i wyświetla zdarzenia 
bezpieczeństwa w środowisku 

Splunk; łączy je również 
z raportami w interfejsie 

Darktrace Threat Visualizer

Obsługuje API REST i dane 
wyjściowe dzienników

Zapewnia sformatowane dane 
wyjściowe narzędzia syslog

Oferuje rejestrację ruchu 
wychodzącego i ostrzeganie 

o ruchu wychodzącym

Zapewnia eksport poczty 
e-mail lub dzienników syslog 
do systemu SIEM, Netcool, 

system śledzenia Remedy itp. 
z powiadomieniami e-mail, 

SNMP i syslog

Brak takich funkcji, jak włączanie 
hasła, gotowe ustawienia 

kon�guracyjne dla typów NAD 
oraz proxy TACACS+

Wykorzystuje dzienniki Amazon 
AWS, które są podobne do 

przepływów i obejmują działania 
polegające na zezwalaniu 

i odrzucaniu
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Dochodzenia

Pełny zakres przepływów 
dochodzeń

Ograniczone Ograniczone

Efektywność dla klientów 
korporacyjnych

Ograniczone Ograniczone

Nie dotyczy OgraniczoneElastyczny system 
zapytań i �ltracji

Pulpit cyberzagrożeń Patrz uwagaPatrz uwaga Patrz uwaga

Wizualizacja i mapowanie

Rozwiązanie zdecydowanie 
ukierunkowane na gra�kę

Patrz uwaga Patrz uwagaPatrz uwaga

Dochodzenie w sprawie 
zdarzeń

Patrz uwagaPatrz uwaga Patrz uwaga
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Może badać długotrwałe zdarzenia 
związane z bezpieczeństwem. 
Generuje alarmy kontekstowe 

i niestandardowe, wiąże nazwę 
użytkownika z adresem IP, 

monitoruje wykorzystanie interfejsu, 
przeprowadza głęboką kontrolę 

pakietów i rejestruje każdą 
rozmowę w sieci.

Upraszcza segmentację poprzez 
logiczne modelowanie hosta 

i grupy w celu uporządkowania 
użytkowników według lokalizacji, 

adresu IP, funkcji itp.; oferuje 
niestandardowe szczegóły 
powiadamiania i formaty 
z potwierdzeniem alarmu

Obsługuje zapytania dotyczące 
wszystkich przechwyconych pól. 

Zaawansowane wyszukiwanie jest 
dostępne dla zaszyfrowanego 

ruchu danych w związku z wymianą 
kluczy szyfrujących, algorytmem 
szyfrowania, długością klucza, 

wersją TLS/SSL itp.

Dostarcza istotnych informacji dla 
personelu SecOps, np. jakie 

indeksy są wypełnione alarmami, 
które alarmy są aktywne, z którymi 
hostami związanych jest najwięcej 

alarmów itp. Zapewnia również 
możliwość uzyskania większej ilości 
szczegółów i powiązanych danych 

telemetrycznych.

Generuje automatyczne mapy, 
takie jak ścieżki rozprzestrzeniania 

się robaków i mapy 
niestandardowych powiązań, 

umożliwiając wizualizację 
dowolnego zestawu hostów 
i sposobu ich komunikacji 

z dowolnym innym zestawem

Interfejs użytkownika jest 
zorganizowany wokół osobistych 
przepływów pracy, dzięki czemu 

natychmiast prowadzi 
administratorów do przyczyn 

źródłowych i informacji 
pomocniczych.

Rozwiązanie wyposażone 
w interfejs Threat Visualizer, który 

zapewnia wgląd w zagrożenia 
i umożliwia ich usunięcie

Oferowane są przepływy pracy 
dotyczące dochodzeń.

Stanowi przede wszystkim 
narzędzie bezpieczeństwa, 

a przestrzeń robocza skupia się 
na SecOps

Oparte na pulpicie do 
monitorowania 

bezpieczeństwa i sieci

Proste schematy i wykresy

Brak informacji porównawczych 
w opublikowanych materiałach

Brak kon�gurowalnych interfejsów, 
szybkie określanie trendów 

historycznych, funkcje 
zautomatyzowanych działań 

naprawczych i narzędzia do analizy 
przyczyn źródłowych.

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
telemetrię z sieci, co powoduje 
problemy ze skalowaniem do 

potrzeb przedsiębiorstw

Do obsługi skonsolidowanego 
raportowania i map przepływu 

w wielu punktach zbierania danych 
Plixer wymagana jest kompleksowa 

kon�guracja i dostosowanie.

Klasy�kuje wykryte zagrożenie 
i wizualizuje je w interfejsie 

Threat Visualizer

Brak kon�gurowalnych 
interfejsów, szybkie określanie 
trendów historycznych, funkcje 

zautomatyzowanych działań 
naprawczych i narzędzia do 
analizy przyczyn źródłowych
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Kontekst

Bogactwo danych 
kontekstowych

Ograniczone Ograniczone

Dane dotyczące tożsamości Ograniczone Ograniczone

Zintegrowane z Active Directory

Integracja dostawców 
routingu i przełączania

Przechwytywanie 
danych adresów URL

Patrz uwagaPatrz uwaga Patrz uwaga
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Rozwiązanie zintegrowane z platformą 
Cisco Identity Services Engine (ISE). 
Umożliwia wyszukiwanie informacji 
o hostach, takich jak identy�kator 

użytkownika, adres MAC, typ 
urządzenia i informacje o porcie 

przełączania; nie wymaga osobnego 
zapytania, aby wyszukać powiązanego 
użytkownika, ponieważ można zapisać 

identy�kator użytkownika 

Zintegrowane z Active Directory 
w odniesieniu do danych 

użytkowników

Zintegrowane z Active Directory 
w odniesieniu do danych 

użytkowników

Oferuje czujniki 
skoncentrowane na różnych 

rodzajach danych, w tym 
odnoszące się do wydajności 
aplikacji i głębokich analiz DNS

Rozwiązanie zintegrowane 
z platformą Cisco ISE, produktami 

Cisco ASA (NSEL), serwerami 
DHCP/RADIUS oraz serwerami 

uwierzytelniania Active Directory do 
korelacji tożsamości z danymi 

telemetrycznymi

Podstawowym źródłem danych są 
routery, przełączniki, zapory 
i sterowniki bezprzewodowe. 

Może natywnie analizować wiele 
wersji telemetrii i NetFlow od wielu 
dostawców, takich jak IPFIX i sFlow, 
a także inne protokoły warstwy 7. 

Wykorzystuje tylko czujniki, a nie 
dane telemetryczne z sieci. 

Wymaga portu SPAN lub TAP dla 
każdego monitorowanego łącza 

i ogranicza się do zawartości łącza.

Czujniki przepływu mogą pobierać 
dane adresów URL używane przez 
narzędzia do gromadzenia danych 
przepływu i centrum zarządzania. 

Dane adresów URL mogą być 
przeszukiwane według operatorów. 

Zintegrowane również 
z rozwiązaniem Cisco Security 

Packet Analyzer, które może pobrać 
dokładne datagramy 

reprezentowane przez przepływ 
(w formacie PCAP).

W całości opiera się na czujnikach 
i ma wgląd w pakiet danych

Może przechwytywać dane 
adresów URL za pomocą 

czujników
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Kontekst (ciąg dalszy)

Przechwytywanie całych 
pakietów

Nieznane

Analizy szyfrowanego 
ruchu danych

Ocena reputacji w skali 
całego przedsiębiorstwa

Ograniczone

Nie dotyczy
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Generowanie NetFlow 
dla środowisk VMware

Nie dotyczy

Gromadzenie danych 
aplikacji i przepływu L7

Ograniczone

Wykorzystuje funkcję eksportu 
NetFlow przełącznika 

wirtualnego lub wirtualny czujnik 
przepływu

Utrzymuje stan przepływu 
(aktywny, nieaktywny lub ciągły); 

generuje NetFlow w oparciu 
o monitorowanie portów SPAN lub 

TAP; posiada integrację proxy; 
oferuje tożsamość aplikacji dla 

wielu dostawców, takich jak Palo 
Alto Networks i L7 Defense; 
wykorzystuje NBAR i NBAR2 

z czujnikiem przepływu 

Zintegrowane z rozwiązaniem 
Cisco Security Packet Analyzer, 

narzędziem zainstalowanym 
w porcie SPAN lub TAP, które 

utrzymuje bieżący bufor 
datagramów na segmencie 

i umożliwia pobieranie w formacie 
PCAP dokładnych datagramów 
reprezentowanych przez dane 
telemetryczne, a nawet plików 

zawartych w PCAP. Może również 
uruchomić dekodowanie pakietów 
zamiast pobierania innej aplikacji.

Wykorzystuje analizy szyfrowanego 
ruchu danych lub ulepszoną telemetrię 

z sieci Cisco w celu wykrywania 
złośliwego oprogramowania 

i zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi kryptogra�i. Rozwiązanie 
Stealthwatch analizuje szyfrowany ruch 

danych z wykorzystaniem 
zaawansowanego uczenia 

maszynowego oraz globalnych 
informacji o zagrożeniach.

Tworzy oceny oparte na indeksie dla 
każdego hosta, który podejmuje 

nietypową aktywność, według hosta

Wykorzystuje sondy analizujące 
te dane bezpośrednio 
z surowych pakietów

Brak informacji porównawczych 
w opublikowanych materiałach

Może być w stanie wykryć 
pewne nietypowe zachowania 
w szyfrowanym ruchu danych

Model wykrywania anomalii 
może wykorzystywać globalny 

mechanizm oceny

Brak możliwości analizy 
szyfrowanego ruchu danych

Brak koncepcji indeksów 
bezpieczeństwa; wyzwala tylko 

surowe ostrzeżenia i alarmy

Może odbierać dane zapory, 
przepływ z portu SPAN 

z czujnikiem oraz identy�kator 
aplikacji z czujnika lub zapory. 

Brak obsługi NBAR lub 
integracji proxy.

Brak możliwości 
przechwytywania pełnych 

pakietów

Nie dotyczy, ponieważ do 
rejestrowania ruchu 
wykorzystuje czujniki

Możliwość korzystania 
z telemetrii NetFlow z VMware
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Informacje o zagrożeniach

Kanał informacji 
o zagrożeniach

Wykrywanie naruszeń

Udostępnianie informacji 
o zagrożeniach
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Licencja na informacje 
o zagrożeniach Stealthwatch 

i globalna mapa ryzyka, obsługiwane 
przez Talos, to kanał zagrożeń 

z wielu źródeł, aktualizowany co 
najmniej raz na godzinę. Jego celem 
jest zapewnienie zestawu informacji 

pozwalającego wyeliminować 
fałszywe alarmy.

Dostępny jest kanał zagrożeń 
z listą znanych złośliwych stron 

internetowych.

Brak, mimo że Plixer posiada 
urządzenie ukierunkowane na 

DNS do wykrywania 
problemów z DNS

Potra� wykrywać zagrożenia 
związane z wykorzystywaniem 
informacji poufnych, takie jak 

eks�ltracja danych, komunikacja 
typu command-and-control, 
a także długie i powolne ataki. 

Informacje o zdarzeniach 
bezpieczeństwa są przesyłane do 

indeksów w celu wyzwalania 
alarmów za pomocą algorytmów 

behawioralnych i limitów 
bezwzględnych, które mogą być 

ustawiane przez operatora.

Wykrycie wielu naruszeń jest 
wywoływane, ale zakres nie 

jest znany.

Dane o zagrożeniach z rozwiązania 
Stealthwatch są wykorzystywane 
przez Cisco Talos i vice versa. 
Cisco udostępnia dane setkom 

partnerów, klientów i dostawców za 
pośrednictwem programów Aegis, 

Crete i Aspis, �rma jest także 
członkiem założycielem organizacji 

Cyber Threat Alliance.


