
 י"ע םירצונ ךתושרבש םינותנהמ %08-כש תעדי םאה

? תיטמוטוא הרוצב "תונוכמ"

 יבגל ךרע בר עדימ ןומט הלא םינותנבש תעדי םאה

?ךיקסע יבגלו ךלש בושחימה ךרעמ יבגל ,תוחוקלה

?םילצונמ םניא בורל הלא םינותנש תעדי םאה

 הלא םינותנל השיגבש ישוקל עדומ התא םאה

 תומרופטלפ לשו תוכרעמ לש םוצע ןווגממ םירצונה

?שמתשמ התא ןהב

 החוטבו הריהמ ,הלק ךרד תקפסמו ,םלועב הליבומה                 -ה חותינ תמרופטלפ איה

 – תויגולונכטה תויתשתהו בושחמה תוכרעמ תוקיפמש םייביסמה םינותנה ימרז תא חתנל

.ןנעבו תוילאוטריו ,תויזיפ

 ךות החטבא יעוריא תריקחלו תולקתב לופיטב עייסל ידכ                      -ה לכ תא רטנמ

 הצקל הצקמ תוינוגראה תויתשתה תא רטנמ               .םימי וא תועש ךות םוקמב ,תוקד

.תורישה תמרב הדירי עונמל ידכב

 םייקסע םידדמו תויצקזנרט ,חוקלה תייווח יבגל תויטירק תונבותו תמא ןמזב תּוארנ קפסמ

.ליבקמבו תובר תוכרעממ ,םירחא םיבושח

.םינושה ןוגראה יקלחב ךרע ילעבו םישימש ,םישיגנל םינותנה תא ךפוה

ריכהל יאדכש תודבוע

Big Data

Machine Data
Splunk
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 חותינ ,תוכרעמ תוצוח תויצקזנרט ירחא בקעמ ,תולקת רותיא ןמז רוציק                                

ךיתוחוקלל בשחמה יבאשמ תונימז לש תמא ןמזב רותיאו

תוירוטלוגר תושירדמו םיטרדנטסמ תויטסו ,תומאתה יא ,תוגירח רותיאו רקח                        

 תוגירח יוהיז ,          ,ינוגראה עדימה ןוחטיבל                 

תמא ןמזב תונווגמ תוכרעמ ינותנ ןיב תובלצהמ עדימ תקפה                                          

ךל רוזעי הז ךיא

:IT Management

:Compliance

:Security 

:Business Intelligence

SIEM
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